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NÁVRH SMLOUVY O PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY SENIOR TAXI            

A BABY TAXI 

 uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 2550 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

Číslo smlouvy objednavatele: OÚD/ ……/2019 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednavatel: 

Obec Dětmarovice  

7357 71  Dětmarovice 27 

Zastoupený: Ing. Ladislav Rosman, starosta obce 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 3624791/0100 

déle  jen „objednavatel“ 

 

2. Provozovatel: 

Sídlo:………………………………….. 

IČ:……………………………………… 

DIČ:……………………………………. 

Bankovní spojení:……………………… 

Číslo účtu:……………………………… 

dále jen „provozovatel“ 

 

 

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 

prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu 

jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

 

2. Provozovatel prohlašuje, že pro účely plnění dle této smlouvy má potřebná oprávnění 

k podnikání a  je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění dle této smlouvy. 

 

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Provozovatel se zavazuje provádět pro objednavatele přepravu osob nazvané „Senior taxi    

a Baby taxi“ a související činnosti za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 

2. Předmětem poskytovaných služeb provozovatelem je: 

 

a) přeprava osob s bydlištěm na území města Dětmarovice ve věku od věku 65 let, 

případně mladší na základě doporučení lékaře, držitele průkazu osoby se zdravotním 

postižením nebo doporučení sociální pracovnice OÚ Dětmarovice, včetně doprovodu 

v počtu max. 1 osoba, a to do zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb,      

do nemocnic, na úřady uvedených měst v této smlouvě a  o víkendech a svátcích        
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do kostela a na kulturní a společenské akce v Dětmarovicích.  Doprovod platbu         

za převoz nehradí a ani se po doprovodu nevyžadují žádné identifikační údaje. 

b) přeprava osob – dětí do 15-ti let věku s bydlištěm na území obce Dětmarovice, 

v doprovodu dospělé osoby, a to k praktickým lékařům pro děti a dorost                        

a do nemocnic. 

 

c) bezúplatná přeprava menších břemen a spoluzavazadel oprávněných osob, 

skládacího vozíku, francouzských holí. 

 

3. Provozovatel se zavazuje zajišťovat poskytování služeb dle této smlouvy minimálně 2 

osobními vozidly. 

 

4. Objednavatel se zavazuje hradit dopravci za přepravu osob dle ujednání čl. V. této 

smlouvy. 

 

5. Objednavatel si vyhrazuje právo určit provozovateli,  které osoby vylučuje z přepravy 

z důvodů porušování podmínek provozování služby Senior taxi a Baby taxi. 

 

6. Objednavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit věkovou hranici osob, které mohou 

službu Senior taxi a Baby taxi využívat nebo změnit trasy, do kterých mohou být oprávněné 

osoby přepravovány.  

 

7. Provozovatel potvrzuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých 

povinností podle této smlouvy, které z nich vyplývají, ale nejsou v ní uvedeny výslovně.  

 

 

IV. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ 

 

1. Provozovatel se zavazuje zahájit poskytování služeb dle této smlouvy od účinnosti této 

smlouvy.  

 

2. Provozovatel bude přepravu zabezpečovat každý pracovní den od 7:00 do 15:00 hodin        

a  o víkendech a svátcích od 7:00 do 22:00 hod.  

 

3. Provozovatel bude provádět přepravu průběžně v době uvedené v článku IV. v bodě 2 této 

smlouvy na základě telefonické objednávky a to na čísle ………………… Telefonní číslo 

musí být dostupné každý den od 7:00 do 15 hod. Oprávněná osoba  si službu objedná 

nejpozději 1 den před plánovanou jízdou. Pokud je služba objednaná v den přepravy, není 

provozovatel povinen osobu přepravit, pokud mu to nedovoluje volná kapacita v rámci služby 

Senior taxi a Baby taxi. Provozovatel je povinen přepravu provést v termínu domluveném 

s oprávněným občanem. V případě, že budou všechny vozy provozovatelem vytížené, je 

provozovatel povinen provést přepravu v nejbližším možném termínu vyhovující 

oprávněnému občanovi, vždy má přednost oprávněná osoba požadující převoz do nemocnice 

nebo k lékaři.  
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4. Provozovatel je povinen své služby organizovat a provozovat tak, aby uspokojil co nejvyšší 

počet oprávněných občanů poptávající službu Senior taxi a Baby taxi. 

 

5. Provozovatel nebude požadovat vůči oprávněné osobě kromě uvedené ceny  v článku  IV. 

v bodě 6 této smlouvy žádnou jinou platbu. 

Smluvní strany se dohodly, že cena za přistavení vozidla (nástupní taxa) se nehradí, tj. nebude 

v rámci Senior taxi a Baby taxi oprávněnou osobou hrazena. 

 

6. Dle ujednání v článku III. bodu 2 a) této smlouvy přeprava bude poskytována  v těchto 

uvedených trasách s oprávněním vyžadovat platbu maximálně v této výši: 

 

* Dětmarovice – Dětmarovice       -  jedna jízda v jednom směru 15,- Kč 

* Dětmarovice – Orlová                 - jedna jízda v jednom směru 15,- Kč 

 - zdravotnické zařízení 

 - zařízení sociálních služeb 

* Dětmarovice  - Karviná               - jedna jízda v jednom směru 30,- Kč  

- zdravotnické zařízení 

 - zařízení sociálních služeb 

 - úřady 

* Dětmarovice – Bohumín               - jedna jízda v jednom směru 30,- Kč 

- zdravotnické zařízení 

 - zařízení sociálních služeb 

* Dětmarovice – Havířov               - jedna jízda v jednom směru 50,- Kč 

- Nemocnice s poliklinikou Havířov 

* Dětmarovice – Ostrava                 - jedna jízda v jednom směru 90,- Kč 

- Fakultativní nemocnice Ostrava – Poruba 

* Dětmarovice – Třinec                   - jedna jízda v jednom směru 90,- Kč  

- Nemocnice Podlesí a.s. Třinec 

 

Dle ujednání v článku III. bodu 2 b) této smlouvy přeprava bude poskytována  v těchto 

uvedených trasách s oprávněním vyžadovat platbu maximálně v této výši: 

 

* Dětmarovice – Dolní Lutyně                            -  jedna jízda v jednom směru 15,- Kč 

* Dětmarovice – Orlová                                      -  jedna jízda v jednom směru 15,- Kč 

* Dětmarovice – Karviná                                    -  jedna jízda v jednom směru 30,- Kč 

* Dětmarovice – Bohumín                                  -  jedna jízda v jednom směru 30,- Kč 

* Dětmarovice – Petrovice u Karviné                 -  jedna jízda v jednom směru 30,- Kč 

* Dětmarovice – Havířov                                    -  jedna jízda v jednom směru 50,- Kč 

 

Provozovatel je povinen dodržet, aby celková cena za jízdu byla pro oprávněnou osobu vždy 

jen ve výši, jak je shora tohoto bodu této smlouvy uvedeno, nezávisle na vzdálenosti a času 

trvání poskytované služby, tuto částku bude povinna uhradit oprávněná osoba, tato částka 

bude vyúčtována oprávněné osobě na příjmový doklad. Provozovatel služby Senior taxi          

a Baby taxi tedy obdrží za 1 jízdu částku objednatele částku, která je stanovena měsíčním 

paušálem. 

 

7. Provozovatel je povinen poskytovat službu v souladu s touto smlouvou a právními předpisy 

zejména dle zákona č. 111/1994 S., o silniční dopravě a jeho prováděcí vyhláškou č. 478/2000 
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Sb.  a předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Dopravce nesmí předávat osobní údaje 

třetí osobám a sjednanou službu poskytovat na vlastní odpovědnost s profesionálním 

přístupem při zachování základních pravidel slušného chování. 

 

8. Provozovatel se zavazuje poskytovat na trasách mimo obec Dětmarovice ke každé jízdě 

nápoj (pouze platící osobě), dle denní nabídky. 

 

9. Oprávněná osoba a ani objednavatel neplatí provozovateli žádnou úplatu za čekání vozidla 

a služby Senior taxi a Baby taxi, tj. nejsou povinni platit žádnou čekací taxu za případnou 

dobu čekání. 

 

10. Každá oprávněná osoba, která poprvé využije službu, je povinna podepsat souhlas  

s nakládáním jeho osobních dat pro účely vedení evidence služby. Podepsání souhlasu zajistí 

provozovatel. V tomto souhlasu je zahrnut i souhlas s předáním osobních údajů objednavateli 

a s možným dalším zpracováním těchto údajů objednavatelem. V případě neudělení souhlasu 

oprávněné osoby nebude služba poskytnuta. Provozovatel tyto souhlasy v kopii předává 

objednavateli, který vede databázi oprávněných osob.  

 

11. Provozovatel je povinen vést objednávkový systém, ve kterém jsou vedeny následující 

údaje: jméno, příjemní, datum narození a bydliště oprávněné osoby, datum přepravy, odkud     

a kam je osoba přepravována. Tyto uvedené údaje jsou  předány objednavatel. 

 

12. Provozovatel se zavazuje, že bude udržovat osobní motorové vozidlo, jímž bude 

poskytována služba, v řádném technickém stavu umožňujícím provoz na pozemních 

komunikacích a v čistotě i uvnitř. Provozovatel se rovněž zavazuje poskytovat službu 

s profesionálním přístupem. 

 

13. Provozovatel se zavazuje, že vozidlo bude po celou dobu trvání této smlouvy pojištěno jak 

na zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel, tak i havarijním pojištěním               

a připojištěním všech sedadel. 

 

 

V. CENA 

 

1. Cena služby se stanovena dohodou obou smluvních stran a je stanovena                              

ve výši:………….Kč měsíčně. 

Poskytovatel ………..plátcem DPH. 

 

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

 

1. Zálohy platby nejsou sjednány. 

 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura. Faktura je vystavena provozovatelem 

pravidelně za každý měsíc poskytované služby, a to do 15 pracovních dnů měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly jednotlivé jízdy v rámci služby 

uskutečněny. 
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3. Den vystavení faktury se nepovažuje za den plnění. Součástí faktury je seznam jízd 

oprávněných osob za dané období.  

4. Faktura musí mít náležitosti stanovené platnými právními předpisy pro účetní doklad. 

 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 15 dní od dne jejího doručení objednavateli. 

 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude faktura obsahovat jiné 

chyby, je objednavatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 

straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Provozovatel provede 

opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní 

lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 

objednavateli. 

7. Doručení faktury provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 

psaní prostřednictvím pošty nebo osobním doporučením na podatelnu objednavatele. 

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem příslušné částky na účet provozovatele. 

9. Pohledávku vzniklou na základě této smlouvy či uskutečněného zdanitelného plnění může 

provozovatel postoupit třetí osobě pouze a jedině za předpokladu předchozího písemného 

souhlasu objednavatele. 

 

VII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou u účinností od 1. 6. 2019. 

2. Smluvní strany si sjednají, že objednavatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez udání 

důvodu s měsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvním dnem v měsíci následujícím po 

dni doručení výpovědi provozovateli. 

 

VIII. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ 

1. Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené a právní režim této smlouvy se řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany  se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou 

smluvních stran, kdy  rozhodujícím je datum pozdějšího podpisu. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom vyhotovení. 

4. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět jen formou písemných 

vzestupně očíslovaných dodatků k této smlouvě, s podpisy obou smluvních stran umístěnými 

na téže listině. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní 

strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo 
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za nápadně výhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují zástupci 

smluvních stran své podpisy, s podpisy obou smluvních stran umístěných na téže listině. 

 

6. Ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. 

7. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada obce Dětmarovice 

usnesením č……… ze dne…….. 

 

V Dětmarovicích dne                                                                  V ………………..dne………. 

 

za objednavatele                                                                         za provozovatele 

 

………………………………..                                                 …………………………………      

Ing. Ladislav Rosman 

     starosta obce                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


