
Smlouva o přepravě osob

AUTOEXPRES CZ s.r.o.

P. Bezruče 905/2

664 91. Ivančice

lČ: 25328492

(dále jen dopravce)

a

(.jymnáziem Morav.ský Krumlov, příspěvková organizace '

Smetanova 168

672 01 Moravský Krumlov

lČ:49438875

{dále jen objednavatel)

uzavÍrajÍ dle ustanoveni § 2550 - § 2554 zákona 89/2012 Sb., obČanského zákoníku v aktuálním
znění, tuto smlouvu o přepravě osob:

Předmět smlouvy

Tato smlouva vymezuje práva a povinnosti objednavatele a dopravce. Předmětem této smlouvy je
provedeni nepravidelné přepravy osob během doby sjednané touto smlouvou, podle určeni
objednavatele a za podmínek v této smlouvě uvedených.

Ii.

Podmínky přepravy

' Dopravce na základě téťo'smlouvy zajistí pro objednavaíele přepravu osob, a'to do místa určeného
objednavatelem. Jednotlivé přepravy osob budou uskutečňovány na základě objednávek, ve kterých
objed navate! určí požadované datum, čas a místo přistaveni vozidla. Dále objednavatel určí přesné
místo, kam se přeprava uskuteční. Na základě objednávky zajisti dopravce včasné přistaveni vozidla a
přepravu osob do místa určeni. Dopravce je povinen provést přepravu v požadované kvalitě, termínu
a rozsahu. Dopravce prohlašuje, že je plně způsobilý pro provádění přepravy dle této smlouvy a je
držitelem všech potřebných oprávněni a provádí přepravu v souladu se vŠemi právními předpisy.



III.
Povinnosti dopravce

Dopravce nese odpovědnost za technický stav autobusů a veškeré finančnivýdaje spojené s připadnou
poruchou.
Dopravce je povinen opatřit dopravní prostředky způsobilou posádkou, pohonnými hmotami a dalšími
věcmi potřebnými pro výše uvedený předmět smlouvy.

lV.

Práva a povinnosti objednatele

objednatel je povinen v souladu s touto smlouvou zaplatit dopravci předmět smlouvy, a to po řádném
ukončeni přepravy na základě daňového dokladu vystaveného dopravcem. Daňový doklad musí
obsahovat veškeré náležitosti dle účetních a daňových předpisů. '
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že dopravce provádí přepravu v rozporu

se svými povinnostmi.

V.

Trvání smlouvy

Smlouva se sjednává na dobu určitou od 20. 6. 2019 - 20. 12. 2019.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

VI.
Cena služeb

Cena přepravy byla stanovena na 56 812,- KČ včetně DPH.

VII.

ZávěreČná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody
obou smluvních stran.
Věci a záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídi ustanoveními občanského zákonÍku.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu (?t)sahu,
s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle a k uzavření této smlOuvy jsÓu
o.právněny. ' '" ' '""" " '


