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" % SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ODTAHU VOZIDEL

uzavřená pod e § 2586 a nás . zákona č. 89/2012 Sb občanský zákon'k

Číslo smlouvy o dílo - objednatel:
Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:

o"b/2O{")

Město Vsetín
se sídlem Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín,
IČ: 00304450
Zastoupeno: Mgr. Ing. jiřím Růžičkou, starostou

ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen objednatel)
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ASSIST 24 s.r.o.
se sídlem Ostravská 4250/2, Židenice, 636 00 Brno
Zastoupení: jednatel
IČO: 65276604
DIČ: CZ65276604
Bankovní spojení:
Číslo úČtu:
(dále jen provozovatel)

Preambule
1. Objednatel je dle zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojeni se zákonem číslo 500/2004 Sb.,
správni řád, ve znění pozdějších předpisů, povinen zajistit odtah vozidel z pozemní komunikace, a
to v případech šetření dopravní nehody, kdy účastník nehody uvádí jako přičjnu nehody
technickou závadu na vozidle.

2. Provozovatel prohlašuje, Že je oprávněn v souladu s předmětem své činnosti provozovat
odtahovou službu, a že disponuje vhodnou odtahovou a další potřebnou technikou, zejména pak
speciálním odtahovým vozidlem pro požadovanou max. hmotnost odtahovaných vozidel.

Článek l.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je stanoveni podmínek a rozsahu práv a povinnosti smluvnIch stran při
zajištěni odtahu vozidel nad 3,5 tuny celkové hmotnosti vozidla, a to v případech šetřeni dopravní
nehody, kdy účastník nehody uvádí jako příčinu nehody technickou závadu na vozidle.

ČIánekll.
Práva a povinnosti Provozovatele

1. Provozovatel se zavazuje provádět odtahy na území města Vsetín na základě požadavku
objednatele.

2. Provozovatel je povinen zajistit odtäth vozidla nejpozději do 8 hodin od sděleni požadavku na
odtah vozidla kontaktní osobou objed|nate|e.
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3. provozovatel je povinen při provádění odtahů dodržovat přislušné právni předpisy, zejména '
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, respektovat pokyny Policie ČR a Městské policie Vsetín, zejména tehdy,
pokud je odtahováno vozidlo tvOřÍCÍ překážku provozu na pozemních komunikacích.

4. Při provádění odtahu, jakož i následně při odstavení vozidla, je provozovatel povinen počínat si
šetrně s péči řádného hospodáře tak, aby nedošlo k poškozeni odtahovaného vozidla nebo ke
vzniku jiné škody. Provozovatel odpovídá za škodu, kterou při plněni této smlouvy způsobí
objednateli nebo třetí osobě.

5. Provozovatel je povinen umístit odtažené vozidlo na objednatelem určené místo.
6. Provozovatel je povinen po přemIstěni odtaženého vozidla provést zápis do ,,Protokolu o

manipulaci s motorovým vozidlem" (dále jen ,,protokol"), který bude mít k dispozici osoba
zastupujÍcÍ město Vsetín ve věcech technických.

7. Provozovatel se zavazuje a prohlašuje, Že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít
uzavřenou pojistnou smlouvu na krytí odpovědnosti za škody způsobené svou činností při plnění
této smlouvy a na kr\/tída|šÍch rizik vyp|ývajÍcÍch z předmětu této smlouvy.

Článek lil.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn vznášet požadavky na provozovatele na provedení odtahu vozidla.
2. Objednatel je povinen provozovateli poskytnout potřebnou součinnost při plněni předmětu

smlouvy.

Článek IV.
Cena za provádění předmětu smlouvy

1. Cena za odtah vozidla bude objednatelem zaplacena na základě faktury vystavené
provozovatelem, se splatností do 14 dnů ode dne doručeni faktury objednateli. Podkladem pro
vystavení faktury je protokol stvrzený oběma smluvními stranami.

2. objednatel se zavážuje zaplatit provozovateli za každý jednotlivý odtah vozidla cenu dle cenové
nabídky provozovatele uvedené v přIloze č. 1 této smlouvy. Z uvedených cen bude odečtena
sleva 10%.

3. SoučástI sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a
úplné provedeni předmětu této smlouvy.

4. Provozovatel po celou dobu účinnosti této smlouvy garantuje objednateli neměnnost nabídnuté

ceny.
5. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čÍsla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 14 dnů od

doručeni faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. a
údaje dle ust. § 435 odst. l) OZ. V případě, Že faktura nebude mít odpovjdajÍcÍ náležitosti, je
objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplněnI, aniž se tak dostane
do prodlení se splatnosti. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zasláni náležitě
doplněného či opraveného dokladu.

6. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele
uvedený v záhlaví této smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je
splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

Článek V.
Doba trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2020.
2. Smlouva může být oběma smluvními stranami ukončena výpovědí bez udání důvodu.
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3. výpovědní lhůta je tiiměsiční a začíná běžet první den měsíce nás|edujÍcího po měsíci, v němž

,. byla výpověď' smluvní straně doručena. Po dobu trvání výpovědní lhůty jsou obě smluvní stranypovinny zajistit plněni podmínek smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy z důvodu závažného či opakovaného

,,," porušení povinnosti, které byly stanoveny touto smlouvou ze strany provozovatele. Za závažné
porušení se považuje neprovedení odtahu vozidla na základě požadavku objednatele ve
stanovené lhůtě.

5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě, Že provozovatel ztratil oprávněni k
Činnosti, jeZ je předmětem této smlouvy.

6. Provozovatel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplaceni faktury ze strany objednatele
delším jak 30 dnů po terminu splatnosti.

7. Účinky odstoupeni od smlouvy nastávají ve shora uvedených případech dnem doručení oznámeni
o odstoupenídruhé sm|uvnÍstraně na její adresu uvedenou v záhlavitéto smlouvy.

8. Vzájemnw dohodou smluvních stran lze smlouvu zrušit kdykoliv.

Článek VI.
Podmínky provádění předmětu smlouvy

1. provozovatel se zavazuje při prováděni předmětu smlouvy akceptovat pokyny objednatele.
Provozovatel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení
předmětu smlouvy.

2. V případě, že provozovatel splní výše uvedenou povinnost, neodpovldá za nemožnost provedeni
předmětu smlouvy nebo za vady předmětu smlouvy způsobené nevhodnými věcmi, požadavky
nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich použití při provádění služby písemně trval.

Článek VII.
Smluvnísankce

1. Pro případ prodlenís úhradou faktury nebo její části v dohodnutých terminech uhradí objednatel
zhotoviteli úrok z prod|enÍ ve výši 0,05% z dlužné Částky, a to za každý i započatý den prodlení.
ProdlenIs úhradou faktury delšínež 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušenIsmbuvy.

2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením odtahu
vozidla ve výši 500 KČ za každou započatou hodinu prodlení. Prodlení s provedením odtahu delší
než 3 dny je považováno za podstatné porušení smlouvy.

3. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se
neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty
požadovati náhradu Škody přesahujici uhrazenou srňĹuvnÍ pokutu v plné výši.

4. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn
započíst proti doplatku ceny fakturované zhotovitelem

Článek VIII.
Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou
platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
výslovně se sjednává, že jiná forma změny smlouvy je nepřípustná. Za dodatek ve smyslu tohoto
článku se nepovažuje zápis s jednání či jiný písemně zachycený obsah jednání obou stran, byt'
jsou na něm umístěny podpisy' obou účastníků, není-li výslovně označen jako dodatek ke
smlouvě.

2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona Č, 89/2012
Sb.

3. Tato smlouva je vytvořena ve třech vyhotoveních s povahou originálu, dvě vyhotovení náleží
objednateli, jedno provozovateli.



4. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
O ob&h (obecMzřizen'), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín
Č.48/9/20i5 ze dne 18. 5. 2015.

S. SMuvni stranjt se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se
nepodäňb odstranit vzájemným jednáním, předložI k rozhodnuti místně přis|ušnému soudu
podle sídla o'bjedn·a'tele.

6. pQskytova[el bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle
zákona Č. 106/1999 Sb., q svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv (dále "registr smluv"). Poskytovatel souhlasí se zpňstupněním či zveřejněním celé této
smlouvy, jakož i všech jednání a okolnosti s jejim uzavřením souvisejicich.

7. Tato Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem
zveřejriěM v registru smluv.

8. Účastnici této smlouvy po jejím přečtení shodně prohlašuji, že tato smlouva byla sepsána podle
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že nebyla ujednána v tisni za
nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své vlastnoruční
podpisy.

Přilohy:
Příloha Č. 1Ceník odtahové služby

Ve Vsetíně, dne 1 5. 08, 2M9 Ve Vsetíně, dne 2 3. 08, 2319

Za objednatele: ,

'
Za zhotovitele:

'Í:):C'»
G
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JSME TU PRO VÁS JIŽ VÍCE JAK 20 LET

Ceník silniční a odtahové služby pro rok 2019:
NON STOP HOTLINE: + (ceny uvedeny bez DPH 21%)

Kategorie nepojízdných vozidel do 3,5 tuny celkové hmotnosti vozidla:
- Odtah, manipulace nebo vyproŠtění vozidla do 2,2 t celkové hm.
- Odtah, manipulace nebo vyproštění vozidla 2,21-3,5 t celkové hm.
- Odtah, manipulace nebo vyproŠtění speciálem s HR do 3,5 t celkové hm.
- výjezd pojízdnou dánou s mechanikem
- Dálkové odtahy vozidla do 2,2 tuny nad 200 km
- Dálkové odtahV vozidla 2,21- 3,5 tuny nad 200 km

Kätegorie nepojízdných vozidel nad 3,5 tuny celkové hmotnosti vozidla:
- ' Odtah nebo vyproštěni vozidla 3,51-6,5 t celkové hm.

- Odtah nebo vyproštěni vozidla 6,6-12,0 t celkové hm.
- Odtah nebo vyproštěni vozidla 12,1-18,0 t celkové hm.
- Odtah nebo vyproštěni vozidla 18,1-26,0 t celkové hm.
- Odtah nebo vyproŠtěnívozidla nad 26,Clt celkové hm.
- Použití Jeřábu o nosnosti do 30,0 t
- PoužitĹ jeřábu o nosnosti 30,1-60,0 t
- výjezd pojízdnou dIlnou, doprovodné vozidlo

Ostatní příplatky a poplatky a další služby:
- Parkovné vozidla do 2,2 tuny celkové hm.
- Parkovné vozidla 2,21-3,5 tuny celkové hm.
- Parkovné vozidla 3,51 - 12,0 tun celkové hm.
- Parkovné vozidla nad 12,0 tun celkové hm.
- Příplatek za mimopracovní dobu PO-PÁ 19:00-7:00, SO, NE, svátek
- Vedoucí zásahu u vyproštěnivozidla nad 3,5 tuny
- Pomocník s kvalifikaci - vazač při vyproštění, přeložení
- Pomocník bez kvalifikace - při přeložení nákladu ručně
- Poplatek za admini5trativní činnosti mimo pracovni dobu
- Mýtné, dálniční poplatky, trajekty, hotely a jiné přeúčtovánj

1490,- Kč/hod
1680,- Kč/hod
1860,- Kč/hod
1240,- Kč/hod
20,- Kč/km
25,- KČ/km

2680,- Kč/hod
3820,- Kč/hod
4890,- Kč/hod
5240,- Kč/hod
5860,- Kč/hod
5860,- Kč/hod
6980,- Kč/hod
1490,- Kč/hod

150,- Kč/den
180,- Kč/den
480,- Kč/den
680,- Kč/den
50 % k ceně zásahu
1280,- Kč/hod
860,- Kč/hod
680,- Kč/hod
1260,- Kč/hod
dle skutečnosti

ÚČtovaná doba zásahu nebo ujeté km se počÍtaji vždy od výjezdu ze stanoviště zasahujíciho vozidla do doby jeho
návratu na stäňQviště. Pokud poskytovaná služba končí mimo stanoviště zasahujkiho vozidla, doba návratu nebo
vzdálenost se poČítá na základě zjištěné trasy dle navigace nebo jiných dostupných lnformačnIch zdrojů a průměrné
rychlosti, které zasahujici technika obvykle dosahuje. Stanovené ceny jsou uvedeny za použití Jednoho zasahujícího
vozidla a počítá se každá započatá hodina každého jednotlivého vozidla.

Dodavatel j spotřebitel se mohou na základě oboustranné dohody od těchto cen odchýlit, a to zejména s přihlédnutím
k aktuálni situaci či objektivním potřebám spotřebitele. K poskytnutí služby za nižší cenu není třeba souhlasu
spotřebitele.

Brno, prosinec 2018

Seznámeni s ceníkem před započetím služby:

ASSIST 24 s.r.o., Ostravská 4250/2, 63600 Brno, IČO: 65276604 DIČ: CZ65276604, www.assist24.cz
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 23053


