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SMLOUVA 
O PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY SENIOR TAXI

MUKRP004LBM4
KoVřxzJ SK U ObO IZO^I

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
na adrese: 
zastoupené:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Město Kravaře
Náměstí 405/43, 747 21, Kravaře
Mgr. Monika Brzesková, starostka města
00300292
CZ00300292
Česká spořitelna, a. s.
1846631329/0800

Mgr. Monika Brzesková, starostka města
Mgr.  vedoucí odboru sociálních věcí MěU Kravaře

dále jen „ Objednatel “

2. Provozovatel:
Sídlo:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

David Řehulek
U Trati 24, 747 21 Kravaře
06354904

David Řehulek 
David Řehulek

dále jen „Provozovatel “

IL ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou správné. Provozovatel 
prohlašuje, že pro účely plnění dle této smlouvy má potřebná oprávnění k podnikání.

2. Provozovatel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění dle této 
smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zajištění provozu služby nazvané „Senior taxi“ (dále také jen 
,,služba“).

2. Provozovatel se zavazuje dnem účinnosti této smlouvy provozovat a zajišťovat službu Senior 
taxi pro občany s trvalým pobytem na území města Kravař, kteří dovršili věk 70 let, případně 
pro občany mladší, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P, dále jen „oprávněné osoby“.

3. Služba Senior taxi bude provozovatelem poskytována v režimu taxislužby, dle zák. 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 478/2000 Sb., 
kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
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IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ A PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY SENIOR TAXI

1. Služba bude provozovatelem poskytována na území města Kravaře na níže uvedených 
stanovištích a dále bude služba poskytována v rozsahu zdravotnických zařízení ve městech a 
obcích ve vzdálenosti 15 km od území města Kravaře, a to každý pracovní den v době od 6,00 
hodin do 15,00 hodin.

2. Provozovatel se zavazuje přepravovat oprávněné osoby z místa jejich bydliště nebo pobytu na 
níže uvedená stanoviště a dále k zdravotnickým zařízením do měst a obcí ve vzdálenosti 15 
km od území města Kravaře, a dále z níže uvedených stanovišť a zdravotnických zařízení ve 
městech a obcích ve vzdálenosti 15 km od území města Kravaře do místa jejich bydliště nebo 
pobytu, případně mezi stanovišti dle potřeb oprávněných osob.

3. Stanoviště:
a. u budovy Městského úřadu v Kravařích, Náměstí 43, Kravaře,
b. u budovy Městského úřadu v Kravařích, Tyršova 5, Kravaře,
c. u budovy Městské knihovny Kravaře, Bezručova 10, Kravaře
d. u budovy Zámku Kravaře, Alej ní 24, Kravaře
e. u veškerých zdravotnických zařízení na území města Kravaře,
f. u Kostela sv. Bartoloměje v Kravařích, věetně hřbitova v Kravařích,
g. u Kostela sv. Mikuláše v Koutech, věetně hřbitova v Koutech,

4. Provozovatel je povinen mít nastaven taxametr tak, aby byla na taxametru nastavena sazba ve 
výši ceny specifikované v čl. V odst. 1 této smlouvy, kdy taxametr bude takto zapnut po celou 
dobu přepravy oprávněné osoby. Objednatel uhradí provozovateli cenu za přepravu oprávněné 
osoby dle počtu ujetých kilometrů. Provozovatel služby je povinen zajišťovat službu Senior 
taxi pouze ve vozidlech s výše nastavenou sazbou na taxametru.

5. Provozovatel je povinen dodržet, aby celková cena za jízdu byla pro oprávněnou osobu vždy 
jen 20,- Kč pro území města Kravaře a 40,- Kč pro území jiných měst a obcí ve vzdálenosti 15 
km od území města Kravaře, nezávisle na vzdálenosti a času trvání poskytované služby, tuto 
částku bude povinna uhradit oprávněná osoba, tato částka bude vyúčtována oprávněné osobě 
na příjmový doklad. Provozovatel služby Senior taxi tedy obdrží za 1 jízdu celkem 20,- Kč pro 
území města Kravaře a 40,- Kč pro území jiných měst o obcí ve vzdálenosti 15 km od města 
Kravaře, od oprávněné osoby a dále obdrží od objednatele částku, která je stanovena dle počtu 
ujetých kilometrů za cenu dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.

6. Poskytovatel nebude požadovat vůči oprávněné osobě kromě výše uvedené ceny 20,- Kč, 
případně 40,- Kc žádnou jinou platbu. Smluvní strany se dohodly, že cena za přistavení 
vozidla (nástupní taxa) se nehradí, tj. nebude v rámci služby Senior taxi objednavatelem 
hrazena. Smluvní strany se dohodly, že oprávněná osoba může být přepravena maximálně 
s jedním doprovodem, doprovod platbu za převoz nehradí a po doprovodu se nevyžadují 
žádné identifikační údaje ani nepodepisuje žádný souhlas.

7. Oprávněná osoba ani objednatel neplatí provozovateli žádnou úplatu za čekání vozidla služby 
Senior taxi, tj. nejsou povinni platit žádnou čekací taxu za případnou dobu čekání.

8. Smluvní strany se dohodly, že provozovatel může v rámci služby uskutečnit maximálně 8 jízd 
na jednu oprávněnou osobu zajeden kalendářní měsíc. Přičemž jedna jízda je cesta tam, cesta 
zpět se počítá již za druhou jízdu. Za dodržení počtu jízd na jednu přepravovanou osobu za 
měsíc odpovídá provozovatel služby Senior taxi.

9. Provozovatel služby má povinnost využívat k příjmu telefonických objednávek oprávněných 
osob objednatelem zřízené telefonní číslo  Provozovateli služby bude 
objednatelem dočasně toto číslo poskytnuto, a to na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené 
mezi objednatelem a poskytovatelem. Provozovatel se zavazuje, že toto telefonní číslo bude 
po celou dobu poskytování služby Senior taxi dostupné.

10. Provozovatel služby zajistí 24 hodinový příjem telefonických objednávek. Oprávněná osoba si 
bude moci službu objednat nejpozději 1 den před plánovanou jízdou. Pokud bude služba 
objednávána v den přepravy, není provozovatel povinen osobu přepravit, pokud mu to 
nedovoluje volná kapacita v rámci služby Senior taxi.

11. Přepravní služby budou zajišťovány provozovatelem na základě telefonické objednávky 
jednotlivých oprávněných osob. Provozovatel je povinen vést objednávkový systém, ve
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kterém budou vedeny následující údaje: jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo oprávněné 
osoby (pokud je uvedeno), datum přepravy, odkud a kam byla osoba přepravována, počet 
ujetých kilometrů, čas přistavení vozidla a cenu jízdy. Takovéto údaje budou opatřeny 
podpisem oprávněné osoby při uskutečnění služby, a to při nástupu nebo výstupu z vozidla.

12. Provozovatel je povinen realizovat jízdy dle přijatých objednávek.
13. Provozovatel služby je povinen předložit pravidelně vždy za předchozí kalendářní měsíc 

odboru sociálních věcí Městského úřadu Kravaře seznam oprávněných osob s uvedením 
jména, příjmení, bydliště, telefonního čísla oprávněné osoby (pokud je uvedeno), data 
přepravy, odkud a kam byla osoba přepravována, počtu ujetých kilometrů, času přistavení 
vozidla a ceny jízdy a s podpisem oprávněné osoby. Spolu s výše uvedeným seznamem je 
povinen předložit objednateli vytištěné stvrzenky z taxametru všech jízd oprávněných osob za 
dané období a kopie příjmových dokladů o zaplacení částky 20,- Kč, nebo 40,- Kč 
oprávněnými osobami. Výše uvedený seznam a stvrzenky z taxametru, s kopiemi příjmových 
dokladů o zaplacení částky 20,- Kč nebo 40,- Kč oprávněnými osobami, je provozovatel 
služby povinen předložit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, ve kterém byly jednotlivé jízdy v rámci služby uskutečněny, a to jako 
přílohu faktury.

14. Každá oprávněná osoba, která poprvé využije službu Senior taxi, je oprávněna podepsat 
souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení evidence služby Senior taxi, 
podepsání souhlasu zajistí provozovatel. Součástí souhlasuje i souhlas spředáním osobních 
údajů objednateli a s možným dalším zpracováním těchto údajů objednatelem. Provozovatel 
tyto souhlasy v kopii předává objednateli, který vede databázi oprávněných osob. 
Provozovatel služby při nakládání s osobními údaji postupuje v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

15. Provozovatel se zavazuje, že bude udržovat osobní motorové vozidlo, jímž bude poskytována 
služba Senior taxi, v řádném technickém stavu umožňujícím provoz na pozemních 
komunikacích a v čistotě vně i uvnitř. Ve vozidle se nebude kouřit. Provozovatel se rovněž 
zavazuje poskytovat službu s profesionálním přístupem a s ohledem na potřeby 
přepravovaných osob.

16. Provozovatel se zavazuje, že vozidlo bude po celou dobu trvání této smlouvy pojištěno jak na 
zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel, tak i havarijním pojištěním a 
připojištěním všech sedadel.

17. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit věkovou hranici osob, které mohou Senior taxi 
službu využívat, změnit místa, do kterých mohou být oprávněné osoby přepravovány, 
případně změnit cenu, kterou bude hradit oprávněná osoba. Dále si objednatel vyhrazuje právo 
měnit měsíční limit co do počtu jízd jedné oprávněné osoby.

18. Počet jízd na jednoho seniora činí maximálně 5 jízd za kalendářní měsíc, přičemž jedna 
jízda je cesta tam, cesta zpět se počítá již za druhou jízdu. Za dodržení počtu jízd na jednoho 
seniora za měsíc odpovídá provozovatel služby Senior taxi

V. CENA

1. Cena služby je stanovena dohodou obou smluvních stran a je stanovena ve výši:

Cena DPH

Cena za 1 km jízdy v rámci 
poskytované služby Senior taxi 30 Kě/km

Poskytovatel 
není plátcem
DPH

2. Cena je stanovena jako cena pevná a platná po celou dobu účinnosti smlouvy, zahrnující 
veškeré profesně předpokládané náklady provozovatele, zisk provozovatele i očekávaný vývoj 
cen.
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3. Provozovatel prohlašuje, že není plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4. V případě, že se provozovatel stane plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je povinen uzavřít s objednatelem dodatek této 
smlouvy, kdy konečná smluvní cena musí zůstat neměnná i po započtení příslušné daně 
z přidané hodnoty, stejně tak by provozovatel nemohl od oprávněné osoby vybírat více než 
20,- Kě nebo 40,- Kč, a to i s eventuálním připočtením příslušné daně z přidané hodnoty.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY. FAKTURACE

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny služby je faktura. Faktura bude vystavena 

provozovatelem pravidelně za každý měsíc poskytování služby, a to do 15 pracovních dnů 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly jednotlivé jízdy v rámci služby 
uskutečněny.

3. Den vystavení faktury se nepovažuje za den plnění. Součástí faktury bude seznam, stvrzenky 
z taxametru všech jízd oprávněných osob za dané období a kopie příjmových dokladů o 
zaplacení částky 20,- Kč nebo 40,- Kč oprávněnými osobami za dané období, které jsou 
specifikované v čl. IV. odst. 12 této smlouvy.

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro účetní doklad a 
musí obsahovat i tyto údaje:

a. číslo a datum vystavení faktury,
b. název služby,
c. číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d. předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
e. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
f. lhůta splatnosti faktury,
g. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu,
h. IČ objednatele a provozovatele, jejich přesné názvy a sídlo,
i. ostatní náležitosti dle daňových předpisů.
j. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.

2. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude faktura 
vykazovat jiné nedostatky, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit druhé smluvní straně k odstranění vad. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. 
Provozovatel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli.

5. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 
psaní prostřednictvím pošty nebo osobním doručením na podatelnu objednatele.

6. Faktura se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z bankovního 
účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu provozovatele.

7. Jakoukoli pohledávku vzniklou na základě této smlouvy a/nebo v souvislosti s jejím plnění, 
není provozovatel oprávněn postoupit na třetí osoby, ledaže ktomu objednatel udělil 
provozovateli předchozí písemný souhlas.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly, že provozovatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
v případě, že provozovatel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou mu v ěl. IV. této smlouvy, 
a to ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ
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porušení povinností. V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. IV odst. 15 
a/nebo 16 je provozovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- (slovy: 
padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Právo 
objednatele na náhradu újmy tím není dotčeno.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením měsíční úhrady za 
službu, je objednatel povinen zaplatit provozovateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
náhradu vzniklé újmy vůči provozovateli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku na 
zaplacení této smluvní pokuty vůči pohledávce provozovatele na zaplacení ceny služby dle 
této smlouvy. Objednatel je oprávněn odečíst částku rovnající se smluvní pokutě z kterékoliv 
provozovatelem vystavené faktury a snížit o ni sjednanou měsíční úhradu služby.

VIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tato smlouvaje uzavřena s účinností od 1.7.2021 do 31.12.2022
2. Smluvní strany si sjednávají, že v době prvních 3 měsíců účinnosti této smlouvy je objednatel 

oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, tj. tato smlouva je vypovězena 
(závazek z této smlouvy zaniká) s okamžitou účinností, tj. výpověď nabývá účinnosti dnem 
doručení písemné výpovědi této smlouvy provozovateli.

3. Po uplynutí doby prvních 3 měsíců účinnosti této smlouvy jsou obě smluvní strany oprávněny 
vypovědět tuto smlouvu s 2 měsíční výpovědní dobou, která započne běžet dnem doručení 
písemné výpovědi této smlouvy druhé smluvní straně.

4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s okamžitou účinností v případě, že 
provozovatel opakovaně neplní některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě. 
Taková výpověď pak nabývá účinnosti doručením písemné výpovědi této smlouvy 
provozovateli.

5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže provozovatel neplní některou 
z povinností uvedených včl. IV odst. 15 a/nebo 16, pokud objednatel provozovatele na toto 
porušení písemně upozornil a provozovatel nezjednal nápravu ani do patnácti (15) dnů ode 
dne doručení tohoto upozornění. Právo na náhradu újmy ani právo objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty uvedené v čl. VII odst. 1 této smlouvy tím není dotčeno.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené a právní režim této smlouvy se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2. Písemnosti vyplývající ze vztahů založených touto smlouvou se považují za doručené i v 
případě, že kterákoliv ze smluvních stran doručení odmítne, písemnost si nevyzvedne či jinak 
doručení písemnosti znemožní.

3. Žádný odkaz v této smlouvě na specifické právo a/nebo nápravný prostředek nesmí stranám 
bránit v uplatňování jakéhokoliv jiného práva a/nebo nápravného prostředku a/nebo v podání 
žaloby, ke kterým jsou strany ze zákona oprávněny.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení.

5. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými všemi 
stranami. Změna této smlouvy v jiné, než písemné formě je tímto vyloučena. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna emailových či jiných elektronických zpráv. 
Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost takovéto 
změny namítnou i v případě, bylo-li již plněno.
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6. Strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona č. 
340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli - bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém 
rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně 
neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, 
aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních 
údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po 
jejím uzavření Město Kravaře. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv 
v souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění 
povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá 
smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce 
registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní 
strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují zástupci 
smluvních stran své podpisy, s podpisy obou smluvních stran umístěnými na téže listině.

8. uzavření této Smlouvy o provozování služby Senior taxi rozhodla Rada města Kravaře na 49. 
schůzi, konané dne 14.6.2021.

V Kravařích dne 21.6.2021 V Kravařích dne 2^ Q. &oť)

Mgr. Monika Brzesková 
objednatel

k 
provozovatel
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