
SMLOUVA O DÍLO PRO PROVÁDĚNÍ SLUŽBY
č,j. KRPT- 98593-13/ČJ-2016-0700VZ

uzavřena podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Česká republika - Krajskc ředitelství policie Moravskoslezského kraje
sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
zastoupena vedoucím Ekonomického odboru Ing. Jaroslaveni Beerem
IČ: 75151502
DIČ: CZ75151502
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú.:

Zhotovitel:
HEPNAR Luboš
sídlo : Horní 1561/7, 792 01 Bruntál
IČO: 14573300 ( neplátce DPH)
Bankovní spojeni: FlO banka Bruntál, č.ú.

dále společně ,,smluvní strany"

II.
Předmět smlouvy

IT. 1. Předmětem smlouvy je zajištění odtahů a skladováni motorových vozidel zhotovitelem pro
l?otřeby Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje (dále jen ,,kajské ředitelství") -
Uzenmího odboru Bruntál (dále jen ,,úzeinní odbor") v prostorách finny zhotovitele do doby jejich
předání oprávněným osobám nebo k dalšímu opatření příslušnému orgánu či úřadu.

TI. 2. Pro úČely odtahů a skladování se motorovými vozidly rozumí také motocykly, motorové
tříkolky, osobní, nákladní a obytná motorová vozidla do užitečné hmotnosti 3,5t, Pro účely pouze
skladování také autobusy, karavany, obytná vozidla, přívěsy, tahače, stavební stroje, tráktory,
případně jejich samostatné části (dále jen ,,motorová vozidla").

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

a) zhotovitel

TIT, l, Na výzvu policejního orgánu, popřípadě operačního odboru k převzetí vozidla převezme bez
odkladu na stanoveném místě od policisty jím určené motorové vozidlo a provede jeho odtaŽení do
prostor firniy zhotovitele.

III. 2. Odtahovou službu zajistí nepřetržitě v pracovních dnech, dnech pracovního klidu a dnech
pracovního volna,

III. 3. Na vlastní náklady zabezpečí ostrahu uložených vozidel po dobu jejich uskladnění, aby
zamezil jejich případnému poškození a ztrátám, odpovídá za vzniklé Škody na vozidlech od doby
jejich převzetí, až do doby předání oprávnčnC osobě, vyjma škod, které vznikají samovolně
dlouhodobým skladováním těchto vozidel. Za účelem náhrady škody je povinen uzavřít vhodné
pojištění.



III. 4. U vozidel, u kterých si to policista vyhradí, zajistí jejich uskladnění v kryté hale.
Při překročení její kapacity zajistí zaplachtování určených motorových vozidel.

III.5, Povede přehledný systém evidence vozidel převzatých od objednatele ke skladování a o jejich
odtazích, systém je povinen archivovat po dobu 5 let.

II1.6. Umožni pověřeným pracovníkům objednatele, znalcům a popřípadě dalším osobám
zmocněných k tomu písemně policistou přístup k uskladněným vozidlům.

III. 7. V případě, že oprávněná osoba vozidlo po obdržení výzvy bez závažného důvodu nebo
omluvy ve stanoveném tennínu (dle bodu b.III.9.) nepřevezme, zhotovitel nadále účtuje náklady na
uskladnění vozidla nikoli objednateli, ale oprávněné osobě. Zhotovitel vydá vozidlo protokolárně
oprávněné osobě pouze za přítomnosti policisty.

b) objednatel

ITT. 8. Policista předávající zhotoviteli určené motorové vozidlo k odtahu a následnému skladování
nebo pouze k uskladnění na náklady P ČR řádně vyplní stanovený předávací protokol vozidla
(příloha č. l) a vydá potřebné pokyny související s uskladněním motorového vozidla.

III. 9. Před vydáním motorového vozidla je policista povinen nejméně deset kalendářních dnů
předem vyzvat oprávněnou osobu k převzetí motorového vozidla. Oprávněná osoba je ve výzvě
k vrácení či vydání motorového vozidla upozorněna, že pokud nedodrŽí stanovený termín k předání
motorového vozidla bez řádné omluvy nebo bez závažného důvodu ponese další náklady na
uskladnění sama. O termínu vydání motorového vozidla bude informovat zhotovitele, zpravidla
jeden den předem.

III. 10. Předání motorového vozidla oprávněné osobě bude prováděno protokolámč, vždy
za přítomnosti policisty, dle předcházející dohody o výdeji motorového vozidla, v pracovních dnech
v dobč od 9:00 do 15:00 hod. Je možno výjimečně dohodnout i jiný temín. Protokol bude podepsán
všemi třemi stranami, kdy po jednom výtisku obdrží objednatel, zhotovitel, oprávněná osoba.

TTL 11. V případě nejasností a změny důvodu odtahu a skladování motorového vozidla se budou
jednotlivé případy řeŠit individuálně a písemnou foimou se zodpovědným organizačním článkem,
který provedl výzvu k jeho odtahu a uložení.

IV.
V

Cas plnění

lV. 1. Tato smlouva je platná a účinná od podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu
určitou od 1. Června 2016 do 31. prosince 2019.

IV, 2. Platnost smlouvy vyprŠí také dosažením částky 500.000,- KČ bez DPH.

IV. 3. Platnost smlouvy lze ukončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí bez uvedení důvodu.
Výpovědní lhůta činí 3 mčsíce a její běh začíná l. dnem následujícího kalendářního měsíce
po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Y



Cenové a platební podmínky

V. l. Cena plnění byla stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena za 1 km jízdy z místa uskladnění a zpčt Činí 19,- KČ, bez DPH.
Cena za skladování vozidla za každý započatý den Činí 47,- KČ, bez DPH.

Smluvní cena uvedená v ČI. V. 1. je cenou maximální a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
související s odtahem a skladováním případně jen skladováním motorových vozidel pro potřeby
objednatele.

V. 2. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním platebním styku. Fakturace odtahů a skladování
bude zhotovitelem prováděna vždy do 10. dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulý
kalendářní měsíc. Faktury musí obsahovat všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Doba splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů. Faktura je považována za uhrazenou okamžikem
odepsáni příslušné částky z účtu objednatele.

Faktury budou odesílány na adresu:
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
ekonomický odbor
ekonomické oddělení Bruntál
Partyzánská 1454/ 9
792 01 Bruntál

VI.
ZávěreČná ustanovení

VI. l. Jestliže vyšší moc omezí trvání nebo platnost této smlouvy, jsou obě smluvní strany
zproštěny svých závazků po dobu trvání tohoto zásahu vyšší mocí.

VI. 2. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se použijí obecná ustanovení občanského
zákoníku.

VI. 3. Tuto smlouvu lze doplňovat a mčnit pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to
písemnými číslovanými dodatky.

VI. 4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
po předchozím projednání jako projev jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost smlouvy potvrzují
svými podpisy, Smlouva byla uzavřena ve 3 stejnopisech, jeden obdrží zhotovitel, dva objednatel,

k '



0

0

0

0

0

0

0

l
l

Jl
Ĺl
k

Ĺ
i

{

:·..lí
,.
':'P
:·,P....P
:·y?
:1
..P

:·......,.·1'P
:·..,.q

':B:·P......
:·,P....P
:·P:·..P:·P....'P
:·P....'P
:·,P....P
..
..

':q

,P
P
..

b

rŠ
ri
i
i
P

r
i
r

l
äS
l
!
2

O

:¥

'Š

·:0 0

0 0

n,l
ii

·1
i;

ii

ij


