
Smlouva ..A zajištění nepravidelné přepravy

uzavřená podle ustanovení § 2550 zákona č. 89/201 2 Sb., občanský zákoník. ve znění pozdějších

předpisů, (dále jen ,smlouva“) mezi Č. Hýgíeříícka stanice

hlavního mesta Prahy

Dopravce: PROFESIONAL TAXI S.ľ.0.

[0003012010]
Sídlo: Pod Višňovkou 1661/33, budova A2, Praha 4, 140 00

.u

Zápis V OR, Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v sze. gsm" ,Cl vložka

102874, Oprávněný zástupce: Markéta Wolfová a Miroslav Žežulka

IČO: 27186547

DIČ: C2271 86547

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 0096338339/0800

Kontaktní osoba:

(dále jen .doprava-3“)

Cestující: ČR Hygienická stanice hlavního města Prahy sídlem V Praze

Sídlo: Rytířská 404/12, 110 01 Praha

Osoba oprávněná jednat

jménem cestujlclho: MUDr. Zdeňka Jágrova'. pověřená zastupovánim ředitele

lČO. 71009256

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 6582501 1/071 0

Kontaktní osoba:

(dále Jen ..cestujlol“)

Níže uvedeného dne. měsíce roku uzavřeli dopravce ?v1 cestující tuto smlouvu:

Článek

Předmět smlouvy

1. Před mětem této smlouvy je závazek dopravce zabezpečit přepravu zaměstnanců cestujícího

(dále jen „přepravovaně oscbf). spočívající V přistavení vozidla, odvozu přepravované osoby

včetně jejích zavazadel E případného čekání na místě určeném přepravova nou osobou (dále jen

„přeprava“ Či „služby") do cílového místa určeného přepravovanou osobou, případně cestujícím,

!i maximálně efektivní za a dále l ?z závazekoptimální trasou, podmínek způsobem uvedeným

cestujíciho uhradit dopravci za tyto služby sjednanou odměnu,

2. Přistavovane vozy budou výlučně vozy minimálně nižší střední třídy, zapsané V evidenci vozidel

taxislužby dle zákona Č. 111/1994 Sb., O silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů

E viditelně a citelně označené obchodní firmou nebo názvem dopravce. Veškeré vozy budou

V bezvadném technickém stavu, nekuřácké a interiér exteriér vozidla bude čistý.

3. Řidič vozidla musi být oprávněn k řízení vozidla dle zákona č. 361/2000 Sb., O
pľOVOZU

na pozemních komunikacích k změnách některých zákonů (zakon 0 silničním provozu),

ve znění Řidič vozidla musí držitelem O řidičepozdějších předpisů být průkazu způsobilosti

taxislužby.

4. Řidič vozidla musí dodržovat odpovídající dress code (tl čistě oblečeni. dlouhe kalhoty. košile

nebo triko s límečkem) a základní společenská pravidla chování tedy zejména chovat

se k přepravované osobě Slušné, vstřícně Fi profesionálně i:) V případě potřeby pomoci

S191 zavazadly,
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Článek

Objednávání přepravních služeb

1.
Přepravní služby budou objednávány kontaktní osobou cestujícího nebo jejím pověřeným

zástupcem výhradně prostřednictvím nepřetržitého dispečinku dopravce nk' telefonním

nebo emailu
Objednávka bude vždy '

obsahovat smluvního stanici hlavního města dáleúdaj, že je pro partnera Hygienickou Prahy,

údaje o požadovaném datu, času místě pro přistaveni VOZU jméno přepravovane osoby,

včetně kontaktu na nl. jakož informaci, že přepravovaná osoba obdrží kopii dokladu,

pořízeněho jako výstup u tiskárny taxametru,

2. K ověření, že je objednávka provedena oprávněnou osobu, bude sloužit neveřej né heslo.

3. Dispečink dopravce zašle bezprostředně po objednání potvrzení přijetí objednávky, to

komunikačním kanálem, kterým byla objednávka provedena (email l email, telefon / SMS).

4. Dopravce bude prostřednictvím SMS informovat přepravovanou osobu O čase přístavení a typu

vozidla.

5.
Přepravovaná osoba cestujícího má právo si objednat přepravu přímo e' sama pouze v den

provedení přepravy 10 pouze za splnění podmínek pro objednání uvedených V tomto článku.

Článek Ill

Práva e povinnosti smluvních stran

1. Dopravce se zavazuje poskytovat služby plně v souladu F! platnou legislativou pro provozování

taxislužby :I ohledem IE' specifické předpisy upravující provozová n i taxislužby na území

hl, m. Prahy (zejmena zákon č. 111/1994, silniční d opravě, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č 361/2000 Sb.v O provozu na pozemních komunikacích í: změnách některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů p dalšími předpisy regulujícímí provozování taxislužby). Neplnění

tohoto závazku je důvodem DI'O odstoupení od smlouvy.

2. Dopravce a?, zavazuje d održovat jednotkove oeny stanovené V této smlouvě po celou dobu

platnosti této smlouvy, U všech jím přistavených vozidel.

3, Dopravce .ale zavazuje po každé jízdě automaticky vydat cestujícímu kopií dokladu, pořízený jako

výstup Z tiskárny taxametru

4. Dopravce je povinen přistavít vozidlo dle čI. ve stanovené době na místo určené cestujícím

nebo nejpozději do 1 hodiny od telefonického objednání služeb,

5. Dopravce je povinen poučit své řidiče O n utnosti dodržování požadavků cestujícího, uvedených

v čl. odst. 2, 3 ai 4 této smlouvy V rozsahu nutném pro bezproblémové čerpání služeb

cestujícím.

6. V případě, že V průběhu poskytování příslušné služby má nastat Z jakéhokoli právního předpisu

nebo interního předpisu dopravce vyplývající povinnost přestávky V práci řidiče nebo jiná

dalšího řidiče nebo odstranitpřekážka, je dopravce povinen za bezpečit překážku tak,

aby nedošlo k přerušení poskytování služby a [O bez nároku na navýšení ceny.

7. Dopravce se zavazuje, že při plnění smlouvy neumožní výkon nelegální práce vymezený

v ustanovení 5 zákona č. 435/2004 O ve znění§ písm. e) Sb., zaměstnanosti, pozdějších

předpisů.

8. Dopravce SE zavazuje zachovávat mlčenlivost skutečnostech, které !EE dozví V souvislosti

s, plněním této smlouvy, nebo objednávky, e' zd ržet se veškerých aktivit, které by mohly poškodit

dobré jméno či zájmy cestujícího nebo jakýchkoli dalších přepravováných osob. Dále

či: dopravce zavazuje nevyužít skutečností, O nichž se dozvěděl v důsledku jeho vztahu

k cestujícímu založeného touto smlouvou (zejména údaje přepravovaných osobách, časech

á místech přepravy), pro sebe Či pro jiného, ani neumožnit jejich využití třetím osobám.

Dopravce dále nesmí pořizovat bez předchozího souhlasu cestujícího fotografické,

audiovizuální, zvukové ani jine záznamy přepravovaných osob nebo věcí. Uvedené povinnosti
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se vztahují na všechny osoby, které se budou podílet ná plnění smlouvy. Výše uvedené

povinnosti trvají po skončení trvání této smlouvy, jakož poté. CO dojde k výpovědi

čí odstoupení od ni některou ze Siľaľi či oběma stranami. Smluvní pokuta za porušení této

povinností
činí 10.000,- Kč u:) každé jednotlivé porušení.

9, Dopravce je povinen posta rat při přepravě bezpečnost pohodH přepravovaná osoby.

10, Vznikne-li přepravovaná osobě '4:' přepravy újma IF, zd raví nebo škoda na zavazadle

S ním nebo vznikne-li škoda ná ktero u měla osoba
přepravovaném společně věci, přepravovaná

sebe, nahradí ji dopravce podle ustanovení náhradě škody způsobené provozem dopravních

prostředků.

11. výhradně způsobemCestující je povinen zajistit, aby přepravní služby byly objednávány

stanoveným V či. této smlouvy. V případě porušení této povinnosti bere cestující na vědomí,

že služba bude uhrazena řidiči osobou a se na ni
přímo přepravovanou nevztahují podmínky

této smlouvy.
O této skutečnosti poučí cestující své zaměstnance.

12. Pokud budou přepravní služby cestujícím objednávány prostřednictvím pevné telefonní linky,

je cestující povinen na tuto skutečnost upozornit dispečink přepravce k; sdělit přeprava mobilní

telefonní číslo přepravovaná osoby, na které má být zasláno potvrzení objednávky
dle či. odst.

4 této smlouvy,

13. Cestující je povinen poučn
své zaměstnance O tom, aby dbali pokynů řidiče, chovali :li V souladu

5 bezpečnostními pravidly sllničního pi'OVOZLI b. udržovalí ve vozidle pořádek. Tato povinnost

kl; vzta h uje na případné spolucestující osoby.

článek IV.

M Ísto FJ doba plnění

1. Místem plnění je obvykle katastrální území hl, m, Prahy (dále jen Praha), nástupním

čí výstupním místem bude zpravidla území hlavního města Prahy, i=l to zejména Z následujících

míst:

404/12, Praha 1;Rytířská

Prahab. Dukelských hrdinů 347/11, 7;

C, Měšická 646/5, Praha 9;

d. Rybalkova 293/39, Praha 102

E. Němčická 1112/8, Praha 4,

f Nechanského Praha 6.590/ 1,

2, Tato smlouva uzavírá na dobu určitou od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 ,

Článek V.

Kontaktní osoby

1. Kontaktní osobou cestujícího je vedoucího provozně organizačního oddělení cestujícího nebo

jím pověřený zástupce (kontakt na pověřeného zástupce, tel. +420 296 336 779, mobil +420

733 673 946),

2. V případě, že Si přepravovaná osoba cestujícího V souladu S či. této smlouvy objedná samá

přepravu, I: to pouze V den provedení přepravy, je kontaktní osobou cestujícího tato

osobapřepravovaná cestujícího,

3. Kontaktní osobou dopravce pro účely plnění této smlouvy je

článek VI.

Cena hl platební podminky

1 Za řádně včas poskytnuté přepravní služby náleží dopravci cena, vypočtená na základě

položkových jednotkových cen skutečně poskytnutých služeb.
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2, Jednotkově ceny pro měsíční vyúčtování dle skutečně čerpaných služeb jsou uvedeny

V následující tabulce:

Jednotková cena DPH Za Celková cena za

Činnost
bez DPH V Kč jed notku V Kč jednotku V Kč

Čekání 1 minuta

3, DPH pro účely fakturace bude účtována V zákonem stanovené sazbě, aktuálně platné ke dni

poskytnutí služby. Závazné jednotkové ceny pro fakturaci dle této smlouvy jsou ceny
bez DPH,

4. SMS E :4 informací o vozidla článek tétopotvrzující přijetí objednávky přistávení (viz smlouvy)

nebude předmětem fakturace,

5. Na kopii dokladu vydávanou přepravovaná osobě, řidič. V pñpadé že tato neobsahuje informace

O m ístu počátku a cíle jízdy (např. souřad nice GPS), doplní výchozí i ?z cílovou adresu.

6. Dopravce je oprávněn faktu rovat náklady za přepravní služby
1× měsíčně vžd y m' předcházející

měsíc, Součástí faktu ry musi být souhrnný přehled jízd, n nějž bude jasně vyplývat jméno

datum uskutečněné adresa čas cllpřepravovaně osoby. jízdy, přistavení cesty, počet ujetých

kilometrů a celkovou cenu za jízdné

7.
Faktury

budou obsahovat údaje dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb, O účetnictví, VB znění

pozdějších předpisů, náležitosti uvedené V příslušných ustanoveních zákona č. 235/2004 Sb,

dani u phdaně hodnoty, VE znění pozdějších předpisů,

8 Veš keré platby proběhnou výhradně V korunách českých (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje

budou V Kčuváděny

9. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od doručení cestujícímu, přičemž m' dobu úhrady

as, považuje den, kdy byla daná částka odepsána Z účtu cestujícího.

10.V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem b. touto

smlouvou. cestu] ící je oprávněn tuto ve lhůtě splatností dopravci vrátit Lhůta splatnosti opravené

faktury běží znovu od jejího doručení cestujícímu,

článek VII.

Pojištění

1. Dopravce 'sm zavazuje, že od okamžiku zahájení provádění plnění po celou dobu poskytování

služeb až do jejích ákceptáce je k přistavovaným vozüm plátně ?i účinně sjednané zákonné

pojištění od povédnosti ga; škodu způsobenou provozem vozidla (zákon č. 168/1999 Sb.,

pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem
vozidla 0 změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) V zákonem stanovené výši, id územním

rozsahem Česká republika, což dopravce doloží čestným prohlášením, které je nedílnou

součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Pojistná smlouva ke každému přistávovanému VOZU

musí být udržována V platnosti od data podpisu této smlouvy až do jejího zániku.

Článek VIII.

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy k] sankce

1. Cestující je oprávněn písemné odstoupit od smlouvy V případě, že d opravce

a. opakovaně (minimálně dvakrát) nezajistí poskytnutí služby dle smlouvy V terminu či místě;

b. přes písemné upozornění cestujícího pos kytuje s Iužby S nedostatečnou odbornou péčí,

této obecně právními předpisy, případněv rozporu podmínkami smlouvy, závaznými

V rozporu t: Pokyny cestujícího.
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2 V případě, že
cestující odstoupí od smlouvy n důvodů uvedených V předchozí m odstavci, vystaví

dopravce závěrečnou fakturu do 5 pracovních dnú ode dne odstoupení od smlouvy.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od
smlouvy V případě, že druhá

smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na m ajetek druhé smluvní strany byl prohlášen

konkurs, popřípadě probihá jiné insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.

4. Každá '4% smluvních strán je dále oprávněna písemně odstoupit od
smlouvy v případě, že

nastane okolnost, kterou nebylo možno při podpisu této smlouvy předvídat a kterou nelze

odstranit okolnost V důsledku ze smluvních stran dobu delší(tzv. vyšší moci), jejímž jedná po

než 14 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

5, Důvody pro odstoupení od
smlouvy vždy musí prokazovat odstupujicí smluvní strana.

6. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení odstoupení

smluvní doručeno druhé smluvní straně. odoprávněně strany Odstoupením smlouvy nejsou

dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty na náhradu škody.

7. Tuto smlouvu lze ukončit jednostrannou výpovědí S dvouměsíční výpověd ní dobou, kterou může

dát cestující, to bez udání důvodu Výpovědní lhůta počíná plynout prvním dnem měsíce

následujícího po dni doručenl písemné výpovědi druhé straně.

8. Za každý den prodlení cestujícího se zaplacením faktury může dopravce požadovat úrok

n prodlení V zákonné výši.

9. Přepravovaná osoba je oprávněna odmítnout přistavené vozidlo V případě, že neodpovídá

požadavků m na vozidlo uvedeným V ČI. odst. 2. této smlouvy nebo požadavkům ná řidiče

vozidla uvedeným V či odst, 3. a 4, této smlouvy, V tomto případě dopravce nemá nárok na

úhradu V tomto nárok na náhradujakékoliv ceny. Cestující je oprávněn případě uplatnit škody,

která mu vznikla V důsledku neprovedeni služby.

10 Cestující je oprávněn účtovat smluvní pokutu dopravci za nepřistávení vozidla včas ná

požadované místo. Nepřistavenim vozidla včas se V tomto pñpadě rozumí zpoždění více než

15 minut 0d doby přistavení vozidla potvrzené SMS dopravcem (viz či. této smlouvy). Smluvní

pokuta činl 500.- Kč za každé jednotlivé porušení této podminky. Tato sankce se neuplalňuje v

(ZV okolností moci.pñpadě vyšší

Článek IX.

Transparenlnost úřadu 'El přístup 15 informacím

1 bere uľ: vědomí tuto smlouvu V souladu se ZákonemDopravce povinnost cestujícího uveřej nit

č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

m O registru smluv (zákon O reg islru smluv), ve znění pozdějších předpisů il ustanovením § 219

zákona Č. 134/2016 Sb„ O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů k. vnitřním

předpisem kupujícího č. 11/2016 ze dne 23. kvělna 2016, Registr smluv HSHMP ?i zásady

upravující jejich uveřejňováni.

2„ bere na vědomi ze zákona Č, 106/1999Dopravce povinnosl cestujícího vyplývající Sb.v

O svobodném přístupu k informacím. ve znění pozdějších předpisů.

3. Dopravce bere Il'zi vědomL že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., finanční

kontrole ve veřejné správě k. změně některých za'konü (zákon O finanční kontrole), H:: znění

pozdějších předpisu, osobou povinnou spolupúsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Smluvní souhlasí tato smlouva na oficiálníchstrany s tím, aby byla zveřejněna webových

stránkách [g (O včetně a dodatkú bez časového omezeni.cestujícího, případných příloh

5. Dopravce šli' zavazuje zachovávat mlčenlivost O všech skutečnostech, které ?Fi dozvěděl

V souvislosti ja! plněním tělo smlouvy a O osobě cestujícího Povinnost mlčenlivosti trva

po ukončení smlouvy.

Článek X,
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Závěrečná ustanovení

1. V otázkách, ktere' nejsou výslovně smlouvou upraveny, SE řídí právní vztahy
smluvních stran

ustanoveními občanského zákoníku V platněm znění

2. Měnil nebo text těto možne' formou které budoudoplňovat smlouvy je jen písemných dodatku,

schváleny příslušnými orgány cestujícího a podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.

3 Tato smlouva nabývá platností dnem podpisu obou smluvních stran a účinností dnem

V smluv. Tato smlouva ve třech :Izveřejněním registru je vyhotovena vyhotoveních platností

originálu n nichž cestující obdrží 2 I: dopravce 1 vyhotovení

4. Obě smluvní že si smlouvu k' s obsahem souhlasí.
strany prohlašují. přečetíy celým smlouvy

Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně

nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součásti této smlouvy je:

Příloha č. 1 Čestné prohlášení dle ČI. VII. odst. 1. této smlouvy

V Praze dne 4.9. V Praze dne

ăll 09. 2019

Za dopravce
Za cestujícího

MUDr. Zdeňka
Zástupce Jágrová

pověřená zastupováním ředitele

Hygienická stanice hl„m.Praliy

m sídlem v Pme

RYIl'íská lZ. 110 ň Praha 1

Domovní

BSG 700

Dííľmídkl 203

l'I.

E-Nă

296

Praha 4 6782551110710

íĎ “009255
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l
Čestné prohlášení [I] pojištění vozidel

Jméno příjmení:

Dat. nar.:

Bytem:

Funkce: jednatelka společností

Já, níže podepsaná, čestně prohlašuji. že všechna vozidla zajišt'ující pro společnost:

PROFESIONAL TAXI S. r. O, Pod Višňovkou 1661/33. budova A2, Praha 4, 140 00

IČO: 27186547,

plnění podle čí. odst. 1
smlouvy O zajištění nepravidelné přepravy zaměstnanců

Hygienické

stanice hlavního města Prahy mají V souladu S ČI. Vll. odst 1 této smlouvy platně E účinně

sjednané zákonné pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozíd la dle

zakona č. 168/1999 Sb„ pojištění odpovědností ur.; škodu způsobenou provozem vozidla

O změně některých souvisejících zákonů. (zákon O pojištění odpovědnosti n pI'OVOZIJ vozidla),

ve znění pozdějších předpisů, V zákonem stanovené výši, S územním rozsahem Česká

republika

V Praze dne 5.9.2019


