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Smluvní strany 

Poskytovatel: 

Veřejná zakázka malého rozsahu 
,,Poskytování služeb přepravy osob" 

Smlouva na poskytování služeb přepravy osob 
uzavřená podle § 2550 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

č. Smlouvy 

I Js J6 Jt 1113 jo lt j2 Jo 11 j1 
Objednatel: 

Pragotour s.r.o. 
Česká republika -
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem: 
Jahodová 2707/117, Praha 10, 

Se sídlem: Jankovcova 2, 170 04 Praha 7 
106 00 

Zastoupena: Jiří Vlasák Zastoupena: Mgr. Anna Stachová 

Funkce: jednatel Funkce: ředitelka odboru personálního 

Kontaktní osoba: Jiří Vlasák Kontaktní osoba: Ing. Barbara Kubešová 

Funkce: jednatel Funkce: 
vedoucí oddělení vzdělávání a 
rozvoje 

Tel.: 244466994,603473779 tel: 233 045 263; 727 878 321 

IČ: 27440826 IČ: 49370227 

DIČ: CZ27440826 DIČ: není plátce DPH 

Zapsaná v obch. Městský soud v Praze 
rejstříku: Oddíl C, vložka 113488 

Bankovní spojení: 2316280001/5500 Bankovní spojení: 30027001/0710 

lčl. 1 - Předmět plněn� 
1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje, že provede pro objednatele službu spočívající v zajištění

přepravy osob (zaměstnanců a představitelů NKÚ) ze sídla objednatele do školicího střediska objednatele
v Přestavlkách u Slap, dle aktuálních potřeb objednatele a zpět (dále jen „doprava"), a to dle volby
objednatele autobusem nebo mikrobusem, případně kombinací dle čl. 2.3. této Smlouvy.

2. Účelem této Smlouvy je zajištění dopravy zaměstnanců a představitelů NKÚ do/z školicího střediska
objednatele v Přestavlkách u Slap a upravení postupu při realizaci jednotlivých dílčích plnění veřejné
zakázky.

lčl. 2 - Objednávání doprav� 
1. Realizace předmětu této Smlouvy bude probíhat na základě písemných objednávek učiněných

oprávněnou osobou objednatele za podmínek uvedených v tomto článku.
2. Za písemnou objednávku je pro účely této Smlouvy považována i objednávka učiněná elektronicky na e

mailovou adresu: dispecink@pragotour.cz. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat
objednatele o změně shora uvedených kontaktních údajů.

3. Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
identifikace objednatele (název, sídlo, IČ, tel.č./ e-mail), 
přesná specifikace dopravy (tj. datum a čas odjezdu od sídla objednatele, předpokládaný odjezd 
ze školicího střediska, požadovaný počet míst), 
zda je požadován autobus či mikrobus, případně jejich kombinace, 
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jméno a podpis oprávněné osoby. 
4. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn objednat na stejný den více doprav

v kombinaci autobus/autobus, mikrobus/autobus, mikrobus/mikrobus. Poskytovatel je povinen tyto
dopravy zajistit dle požadavků objednatele.

5. Objednatel je povinen učinit objednávku nejméně 3 pracovní dny přede dnem plnění.
6. Poskytovatel je povinen objednávku nejpozději do jednoho pracovního dne od jejího doručení písemně

potvrdit na elektronickou adresu objednatele (e-mail) uvedenou v záhlaví objednávky. V písemném
potvrzení objednávky je poskytovatel povinen uvést předpokládanou cenu za dopravu, a to v souladu
s cenami uvedenými v této Smlouvě. Takto uvedená cena bude obsahovat veškeré náklady související
s poskytnutím dopravy.

7. Poskytovatel je povinen stanovit cenu v souladu s cenami uvedenými v této Smlouvě. V opačném případě
to bude považováno za podstatné porušení smlouvy poskytovatelem a objednatel má v takovém případě
právo od smlouvy odstoupit, v souladu s článkem 5 této Smlouvy.

8. Pokud objednávka nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, má poskytovatel právo požadovat po
objednateli doplnění či upřesnění údajů. Pokud i přes výzvu nebudou chybějící údaje doplněny, není
povinen objednávku potvrdit.

lčl. 3 - Cenal 
1. Cena za poskytování služeb přepravy osob podle nabídky poskytovatele předložené poskytovatelem ve

výběrovém řízení je stanovena jako jednotková za jeden dopravní prostředek a jednu cestu, přičemž
jednou cestou se rozumí cesta ze sídla objednatele do školicího střediska nebo cesta ze školicího střediska
do sídla objednatele. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytnutím služby a činí - viz tabulka
,,NABÍDKOVÁ CENA", která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Cena za jednotlivá dílčí plnění bude stanovena za skutečně poskytnuté služby, a to v souladu s cenami
uvedenými v této Smlouvě pro příslušnou kategorii přepravujícího vozidla a v souladu s předpokládanou
cenou za dopravu uvedenou v písemném potvrzení objednávky.

3. Ceny uvedené v této Smlouvě jsou platné po celou dobu účinnosti této Smlouvy.

4. Cenou se rozumí cena včetně DPH v prokázané výši.

5. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s poskytnutím služby.
Poskytovatel není oprávněn účtovat si žádné další náklady související s plněním služby.

6. Změna ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění této Smlouvy dojde ke
změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková cena za poskytnuté služby upravena podle výše sazeb
DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. V takovém případě nemusí být vyhotoven dodatek k
této Smlouvě. Účinnost této změny ceny nastává v návaznosti na účinnost změny příslušného obecně
závazného právního předpisu.

lčl. 4 - Platební podmínk� 
1. Zaplacení ceny bude provedeno bezhotovostně po poskytnutí jednotlivých dílčích plnění na základě

poskytovatelem vystavených daňových dokladů (faktur), a to na bankovní účet uvedený na těchto
daňových dokladech (fakturách). Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Daňový doklad (fakturu) doručí poskytovatel objednateli na adresu objednatele pro doručování daňového
dokladu uvedenou v Objednávce. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) do 15 dnů ode
dne jeho prokazatelného obdržení. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny
dílčího plnění z účtu objednatele ve prospěch poskytovatele. V případě obdržení faktury po 21. 12. se
splatnost prodlužuje na 3 měsíce s právem objednatele uhradit cenu po částech.

3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména číslo smlouvy objednatele a všechny náležitosti
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů a
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Součástí každého daňového dokladu
(faktury) bude specifikace dopravy (cílová destinace, datum a čas odjezdu a příjezdu), a kopie příslušné
oboustranně potvrzené objednávky.
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4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje

požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné

cenové údaje.

S. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu

(faktury). Poskytovatel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením

daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží

nová lhůta stanovená v čl. 4.2. této Smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi

náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli.

lčl. S - Zánik smlouv� 
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká vedle případů stanovených v občanském

zákoníku také:

a. dohodou smluvních stran

b. jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany objednatele pro její podstatné porušení

poskytovatelem, kterým se rozumí:

i. opakované nepotvrzení přijetí objednávky

ii. opakované nesplnění či porušení povinností poskytovatele vyplývající z této Smlouvy,

přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně druhé porušení či nesplnění

jakékoliv povinnosti.

2. Objednatel je oprávněn ze stejných důvodů odstoupit také pouze od dílčího plnění, jehož se podstatné

porušení, definované v tomto článku, týká. Odstoupením objednatele od dílčího plnění tato Smlouva

nezaniká.

3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu s měsíční výpovědní lhůtou, která

začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. V pochybnostech se má za to, že

k doručení výpovědi druhé straně došlo třetího dne po jejím odeslání, den odeslání v to nepočítaje.

lčl. 6 - Vyšší moq 
1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této

Smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní

strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této Smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by

povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v

době vzniku smluvních závazků z této Smlouvy vznik nebo existenci těchto překážek předpokládala.

2. Za překážky dle bodu 6.1. této Smlouvy se výslovně považují živelní pohromy, zejména požár, úder blesku,

povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv skal, zemin nebo kamení.

3. Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí či mohou způsobit

podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu podle této Smlouvy, či zánik nebo zrušení závazků podle této

Smlouvy, jsou smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vylučujících odpovědnost

informovat a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Objednatel ani poskytovatel nejsou

oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat o

dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co nejkratší době. V případě porušení této

povinnosti spolupracovat kteroukoliv smluvní stranou, je tato smluvní strana v prodlení s plněním svých

povinností dle této Smlouvy.

4. V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností podle této

Smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o dobu, po kterou okolnost vylučující

odpovědnost trvala.

S. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s

plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů.
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6. Účinky okolnosti vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná překážka, s
níž jsou tyto účinky spojeny.

lčl. 7 - Smluvní sankce! 
1. V případě porušení povinnosti poskytovatele přistavit včas objednaný dopravní prostředek na místo

odjezdu je poskytovatel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý případ
takového porušení.

2. Smluvní pokutu vyúčtuje strana oprávněná (objednatel) straně povinné (poskytovatel) písemnou formou.
3. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení

příslušného vyúčtování.
4. Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok

z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

lčl. 8 - Řešení sporů! 
1. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout dohody

smírnou cestou.
2. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešen soudně.
3. Místně příslušným soudem v první instanci je soud v Praze.

lčl. 9 - Závěrečná ustanovenij 
1. Poskytovatel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a

jejích případných dodatků na internetových stránkách objednatele, na e-tržišti a příp. na profilu
zadavatele.

2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných
právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze očíslovanými písemnými dodatky podepsanými
oběma smluvními stranami.

4. Změnu kontaktních osob či kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny si neprodleně písemně oznámit.
Tato změna nevyžaduje formu dodatku této smlouvy.

S. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden poskytovatel.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je uzavírána na

dobu určitou, a to na rok od podpisu smlouvy.

V Praze dne ) S '1 ,/,g l)t

kupující 

Mgr. Anna Stachová 
ředitelka odboru personálního 

ČR - Nejvyšší kontrolní úřad 

Příloha: tabulka „NABÍDKOVÁ CENA" 

V Praze dne 2 2 -09- 2017 

Jiří Vlasák 
jednatel 

Pragotour s.r.o. 



dopravní prostředek 

autobus/mikrobus pro 15 osob 

autobus/mikrobus pro 20 osob 

autobus pro 30 osob 

autobus pro 50 osob 

příloha ke smlouvě 
tabulka "NABÍDKOVÁ CENA" 

Poskytování služeb přepravy osob 
Jednotková cena vč. Předpokládaný počet cest 
DPH za jednu cestu za jeden rok 

4 235,00 Kč 10 

4 719,00 Kč 25 

5 445,00 Kč 10 

6 050,00 Kč 10 

NABÍDKOVÁ CEN A VČ. DPH 

V Praze dne 8.9.2017 

42 350,00 Kč 

117 975,00 Kč 

54 450,00 Kč 

60 500,00 Kč 

275 275,00 Kčll 
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