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Východočeské divadlo Pardubice 

U Divadla 50, 531 62 Pardubice 

IČ: 00088358 , DIČ: CZ00088358 

zastoupené: Mgr. Petrem Dohnalem, ředitelem divadla a uměleckým šéfem 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Pavel Hanč 

Stavařov 90, 530 09 Pardubice 

IČ: 18863931, DIČ: CZ6904133313 

(dále jen „dopravce“) 

uzavírají tuto 

Smlouvu o službách poskytovaných nákladním vozidlem 

I. 

Předmět 

Předmětem smlouvy je zajišťování přepravy kulis a pracovníků VČD vozidly dopravce pro 

objednatele.  

II. 

Podmínky smlouvy 

1. Dopravce se zavazuje k zajištění přepravy pro objednatele v termínech, které budou 

objednatelem sděleny formou předání tzv. „Fermanu (seznamu představení) vždy nejpozději 

do 20. dne předcházejícího měsíce, nebo alespoň 7 pracovních dní před první nadcházející 

akcí vyžadující přepravu, přičemž konkrétní čas pro přistavení vozu bude dopravci sdělen v 

týdenním Fermanu a sice každý čtvrtek na nadcházející týden. Objednatel zároveň potvrdí 

předpokládanou dobu využití vozu.  

2. Dopravce potvrdí akceptaci objednávky ústně nebo písemně s vedoucím techniky, panem 

XXXXXXXXXXX (tel.: XXXXXXXXXX), eventuálně s osobou, která jej v jeho nepřítomnosti bude 

zastupovat. Při nerealizování takto potvrzené objednávky zaviněné dopravcem je tento 

povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které mu touto skutečností vzniknou. 

3. V případě nedodržení lhůty pro sdělení termínu (času přistavení vozu) dopravci je tento 

oprávněn přizpůsobit čas nakládky a vykládky s ohledem na své ostatní závazky a smí použít i 

jiné vozy, než které jsou uvedeny v této smlouvě a požadovat po objednateli proplacení 

nákladů. V takovém případě dopravce může po objednateli požadovat smluvní pokutu ve 

výši 500,- Kč.  
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4. V případě prodlení dopravce s přistavením vozu k nakládce o více než 30 minut je 

objednatel požadovat po dopravci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. Tu je dopravce povinen 

vyčíslit ve faktuře za danou akci.  

5. Pokud zaviněním dopravce, tzn. nepřistavením vozu k nakládce dojde ke zrušení 

představení, dopravce je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu v plné výši.  

6. Dopravce odpovídá za škodu vzniklou na přepravovaných věcech od okamžiku naložení 

všech věcí pracovníky VČD do vozidla až do okamžiku jejich vyložení mimo vozidlo. 

7. Dopravce neodpovídá za škodu na věcech během přepravy zásilky, pokud ji způsobí sám 

objednatel. Tuto skutečnost však musí dopravce objednateli prokázat.  

8. Dopravce je o škodě na přepravovaných věcech povinen informovat objednatele 

neprodleně. Dopravce odpovídá také za škodu způsobenou porušením této jeho povinnosti.  

9. V případě ztráty nebo zničení přepravovaných věcí je povinen dopravce nahradit 

objednateli vzniklou škodu v plné výši. Výši škody na přepravovaných věcech vyčíslí 

objednatel. 

10. Dopravce čestně prohlašuje, že je řádně pojištěn pro případ poškození, zničení nebo 

ztrátu přepravovaných věcí a to do výše 5.000.000,- CZK v rámci „Pojištění odpovědnosti 

dopravce“. V rámci „Pojištění podnikatele“ rovněž do výše 5.000.000,- Kč.  

11. V případě znečištění či poškození vozidla nebo jeho zařízení pracovníkem objednatele, 

uhradí objednatel dopravci vzniklou škodu v plné výši. Výši škody vyčíslí dopravce. 

12. Pokud by došlo k situaci, kdy dojde ke zrušení divadelního představení prokazatelně 

vinou dopravce, pak se dopravce zavazuje uhradit veškeré náklady s tímto spojené.   

13. Smluvní povinnosti dopravce vůči objednateli, uvedené v této smlouvě, pozbývají 

platnosti v případě, že mu ve splnění dané povinnosti bránila mimořádná, nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.  

 

III. 

Platební podmínky 

1. Ceny za přepravu mimo město Pardubice (divadelní zájezdy) jsou stanoveny jako smluvní a 

činí: 

MAN TGM (40m3) – 12 t - nákladní skříňový vůz s hydraulickým čelem (nosnost čela 2 t), 

kabina pro řidiče + 6 osob 

doprava   30,- CZK/km + DPH  

čekačka   300,- CZK/hodinu + DPH  
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MAN LC (30m3) - 7,5 t - nákladní skříňový vůz s hydraulickým čelem (nosnost čela 1 t), 

kabina pro řidiče + 1 osoba 

doprava   25,- CZK/km + DPH  

čekačka   250,- CZK/hodinu + DPH  

VW Crafter (10 m3) - dodávkový vůz, odnímatelná sedadla – řidič + 6 osob 

doprava   13,- CZK/km + DPH  

čekačka   175,- CZK/hodinu + DPH  

 

2. Ceny za přepravu v rámci Pardubic (mezi VČD a sklady) činí: 

MAN TGM (40m3) – 12 t - nákladní skříňový vůz s hydraulickým čelem (nosnost čela 2 t), 

kabina pro řidiče + 6 osob 

doprava   600,- CZK/hod + DPH  

MAN LC (30m3) - 7,5 t - nákladní skříňový vůz s hydraulickým čelem (nosnost čela 1 t), 

kabina pro řidiče + 1 osoba 

doprava   450,- CZK/km + DPH  

VW Crafter (10 m3) - dodávkový vůz, odnímatelná sedadla – řidič + 6 osob 

doprava   300,- CZK/km + DPH  

DPH bude fakturováno dle platných právních předpisů.  

2. Fakturu, kterou vystaví dopravce, je splatná vždy do 14-ti dnů od jejího vystavení a sice 

převodem na účet č.: XXXXXXXXXXX vedený u XXXXXXXXXXXXXXX. 

3. V případě prodlení s úhradou faktury si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 

0,5 % za každý den z prodlení. 

4. Dopravce je oprávněn účtovat buď cenu za čekací dobu v místě zájezdového představení, 

nebo cenu stanovenou podle kilometrové vzdálenosti z místa zájezdového představení do 

Pardubic a zpět, ale je povinen účtovat z obou možností vždy cenu nižší.  

5. Při vícedenních zájezdech nebude účtována čekací doba od 22:00 do 08:00 hodin. 

6. Strany smlouvy se dohodly, že minimální fakturovaná částka za jízdu mezi VČD a sklady, 

bude ve výši 1.800,- Kč + DPH.  

7. Připadne-li termín přepravy na neděli, nebo státní svátek, dopravce bude účtovat příplatek 

ve výši 25 %. To platí i v případě, bude-li doba přepravy zasahovat do neděle či svátku byť jen 

jednou započatou hodinou. 
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IV. 

Platnost smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s platností a účinností od 01. 10. 2021. 

2. Smluvní vztah je možno ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo výpovědí 

jedné ze stran. Výpovědní lhůta činí pro obě smluvní strany 3 měsíce a počíná běžet prvního 

dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž byla výpověď druhé straně doručena.  

V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Vzájemné vztahy shora označených smluvních stran se v otázkách neupravených touto 

smlouvou řídí obchodním a občanským zákoníkem v platném znění.  

2. Smluvní podmínky lze měnit jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran a to pouze 

písemnými dodatky.  

3. Smlouva je vypracovaná ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, 

přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dopravce jedno vyhotovení. 

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva je sepsána na základě jejich svobodné a vážné vůle, 

nebyla uzavřena pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 

připojují své podpisy.  

6. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění 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). Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy následků 

vyplývajících z této skutečnosti. 

 

 

Pardubice ……………….........       Pardubice ……………………. 

 

 

………………………………….      ………………………………….. 

Mgr. Petr Dohnal       Pavel Hanč             

Východočeské divadlo Pardubice  


