
  

 
 

  

    

  

Smlouva o zajištění přepravy osob 

 

 

1. Smluvní strany 

František Maršík,  IČO: 49991191, DIČ: xxxxxxxxxxxxxxx, se sídlem Záhoří 10, 513 01 Semily, (dále jen 

„dopravce“), 

 a 

1.1. Název  Město Semily 

1. 2. IČO 00276111 1. 3. DIČ CZ00276111 

1.4. Sídlo / bydliště Husova 82, Semily 513 13 

1.5. Jméno zástupce Bc. Mlejnková Lena 1.6. Funkce zástupce starostka města 

(dále jen „objednatel“) uzavírají tímto v souladu s § 1746 odst. 2 a § 2550 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o zajištění přepravy osob. 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek dopravce zajistit pro objednatele za dále uvedených podmí-
nek přepravu osob určených objednatelem a závazek objednatele zaplatit za zajištění přepravy 
těchto osob dopravcem dále sjednanou úplatu. 

2.2. Počet cestujících Maximálně 43 

2.3. Popis trasy Zajištění dopravy osob do Jičína a Jablonce nad Nisou k plaveckému 
bazénu a zpět.  

2.4. Období přepravy 01.01.2020 – 31.12.2020 

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran 

3.1. Dopravce je povinen zajistit pro objednatele přepravu osob (cestujících) dle požadavků objedna-
tele vozidlem hromadné přepravy osob, který je k takové přepravě schválený dle platných právních 
předpisů a dostojí určeným standardům kvality (dále jen „přeprava“). Požadavky objednatele nad 
rámec obvyklého standardu kvality, pokud jsou sjednány, musí být uvedeny v příloze této smlouvy. 

3.2. Dopravce zajistí, že vozidla použitá při plnění této smlouvy budou vybavena tak, aby splňovala 
podmínky jednotlivých zemí, ve kterých se přeprava má uskutečnit, a měla kapacitu postačující pro 
počet cestujících uvedený v bodu 2.2 této smlouvy. Dopravce dále zajistí, že posádky vozidel budou 
vybaveny dokumenty a finančními prostředky potřebnými pro přepravu. 

3.3. Dopravce je povinen starat se při přepravě zejména o bezpečnost a pohodlí cestujících. 

3.4. Přeprava bude uskutečňována na trase popsané v bodu 2.3 této smlouvy. Průběh trasy, který 
nevyplývá výslovně z této smlouvy, je oprávněn určit dopravce s přihlédnutím k požadavkům 
objednatele na konkrétní cíl dané trasy. Smluvní strany sjednávají, že trasa zahrnuje rovněž 
nájezdovou vzdálenost ze stanoviště vozidla a návrat vozidla z cíle trasy do stanoviště vozidla.  

3.5. Přeprava bude uskutečňována ve sjednaném období přepravy podle bodu 2.4 této smlouvy a to 
v termínech: 



 

do JABLONCE NAD NISOU  

 

JARO - 1.2., 15.2., 29.2., 14.3., 28.3.  

ZIMA - 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11. 

 

do JIČÍNA 

  

JARO - 8.2., 22.2., 7.3., 21.3., 4.4.,  

ZIMA - 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11. 

 

Případné změny je objednatel povinen oznamovat dopravci s dostatečným předstihem. 

3.6. Objednatel se zavazuje, že ve sjednaném období přepravy podle bodu 2.4 této smlouvy 
nevyužije bez souhlasu dopravce služeb jiného dopravce k zajištění přepravy podle této smlouvy. 

3.7. Objednatel poskytne dopravci plnou součinnost k dodržení právní úpravy pracovní doby řidičů. 

3.8. Objednatel odpovídá za řádné chování cestujících při přepravě. 

 

4. Úplata za zajištění přepravy 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit dopravci úplatu ve výši 2.975,23 Kč + 21 % DPH (Jičín) a 
3.057,85 Kč + 21 % DPH (Jablonec nad Nisou) za každou přepravu. Cena za všech 20 přeprav je 
60.330,80 Kč + 21 % DPH. Fakturace bude provedena vždy k poslednímu dni daného měsíce se 
splatností 14 dní.  

4.2. Úplata za zajištění přepravy cestujících je splatná ve lhůtě uvedené na daňovém dokladu doruče-
ném objednateli, nejpozději však do 14 dní po skončení období přepravy určeném v bodu 2.4 této 
smlouvy podle toho, která z těchto lhůt uplyne dříve. Při delším než 14 denním období přepravy je 
dopravce oprávněn úplatu účtovat průběžně.  

4.3. V případě prodlení s placením úplaty za zajištění přepravy, se objednatel zavazuje uhradit 
dopravci úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. 

 

5. Trvání a ukončení smlouvy 

5.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu období přepravy podle bodu 2.4 této smlouvy. 

5.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit, jestliže dopravce závažným nebo 
opakovaným způsobem poruší povinnosti vyplývající mu z této smlouvy. 

5.3. Dopravce je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit, jestliže objednatel závažným nebo 
opakovaným způsobem poruší povinnosti vyplývající mu z této smlouvy, zejména pokud je v prodlení 
s placením úplaty za zajištění přepravy delším než 14 dní. 

5.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká již zajištěné a provedené přepravy a povinnosti objednatele 
za ni uhradit dopravci úplatu určenou podle této smlouvy. 

5.5. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. 
Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Dopravce prohlašuje, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5.6. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. 

5.7. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru smluv, a to i 
v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna dopravcem nebo třetí osobou před tímto dnem. 

5.8. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze 
uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců dopravce, jejich pracovní 
pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob 
zastupujících smluvní strany. 

 

 

 



6. Osoby oprávněné jednat jménem objednatele a zhotovitele 

6.1. Za dopravce a objednatele jsou při realizaci této smlouvy oprávněny jednat níže uvedené osoby. 

A. Za dopravce B. Za objednatele 

6.2. Jméno zástupce František Maršík 6.4. Jméno zástupce Mgr. Miloš Holubec 

6.3. Telefon xxxxxxxxxxxx 6.5. Telefon xxxxxxxxxxxxxx 

 

7. Podpisová část 

7.1. Smluvní strany na důkaz souhlasu s touto smlouvou připojují své podpisy. 

A. Dopravce B. Objednatel 

7.2. Jméno zástupce František Maršík 7.6. Jméno zástupce Bc. Lena Mlejnková 

7.3. Funkce zástupce 
 

7.7. Funkce zástupce starostka města   

7.4. Datum podpisu 26.11.2019 7.8. Datum podpisu 25.11.2019 

7.5. Vlastnoruční podpis  7.9. Vlastnoruční podpis  

 


