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Smlouva  

o poskytování služeb 
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „Smlouva“) 

 

č. 4500997973 

 

Smluvní strany: 

 

obchodní firma:                 České dráhy, a. s. 

sídlo:     Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 

IČO:     70994226 

DIČ:     CZ70994226 

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039 

zastoupená: xxx 

bankovní spojení:   xxx 

číslo účtu:   xxx 

Osoba oprávněná jednat ve věcech provádění díla: 

     xxx  

      

 

dále jen „objednatel“  

a 

obchodní firma: JOHNNY SERVIS s. r. o. 

sídlo: nám. 9. Května 1, 266 01 Tetín 1 

IČO:  47538856 

DIČ:  CZ47538856 

Zapsán v OR: Městský soud v Praze. oddíl C, vložka 18533 

zastoupená: xxx 

 xxx 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu:   xxx 

 

dále jen “poskytovatel“ 

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto  

smlouvu o poskytování služeb 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů objednatele a poskytovatele při poskytování níže 

uvedených služeb poskytovatelem objednateli. 

2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli následující služby Dodání a provoz mobilní kanceláře 

s umyvadlem cca 2,5 m x 2,5 m a dodání mobilního WC se servisem 1 x 14 dní (dále jen „služby“) dle 

přiloženého seznamu v položkovém rozpočtu; kdy objednatel se zavazuje za tyto služby poskytovateli 

zaplatit částku stanovenou v Článku III., odst. 2. 

3.   Jednotlivé služby poskytne poskytovatel na základě dílčí písemné objednávky objednatele podle článku IV. 

4.   Pro poskytování služeb podle této smlouvy není poskytovatel oprávněn použít jinou osobu. Poskytovatel je 

povinen poskytovat služby podle této smlouvy výhradně osobami, které jsou v pracovním poměru s 

poskytovatelem. Tuto skutečnost se poskytovatel zavazuje na požádání prokázat. 

 

Článek II. 

Místo a čas plnění 

1. Poskytovatel se zavazuje provádět služby v místě k. ú. Hodolany, p. č. 804/2, rozsahu a  termínech 

stanovených v dílčích objednávkách objednatele. Prodlení s řádným poskytnutím služeb ze strany 

poskytovatele se pro účely této smlouvy považuje za podstatné porušení smluvní povinnosti. 

2. Řádné poskytnutí služby bude stvrzeno podpisem protokolu o řádném poskytnutí služby objednatelem.  

 

Článek III. 

Cenové ujednání 

1. Cena za poskytnuté služby bude stanovena v dílčí objednávce, a to na základě nabídky poskytovatele dle čl. 

IV. odst. 1 této smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za poskytované služby na základě této smlouvy 
nepřesáhne xxx Kč (slovy: xxx korun českých) bez DPH. 

3. Ceny sjednané touto smlouvou zahrnují veškeré náklady poskytovatele spojené s poskytováním služeb 

vyjma oprav mimo stanovenou údržbu, které poskytovatel přeúčtuje jako skutečné náklady objednateli. 

Takto přeúčtované náklady se však pro účely trvání a rozsahu smlouvy započítávají do celkové hodnoty dle 

odstavce 2. tohoto článku. 

4. Cena za poskytnuté služby bude uhrazena na základě měsíčních faktur, přičemž první faktura za období do 

31. 07. 2020 bude vystavena v termínu do 10. 08. 2020 a následná bude dle daného měsíce vystavena ve 

stejném  termínu.  

5. Poskytovatel nemá v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nárok na žádné zálohové platby ze strany 

objednatele. 

Článek IV. 

Objednací a platební podmínky 

1. Na výzvu objednatele, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele poskytovateli, předloží 

poskytovatel pro konkrétní poptávku služeb cenovou kalkulaci, a to včetně detailního rozpisu ceny (dále jen 

„nabídka“). Na základě této nabídky je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen učinit písemnou 

objednávku daných služeb. V případě, že se objednatel rozhodne nabídku využít, zašle poskytovateli dílčí 

objednávku služeb, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení nabídky.  
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2. Smluvní strany výslovně konstatují, že objednat služby na základě této smlouvy je právem, nikoliv však 

povinností objednatele. 

3. Poskytovatel je povinen objednávku potvrdit nebo vytknout vady objednávky (tj. odmítnout objednávku) do 5 

dnů od jejího doručení. Poskytovatel je přitom oprávněn odmítnout objednávku pouze v případě, že nemá 

náležitosti dle této smlouvy nebo není v souladu s nabídkou. Poskytovatel je povinen objednávku přijmout ve 

znění doručeném mu objednatelem, není oprávněn v objednávce činit žádné změny – potvrzení objednávky 

s odchylkou či dodatkem není potvrzením objednávky ve smyslu této smlouvy. 

4. Cena za poskytnuté služby bude uhrazena na základě faktury vystavené poskytovatelem, přičemž tento 

může fakturu vystavit nejdříve po řádném poskytnutí služeb stvrzeným podpisem protokolu o řádném 

poskytnutí služby, který bude podepsán ze strany objednatele a jehož kopie bude přílohou daňového 

dokladu.  

5. Fakturovaná částka a rozsah služeb nesmí být vyšší, než jak bylo stanoveno v příslušné dílčí objednávce. 

Pro každou dílčí objednávku bude poskytovatel fakturovat zvlášť.   

6. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli: České dráhy, a. s., 

Nábřeží L. Svobody  1222, Praha 1, PSČ 110 15. Fakturační údaje objednatele: České dráhy, a.s., 

Regionální správa majetku Brno, Kounicova 26, Brno, PSČ 611 43.  

7. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy pro účetní a daňové doklady a dále 

musí obsahovat tyto údaje:  

a) protokol o řádném poskytnutí služby podepsaný oprávněným zástupcem objednatele a je nedílnou 
součástí faktury; 

b) SAP číslo objednávky objednatele. Není-li poskytovateli známé SAP číslo objednávky objednatele, 
vyžádá si jej od kontaktní osoby uvedené ve Smlouvě o poskytování služeb; 

c) den splatnosti; 

d) číslo účtu poskytovatele; 

e) peněžní ústav, který pro poskytovatele vede účet, na nějž má být placeno; 

f) variabilní symbol; 

g) adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného příjemce; 

8. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy nebo smlouvou nebo údaje v ní 

uvedené nebudou správné nebo pokud přílohou faktury nebudou požadované dokumenty, je objednatel 

oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti poskytovateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných 

údajů. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené 

faktury objednateli. 

9. V případě, že faktura je doručena v termínu kratším, než je 14 kalendářních dnů před datem splatnosti, je 

datum splatnosti 14 kalendářních dnů od data doručení.  

10. Poskytovatel akceptuje, že Objednatel může přejít v průběhu trvání smlouvy na centrální fakturační adresu 

pro doručování papírových faktur. Rovněž může dojít k přechodu na příjem elektronických faktur, přičemž 

pro tento způsob fakturace bude nutno uzavřít Smlouvu o elektronické fakturaci, která stanoví technické 

podmínky. O těchto skutečnostech bude Objednatel informovat Poskytovatele písemně.  

11. Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. 

12. Poskytovatel se zavazuje nepostoupit a nedat do zástavy své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy 

třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13. V případě, že v České republice dojde k zavedení EUR jakožto úřední měny České republiky, bude proveden 

přepočet ceny na EUR, podle úředně stanoveného přepočítacího koeficientu. Veškeré platby za dodávky 

budou ke dni zavedení EUR, jakožto úřední měny České republiky, přepočteny a hrazeny pouze v EUR. Tato 

skutečnost bude mezi smluvními stranami upravena písemným dodatkem k SoD. 
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Článek V. 

Mlčenlivost 

1. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, které se dozvěděly 

v souvislosti s plněním závazků podle této smlouvy, zejména o ustanoveních a podmínkách této smlouvy, o 

identitě třetích osob spolupracujících s poskytovatelem nebo objednatelem, charakteru spolupráce a 

vztazích s třetími stranami vůbec, o cenách, obchodních záměrech a podnikatelských příležitostech druhé 

smluvní strany, které se dozvědí v průběhu plnění této smlouvy.  

2. Smluvní strany se dále zavazují zajistit zachovávání mlčenlivosti u veškerých osob, které k plnění této 

smlouvy užijí. 

3. Za porušení povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy se nepovažuje, pokud k zpřístupnění informací 

dá druhá strana písemný souhlas nebo povinnost poskytnout informace vyplývá z právních předpisů. 

4. Porušení povinnosti mlčenlivosti se považuje za podstatné porušení smluvní povinnosti. 

 

Článek VI. 

Součinnost 

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel poskytovateli nezbytnou součinnost, kterou po něm 

lze s ohledem na předmět plnění rozumně požadovat. 

2. V případě, že by neposkytnutí součinnosti mělo mít vliv na kvalitu poskytovaného plnění nebo na dobu plnění, 

je poskytovatel povinen na tuto skutečnost neprodleně písemně upozornit objednatele. 

 

Článek VII. 

Odpovědnost za vady 

1. Poskytovatel poskytuje na služby poskytnuté dle této smlouvy záruku za jakost v délce 12 měsíců. 

2. V případě, že nebudou služby poskytnuty řádně, tj. poskytnuté plnění bude vadné, zavazuje se poskytovatel 

odstranit vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení reklamace ze 

strany objednatele. 

Článek VIII. 

Doba trvání smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 30. 07. 2020 do 31. 07. 2021 anebo do doby, kdy dosáhne celková 

hodnota dílčích objednávek vystavených objednatelem celkové ceny za poskytnuté služby podle článku III. 

odstavec 2., podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. 

2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení 

smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem jeho 

doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy ze strany poskytovatele bude považováno 

zejména, nikoliv však výlučně, i) prodlení s řádným poskytnutím služeb delší než 20 dnů oproti termínu 

stanoveném v objednávce, ii) prodlení se zasláním nabídky delší než 10 dnů, iii) prodlení s potvrzením 

objednávky delší než 30 dnů iv) prodlení s řádným poskytnutím služeb delší než 10 dnů více jak 3 krát 

v průběhu 3 měsíců nebo vi) prodlení se zasláním nabídky delší než 10 dnů 3 krát v průběhu 3 měsíců nebo 

vii) prodlení s potvrzením objednávky delší než 30 dnů více jak 3 krát v průběhu 3 měsíců. 

3. Odstoupení od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy musí být příslušnou smluvní stranou 

učiněno v souladu s ust. § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bez zbytečného odkladu. Pro 

vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely této 

smlouvy rozumí lhůta v délce 3 měsíců od okamžiku, kdy se smluvní strana o podstatném porušení smlouvy 

dozvěděla. 
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4. Objednatel má dále právo smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 30 

kalendářních dnů, která počíná běžet okamžikem doručení výpovědi poskytovateli. 

 

Článek IX. 

Sankční ujednání 

1. V případě, že poskytovatel postoupí nebo dá do zástavy jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě této 

smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 

xxx z hodnoty postoupené či zastavené pohledávky, minimálně však ve výši  xxx Kč, a to i v případě, že by 

se takové postoupení nebo zastavení pohledávky ukázalo jako neplatné. 

2. V případě, že bude poskytovatel v prodlení s řádným poskytnutím služeb dle této smlouvy, má objednatel 

nárok na smluvní pokutu ve výši  xxx Kč za každý započatý den prodlení poskytovatele. 

3. V případě, že bude poskytovatel v prodlení se zasláním nabídky nebo s potvrzením objednávky, má 

objednatel právo na smluvní pokutu ve výši  xxx Kč za každý započatý den prodlení poskytovatele. 

4. Při nedodržení termínu splatnosti faktury má poskytovatel právo na uplatnění úroků z prodlení ve výši 

stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 

uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 

jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických 

a fyzických osob, v platném znění.   

5. V případě prodlení s odstraněním vad poskytnutých služeb má objednatel právo na smluvní pokutu ve 

výši   xxx Kč za každý započatý den prodlení. 

6. V případě, že poskytovatel převede práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí osobu bez 

předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve 

výši  xxx Kč, a to i v případě, že by se takové převedení ukázalo jako neplatné. 

7. Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši  xxx Kč. 

8. Sjednáním smluvní pokuty ani jejím uhrazením není dotčeno právo na náhradu škody ve výši, ve které tato 

převyšuje příslušnou smluvní pokutu. 

9. Poskytovatel prohlašuje, že smluvní pokuty a jejich výše jsou přiměřené ve vztahu k povinnostem, k nimž se 

vztahují. 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, 

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2. Poskytovatel nemá právo na náhradu škody a objednatel není povinen hradit škodu vzniklou poskytovateli 

tím, že objednatel oprávněně započetl svou pohledávku vůči pohledávce poskytovatele, tj. smluvní strany 

vylučují ust. § 1990 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

3. Veškeré změny nebo doplnění této smlouvy musí být učiněno formou písemného dodatku podepsaného 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění smlouvy neplatné, 

přičemž pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním 

jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná. 

4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení 

smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s předmětem plnění ujednány, jsou obsaženy v textu této smlouvy. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a 

dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními 
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obsaženými v této smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto smlouvu doplňovalo nebo 

měnilo. 

5. Poskytovatel prohlašuje, že plnění, které poskytuje objednateli, není v nepoměru k plnění, které je mu 

poskytnuto ze strany objednatele. Poskytovatel prohlašuje, že mu nejsou známy okolnosti a skutečnosti, 

které by zakládaly nepoměr vzájemných plnění. 

6. Případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou, pokud se smluvním 

stranám nepodaří spor vyřešit vzájemnou dohodou, bude spor projednán dle hmotného a procesního práva 

příslušným soudem České republiky, přičemž místní příslušnost soudu bude určena dle sídla objednatele. 

7. Poskytovatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí osobu bez 

předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele. Objednatel si tímto vyhrazuje právo takový 

souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem objednatel 

udělí či nikoli, je poskytovatel povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o které objednatel 

požádá. Tato smlouva není převoditelná rubopisem. 

8. Smluvní strany konstatují, že pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust.§ 2093 zák. č. 

89/2012, Sb., občanský zákoník, tj. v případě dodání většího množství než stanoví tato smlouva, nedochází 

převzetím přebytečného množství k uzavření smlouvy ohledně přebytečného množství. 

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do 

registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel neprodleně po podpisu Smlouvy. Objednatel se současně 

zavazuje informovat poskytovatele o provedení registrace tak, že zašle poskytovateli kopii potvrzení správce 

registru smluv o zveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již 

v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku a s ID datové schránky poskytovatele (v takovém případě 

potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).   

10. Poskytovatel podpisem smlouvy prohlašuje, že bere na vědomí Etický kodex obchodního partnera 

společnosti České dráhy, a.s., zveřejněný trvale na webové stránce 

http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/eticky-kodex/-30201/, zavazuje se dodržovat zásady v něm uvedené, 

a pro případ porušení Etického kodexu obchodního partnera společnosti České dráhy, a.s., kterým se 

rozumí porušení závazků či nepravdivost prohlášení poskytovatelem takto učiněná, bere na vědomí, že 

zároveň dochází k porušení smlouvy s důsledky v ní sjednanými a předvídanými v čl. IV Etického kodexu 

obchodního partnera společnosti ČD, a.s.  

11. Osobou odpovědnou na straně objednatele za akceptaci (převzetí), kontrolu a vyhodnocení předmětu plnění 
této smlouvy je xxx 

12. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

13. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

14. Nedílnou součástí této Smlouvy o poskytování služeb je následující příloha: 

  Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele 

V Brně dne ......................... V Kuřimi dne 14. 08. 2020 

České dráhy, a.s. JOHNNY SERVIS s. r. o. 

 

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

Xxx  xxx 

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 4500997973: 

    České dráhy, a. s. považují tuto přílohu smlouvy o dílo za obchodní tajemství. 


