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RÁMCOVÁ SMLOUVA  

NA POSKYTOVÁNÍ SERVISU MOTOROVÝCH VOZIDEL  

uzavřená nikoli na řad níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746  

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ¨ 

(dále jen „OZ“) (dále též „smlouva“)  

 

 

 

 

 

1. Psychiatrická nemocnice Bohnice 

        IČO   00064220 

        DIČ    CZ00064220 

Číslo účtu 16434081/0710 

Bankovní spojení  Česká národní banka 

Sídlo    Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

Statutární zástupce       MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel  

dále jen „objednatel“ 

 

 

a 

 

 

 

2. Miloslav Černý   
       IČO   68390211 

       DIČ  CZ5910310472 

 Číslo účtu 220498138/0300 

Bankovní spojení  ČSOB a.s. 

Sídlo  Nad strání 40, Doubravčice, 282 01 Český Brod 

Statutární zástupce       Miloslav Černý, jednatel 

 dále jen „poskytovatel“ 

 

 

(objednatel a poskytovatel společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

 

  

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednateli řádně a včas servis 

služebních motorových vozidel (dále i „předmět plnění“) dle specifikace uvedené v článku II. této 

smlouvy a za podmínek stanovených touto smlouvou.  

2. Poskytovatel prohlašuje, že předmět plnění zajistí vlastními prostředky a silami. 
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3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodaný předmět plnění přijmout a plnit z toho 

vyplývající finanční závazky dle příslušných ustanovení této smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel poskytne předmět plnění dílčím způsobem na základě 

písemné výzvy objednatele. Písemnou výzvou se pro potřeby této smlouvy rozumí dílčí 

objednávka, kterou vypracuje objednatel na základě svých aktuálních potřeb. 

 

Článek II. 

Specifikace předmětu plnění 

 

1. Předmětem plnění této smlouvy je zajištění servisu motorových vozidel více značek, které tvoří 

vozový park Psychiatrické nemocnice Bohnice.  

2. Předmět plnění zahrnuje opravy, údržbu a dodávky s tím souvisejících náhradních dílů a materiálů.  

3. Jednotlivé položky předmětu plnění, tj. servisní služby jsou specifikovány v „Příloze č.1 – 

Specifikace předmětu plnění a jeho ocenění“, která je nedílnou součástí této smlouvy . Kromě 

služeb, které jsou uvedeny v této příloze, bude objednatel požadovat i další služby, které budou 

nezbytné k zajištění bezproblémového fungování vozového parku. 

4. Složení vozového parku ke dni podpisu smlouvy je uvedeno v Příloze č. 2 - Vozový park 

Psychiatrické nemocnice Bohnice“. Během trvání smluvního vztahu může dojít k nárůstu nebo 

poklesu počtu motorových vozidel, resp. k obměně značek. 

5. Poskytovaný servis motorových vozidel musí odpovídat aktuálním požadavkům objednatele, které 

budou uvedeny v dílčích objednávkách. Současně musí být proveden v požadované kvalitě, v 

sjednaném termínu, v souladu s technickými normami a s doporučenými technologickými postupy 

výrobce daného vozidla.   

6. Náhradní díly a materiály, které budou použity v rámci poskytovaného servisu, musí být nové a ve 

shodě s technickými doporučeními výrobců předmětných vozidel.  

7. Používané oleje, maziva, kapaliny, případně i pohonné hmoty musí být v souladu s technickými 

požadavky výrobce předmětných vozidel.   

8. Provedené servisní úkony musí zaručit každému motorovému vozidlu technickou způsobilost         

k provozu na pozemních komunikacích podle § 36 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Článek III. 

Termín plnění 

 

1. Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na období 24 měsíců počínaje dnem podpisu této 

smlouvy. 

2. Servis služebních motorových vozidel se začíná realizovat po nabytí účinnosti této smlouvy. 

Konkrétní termín dílčích dodávek bude dohodnut prostřednictvím kontaktních osob smluvních 

stran.   

3. Poskytovatel provede dílčí servisní služby do 3 pracovních dnů od přijetí a potvrzení objednávky.  

Odtah nepojízdného vozidla do servisu zajistí poskytovatel do 24 hodin od jeho nahlášení. 

4. Nemůže-li ve výjimečných případech poskytovatel servis poskytnout ve sjednaném termínu např. 

z důvodu objednání náhradní součástky, neprodleně to oznámí objednateli a současně sdělí 

náhradní termín.  

 



 

3 
 

 

Článek IV. 

Místo plnění  

 

1. Místem předání a převzetí motorového vozidla, na kterém bude proveden servis, je provozovna 

poskytovatele. Toto místo nelze bez souhlasu objednatele měnit. Pokud bude nezbytné místo plnění 

změnit a objednatel s ním bude souhlasit, nesmí se tato skutečnost nijak dotknout smluvních cen a 

termínu provedení servisu vozidla.  

 

Článek V. 

Dodací podmínky 

 

1. Poskytovatel se zavazuje dodávat předmět plnění ve specifikaci a kvalitě, která je uvedená v článku 

II. této smlouvy.  

2. Dílčí servisní služby budou realizovány dle aktuálních potřeb objednatele na základě   objednávky 

zaslané e-mailem, v níž budou uvedeny požadavky na servis motorového vozidla.  

3. Objednávka bude vystavena kontaktní osobou objednatele a bude zaslána poskytovateli na            

e-mailovu adresu:   

4. Poskytovatel potvrdí přijatí objednávky do 24 hodin. Současně udělá předběžný odhad rozsahu 

prací a odhad ceny. K zahájení konkrétních servisních služeb je potřebný souhlas objednatele         

s předpokládaným rozsahem prací a cenou. 

5. Poskytovatel je povinen:  

a)  provést veškeré úkony v rámci servisu vozidla plně v souladu s technologickými postupy 

výrobce daného vozidla, 

b) při opravě vozidla použít díly a komponenty nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované a 

plně schválené výrobcem vozidla. Poskytovatel je povinen na výzvu objednatele-přejímající 

osoby, doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení;  

c) při převzetí vozidla odpovědnou osobou objednatele umožnit provedení důkladné kontroly 

provedených prací včetně předložení vyměněných dílů,   

d)  zabezpečit převzaté motorové vozidlo proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jeho 

odevzdání objednateli.  

6. Objednatel se zavazuje zabezpečit přepravu motorového vozidla, na kterém byl sjednán servis,   do 

místa plnění.   

7.  Předání a převzetí vozidla do a z opravy bude vždy písemně sepsáno a oboustranně potvrzeno 

v „Protokolu o odevzdání a převzetí motorového vozidla“ (dále jen Protokol). 

8. Poskytovatel uvede v Protokolu provedený soupis servisních prací a použitého materiálu. Součástí 

Protokolu bude i další související dokumentace (záruční listy, montážní listy, certifikáty, instrukce, 

návody atd). 

9. Přejímající není povinen převzít dílčí servisní služby, které vykazuji nedostatky nebo odporuji 

smlouvě. V případě nepřevzetí dílčích servisních služeb se do Protokolu uvedou důvody   

nepřevzetí.  

10. Servisní služby, které vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvě, musí poskytovatel nahradit na 

vlastní náklady bezvadným provedením. Vznikne-li tímto objednateli škoda, hradí ji poskytovatel. 
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11. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je poskytovatel. Poskytovatel zajistí 

odstranění tohoto odpadu v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Článek VI. 

Kupní cena a platební podmínky 

 

1. Sazby v Kč bez DPH uvedené v „Příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění a jeho ocenění“ jsou 

sazby konečné a neměnné po celou dobu trvání smlouvy. Ke konečné ceně bude připočtena 

zákonem stanovená sazba DPH. 

2. Ceny ostatních servisních služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy a ceny  

náhradních dílu, musí být cenami v čase a místě obvyklými. Jde o ceny, které poskytovatel 

standardně používá ve vztahu k ostatním svým klientům a které má uvedené v konkrétním čase   v 

produktovém katalogu nebo v ceníku. 

3. Celková hodnota poskytnutých servisních služeb, specifikovaných i nespecifikovaných v příloze č. 

1 této smlouvy, nesmí překročit během platnosti této smlouvy finanční částku  1 999 900, - Kč 

(slovy jedenmiliondevětsetdevadesátdevěttisícdevětset korun českých) bez DPH.  

4. Na základě objednávky a potvrzeného Protokolu vystaví dodavatel fakturu. Fakturu i  objednávku 

zašle elektronicky odběrateli na adresu:  

5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu 

příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 

náležitosti dle § 435 OZ.  

6. Odběratel se zavazuje hradit dodavateli cenu předmětu plnění na základě daňového dokladu. 

Odběratel je oprávněn vrátit vadný daňový doklad dodavateli, a to až do lhůty splatnosti. 

V takovém případě není odběratel v prodlení s úhradou ceny. Nová lhůta splatnosti začíná běžet 

dnem doručení bezchybného daňového dokladu. 

7. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dní ode dne doručení faktury do sídla odběratele. Závazek 

splatnosti je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu odběratele na účet dodavatele.  

8. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 

 

Článek VII. 

Záruka za jakost 

 

1. V souladu s ustanoveními § 2619 OZ poskytovatel přejímá závazek záruky za jakost provedených 

dílčích servisních služeb od data jejich předání přejímajícímu. 

2. Poskytovatel uzavřením smlouvy poskytuje záruku za jakost předmětu plnění. Poskytnutím záruky 

za jakost poskytovatel přejímá závazek, že předmět plnění nebo jakákoliv jeho část bude po celou 

záruční dobu způsobilá k užívání, ke kterému je svou povahou určena, bude plně funkční a že po 

celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou.  

3. Poskytovatel poskytuje záruku za jakost v trvání 24 měsíců na každý kus vyměněného 

komponentu. V této lhůtě je objednatel oprávněn poskytovateli vady oznámit a požadovat jejich 

odstranění. Záruční doba za jakost běží pro každé dílčí plnění zvlášť a počíná běžet ode dne 

převzetí dílčího plnění.  
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4. Záruční doba neběží:  

a) po dobu, po kterou objednatel nemůže dílčí plnění řádně v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, 

za kterou odpovídá poskytovatel, 

b) po dobu, po kterou poskytovatel odstraňuje vady plnění, za které odpovídá poskytovatel a které 

sice nebrání objednateli v řádném užívání plnění, ale vyskytnou se opakovaně. 

5. Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích ustanovení 

neběží.  

6. Objednatel uplatní právo z odpovědnosti poskytovatele za vady předmětu plnění a ze záruky za 

jakost předmětu plnění v reklamaci prostřednictvím emailové adresy. Reklamace bude obsahovat 

zejména označení předmětu plnění, popis vady a lhůtu, ve které objednatel požaduje vadu 

odstranit. Poskytovatel je povinen odpovědět do 3 dnů ode dne doručení reklamace.   

7.  Pokud poskytovatel povinnost stanovenou v bodě 6 nesplní, má se za to, že záruku za zjištěnou 

vadu předmětu plnění uznal v plném rozsahu a že s lhůtou k odstranění vad uvedenou v ohlášení 

souhlasí.  

8. V případě, že poskytovatel nesouhlasí s lhůtou stanovenou objednatelem dle bodu 6, je oprávněn 

navrhnout lhůtu jinou, společně s jejím odůvodněním. Smluvní strany prohlašují, že vyvinou 

maximální úsilí k dosažení dohody o termínu odstranění vad za předpokladu, že požadavek 

poskytovatele je oprávněný.   

9. Nenastoupí-li poskytovatel k odstranění řádně oznámené vady v záruce, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním této vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady 

uhradí objednateli poskytovatel. 

 

VIII. 

Vady díla 

1. Odpovědnost za vady a nároky z vad na provedeném a předaném předmětu plnění se řídí 

ustanoveními § 2615 a násl. OZ. 

 

Článek IX. 

Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

 

1. V případě porušení povinností, které vyplývají poskytovateli z článku II. a V. této 

smlouvy, může objednatel požadovat po poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

3.000,- Kč, a to v případě každého dílčího plnění předmětu plnění zvlášť. 

2. V případě prodlení s úhradou vyfakturované finanční částky je objednatel povinen zaplatit 

poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení ve lhůtě 30 dnů 

po splatnosti a 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení ve lhůtě delší než 30 dnů po 

splatnosti.  

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 

uvedený v písemné výzvě. 

4. Zaplacením smluvní pokuty či úroků z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody, která 

vznikla smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením smlouvy. 
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Článek X. 

Pojištění 

 

1. Poskytovatel se zavazuje mít po celou dobu plnění smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou třetí osobě minimálně ve výši odpovídající pojistné částce ve výši 100 000, 

00 Kč. Na písemnou výzvu objednatele je poskytovatel povinen kdykoliv po celou dobu plnění 

smlouvy tuto skutečnost prokázat, a to do pěti pracovních dnů od obdržení této výzvy. 

2. Poskytovatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní, byly platné a účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy a 

v přiměřeném rozsahu i po jejím ukončení. V případě, že dojde ke změně pojistné smlouvy, je 

poskytovatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele, a to nejpozději ve lhůtě 

5 pracovních dnů. 

3. Poskytovatel nesmí uskutečnit jakékoliv kroky, které by mohly znemožnit objednateli obdržet 

ochranu vyplývající z jakékoliv pojistné smlouvy poskytovatele, nebo které by mohly být na škodu 

objednatele při předkládání nároků na odškodnění v souvislosti se vzniklými ztrátami na majetku, 

poškozeními majetku či poraněním osob. Toto smluvní ustanovení nezbavuje poskytovatele 

odpovědnosti v případě hrubého zanedbání či úmyslného jednání ze strany poskytovatele či jeho 

zaměstnanců. 

 

Článek XI. 

Platnost smlouvy 

 

1. Smlouva končí svojí platnost buď uplynutím času, vyčerpáním finanční částky ve výši 1 999 900,- 

Kč bez DPH, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy nebo dohodou obou smluvních stran. 

2. Před uplynutím doby je možno smlouvu vypovědět písemnou výpovědí, pokud strany porušují 

ustanovení této smlouvy. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Od smlouvy může poskytovatel odstoupit v případě, že na straně objednatele dojde k prodlení 

s platbou delší než 60 dnů po splatnosti a pokud objednatel nesjedná nápravu, přestože bude 

poskytovatelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, lze odstoupit od smlouvy do 30 

kalendářních dnů od doručení upozornění; 

4. Od smlouvy může objednatel odstoupit v případě, že na straně poskytovatele dojde k neplnění 

předmětu plnění v termínech a kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a pokud 

poskytovatel nesjedná nápravu, přestože bude objednatelem na tuto skutečnost písemně 

upozorněn, lze odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů od doručení upozornění.  

 

 

Článek XII. 

Společná ustanovení 

 
1. Pokud se stane nebo bude shledáno kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část neplatným, 

neúčinným nebo nevymahatelným, zůstávají všechna ostatní ustanovení této smlouvy platná, 

účinná a vymahatelná v největším možném rozsahu a smluvní strany se zavazují do deseti 

pracovních dnů od písemné výzvy kterékoli smluvní strany nahradit takové neplatné, neúčinné 

nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a které bude 

v největším možném rozsahu odpovídat původnímu smyslu nahrazovaného ustanovení. 
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2. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 

listině. 

3. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušnými orgány České republiky.  

4. Pohledávky vzniklé na základě této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, není možné postoupit třetí 

straně bez předchozího souhlasu povinné smluvní strany. 

5. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel 

povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu 

finanční kontroly.  

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v Informačním systému Registru smluv podle 

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

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel zajistí 

zveřejnění této smlouvy, včetně veškerých příloh a případných dodatků v Informačním systému 

Registru smluv, a to způsobem dle shora uvedeného předpisu.  

7. Smluvní strany berou na vědomí omezení objednatele, která pro něj plynou ze Zákona č. 106/1999 

Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel bere na 

vědomí, že objednatel zveřejnění tuto smlouvu též na svém profilu zadavatele. 

 

                                                                       

Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zejména příslušnými ustanoveními OZ.  

2. Nedílnou součástí smlouvy jsou:    

      Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění a jeho ocenění,  

Příloha č. 2 – Vozový park Psychiatrické nemocnice Bohnice. 

3. Kontaktní osoby ve věcech této smlouvy jsou: 

 

- objednatel: 

jméno:        

tel.:             

email:          

 

- poskytovatel: 

jméno:          

tel.:               

email:   

 

 

4. Smlouva se vyhotovuje v počtu 3 stejnopisů s platností originálu, přičemž odběratel obdrží 2 

stejnopisy a poskytovatel 1 stejnopis.   

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnou se stává 

dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.  
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6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena dle svobodné vůle smluvních stran, s plným 

porozuměním textu smlouvy i jejím důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 

podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

 
 

 

 

 

 

 

V Doubravčicích  dne …………… …….            V Praze dne …………………….. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Miloslav Černý                                                                         MUDr. Martin Hollý, MBA  

.                   jednatel                        ředitel PNB                                  


