
.a'"; ůČ.smlouvy: Car Control: OP-6611437HA
č.j. smlouvy Účastníka: HSLI-463-1/KŘ-IZS-K-28-2020

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 02 CAR CONTROL

(dále jen ,,Smlouva")

uzavřená mezi

Česká republika - Hasičský
záchranný sbor Libereckého kraje

Barvířská 29/10
460 07 Liberec
IČ: 70888744

Kontaktní osoba:
Účastník není plátcem DPH

Bankovní spojení:
Česká národní banka,
č.ú.: 77540881/710

Zastoupená:
pIk. Ing. Lud'kem Prudilem
ředitelem HZS Libereckého kraje

(dále jen ,,Účastník")

02 Czech Republic a.s.

Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
lČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s. pobočka Praha,
č.ú.: 69700-021/0100

Zastupuje:

na základě pověření ze dne 8.1.2020

(dále jen ,,02")

ČI. l. Předmět plnění

l) Předmětem této Smlouvy je závazek 02 poskytování služby 02 Car Control, provoz jednotek,
tarif Basic (dále jen ,,služba"), Účastníkovi, pro 14 (čtrnáct) kusů sledovacích jednotek typu
801v1,3 (dále jen ,,jednotka"), které jsou již zabudované ve vozidlech Účastníka, a to za
podmínek dále stanovených touto Smlouvou.

2) Účastník se zavazuje platit za poskytované služby cenu podle článku j]. této Smlouvy

3) Práva a povinnosti smluvních stran této Smlouvy se řídí touto Smlouvou. Dále se na práva a
povinnosti touto Smlouvou neupravená aplikují Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací společnosti 02 Czech Republic, a.s. (dále jen
,,Všeobecné podmínky") uvedené v příloze Č.1 a Podmínky služby 02 Car Control a doplňkové
služby 02 Aktivní zabezpečení uvedenými v příloze Č.2, které tvoří nedílnou součást této
Smlouvy a bez nichž je Smlouva neplatná.
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r Čí. QL Cena a platební podmínky

l) Smluvní strany se dohodly na ceně za předmět plnění podle ČI. l. této smlouvy takto:

Cena službv 02 Car Control, tarif Basic:
za 1 měsíc a za 1 jednotku bez DPH
Sazba DPH 21 %
za 1 měsíc a za 1 jednotku včetně 21 % DPH

za 1 měsíc a za 14 jednotek bez DPH
Sazba DPH 21 %
za 1 měsíc a za 14 jednotek včetně 21 % DPH

159,00 Kč
33,39 Kč

192,39 Kč

2 226,00 Kč
467,46 Kč

2 693,46 Kč

za 12 měsíců a za 14 jednotek bez DPH 26 712,00 Kč
Sazba DPH 21 % 5 609,52 KČ
za 12 měsíců a za 14 jednotek včetně 21 % DPH 32 321,52 KČ
tj. slovy: Třicet dva tisíc tři sta dvacet jedna korun českých a padesát dva haléřů.

2) Sjednaná cena je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady 02 spojené s poskytováním
sjednaného předmětu plnění a je nejvýše přípustná pro obě smluvní strany s výjimkou zákonné
změny sazby DPH.

3) Účastník nebude poskytovat 02 jakékoliv zálohy na úhradu ceny za předmět plnění podle této
Smlouvy nebo její části.

4) Cena za skutečně poskytnuté služby 02 Car Control, tarif Basic, podle odst. l) tohoto článku
bude zaplacena na základě listinné faktury vystavené 02 vždy po uplynutí měsíčnÍho
zúčtovacího období. Fakturu 02 vystaví nejdéle do čtrnácti (14) kalendářních dnů po uplynutí
zúčtovacího období.

5) Faktura je daňovým dokladem a 02 je odpovědný za to, že bude obsahovat všechny náležitosti
daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů (zákona o DPH a občanského
zákoníku), vyčíslení zvlášť' ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu včetně DPH.

6) Splatnost daňového dokladu je stanovena v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů ode dne
doručení faktury Účastníkovi, přičemž se má za to, že Účastník není v prodlení s jeho úhradou,
je-li fakturovaná částka odepsána z jeho účtu nejpozději v den splatnosti.

7) Faktura předložená v prosinci musí být prokazatelně doručena Účastníkovi nejpozději do
15. prosince. Při doručení po tomto termínu bude splatnost stanovena na 60 dnů.

8) Účastník je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu bez zaplacení vrátit, pokud
obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou. 02 je
povinna podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě
není Účastník v prodlení se zaplacením. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů,
resp. 60 kalendářních dnů, nastane-li tento okamžik po 15. prosinci.

ČI. Termín, místo a podmínky dodání předmětu pBnění

I) 02 se zavazuje službu 02 Car Control, tarif Basic, poskytovat od prvního dne zúčtovacího
období pro všechny jednotky .umístěné ve vozidlech Účastníka.

2) Místo plnění: Šumavská 414/11, Liberec 460 07

2



t ČI. lV. Doba trvání Smlouvy

l) Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 24 měsíců ode dne její účinnosti.

2) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti prvním dnem zúčtovacího období
nás|edujÍcĹho po jejím uzavření, nejdříve však za sedm (7) pracovních dní po jejím uzavřeni.

ČI. V. Povinnost mlčenlivosti

I) Smluvní strany této Smlouvy se zavazují zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích o obsahu této Smlouvy a o informacích, které při plnění této Smlouvy získají,
zejména o jeho zaměstnancích a spolupracovnících, a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souhlasu druhé smluvní strany žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy,
ledaže se jedná
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím

oprávněného orgánu.
2) Smluvní strany jsou povinny zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce.1, všechny osoby,

které se budou podílet na plněni dle této smlouvy, přičemž za jejich porušení mlčenlivosti
odpovídá smluvní strana, jako by je porušila sama.

3) Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
4) Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

5) Poruší-li jedna ze smluvních stran závazek podle tohoto článku, je smluvní strana dotčená
porušením tohoto závazku oprávněna Smlouvu vypovědět. výpovědní doba činí 5 (pět) dnů ode
dne doručení této výpovědi druhé smluvní straně.

ČI. Vi. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

l) V případě, že dojde k zániku Smlouvy před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, z důvodu
porušení smluvních povinnosti Účastníkem, je Účastník povinen uhradit smluvní pokutu, která
se stanoví jako součin měsIční ceny za služby za 14 kusů jednotek včetně 21 % DPH ve výši
2.885 Kč a počtu měsíců, o které bylo trvání Smlouvy zkráceno.

2) jestliže jedna ze smluvních stran poruší jakoukoli povinnost podle či. V. této Smlouvy, zavazuje
se uhradit straně dotčené tímto porušením povinnosti smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (Deset
tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

3) V případě výpadku služby na dobu delší než 24 hodin (počítáno od okamžiku nahlášení
výpadku Účastníkem) s výjimkou přerušení nebo omezení služby na dobu nezbytně nutnou
podle odst. 8 Všeobecných podmínek, je 02 povinna uhradit Účastníkovi smluvní pokutu ve
výši 500 Kč za výpadek každé jednotky a za každých dalších 12 hodin.

4) V případě prodlení se zaplacením faktury nebo její části, je Účastník povinen zaplatit 02 úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.

5) Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich
uplatnění.

6) Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo žádné smluvní strany
domáhat se náhrady škody způsobené porušením smluvních povinností, které je
sankcionováno smluvní pokutou, a to ve výši, která přesahuje smluvní pokutu. Současně se
smluvní strany dohodly na limitaci náhrady škody ve výši celkové roční ceny předmětu plnění
podle článku ll. 1 této Smlouvy.
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7) Za podstatné porušení této Smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od této Smlouvy, se
považuje zejména:

a. prodlení 02 s poskytováním služby, o vÍce než 10 (deset) kalendářních dnů;
b. prodlení Účastníka s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajících z této Smlouvy po

dobu delší než třicet (30) kalendářních dní.

c. neodstranění vad ve lhůtách pro záruční servis;

d. porušení povinnosti podle ČI. V. této Smlouvy
8) Účastník je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku 02 probíhá

insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy
umožňují; 02 vstoupí do likvidace.

9) Účinky každého odstoupeni od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká zejména
nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

ČI. vu. Závěrečná ustanovení

l) Práva a povinnosti smluvních stran v této Smlouvě a Všeobecných podmínkách neupravené,
se řídí zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů
a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými
obecnými soudy.

3) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky
odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí
této smlouvy.

4) Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. l jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle
této smlouvy, nejsou však oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této
smlouvy.

5) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznám it druhé smluvní straně změnu
údajů v záhlaví smlouvy.

6) Veškeré změny a doplňky Smlouvy lze provádět pouze číslovanými písemnými dodatky,
podepsanými odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

7) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, přičemž Účastník obdrží 3 výtisky a 02 jeden
výtisk.

8) Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz
dohody o všech článcích připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

Přílohy Smlouvy:

Příloha Č.1 - Všeobecné podmínky poskytování služeb
Příloha Č.2 - Obchodní podmínky služby 02 Car Control a doplňkové služby 02 Aktivní zabezpečení

Příloha Č.3 - Pověření k zastupování 02
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Y = 1. ÚĽ 2620
V Liberci dne

Za Účastníka:

= 1. Oh. ZB26
V Praze dne ...................

Za 02 Czech Republic a.s.:

plk. Ing. Ludě rudil '
ředitel HZS Libe ckého kraje na základě pověření ze dne 8.1.2020

Rozdělovník:
1. vyhotovení: 02
2. vyhotovení: Účastník (sběrný arch)
3. vyhotovení: Účastník (ekonomický úsek)
4. vyhotovení: Účastník (právní a organizační pracoviště)
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