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Smlouva o provádění servisu a oprav služebních vozidel SFDI 

  

 
Smluvní strany: 

 
Státní fond dopravní infrastruktury 

se sídlem: Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 

IČ: 70856508 

zastoupený: Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D., ředitelem 

kontaktní osoba:    

(dále jen „objednatel“) 

 

na straně jedné 

 

a 

 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ 

se sídlem: Praha 6, Pod Paťankou 217/1, PSČ 160 41 

IČ: 48030325 

zastoupený: Ing. Ingrid Škornovou, prokuristou 

kontaktní osoba:   

      

(dále jen „poskytovatel“) 

 

na straně druhé 

 

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu 

o provádění servisu a oprav služebních vozidel SFDI (dále jen „smlouva“): 

  

 

1. Předmět smlouvy 

 

1.1 Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele vůči objednateli k zajištění servisních 

služeb osobních motorových vozidel objednatele, zejména zajištění pravidelného 

servisu doporučeného výrobcem dle typu vozu, stáří vozu a počtu najetých km, 

údržby, opravy, to vše včetně dodávky originálních náhradních dílů, a dále měření 

emisí a zajištění technické kontroly na vozidlech Audi, Škoda Superb, Škoda Octavia, 

Škoda Yeti a WV Passat Variant, to vše prostřednictvím provozovny poskytovatel 

situované v maximální dojezdové vzdálenosti 25 km od sídla objednatele (měřeno dle 

silničních map Google – nejkratší vzdálenost) a závazek objednatele vůči 

poskytovateli hradit za tyto servisní služby v této smlouvě sjednané ceny. 
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1.2 Poskytovatel prohlašuje, že je autorizovaným servisem vozů uvedených v čl. 1.1. této 

smlouvy, a že disponuje pravidelně proškolovaným personálem dle standardů 

(termínů) výrobce. 

 

2. Doba a místo plnění smlouvy 

 

2.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2.2 Servisní služby budou poskytovány v místě podnikání poskytovatele. 

 

3. Cena za služby a platební podmínky 

 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávku originálních náhradních dílů se řídí 

aktuálně platným doporučeným ceníkem výrobce, přičemž poskytovatel poskytuje 

objednateli z těchto ceníkových cen slevu ve výši 15 % (slovy: patnáct procent). 

V případě více než jednoho ceníku bude počítána sleva z finančně pro objednatele 

výhodnějšího ceníku. 

3.2 Smluvní strany se dále dohodly na následujících hodinových sazbách pro jednotlivé 

druhy servisních prací a jednotlivá vozidla objednatele: 

vozidlo / cena Cena za 1 hod. 

mechanických prací  

bez DPH 

Cena za 1 hod. 

klempířských prací  

bez DPH 

Cena za 1 hod. 

lakýrnických prací  

bez DPH 

Škoda Superb 576,- Kč 500,- Kč 500,- Kč 

Škoda Octavia 492,- Kč 500,- Kč 500,- Kč 

Škoda Yeti 492,- Kč 500,- Kč 500,- Kč 

AUDI 656,- Kč 500,- Kč 500,- Kč 

VW Passat Variant 640,- Kč 500,- Kč 500,- Kč 

 

3.3 Výše uvedené ceny zahrnují veškeré a konečné náklady poskytovatele související 

s poskytováním služeb. 

3.4 Ceny uvedené v čl. 3.2. této smlouvy mohou být měněny pouze v návaznosti na míru 

inflace oficiálně vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předchozí rok, a to 

nejdříve v roce 2016. V takovém případě uzavřou smluvní strany dodatek k této 

smlouvě, kterým bude výše citovaný článek změněn. 

3.5 Poplatky za měření emisí, technickou kontrolu a popř. služby pneuservisu budou 

poskytovatelem přeúčtovány objednateli dle platných ceníků poskytovatelů těchto 

služeb. 



 

3 
 

3.6 Cena za provedené služby (včetně dodávek originálních náhradních dílů) bude hrazena 

na základě faktury vystavené dle standardů výrobce, splňující náležitosti daňového 

dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, na 

základě přejímacího listu, který bude obsahovat náležitosti uvedené v čl. 4.4 této 

smlouvy.  

3.7 Faktury budou hrazeny bezhotovostním převodem fakturované částky na účet 

poskytovatele uvedený na faktuře. Pro úhradu faktury se sjednává doba splatnosti 21 

dnů od okamžiku doručení faktury objednateli. Za datum úhrady se považuje datum 

odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele. 

3.8 Pokud faktura nebude splňovat zákonem stanovené, nebo výše uvedené náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit poskytovateli. Nová lhůta splatnosti 

začne běžet od opětovného doručení poskytovatelem náležitě upravené faktury 

objednateli. 

 

4. Povinnosti poskytovatele 
 

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění předmětu smlouvy specifikovaného 

v jejím čl. 1. řádně a včas za podmínek uvedených v této smlouvě.  

4.2 Poskytovatel se zavazuje plnit tuto smlouvu vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost dle pokynů objednatele, a to s náležitou odbornou péčí a v souladu 

s doporučením výrobce, právními předpisy a touto smlouvou. Jednotlivé práce 

(klempířské, mechanické, lakýrnické, elektrikářské) s výjimkou prací spojených se 

službami uvedenými v čl. 4.8, 4.11 a 4.13 této smlouvy musí být prováděny na 

jednom místě s vyloučením plnění dodavatelským způsobem. Při své činnosti je 

poskytovatel povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a brát v úvahu a 

respektovat povinnosti vyplývající pro objednatele z obecně závazných právních 

předpisů. 

4.3 Poskytovatel se zavazuje provádět opravu drobných závad na vozidle ihned.  

4.4 Poskytovatel se zavazuje při každé přejímce vozu k servisu nebo opravě zpracovat 

přejímací list, na kterém budou uvedeny následující informace: 

a) vyčíslení předpokládané ceny servisu/opravy 

b) uvedení poskytnutých slev (detailním rozepsáním), tzn.: 

- cena náhradních dílů dle příslušného doporučeného ceníku výrobce 

- poskytnutí slevy z náhradních dílů, výsledná cena náhradních dílů 

- cena práce dle čl. 3.2 této smlouvy 

 

4.5 Poskytovatel se zavazuje informovat objednatele o možnosti zvýhodněného využití 

balíčku služeb vyhlášených výrobcem za zvýhodněné ceny, a to do 10 dnů od 

vyhlášení takového balíčku výrobcem. 
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4.6 Poskytovatel se zavazuje informovat objednatele o možnosti využití sezónních 

akčních balíčků vyhlášených výrobcem za zvýhodněné ceny, a to do 10 dnů od 

vyhlášení takového balíčku výrobcem. 

4.7 Poskytovatel se zavazuje zajistit pro objednatele dodržení mobility koncernových 

vozů objednatele, tj. záruku doživotní mobility (u stávajícího vozového parku). 

4.8 Poskytovatel se zavazuje zajistit pro objednatele službu Servis mobil – odtahovou 

službu NON STOP. 

4.9 Poskytovatel se zavazuje zajistit pro objednatele tzv. Pickup servis (vyzvednutí vozu) 

v případě, že o to objednatel požádá a přistavit objednateli náhradní vůz na dobu 

provedení servisu a oprav v případě, že o to objednatel požádá. 

4.10 Poskytovatel se zavazuje zajistit pro objednatele vyřizování pojistných událostí na 

místě přímo s pojišťovnou. (Objednatel má v současné době uzavřenou pojistnou 

smlouvu pro všechny osobní vozy u České pojišťovny, a.s. do 31. 12. 2014). 

Objednatel poskytne poskytovateli pro vyřízení pojistných událostí potřebnou 

součinnost. 

4.11 Poskytovatel se zavazuje zajistit u vozidel objednatele pneuservis, včetně dodávek 

pneu a oprav. 

4.12 Poskytovatel se zavazuje zajistit pro objednatele prodej a montáž doplňků vozidel. 

4.13 Poskytovatel se zavazuje zajistit pro objednatele přípravu vozidel na STK, a zajistit 

STK, včetně evidenčních kontrol a měření emisí. 

4.14 Poskytovatel se zavazuje zajistit objednateli kontaktního technického servisního 

pracovníka, jehož jméno je uvedeno v záhlaví této smlouvy. 

 

4.15 Poskytovatel se zavazuje parkovat převzaté vozy objednatele k servisu a opravě po 

celou dobu realizace zakázky na oploceném a celodenně střeženém parkovišti. 

 

 

5. Záruční doba 

 

5.1 Záruční doba na provedené servisní služby se sjednává v délce 24 měsíců. 

5.2 Záruční doba na použitý materiál se sjednává v minimální délce deklarované jeho 

výrobcem. Poskytovatel je oprávněn v každém jednotlivém případě poskytnout 

objednateli delší záruční dobu. 

 

 

6. Povinnosti objednatele 
 

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli za činnost dle této smlouvy sjednanou 

cenu ve výši a dle podmínek stanovených v čl. 3. této smlouvy. 
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6.2 Objednatel se zavazuje poskytovat poskytovateli veškerou potřebnou součinnost, 

zejména předávat svoje vozidla k provedení servisních služeb a přebírat zpět vozidla, 

na kterých byly servisní služby provedeny v ústně dohodnutých termínech a předávat 

poskytovateli případné podklady či včasné, pravdivé, úplné a přehledné informace. 

6.3 Objednatel je povinen informovat poskytovatele o veškerých nových skutečnostech, 

jež by jakkoli mohly souviset a ovlivnit plnění závazků poskytovatele a kvalitu a 

účinnost takového plnění. 

 

7. Sankční ustanovení 

 

7.1 V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou faktury, je poskytovatel oprávněn 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení do zaplacení. 

7.2 V případě, že poskytovatel poruší některou s povinností uvedenou v článcích 4.3, 4.4, 

4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 a 4.15 této smlouvy, je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé 

porušení smlouvy. 

7.3 V případě, že poskytovatel poruší některou s povinností uvedenou v článcích 4.2 a 4.7 

této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy. 

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné ve stejných termínech jako cena za provedené služby, 

přičemž plynutí jejích lhůt splatnosti počíná běžet ode dne jejich uplatnění u 

povinného subjektu. 

 

8. Ostatní ujednání 

 

8.1 Poskytovatel je oprávněn předčasně ukončit smlouvu pouze v případech předvídaných 

zákonem, kterým se řídí smlouva. 

8.2 Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených 

v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

9. Závěrečná ustanovení 

 

9.1 Změny obsahu smlouvy mohou být prováděny na základě písemných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

9.2 Ostatní vztahy ze smlouvy vyplývající a ve smlouvě výslovně neřešené se řídí platnou 

právní úpravou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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9.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy, ať už způsobená rozporem s 

právními předpisy, následnou změnou právních předpisů, chybou v psaní či počtech či 

z jakýchkoliv jiných důvodů nezakládá neplatnost celé smlouvy. Pro případ 

neplatnosti některého z ustanovení této smlouvy se smluvní strany dohodly postižené 

ustanovení nahradit ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a účelu neplatného 

ustanovení. 

9.4 Veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy budou řešeny nejprve 

smírně a nebude-li dosaženo konsenzu, potom před obecnými soudy České republiky 

s vyloučením rozhodčího řízení. 

9.5 Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podpisu 

dvě její vyhotovení a poskytovatel jedno vyhotovení smlouvy. 

9.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

9.7 Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy není předmětem utajení a souhlasí 

s jejím zveřejněním po podpisu na www.sfdi.cz. 

9.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím 

obsahem, který je v souladu s jejich vůlí tuto smlouvu podepisují. 

 

 

V Praze dne……………..    V Praze dne  

 

 

 

 

 ……………………..     ……………………… 

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.    Ing. Ingrid Škornová 

Státní fond dopravní infrastruktury   AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ 

             

 

 

http://www.sfdi.cz/

