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Smlouva o zajištění práce v oblasti prevence nehodovosti v silničním provozu a dopravní výchovy 
ve správním obvodu Města Hlučína, jako obce s rozšířenou působností. 

I. Smluvní strany 
 

 

1.  

 
Název:                                                Město Hlučín 
Sídlo:   Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín 

Zastoupeno:             Mgr. Pavel Paschek, starosta 

bankovní spojení:   Česká spořitelna a. s.    

číslo účtu:    27-1843589399/0800 

IČ:    00300063 

DIČ:    CZ00300063 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Jaromír Vojkůvka 

Telefon:    xxxxxxxxxxxxxxxx 

Email:   xxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále objednatel) 

   

2.  

 
Název                                                      PATEROVI s.r.o.                                                              
Sídlo:   Prokopa Velikého 1146/42, 703 00 Ostrava-Vítkovice 

zastoupen:            Lukáš Pater 

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:     5409361349/0800 

IČ:     07350813 

DIČ:     CZ07350813 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Lukáš Pater 

Telefon:     xxxxxxxxxx 

Email:    xxxxxxxxxx 

(dále poskytovatel)   

 

II. Předmětem smlouvy 
 

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zajistit pro objednatele jednotlivá dílčí plnění 

spočívající v zajištění činností v oblasti prevence nehodovosti v silničním provozu a dopravní výchovy ve 

správním obvodu Města Hlučína, jako obce s rozšířenou působností. Zejména jde o zajištění výuky a 

výcviku dětí ve školských zařízeních a na dětských dopravních hřištích, zajišťování dopravních soutěží 

dětí a dalších dopravně výchovných akcí. Plnění podle této smlouvy budou probíhat na základě 

jednotlivých dílčích objednávek objednatele.  

 

III. Doba plnění a místo plnění 
 

1. Poskytovatel bude předmět plnění dle této smlouvy provádět v čase dle požadavků objednatele. 

2. Místem plnění je správní obvod Města Hlučína jako obce s rozšířenou působností. 

 

 

IV. Cena 
 



2 

 

1. Celková výše plnění na pořádání akcí dle bodu II. nesmí překročit v běžném roce 80.000,-Kč bez DPH. 

Fakturace bude prováděna měsíčně dle skutečných nákladů. Soupis provedených akcí dopravní 

výchovy, potvrzený jednotlivými školskými zařízeními bude přílohou faktury. 

2. Cena je stanovena dohodou smluvních stran následujícím způsobem: 

 

3. Sjednaná cena je stanovena jako cena pevná a nepřekročitelná. Poskytovatel prohlašuje, že takto 

sjednaná cena kryje veškeré jeho náklady na plnění předmětu této smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu nákladů za dopravu na místo 

plnění a zpět jako samostatnou položku pouze na území správního obvodu města Hlučín, jakožto obce 

s rozšířenou působností. Případné jiné náklady na dopravu (zejména náklady na dopravu mimo správní 

obvod města Hlučína) nebudou vykazovány samostatně a jsou zahrnuty v jednotlivých cenových 

položkách. 

5. V případě změny sazby DPH upraví poskytovatel cenu dle platné sazby DPH. Smluvní strany se 

dohodly, že o této skutečnosti není potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

V. Platební podmínky 
1. Podkladem pro úhradu ceny jednotlivých dílčích plněn je vyúčtování nazvané faktura, která bude mít 

náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění (dále jen „faktura“). Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu po řádném provedení 

objednaného dílčího předmětu plnění. 

2. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

3. Fakturu zašle poskytovatel objednateli na adresu jeho sídla doporučeným dopisem nebo ji předá 

osobně objednateli proti potvrzení jejího převzetí. 

4. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny sjednané náležitosti, nebo nebude odpovídat 

objednanému plnění, je objednatel oprávněn fakturu vrátit poskytovateli, přičemž po doručení 

opravené faktury začne znovu od počátku běžet lhůta její splatnosti. 

5. Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  

6. Pohledávku vzniklou na základě této smlouvy či uskutečněného zdanitelného plnění může 

poskytovatel postoupit třetí osobě pouze a jedině za předpokladu předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

 

VI. Jakost 
 

Poskytovatel bude předmět smlouvy provádět s nejvyšší pečlivostí a maximální odborností, a to 

prostřednictvím osoby: 

Položka Cena v Kč bez DPH Cena v Kč včetně DPH 

Sazba za 1 hodinu teoretické výuky 

DV 
246,- 297,66 

Sazba za 1 hodinu praktické výuky 

DV na dopravním hřišti 
246,- 297,66 

Sazba za 1 hodinu pronájmu učebny 

a zařízení 
46,- 55,66 

Doprava na místo plnění a zpět v 

rámci správního obvodu města 

Hlučína, jakožto obce s rozšířenou 

působností (za 1 km jízdy) 

13,- 15,73 
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a) která má minimálně středoškolské vzdělání a  

b) je držitelem profesního osvědčení učitele autoškoly nebo má odborné znalosti legislativy v oblasti 

dopravní výchovy a zároveň minimálně 3 letou pedagogickou praxi. 

 

VII. Součinnost, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Objednatel za účelem plnění této smlouvy poskytne na základě přechozího písemného požadavku 

poskytovatele poskytovateli bezúplatně jízdní kola a koloběžky pro praktickou výuku a výcvik dětí 

na dopravním hřišti na ulici Celní v Hlučíně, a to po dobu této výuky. Požadavek na poskytnutí 

jízdních kol a koloběžek oznámí poskytovatel objednateli minimálně 3 pracovní dny předem. 

2. Poskytovatel se zavazuje před užitím jízdních kol a koloběžek poskytnutých objednatelem 

zkontrolovat jejich funkčnost a bezvadnost a zamezit užití kola nebo koloběžky s takovou vadou, která 

je způsobilá způsobit újmu na životě, zdraví či majetku.  Zároveň je poskytovatel povinen oznámit 

zjištěnou vadu objednateli nejpozději při vrácení kol a koloběžek. 

3. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro 

řádné plnění svých závazků z této smlouvy. 

4. Smluvní strany se zavazují informovat opačnou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou, 

nebo by mohly být důležité pro řádné plnění této smlouvy. 

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně písemně informovat o změně jakýchkoli údajů uvedených 

v článku 1. 

6. Smluvní strany se zavazují vytvářet předpoklady pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy tak, 

aby nedocházelo k prodlení s plněním předmětu smlouvy, ani k prodlení s úhradou finančních 

závazků. 

7. Smluvní strany se zavazují v případě sporných otázek svolat ve spolupráci s druhou smluvní stranou 

schůzky k řešení těchto sporných otázek. 

 

VIII. Odpovědnost za škodu 
 

Poskytovatel odpovídá objednateli za škodu, způsobenou zaviněným porušením povinností vyplývajících 

z této smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu, zejména pak odpovídá objednateli za škodu 

na poskytnutých prostředcích (jízdních kolech, koloběžkách a případném dalším majetku objednatele a 

třetích osob), která vznikne zaviněným jednáním poskytovatele a za újmu na životě a zdraví účastníků 

akcí pořádaných na základě této smlouvy nebo jiných osob v souvislosti s pořádanou akcí, zaviněnou 

poskytovatelem při plnění předmětu této smlouvy. 

 

IX. Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být ukončena výpovědí kterékoli smluvní strany. 

Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení 

výpovědi druhé smluvní straně. 

 

 

X. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva a závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 
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2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou číslovány vzestupně počínaje 

číslem 1. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, že ji 

neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz její platnosti ji podepisují. 

4. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných důvodů stala některá ujednání této 

smlouvy neplatnými nebo neúčinnými, účastníci prohlašují, že smlouva je ve zbývajících 

ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení. 

6. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že v důsledku 

tohoto svého postavení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této 

smlouvě, resp. o jejím samotném uzavření. Poskytovatel rovněž bere na vědomí, že objednatel je 

povinným subjektem podle § 2, odst. 1, písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů a tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv. Pro tyto případy 

poskytovatel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její 

uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a uděluje 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Zveřejnění v registru smluv provede objednatel. 

 

V Hlučíně dne:  15.9.2021    V Hlučíně dne:   15.9.2021 

 

 

 

……………………………………   ……………………………………  

Město Hlučín      PATEROVI s.r.o.        

Mgr. Pavel Paschek, starosta                                            Lukáš Pater, jednatel 
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