
 

 

SMLOUVA O DÍLO  

 
PODLE ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

 

 

Centrum služeb pro silniční dopravu   

Nábřežní Ludvíka Svobody 1222/12 

110 00 Praha 1 

Jednající:   Ing. Lenka Zborníková, ředitelka  

Bankovní spojení: 

č.ú.:   

IČO:   70898219 

DIČ:   CZ70898219 

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele v rámci této smlouvy ve věcech plnění smlouvy:  

e-mail

(dále jen dodavatel) 

 Číslo smlouvy dodavatele: CSPSD/105/2019 

  

a 

 

 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  

Kutnohorská 59/23 

500 04  Hradec Králové – Plačice  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 2548 

Jednající: Ing. Jiřím Brandejsem, ředitelem společnosti 

  na základě plné moci 

Bank. spojení:  

č.ú.:    

IČO:   275 02 988 

DIČ :   CZ27502988 

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele v rámci této smlouvy ve věcech plnění smlouvy:  

 

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele v rámci této smlouvy ve věcech obchodních: 

(dále jen objednatel) 

  Číslo smlouvy objednatele: 2019/0104  

 

 

Tato smlouva nahrazuje objednávku č. 8/3336/2019 ze dne 16. 7. 2019, která je jako příloha č. 1 nedílnou 

součástí této smlouvy. Dále nedílnou součást této smlouvy tvoří nabídka.  

 
 

Článek 1 - Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy je zajištění kurzu Škola Smyku – pro řidiče profesionály na vozech nad 3,5 t. Jedná se 

o základní kurz bezpečné jízdy. Kurz se skládá z teoretické a praktické části. Každý účastník obdrží „Certifikát 

o absolvování odborného vzdělávacího kurzu“. 

mailto:podatelna@cspsd.cz
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Článek 2 – Termín a Místo činnosti 

 

Kurz bude probíhat na polygonu v Hradci Králové na 4 pracovištích s účastí Krajského koordinátora BESIP pro 

Královehradecký kraj, dne 22. 10. 2019. Počet vozů maximálně 24 a počet řidičů maximálně 2 na vozidlo. 

 

 

Článek 3 – Odměna za činnosti 

 

Celková odměna za zajištění kurzu nesmí překročit 98 000,- Kč (slovy:devadesátosmtisíc korun českých) bez 

DPH.   

 

Odměna bude navýšena o DPH ve výši platné k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se faktura 

vystavuje. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu této 

smlouvy.  

Faktura musí splňovat náležitosti dle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli.  

 

 

Článek 4 – Závazky smluvních stran 

 

Dodavatel se zavazuje vykonat předmět smlouvy řádně a včas a průběžně informovat objednatele o stavu plnění 

předmětu smlouvy. 

 

Dodavatel odpovídá za bezpečnost při provádění kurzu v tomto rozsahu:  

- udělení pokynů pro bezpečné provádění cvičení, které jsou součástí kurzu,  

- chybné pokyny instruktora vedoucí ke vzniku škody,  

- sdělení všech informací nezbytných pro bezpečnost účastníků kurzu a  

- přijetí bezpečnostních opatření pro minimalizaci škod na vozidlech - např. bezpečnostní bariéry, prvky 

a pomůcek v takovém rozsahu, aby byla zajištěna bezpečnost účastníků kurzu a v maximální možné 

míře zabráněno vzniku škody na vozidlech používaných zaměstnanci objednatele, kteří jsou účastníky 

kurzu. 

 

Objednatel zajistí pracovníkům dodavatele potřebné informace, které budou použity k realizaci činností 

dodavatele. Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout dodavateli potřebnou součinnost na vyžádání a flexibilně 

zaujmout stanovisko při poskytování schválení k realizaci činností dodavatele, které jej vyžadují. 

 

Objednatel zajistí, že všichni jeho zaměstnanci, kteří se účastní výše uvedeného kurzu, jsou držiteli platných 

občanských průkazů a řidičských oprávnění v rozsahu, odpovídajícímu vozidlům, které budou použity pro kurz. 

Objednatel neodpovídá za bezpečnost jednotlivých účastníků.  

 

Objednatel je povinen seznámit své účastníky, že: 

- jsou povinni dodržovat organizační, technické a bezpečnostní pokyny instruktorů poskytovatele a řídit 

se jimi;  

- v případě rozporu mezi bezpečnostními pokyny instruktorů a pravidly platnými v místě tréninku jsou 

pro účastníky závazné pokyny instruktorů;  

- instruktor je oprávněný vyloučit účastníka z tréninku, pokud poruší jeho bezpečnostní pokyny. 

 

Dodavatel a objednatel odpovídají za technický stav vozidel, s nimiž účastníci absolvují výše vedený kurz, 

pokud se nejedná o služební osobní automobily objednatele nebo vozidla dodavatele. 



 

 

Článek 5 - Závěrečná ustanovení 

 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Pokud nejsou 

ve smlouvě vzájemné vztahy upraveny jinak, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Jednotlivá 

ustanovení této smlouvy mohou být měněna pouze na základě písemných dodatků, podepsaných oběma 

stranami.  

Tato smlouva může být měněna pouze formou oboustranně dohodnutých a vzestupně číslovaných dodatků 

k této smlouvě v písemné formě. 

Pokud dodavatel získá při poskytování předmětu smlouvy osobní údajů účastníků, je povinen s nimi nakládat 

v souladu s GDPR a aktuálně platnými právními předpisy českého práva v oblasti ochrany osobních údajů.  

Doručovací adresou pro účely této smlouvy je adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví této smlouvy, 

nedohodnou-li se strany jinak. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla doručena druhé straně třetí 

pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě stranou první.  

Objednatel je držitelem osvědčení Bezpečný podnik a zavedl a udržuje systém managementu kvality podle 

požadavku ČSN EN ISO 9001, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňující 

požadavky ČSN OHSAS 18001, systém hospodaření s energií splňující požadavky ČSN ISO 50001, a systém 

environmentálního managementu dle požadavků ČSN EN ISO 14001 a má pro tyto systémy platné certifikáty.  

Objednatel od dodavatele vyžaduje dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany 

životního prostředí v souladu s jeho stanovenými politikami, které jsou dostupné na webových stránkách 

objednatele www. uskhk.eu.  

Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým 

v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu 

nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních 

ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 

vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr smlouvy.  

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. 

Dále prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník). 

 

Tato smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smlouvu zveřejní v Registru smluv 

dodavatel. 

http://www.suskhk.cz/


 

 

Plnění předmětu této smlouvy v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti této smlouvy, tedy před 

zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se 

řídí touto smlouvou. 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1. - Objednávka č. 8/3336/2019 

PŘÍLOHA Č. 2. - Nabídka „Kurzu BEZPEČNÉ JÍZDY nad 3,5 t“ 

PŘÍLOHA Č. 3. - Informativní dodatek ke zpracování dat 

 

 

 

V Hradci Králové 21.8.2019     26.8.2019 

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

Ing. Jiří Brandejs, ředitel společnosti    Ing. Lenka Zborníková, ředitelka  

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.   Centrum služeb pro silniční dopravu 




