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SERVISNÍ SMLOUVA 
 

o zajištění servisu vozů zn. Škoda, uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

E672-S-2051/2019 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
Název společnosti: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
se sídlem:     Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
jednající: Ing. Ondřejem Červenkou, ředitelem Správy železniční geodézie 

Praha (SŽG Praha) 
IČ / DIČ:     70994234 / CZ70994234 

Kontaktní osoba:   XXXXXXXXX 
Telefon / GSM / Fax:  XXXXXXXXX   
E-mail:      XXXXXXXXX      

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 
 

Název společnosti: Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35976 
se sídlem:     Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6 - Veleslavín 
jednající:      Libor Přerost, jednatel 
IČ / DIČ:      63073188 / CZ63073188 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:     XXXXXXXXXXXXXX 

Kontaktní osoba:   XXXXXXXXXXXXXX 
Telefon / GSM / Fax:  XXXXXXXXXXXXXX 
E-mail:      XXXXXXXXXXXXXX   

(dále jen „Zhotovitel“)  

 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku s názvem „Poptávka na servis vozidel“ (č.j.: 13160/2019-SŽDC-SŽG 
PHA, vyhlášena dne 13.5.2019).  

Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zajišťovat předepsané servisní úkony, 
záruční a pozáruční opravy služebních vozidel zn. Škoda Objednatele (dále jen „Dílo“) na 
základě jeho požadavků. Servis bude prováděn podle podmínek pro opravy vozů Škoda a 
VW platných pro obchodníka Škoda a VW, v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
Servisní úkony a opravy budou prováděny v zařízeních Zhotovitele, která jsou pro tyto 
úkony a opravy autorizována výrobcem či dovozcem vozidel. Veškeré servisní úkony a 
opravy vozidel musí být Zhotovitelem prováděny dle stanovených technologických postupů 
a za použití originálních náhradních dílů.  

2. Objednatel se zavazuje řádně a včas opravená, prohlédnutá nebo zkontrolovaná 
vozidla převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
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III. 
CENA DÍLA 

1. Cena servisních úkonů a oprav bude Zhotovitelem fakturována dle sazeb uvedených 
v Příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dodržovat u jednotlivých servisních 
úkonů a oprav časové jednotky (normohodiny), stanovené výrobcem nebo dovozcem 
daného vozidla pro tyto úkony. 

2. Finanční limit pro plnění této smlouvy je stanoven na 199 999,- Kč bez DPH. 

 

IV. 
ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Doba plnění: Doba plnění této smlouvy je stanovena od 1.7.2019 do vyčerpání 
finančního limitu, uvedeného v čl. III. odst. 2 této smlouvy, nebo na 2 roky. Díla po řádném 
předání a převzetí Díla na základě předávacího protokolu (dodacího listu), a to 

2. Zhotovitel bude provádět veškeré servisní úkony a opravy pouze na základě dílčích 
objednávek Objednatele, schválených oprávněným zástupcem Objednatele. 

3. Zhotovitel zahájí provádění servisních úkonů nebo oprav vozidla do 24 hodin od 
doručení dílčí objednávky (v případě opravy vozidla v souvislosti s pojistnou událostí do 24 
hodin od prohlídky vozidla pojišťovacím technikem).  

4. Místo plnění: místem plnění této smlouvy je provozovna Zhotovitele, tj.  Veleslavínská 
48/39, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, která se nachází v dojezdové vzdálenosti od sídla 
Objednatele.  

 

V. 
PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla po řádném předání a převzetí Díla na základě 
předávacího protokolu (dodacího listu), a to bankovním převodem na základě daňového 
dokladu vystaveného Zhotovitelem. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů po dni jeho 
doručení Objednateli. 

2. Daňový doklad musí být vystaven v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
jeho přílohou musí být předávací protokol (dodací list), potvrzený oprávněnými osobami 
smluvních stran.  

3. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad je považován za uhrazený dnem 
odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. 

4. V případě, že daňový doklad nebude mít požadované náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli s uvedením důvodu k doplnění či 
úpravě. Splatnost doplněného či opraveného daňového dokladu počíná běžet znovu ode 
dne doručení doplněného či upraveného daňového dokladu Objednateli.  

5. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo 
daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z 
finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci 
daně Zhotovitele. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že se smluvní vztahy budou řídit českým právem a k 
projednání případných sporů bude příslušným obecný soud Objednatele. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech 
souvisejících s činností Objednatele, se kterými přijdou zaměstnanci Zhotovitele při plnění 
předmětu smlouvy do styku, s výjimkou případů, kdy povinnost poskytnout informace 
vyplývá z právních předpisů.  
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8. Zhotovitel je povinen nakládat s osobními daty zaměstnanců dle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.  

 

 

VI. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1. Objednatel je povinen od Zhotovitele řádně a včas provedené Dílo bez vad převzít.  

 

VII. 
ZÁRUKA 

1. Záruční doba na Dílo činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí každého 
jednotlivého Díla Objednatelem.  

2. Záruční doba neběží: 

• po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo nebo vadou dotčenou část Díla užívat 
pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel, 
 

• po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo jeho části, 
 

• nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo jeho části užívat kromě vadou dotčené 
části i jinou související část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na související 
část Díla. 

3. Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli vznikla podle ustanovení smlouvy 
povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve ode dne, kdy Objednatel fakticky umožnil 
Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá Objednateli 
vadou dotčené Dílo nebo jeho část po odstranění vady. 

4. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží. 

5. Zhotovitel je povinen započít s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 1 
pracovního dne od doručení reklamace. Zhotovitel současně písemně oznámí Objednateli, 
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů 
reklamaci neuznává. Lhůtu k odstranění vad dohodnou smluvní strany písemně.  

6. Odmítne-li Zhotovitel požadavek Objednatele na odstranění vady, zavazují se smluvní 
strany uskutečnit místní šetření za účelem prokázání, zda je požadavek Objednatele na 
odstranění vad oprávněný či nikoliv. O tomto šetření sepíší smluvní strany zápis, jehož 
jedno vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

7. V případě, že je vada Díla neodstranitelná, zavazuje se Zhotovitel dodat do 5 dnů od 
zjištění této skutečnosti náhradní Dílo nebo Objednateli poskytnout přiměřenou slevu 
z ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní plnění nebo slevu z ceny Díla je 
na Objednateli. 

 

VIII. 
SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE 

1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla Objednateli v termínu z důvodů na 
straně Zhotovitele má Objednatel právo vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny Díla za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad zjištěných při předání a převzetí Díla 
nebo v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý případ a započatý den prodlení. V případě, že si 
smluvní strany domluví dodatečnou lhůtu pro odstranění vad, uplatní se právo Objednatele 
na smluvní pokutu prvním dnem následujícím po marném uplynutí dodatečné lhůty.  
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3. Smluvní strany se dohodly, že je Objednatel oprávněn započítat smluvní pokuty proti 
platbám za plnění Zhotovitele. Smluvní pokuty lze kumulovat. 

4. V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury, je Zhotovitel oprávněn po 
Objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými 
právními předpisy.  

5. V případě postoupení práv a povinností, vyplývajících ze smlouvy, bez souhlasu 
Objednatele na jiný subjekt, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5% z celkové ceny Díla. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
škody, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní 
pokutou.  

7. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

 

IX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Práva a povinnosti smluvních stran, výslovně touto smlouvou neupravené, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.  

2. Veškerá sdělení činěná mezi Zhotovitelem a Objednatelem musí mít písemnou formu, 
musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem příslušné smluvní strany a 
doručena osobně, doporučenou poštou, faxem nebo renomovanou kurýrní službou. 
Sdělení budou považována za doručená v okamžiku potvrzení jejich přijetí. Sdělení musí 
být adresována statutárnímu orgánu druhé strany, příslušnému vedoucímu pracovníkovi 
nebo kontaktní osobě uvedené v této smlouvě. Sdělení doručená v den, který není 
pracovním dnem, se budou považovat za doručená v nejbližší pracovní den. 

3. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran (aplikace § 
562 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je vyloučena). Uzavření, změny, 
dodatky či zrušení smlouvy provedené jakoukoli jinou formou než písemnou, a to ať již 
ústně, prostředky dálkové komunikace, či jinak, jsou smluvními stranami vyloučeny. 

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Dvě vyhotovení 
obdrží Objednatel a dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

5. Smlouva nabývá platnosti dne 1.7.2019 a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami.  

6. Tato smlouva, včetně jejich příloh a případných dodatků, bude zveřejněna v registru 
smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv podle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel, který Zhotoviteli 
následně doručí potvrzení o uveřejnění této smlouvy v registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 
Zákona o registru smluv. 

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a s jejím obsahem 
souhlasí. 
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V Praze dne 27. 5. 2019        V Praze dne 29.5.2019 

 

 

 

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

           Ing. Ondřej Červenka Libor Přerost 
             Ředitel SŽG Praha jednatel         
   Správa železniční dopravní cesty, Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 
         státní organizace 
               (za Objednatele)           (za Zhotovitele) 

 

 

Přílohy kupní smlouvy: 

• Příloha č. 1 Návrhu kupní smlouvy – Ceník časových jednotek 
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CENÍK HODINOVÝCH SAZEB (platný k 1.7.2019) 

A. Škoda OCTAVIA COMBI 
Kč 

bez DPH 
Kč 

DPH 
Kč 

včetně DPH 
1. Mechanické práce 621 21 751 
2. Klempířské práce 711 21 860 
3. Lakýrnické práce 774 21 937 

B. Škoda YETI 
Kč 

bez DPH 
Kč 

DPH 
Kč 

včetně DPH 
1. Mechanické práce 621 21 751 
2. Klempířské práce 711 21 860 
3. Lakýrnické práce 774 21 937 

 
 
 
 
Seznam pracovníků dodavatele pověřených k jednání s odběratelem: 
 
 
Místo plnění - provozovna: Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 
    Veleslavínská 48/39 
    162 00 Praha 6 - Veleslavín 
 
 
Funkce Jméno Telefon    Email 

Vedoucí prodeje xxxx xxxx xxxx 
Prodej ojetých vozidel xxxxx xxxx xxxx 
Vedoucí servisu xxxx xxxx xxxx 
Účetní oddělení xxxx xxxx xxxx 
Klientský servis/servisní 
poradce xxxx xxxx xxxx 
Klientský servis/servisní 
poradce xxxx xxxx xxxx 
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