Smlouva o poskytnutí služby
„Hlinecké taxi“
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

1. Město Hlinsko
IČ: 00270059
DIČ: CZ00270059
zastoupené Miroslavem Krčilem, DiS., starostou města
se sídlem Poděbradovo nám. 1, 539 23 Hlinsko
číslo účtu: 33628531/0100 (Komerční banka a.s.)
(dále jen „Objednatel“)
2. /bude doplněno/
(dále jen „Poskytovatel“)

I. Účel a předmět smlouvy
(1) Účelem této Smlouvy je zajištění přepravní služby pro osoby s trvalým pobytem na území města
Hlinska a jeho místních částí, blíže definované v čl. II. odst. 1 této Smlouvy, a to za podmínek
stanovených touto Smlouvou.
(2) Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje pro Objednatele zajišťovat přepravní službu
pro osoby definované v čl. II. odst. 1 této Smlouvy (dále jen „Hlinecké taxi“).
(3) Objednatel se zavazuje platit Poskytovateli za provozování služby „Hlinecké taxi“ platbu ve
výši a za podmínek stanovených v čl. IV. a čl. V. této Smlouvy.

II. Práva a povinnosti provozovatele
(1) Poskytovatel je povinen přepravní službu „Hlinecké taxi“ poskytovat pouze občanům s trvalým
pobytem na území města Hlinska a jeho místních částí, kteří dovršili věku 65 let a více, občanům,
kteří jsou držiteli platného průkazu osoby se zdravotním postižením typu „TP“ „ZTP“ a „ZTP/P“
bez věkového omezení a osobě doprovázející dítě ve věku do 4 let (dále jen „oprávněné osoby“),
včetně přepravy menších břemen a zavazadel oprávněné osoby, popř. zdravotních pomůcek (např.
invalidní vozík, chodítko, složený dětský kočárek apod.). Poskytovatel je dále povinen, poskytnout
tuto službu také doprovodu oprávněné osoby v maximálním počtu jedné osoby. Oprávněné osoby se
Poskytovateli prokáží průkazem „Hlinecké taxi“ vydaným Odborem sociálních věcí, školství a
zdravotnictví Městského úřadu Hlinsko. Objednatel se zavazuje seznámit Poskytovatele s oficiální
podobou průkazu „Hlinecké taxi“ (s jeho vzorovým vyhotovením), který bude oprávněným osobám
vydáván.
(2) Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele zajišťovat přepravní službu „Hlinecké taxi“ v
pracovních dnech (pondělí-pátek) v době od 7:00 do 16:00 hodin.
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(3) Poskytovatel se zavazuje přepravovat oprávněné osoby z místa jejich trvalého pobytu na níže
uvedená přepravní místa nacházející se na území města Hlinska a jeho místních částí a z níže
uvedených přepravních míst do místa jejich trvalého pobytu (dále jen „přepravní místo“), přičemž
za jednu jízdu se považuje cesta z nástupního místa do přepravního místa; cesta zpět do nástupního
místa se považuje za další jízdu. Přepravní místa jsou:




zdravotnická zařízení včetně lékáren nacházející se na území města Hlinska a jeho místních
částí,
úřady a další veřejné instituce nacházející se na území města Hlinska a jeho místních částí,
sídla volnočasových aktivit pro skupiny, kterých se zvýhodněná přeprava týká nacházejících
se na území města Hlinska a jeho místních částí. Jedná se zejména o:
- Svaz tělesně postižených, m. o. Hlinsko – děti, Poličská 757,
- Svaz tělesně postižených, m. o. Hlinsko – dospělí, Karla Lidického 1213,
- Městský klub seniorů – Adámkova 654,
- Dětská skupina Duhová kapička – Adámkova 654,
- Sociálně terapeutické dílny, Adámkova 677,
- Fokus Vysočina, Karla Lidického 1213,
- Mateřské centrum Hlinečánek, Karla Lidického 1213,
- Centrum denních služeb Motýl, Fügnerova 937.

(4) Přepravní službu „Hlinecké taxi“ se Poskytovatel zavazuje poskytnout na základě telefonické
objednávky jednotlivých oprávněných osob, která musí být učiněna alespoň jeden den přede dnem,
v němž má být služba poskytnuta, a to v době od 7:00 do 18:00 hodin. Budou-li to umožňovat
provozní podmínky Poskytovatele, je Poskytovatel povinen poskytnout službu „Hlinecké taxi“ i v
den jejího objednání. Poskytovatel se zavazuje, že telefonní číslo (bude doplněno) tj. telefonní číslo,
na němž mohou oprávněné osoby učinit objednávku, bude po celou dobu, po kterou je Poskytovatel
povinen přijímat objednávky na poskytnutí služby „Hlinecké taxi“ (tj. od 7:00 do 18:00 hodin)
dostupné.
(5) Poskytovatel je povinen zaznamenávat objednané a uskutečněné jízdy. Poskytovatel je povinen
evidovat: číslo průkazu oprávněné osoby, místo počátku jízdy, cíl jízdy, datum a čas přepravy a
případně informaci o tom, že objednaná cesta nebyla uskutečněna a proč. Poskytovatel se zavazuje,
že objednané a uskutečněné jízdy bude zaznamenávat od prvního dne poskytování přepravní služby
„Hlinecké taxi“ a kdykoliv na požádání Objednatele záznamy o objednaných a uskutečněných
jízdách předloží Objednateli k nahlédnutí a kontrole.
(6) Poskytovatel se zavazuje poskytovat službu „Hlinecké taxi“ svými vozidly nebo vozidly svých
smluvních partnerů označených nápisem „Hlinecké taxi“, nápisem „Město Hlinsko“, znakem
Objednatele a případně i logem Poskytovatele. Objednatel si vyhrazuje právo schválit konečnou
podobu výše specifikovaného označení vozidla. Bez tohoto schválení konečné podoby označení
vozidla Objednatelem není Poskytovatel oprávněn tyto vozidla používat v rámci poskytování služby
„Hlinecké taxi“. Vozidla označená ve smyslu tohoto článku je Poskytovatel oprávněn používat
výhradně jen za účelem poskytování přepravní služby „Hlinecké taxi“.
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(7) Poskytovatel se zavazuje, že vozidla, prostřednictvím kterých bude přepravní službu „Hlinecké
taxi“ vykonávat, bude udržovat v řádném technickém stavu a v čistotě vně i uvnitř. Dále se
Poskytovatel zavazuje, že se v těchto vozidlech nebude kouřit, a že tato vozidla budou mít
dostatečný úložný prostor pro přepravu mechanického invalidního vozíku, chodítka či složeného
dětského kočárku. Poskytovatel se také zavazuje, že bude ve vozidlech disponovat potřebným
počtem (tj. alespoň 2) dětských autosedaček pro přepravu dětí ve věku 0-4 roky, které bude moci
použít při přepravě dítěte ve vozidle.
(8) Poskytovatel se zavazuje poskytnout oprávněné osobě základní asistenci při nastupování a
vystupování z vozidla, čímž se rozumí zejména to, že Poskytovatel zajistí složení a uložení
mechanického invalidního vozíku, chodítka či složeného dětského kočárku do zavazadlového
prostoru, v přepravním místě pak mechanický invalidní vozík, chodítko či dětský kočárek vyloží ze
zavazadlového prostoru a přistaví jej k vozidlu tak, aby oprávněná osoba mohla bezpečně
přesednout z vozidla na mechanický invalidní vozík či bezpečně přenést dítě do dětského kočárku.
(9) Poskytovatel je oprávněn od oprávněné osoby požadovat poplatek za přistavení vozidla v
paušální výši 20,- Kč s DPH za jednu jízdu poskytnutou v rámci přepravní služby „Hlinecké taxi“.
Další odměnu za jízdu realizovanou v rámci přepravní služby „Hlinecké taxi“, uhradí Poskytovateli
Objednatel dle podmínek uvedených v čl. IV. této Smlouvy. V případě, že z jednoho přepravního
místa cestuje do stejného cílového místa více oprávněných osob, každá z nich uhradí částku za
přistavení vozidla ve výši 20,- Kč s DPH. Objednatel v uvedeném případě uhradí Poskytovateli
cenu jedné jízdy. Doprovod platbu za přistavení vozidla nehradí.

III. Práva a povinnosti Objednatele
(1) Objednatel je povinen spolupracovat a poskytovat Poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost
při výkonu jeho práv a povinností stanovených v rozsahu uvedeném v této Smlouvě.
(2) Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli za provozování přepravní služby „Hlinecké taxi“
odměnu, a to za podmínek stanovených v čl. IV. a čl. V. této Smlouvy.
(3) Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění této Smlouvy změnit věkovou hranici osob,
cílové skupiny a rovněž přepravní místa.

IV. Odměna za poskytování služby „Hlinecké taxi“
(1) Objednatel uhradí Poskytovateli odměnu za přepravu oprávněných osob dle počtu
uskutečněných jízd za níže uvedených podmínek.
(2) Výše odměny je stanovena ve výši:
Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena vč. DPH

Cena za 1 jízdu při převozu
oprávněné osoby

(3) V případě, že Poskytovatel přepraví osobu, která není oprávněnou osobu dle této Smlouvy
anebo přepraví oprávněnou osobu na jiné než přepravní místo dle této Smlouvy, není Objednatel
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povinen tuto přepravní službu Poskytovateli uhradit. V případě objednání služby „Hlinecké taxi“
oprávněnou osobou, která však do vozidla nenastoupí a jízdu neuskuteční, nebude jízda
Poskytovateli Objednatelem uhrazena, a to z důvodu jejího neuskutečnění.

V. Platební podmínky
(1) Úhrada za předmětné plnění bude prováděna po ukončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo
k uskutečnění plnění, a to na základě faktury vystavené Poskytovatelem. Povinnou přílohou faktury
bude písemný přehled objednaných a uskutečněných jízd, jenž bude obsahovat seznam čísel
průkazu osoby, místo počátku jízdy, cíl jízdy, datum a čas přepravy. Poskytovatel je povinen doručit
Objednateli fakturu včetně písemného přehledu objednaných a uskutečněných jízd ve lhůtě 10
pracovních dnů od ukončení příslušného kalendářního měsíce.
(2) Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od okamžiku jejího doručení Objednateli. Faktura musí
obsahovat všechny náležitosti požadované platnými právními předpisy. Nebude-li předložená
faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo bude-li faktura Objednateli doručena bez povinné
přílohy, je Objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti Poskytovateli. V takovém
případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené
faktury či povinné přílohy. Objednatel provede úhradu příslušné faktury na bankovní účet
Poskytovatele uvedený na faktuře.
(3) Objednatel jako příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel provede úhradu příslušné faktury na
bankovní účet Poskytovatele uvedený na faktuře pouze za předpokladu, že tento účet bude ke dni
platby zveřejněný správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňující
dálkový přístup). V případě, že tato podmínka nebude splněna, Objednatel uhradí pouze částku bez
DPH, a doplatek bude uhrazen Poskytovateli až po zveřejnění účtu v registru plátců daně.
V případě, že účet nebude v registru plátců daně zveřejněn po uplynutí stanovené lhůty, bude daň
z přidané hodnoty uhrazena místně příslušnému správci daně Objednatelem. Obdobný postup je
Objednatel jako příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatit i v případě, že v okamžiku
uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění (Poskytovateli)
zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.
(4) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude Poskytovateli hradit zálohy.

VI. Další podmínky poskytování přepravní služby „Hlinecké taxi“ a sankce
(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat přepravní službu „Hlinecké taxi“ v režimu taxislužby dle
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 478/2000 Sb.,
kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu).
(2) Poskytovatel prohlašuje, že je držitelem všech oprávnění, která jsou v souladu s příslušnými
právními předpisy nezbytná pro provozování služby „Hlinecké taxi“.

4

(3) Poskytovatel se zavazuje, že vozidla, kterými bude přepravní službu „Hlinecké taxi“ zajišťovat
budou po celou dobu trvání této Smlouvy pojištěna, jak ze zákonné odpovědnosti z provozu
motorových vozidel, tak i havarijním pojištěním s připojištěním všech sedadel ve vozidle.
(4) Pro případ poruchy vozidla, kterým bude přepravní služba „Hlinecké taxi“ zajišťována, zajistí
Poskytovatel náhradní dopravní prostředek obdobného typu dle svých momentálních možností.
(5) Objednatel i Poskytovatel odpovídá v rozsahu poskytované přepravní služby „Hlinecké taxi“ za
dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
(6) V případě, že Poskytovatel poruší povinnost stanovenou v čl. II odst. 6 této Smlouvy, tj. použije
vozidlo označené způsobem uvedeným v čl. II. odst. 6 této Smlouvy i pro účely jiné než je
poskytování přepravní služby „Hlinecké taxi“, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši
5.000,-Kč za každý zjištěný případ takového porušení Smlouvy. V případě porušení dalších
povinností Poskytovatele stanovených touto Smlouvou si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu
ve výši 1.000,- Kč za každé zjištěné porušení této Smlouvy.
(7) Pro případy prodlení s úhradou odměny ze strany Objednatele si smluvní strany sjednávají úrok
z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
(8) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody ve výši
převyšující smluvní pokutu ani na řádné plnění předmětu této Smlouvy.

VII. Trvání Smlouvy
(1) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněním v registru smluv. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2018.
(2) Tato Smlouva zaniká uplynutím doby stanové v odst. 1 tohoto článku, anebo předčasně, a to buď
vzájemnou dohodou smluvních stran anebo výpovědí Objednatele či Poskytovatele.
(3) Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, pokud bylo v insolvenčním řízení vydáno
rozhodnutí o úpadku Poskytovatele nebo je vůči jeho majetku veden výkon rozhodnutí nebo
exekuce.
(4) Objednatel si dále vyhrazuje právo tuto Smlouvy vypovědět, pokud dojde k podstatným
změnám v nezbytných profesních či technických předpokladech Poskytovatele pro plnění závazků
vyplývajících z této Smlouvy, tedy k takovým změnám, které zásadním způsobem mohou ohrozit
nebo znemožnit provozování přepravní služby „Hlinecké taxi“.
(5) Objednatel může tuto Smlouvu dále vypovědět v případě, že Poskytovatel opakovaně poruší
povinnosti vztahující se k plnění předmětu této Smlouvy. Pro účely této Smlouvy se opakovaným
porušením Poskytovatelových povinností z hlediska četnosti rozumí minimálně 3 porušení
Poskytovatelových povinností.
(6) Poskytovatel může tuto Smlouvu vypovědět v případě, že Objednatel opakovaně neuhradí
Poskytovateli fakturu ve lhůtách stanovených a dle podmínek stanových v této Smlouvě. Pro účely
této Smlouvy se opakovaným neuhrazením faktury z hlediska četnosti rozumí minimálně 3 porušení
Objednatelových povinností.
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(7) Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé smluvní straně.
(8) Smluvní strany nenesou odpovědnost za nesplnění svých závazků v důsledku přímého působení
vyšší moci. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, jež se
vyskytnou po uzavření této Smlouvy, které jsou mimo možnosti zvládnutí smluvních stran nebo
proti kterým nemohou smluvní strany přijmout dostatečná opatření (např. výluky, živelné pohromy,
vandalismus, apod.)
(9) Smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc je povinna bezodkladně informovat druhou
smluvní stranu o její existenci a rovněž bezodkladně učinit veškerá možná opatření, která povedou
k minimalizaci důsledků těchto událostí.

VIII. Závěrečná ustanovení
(1) Smluvní strany si sjednávají, že ustanovení § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších přepisů se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat Smlouvu je možné pouze
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit Smlouvu
jinou formou smluvní strany vylučují.
(2) Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na jejím základě nebo v souvislosti s ní, se řídí
platným právním řádem České republiky.
(3) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
(4) Smluvní strany se dohodly, že město Hlinsko bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění
smlouvy město Hlinsko bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
(5) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
(6) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
(7) Pro případ, kdy je v uzavřené Smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo,
číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že Smlouva bude uveřejněna bez
podpisů.
(8) Poskytovatel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů (jméno,
příjmení), konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) městem Hlinsko, se sídlem Poděbradovo nám. 1, Hlinsko, PSČ 539 23, IČ:
00270059. Souhlas uděluje Poskytovatel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
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(9) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle
jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své vlastnoruční podpisy.

V Hlinsku dne…………..

V Hlinsku dne……………..…

…………………………………..
Miroslav Krčil, DiS
starosta města Hlinska

..…....…………....………….
Poskytovatel
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