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Rámcová smlouva o poskytování služeb pro výcvik řidičů sanitních 
vozidel typu RZP a RV 

 
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na 
základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výcvik řidičů sanitních vozidel 

typu RZP a typu RV“ dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách 

    
 
Smluvní strany: 
 
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, 
se sídlem:    Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové  
zastoupena:   MUDr. Liborem Senetou, ředitelem 
IČ:      48145122 
DIČ:    není plátcem DPH 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pob. Hradec Králové  
číslo účtu:    37237511/0100 
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr, vložce č. 829 
 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
s-drive s.r.o. 
se sídlem:    Piletická 529, Pouchov, 503 41, Hradec Králové    
zastoupen:   Martinem Těšitelem, jednatelem 
IČ:     274 79 137 
DIČ:    CZ 274 79 137 
bankovní spojení:   Komerční banka a.s., pob.  Hradec Králové 
číslo účtu:     115-2102910207/0100 
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 21421 
(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé  
 
 
 
společně též jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“ 
 

uzavírají spolu níže uvedenou smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“). 
 
 

 
Článek I.  

Předmět plnění 

1. Účelem této Smlouvy je vytvoření předpokladů (formou školení a praktického nácviku) pro 
zvládání situací vyskytujících se při řešení krizových a mimořádných událostí v rámci 
silničního provozu, a to prostřednictvím Dopravního výcvikového centra Hradec Králové - 
polygon a školicí středisko, provozovaného poskytovatelem mimo veřejné komunikace, při 
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provozování motorových vozidel oprávněnými osobami objednatele resp. osobami 
objednatelem určenými. 

2.  Předmětem této Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout na základě dílčích objednávek 
objednatele (dále jen „Objednávky“) služby spočívající v zorganizování Školení řidičů pro 
nácvik krizových situací v r. 2019 (dále jen „Služby“ nebo „Školení“) v předem dohodnutých 
termínech a rozsahu 4 kurzů vždy po 10 zaměstnancích Zdravotnické záchranné služby, 
upřesněných objednatelem v Objednávkách a závazek objednatele zaplatit za tyto Služby 
sjednanou smluvní cenu. 

 Dílčí objednávky budou obsahovat počet účastníků a termín konání Školení. 
 
 

Článek II. 
Způsob a rozsah provedení  

1. Jednotlivá Školení jsou rozdělena na teoretickou část a praktický výcvik jízdy na speciálních 
kluzných plochách (nezávisle na počasí a ročním období), jejichž náplní bude zvládání 
krizových situací a organizování se řidičů, při mimořádných událostech a krizových situacích. 

2. Školení je zaměřeno na osvojení návyků pro řešení kritických situací i způsobu bezpečné jízdy 
pro vozidla využívající světelná a zvuková výstražná zařízení. Výcvik probíhá standardně 
formou jednodenních kurzů pro skupiny osob.  

 
 

Článek III.  
Cena a platební podmínky 

1.  Cena Školení je smluvena celkem na částku ve výši 178 800 Kč bez DPH za 4 turnusy školení 
po 10 osobách a zahrnuje kurzovné ve výši 3 690 Kč/1 osobu, 4 x pronájem sanitního vozidla 
typu RZP po 3 900 Kč, 4 x pronájem sanitního vozidla typu RV po 2 900 Kč, 8x pojištění 
pronajatých vozů po 500 Kč za jedno vozidlo.  

2.  Dohodnutá cena podle odst. 1 tohoto článku bude zahrnovat veškeré náklady Poskytovatele 
spojené se Službami a bude zároveň cenou konečnou a nepřekročitelnou. Cena za případně 
poskytnuté doplňkové služby, které nejsou předmětem této Smlouvy (jako např. pojištění 
vozidla) bude účtována samostatně v ad hoc sjednané výši, která bude předem oběma 
smluvními stranami písemně odsouhlasena.  

3.  Cena za předmět plnění bude hrazena na základě řádně vystavené faktury za provedené 
služby. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 a 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

 Faktury budou zasílány na adresu sídla Objednatele.  

      Faktura musí obsahovat: 

a) označení faktury a její číslo;  
b) obchodní firmy, sídla, IČ a DIČ smluvních stran;  
c) důvod fakturace, popis plnění; 
d) bankovní spojení poskytovatele; 
e) fakturovanou částku; 
f) daňové náležitosti; 
g) datum vystavení a lhůtu splatnosti; 
h) údaj o zápisu poskytovatele v obchodním rejstříku či jiné evidenci; 
i) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
j) číslo objednávky. 
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       Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neplatná. 

5. Platba bude provedena výhradně v Kč a proběhne bezhotovostní formou na bankovní účet 
poskytovatele uvedený v této Smlouvě. Změnu bankovního spojení a čísla účtu poskytovatele 
bude možno provést pouze písemným dodatkem k této Smlouvě nebo písemným sdělením 
prokazatelně doručeným objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí 
být podepsáno osobou (osobami) oprávněnou k podpisu této Smlouvy. 

6. Faktura je splatná do 14 dnů od jejího prokazatelného doručení Objednateli, přičemž přílohou 
faktury bude protokol o provedení služby. 

 

 
Článek IV.  

Ochrana informací 

1. Poskytovatel má za povinnost uchovat v tajnosti veškerá obchodní tajemství objednatele (dále 
jen „obchodní tajemství“) a další informace týkající se objednatele, které v souvislosti 
s poskytováním Služeb dle této Smlouvy objednatel sdělí poskytovateli (dále jen „důvěrné 
informace“) a nepoužít je k jinému účelu než k plnění závazků podle této Smlouvy, nepoužít je 
ve svůj prospěch, ve prospěch třetí osoby nebo v neprospěch objednatele ani je nesdělit 
žádné jiné osobě a učinit vše potřebné pro jejich ochranu a zamezení jejich zneužití. 

2. Pokud je sdělení důvěrných informací třetí osobě nezbytné pro plnění závazků 
poskytovatelem vyplývajících mu z této Smlouvy, může poskytovatel tyto důvěrné informace 
poskytnout pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a za předpokladu, že tato 
třetí osoba písemně potvrdí svůj závazek zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací, které 
jí byly sděleny. V případě porušení závazku zachování mlčenlivosti a ochrany důvěrných 
informací ze strany této třetí osoby, je za toto porušení odpovědný v plném rozsahu 
poskytovatel. 

 
 

Článek V.  
Ukončení smlouvy 

1. Smluvní vztah zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran; 
b) uplynutím času, na který byl smluvní vztah sjednán; 
c) písemnou výpovědí s 30 denní výpovědní lhůtou; výpovědní lhůta začíná běžet 

doručením výpovědi druhé smluvní straně. 

 
 

Článek VI.  
Sankční ujednání 

1. V případě prodlení poskytovatele s poskytnutím plnění (jeho neposkytnutím) v dohodnutém 
termínu vznikne objednateli právo účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dohodnuté ceny dílčího plnění dle Objednávky, s kterým je poskytovatel v prodlení. 

2. Pro případ nezaplacení bezvadné faktury do dne splatnosti je poskytovatel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

 



 4 

 
 
 

Článek VII.  
Závěrečná ujednání 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami                     
a uzavírá se na dobu určitou do 31. 12. 2019.  

2. Jakékoliv změny a doplňky této Smlouvy jsou možné jen formou písemných, vzestupně 
číslovaných a oboustranně odsouhlasených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

3. Právní vztahy smluvních stran, neupravené touto smlouvou, se řídí ustanoveními  občanského 
zákoníku v platném znění, platným právním řádem ČR a obchodními zvyklostmi. 

4. Smluvní strany se dohodly, že případné sporné škody, rozpory ohledně kvality a úplnosti 
plnění předmětu smlouvy budou vyčísleny nebo rozhodnuty soudním znalcem, kterého 
odsouhlasí obě strany. 

5. Jakékoliv spory související s touto Smlouvou se smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou. 
Nedohodnou-li se však smírem budou veškeré spory řešeny před věcně a místně příslušným 
soudem ČR. 

6. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž obdrží 
objednatel jedno vyhotovení a poskytovatel jedno. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem 
jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

 

V Hradci Králové dne 15.02.2019    V Hradci Králové dne  13.02.2019 

 
Za objednatele: Za poskytovatele: 

 

 

.......................................................    ....................................................  

MUDr. Libor Seneta      Martin Těšitel 

ředitel ZZS KHK                           jednatel 

 

Zdravotnická záchranná služba    s-drive s.r.o. 

Královéhradeckého kraje     Piletická 529, 503 41 Hradec Králové 

Hradecká 1690/2A      IČ: 274 79 137, DIČ CZ27479137 

500 12 Hradec Králové  
     


