
v Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Rámcová příkazní smlouva 
č. 125/1028/OST/20/2019

dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Občanský zákoník“),

Smluvní strany:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: 
Zastoupená:

Doubravice 98, 553 53 Pardubice
00085031
CZ00085031

echnický náměstek
ditel organizace

enovaný zástupce statutárního orgánu
ováný zástupce statutárního orgánu

Email:

(dále jen „příkazce“ nebo „zadavatel“)

FOTO - Vlastimil Raška

Se sídlem:
IČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupené: 
Email:

Čs. Armády 2063, 530 02 Pardubice 
69127999

(dále jen „příkazník“)
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Článek první 
Předmět smlouvy

1.1. Touto smlouvou se příkazník zavazuje, že pro příkazce na jeho účet bude zařizovat za úplatu 
níže uvedené úkony a činnosti a příkazce se zavazuje zaplatit mu za to dohodnutou úplatu.

1.2. Příkazník, v rámci své obchodní činnosti, bude provádět Zpracování fotodokumentace, 
prezentace a videozáznamů dopravních staveb realizovaných na silnicích II. a III. třídy 
v Pardubickém kraji“. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka Zhotovitele ze dne 30. 4. 
2019, která byla na základě zadávacího řízení na VZMR, posouzena jako nejvhodnější.

Služba bude zahrnovat tyto činnosti:
Vytvoření tištěného alba zjednotlivých staveb (max. 20 fotografií o rozměru 13x18 cm) 
Dodávku externího disku o velikosti 1 TB, vč. fotografií zjednotlivých staveb (kompletní 
fotodokumentace akce za celý rok)
Vytvoření videosekvence o délce 0-5 min 
Vytvoření videosekvence o délce 5-10 min
Vytvoření videa s průřezem výstavby všech dokončených akcí o délce trvání do 60 min 
Vytvoření časosběmého videa 
Vytvoření videa z leteckého pohledu
Zpracování vytvoření ozvučené a otitulkované videoprezentace o délce trvání do 10 min. dle 
požadavku zadavatele
Vytištění fotografií dle požadavků zadavatele o rozměru: 

o 10x15 cm 
o 13x18 cm 
o 15x24 cm 
o 18x25 cm 
o 20x30 cm 
o l,0x0,6m

Zpracování prezentace ve formátu *Power Point, počet snímků min. 20
Pravidelné dokumentování jednotlivých staveb v souladu s požadavky TDS, min. však lx za
14 dnů, technické zpracování dokumentů v atelieru
Dopravu vlastním vozidlem

1.3. Plnění předmětu veřejné zakázky je vymezeno touto smlouvou.

Článek druhý
Práva a povinnosti účastníků

2.1. Příkazník je povinen při provádění činností uvedených v čl. I postupovat s odbornou péčí a v 
zájmu příkazce.

2.2. Příkazník je oprávněn uskutečňovat část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob. Toto 
právo se vztahuje na činnosti, které nemůže uchazeč zajistit ze svých zdrojů (např. letecké 
snímkování apod.).

2.3. Zjistí-li některá ze smluvních stran překážky při plnění ze smlouvy, které znemožňují řádné 
uskutečnění činností spojených s plněním dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně druhé 
straně, se kterou se dohodne na odstranění daných překážek. Nedohodnou-li se smluvní strany 
na odstranění překážek, popř. změně smlouvy ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení oznámení, 
mohou smluvní strany od smlouvy odstoupit s tím, že si vzájemně vyrovnají náklady dosud 
účelně a prokazatelně vynaložené na plnění předmětu smlouvy.

2.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s prováděním předmětných činností. Příkazník použije všechny materiály, které 
obdrží od příkazce v souvislosti s plněním výhradně za účelem plnění předmětu smlotfvy. Po 
skončení plnění předá příkazník příkazci všechny materiály, které od příkazce v souvislosti s 
plněním převzal.

2.5. Příkazce je povinen příkazníkovi vyplatit dle ustanovení těchto podmínek včas a ve stanovené 
výši úplatu dle daňového dokladu, resp. smluvního ujednání.
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Článek třetí
Odměna, platební podmínky

3.1. Celková nabídková cena dle této smlouvy nepřekročí 1 990 000 Kč bez DPH. Jednotkové ceny 
za jednotlivé činnosti dle této smlouvy jsou specifikovány v následující tabulce.

Činnost fotografické služby MJ Jednotková cena 
v Kč

ALBUM, CD, DVD, EXT. DISK (HDD):
Vytvoření a odevzdání tištěného alba z jednotlivých staveb (max. 20 
fotografií o rozměru 13x18 cm) ks 2 000,00 Kč

externí disk o velikosti 1TB, vč. fotografií z jednotlivých staveb 
(kompletní fotodokumentace akce za celý rok) ks 1 500,00 -

2 000,00 Kč
VIDEO:
Vytvoření videosekvence o délce 0-5 min ks 16 000,00 Kč
Vytvoření videosekvence o délce 5-10 min ks 18 000,00 Kč
Vytvoření DVD s průřezem výstavby všech dokončených akcí o délce 
trvání do 60 min ks 60 000,00 Kč

Vytvoření videa z leteckého pohledu ks 23 000,00 Kč
Zpracování vytvoření ozvučené a otitulkované videoprezentace o 
délce trvání do 10 min. dle požadavku zadavatele ks 20 000,00 Kč

FOTOGRAFIE dle požadavků zadavatele o rozměru:
10x15 cm ks 35,00 Kč
13x18 cm ks 55,00 Kč
15x24 cm ks 80,00 Kč
18x25 cm ks 120,00 Kč

20x30 cm ks 200,00 Kč
1,0x0,6 m (velkoplošná fotografie, vč. adjustace) ks 9 000,00 Kč

PREZENTACE:
Vytvoření prezentace v PowerPointu dle požadavku (min.20 snímků) ks 10 000,00 Kč
ČETNOST DOKUMENTACE A DOPRA VA:

Dokumentace stavby v souladu s požadavky TDS, (min. lx za 14 dnů)
- časová náročnost činnosti na místě stavby, vč. následného 
technického zpracování v atelieru

hod 2 500,00 Kč

Doprava vlastním vozidlem cena za 1 km v souladu s vyhláškou č. 
333/2018 Sb. km 4,10 Kč

Cena PHM v souladu s vyhláškou č. 333/2018 Sb. nafta 33,60 Kč

Cena PHM v souladu s vyhláškou č. 333/2018 Sb. benzín 95 33,10 Kč

3.2. Daňový doklad (faktura) vystavený příkazníkem v souladu s touto smlouvou musí být vystaven 
v korunách českých a být doručen na adresu příkazce uvedenou v záhlaví této smlouvy.

x>

3.3. Splatnost daňových dokladů je 15 dní od jejich doručení příkazci na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Fakturovaná částka je uhrazena dnem odepsání částky z účtu příkazce.
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Článek čtvrtý 
smluvní pokuty

4.1. Příkazník ručí za bezchybné provedení plnění předmětu příkazní smlouvy.

4.2. Pro případ prodlení Příkazce s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 3, odst. 3.3 této smlouvy je 
Příkazník oprávněn požadovat po Příkazci zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné 
částky za každý den prodlení.

4.3. Bude-li Příkazník v prodlení s plněním závazku dle čl. 5 odst. 5.2 a 5.3 Smlouvy, sjednává se 
smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Příkazník seji 
zavazuje zaplatit. To neplatí, dojde-li k prodlení jednáním či nečinností Příkazce.

4.4. Příkazce má právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Příkazníka o integritě, které je 
součástí nabídky Příkazníka na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže 
Příkazník poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

Článek pátý
Doba a místo plnění veřejné zakázky

5.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 
2020 nebo do vyčerpání hodnoty 1 990 000,00 Kč bez DPH.

5.2. Fotodokumentace zjednotlivých realizovaných staveb bude odevzdána v termínu do 14 dnů od 
ukončení stavby, o ukončení stavby bude Příkazník informován Příkazcem.

5.3. Externí disk s kompletní fotodokumentací v daném roce bude odevzdán jednou ročně a to do 
31. 12. každého kalendářního roku.

5.4. Místem plnění je Česká republika - Pardubický kraj.

Článek šestý 
Závěrečná ustanovení

6.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v Registru smluv.

6.2 Účastnící této smlouvy prohlašují, že neplatnost některého ujednání této smlouvy nezakládá 
neplatnost ostatních ujednání či této smlouvy jako celku. Pro tento případ se obě smluvní strany 
bez výhrad zavazují, že neplatné ustanovení bude upraveno do rozsahu nezbytného k odstranění 
neplatnosti či bude vymazáno a nahrazeno ustanovením novým, aby účel a cíl této smlouvy 
mohl být řádně prováděn a aby platnost a účinnost této smlouvy nebyla tímto nijak dotčena.

6.3 Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, sjejím obsahem souhlasí, tato je 
důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

6.4 Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

6.5 Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

V Pardubicích dne : 9. 5. 2019 V Pardubicích dne: 9. 5. 2019
Příkazce: Příkazník:
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'1 Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

SB
MROUMCKY KRAJ

v
Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)
FOTO - Vlastimil Raška

Čs. Armády 2063, 530 02 Pardubice

Poskytované plnění (název akce)
Zpracování fotodokumentace, prezentace a 

videozáznamů dopravních staveb realizovaných na 
silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 9. 5. 2019

Ing. Milan Skýba, vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů

Doubravice 98 info@suspk.cz IČ MK85031 WWWWHMKnKHKHWMWHnKKHHHWKIKMMm 53353 Pardubice www.suspk.cz DIČ CZ00085031
Organizace je zasána v ctchoďiím rejstříku sečteném u Krčského soudu v Krada Krafcvé 
v oďílu Pr. stažca číslo 162

mailto:info%40suspk.cz
http://www.suspk.cz

