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Rámcová smlouva 
č. 51/2018 

 
  „Opravy a údržba motorových vozidel pro Územní pracoviště Ostrava“ 

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Opravy a údržba motorových vozidel pro 
ÚZSVM, Územní pracoviště Ostrava – II.“ 
                     
Smluvní strany: 
 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 
za kterou právně jedná Ing. Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava 
na základě pověření z vnitřního předpisu Příkazu č. 6/2014, v platném znění 
IČO: 69797111 
DIČ: CZ69797111 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ostrava, č. účtu: XXXXXXXXX 

(dále jen jako „ÚZSVM“ nebo „objednatel“) 

a 

Dodavatel: Auto Kelly a.s. 
se sídlem Ocelářská 891/16, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zastoupený Ondřejem Navrátilem, předsedou představenstva a Radkem Milčinským, 
místopředsedou představenstva 
IČO: 24787426 
DIČ: CZ24787426 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. XXXXXXXXXX 
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 16801 
 
(dále jen jako ,,dodavatel“) 
 
(ÚZSVM a dodavatel společně dále jen jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou smlouvu (dále jen smlouva): 
 

 
Článek I. 

Preambule 

1.1 Dodavatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené  
a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
 

1.2 Objednatel prohlašuje, že je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 201/2002 Sb.,  
o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, 
s příslušností hospodařit s majetkem státu nebo namísto organizačních složek státu, které 
jsou příslušné hospodařit s předmětným majetkem státu, podle zákona č. 219/2000 Sb.,  
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o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
 

1.3 Smluvní strany také prohlašují, že pokud tato rámcová smlouva nestanoví jinak, bude 
postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v souladu 
s dalšími právními předpisy, které se vztahují na předmět smlouvy. 

Článek II. 
Předmět rámcové smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy je zajištění oprav a údržby (dále jen „servisní služby“) motorových 
vozidel objednatele, která jsou využívána zaměstnanci Územního pracoviště Ostrava, 
Lihovarská 1335/9, 716 30 Ostrava - Radvanice.  

 

2.2 Seznam a současné umístění vozidel využívaných zaměstnanci ÚP Ostrava a jeho 
odloučených pracovišť je nedílnou přílohou této smlouvy. Vozidla mohou být ve 
výjimečných případech operativně přesunuta na jiné pracoviště, než jak je uvedeno v této 
příloze smlouvy. O takovéto změně bude dodavatel písemně informován. 

 
2.3 Tato rámcová smlouva upravuje podmínky zadávání jednotlivých dílčích zakázek 

na servisní služby po dobu platnosti této smlouvy s tím, že objednatel bude zadávat 
jednotlivé dílčí zakázky do objednávkového systému Fleet Soft Auto Kelly. Tento systém 
je dostupný přes webové rozhraní na adrese fleet.autokelly.cz. Přílohou každé zakázky 
bude písemná objednávka vygenerovaná z interního systému objednatele (dále jen 
„objednávka“). Objednávat servisní služby v rámci této smlouvy mohou oprávnění 
zaměstnanci ÚZSVM uvedení v Čl. X., odst. 10.2, kteří obdrží na svůj e-mail přihlašovací 
údaje do objednávkového systému Fleet Soft Auto Kelly. 

 
2.4 Na základě písemných objednávek objednatele se dodavatel zavazuje v rámci předmětu 

této smlouvy provádět zejména tyto základní servisní služby: 
 

  pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem 

 výměna oleje motoru 

 výměna oleje převodovky 

 výměna olejového, palivového, kabinového, vzduchového, pylového filtru 

 výměna brzdových kotoučů, brzdového obložení, brzdové kapaliny 

 výměna a doplnění ostatních provozních kapalin 

 doplnění dezinfekce a údržba klimatizace 

 opravy podvozkové soustavy 

 výměna a oprava zavěšení všech pohyblivých částí vozu 

 výměna a oprava poškozeného karosářského dílu včetně lakování 

 výměna oprava a přezutí pneu 

 příprava na STK a Emise 

 geometrie náprav 

 výměna a oprava elektroinstalací 

 výměna skel 

 výměna baterie 

 výměna, oprava a seřízení světel 

 výměna a oprava výfukové soustavy 

 výměna a oprava převodové soustavy 

 výměna a oprava motorové soustavy 

2.5 Na základě objednávky objednatele se dodavatel zavazuje v rámci předmětu této smlouvy 
provádět také tyto specifické servisní služby: 
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 uskladnění kol 

 čištění interiéru vč. impregnace 

 mytí vozidla po každém servisním úkonu ZDARMA 

 zajištění náhradního vozidla 

 zajištění základních asistenčních služeb udávaných výrobcem vozidla (zejména v případě 
poruchy nebo nehody zprostředkuje dodavatel příjezd servisního vozidla přímo k místu 
poruchy, resp. nehody a zajistí opravu, popř. odtah do příslušného servisního střediska) 

2.6  Dodavatel se podpisem smlouvy zavazuje zajišťovat servisní služby pro potřeby 
objednatele a objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za servisní služby cenu v souladu 
s čl. IV. této smlouvy. 

2.7 Dodavatel bude pro plnění servisních služeb používat originální náhradní díly a náplně 
schválené výrobcem vozidla, Za originální díly jsou považovány jak díly od výrobce, který 
je dodává výrobci vozidla, tak díly, které jsou vyráběny podle výrobních specifikací 
schválených výrobcem vozidla. Kvalitativně rovnocenné jsou takové díly, u nichž je 
výrobce schopen kdykoliv prokázat, že díl odpovídá kvalitě příslušných komponentů 
motorových vozidel. Dále objednatel požaduje, aby servis vycházel při fakturaci z norem 
(časových jednotek) stanovených výrobcem. 

Článek III. 
     Místo a lhůta plnění 

3.1 Místem plnění předmětu smlouvy je servisní středisko dodavatele - BestCarServis s.r.o., 
Petra Křičky 3106, 703 00 Ostrava. tel: 775 987 841, e-mail: bestcarservis@seznam.cz. 

3.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 48 měsíců ode dne platnosti smlouvy nebo 
do vyčerpání finančního limitu ve výši 2.420.000,-Kč včetně DPH, a to podle toho, která 
z těchto skutečností nastane dříve. O vyčerpání finančního limitu objednatel dodavatele 
písemně vyrozumí. 

Článek IV. 
Cena díla 

4.1 Celková cena servisních služeb pro všech 8 dílčích rámcových smluv po dobu jejich 
platnosti dle článku 3.2 této smlouvy činí maximálně 2.000.000,-Kč bez DPH, tj. 

2.420.000,-Kč včetně DPH. Tuto cenu nelze překročit.  

4.2 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva nezavazuje objednatele k podání 
objednávek v  celkové výši odměny dodavatele, včetně všech nákladů spojených 
s předmětem plnění dle odst. 4.1 této smlouvy, ale že je objednatel oprávněn podat 
objednávky v rozsahu menším, než je stanoveno v odst. 4.1 této smlouvy a že 
dodavatelům touto smlouvou nevzniká nárok na podání objednávek v  rozsahu plné výše 
odměny dodavatelů, včetně všech nákladů. 

4.3 Smluvní ceny za 1 hodinu mechanických, karosářských a lakýrnických prací odpovídají 
nabídkovým cenám dodavatele předložených v nabídkovém listu, který je nedílnou 
přílohou této smlouvy a jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a konečné. 

4.4 Ve smluvních cenách za 1 hodinu mechanických, karosářských a lakýrnických prací 
základních servisních služeb jsou již započítány veškeré náklady související s plněním 
předmětu této smlouvy, a to včetně práce, nákladů na ekologickou likvidaci odpadů, 
pojištění, případné licence, náklady na dopravu náhradních dílů, náklady na přepravu 
vozidel na STK či jiná specializovaná pracoviště, čas strávený opravou či údržbou vozidla 
v servisním středisku dodavatele, režii dodavatele, poplatky, administrativní práce a jiné 
aktivity nebo činnosti dodavatele související s komplexním zajištěním předmětu smlouvy. 
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4.5 Ve smluvních cenách za 1 hodinu mechanických, karosářských či lakýrnických prací 
nejsou zahrnuty případné náhradní díly, náplně či jiný materiál, které bude dodavatel 
účtovat objednateli za ceny dle ceníku dodavatele (veřejně dostupného a ověřitelného), 
platného v době fakturace. V případě náhradních dílů za ceny nepřevyšující doporučené 
ceny výrobce. Bude-li dodavatel objednatelem požádán, zavazuje se dodavatel doložit, že 
výše kalkulovaných cen za náhradní díly nepřevyšuje ceny výrobce náhradních dílů. 

4.6 Všechny smluvní ceny za 1 hodinu mechanických, karosářských a lakýrnických prací jsou 
stanoveny jako ceny smluvní a platné v nezměněné výši od data platnosti a účinnosti 
smlouvy až do ukončení platnosti a účinnosti smlouvy. 

 
4.7 Smluvní ceny je možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, a to ve 

výši, která bude odpovídat takovéto legislativní změně. 

Článek V. 
                                                    Platební podmínky a fakturace 

5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli sjednanou cenu, a to na základě faktury 
vystavené dodavatelem po řádném dokončení dílčí objednávky. Přílohou bude 
objednatelem odsouhlasený zakázkový list. V rámci faktury dodavatel samostatně 
vyúčtuje rozpis odpracovaných hodin jednotlivých prací, a to v členění na mechanické, 
karosářské a lakýrnické, dále případné náhradní díly nebo náplně, které dodavatel 
vyměnil či doplnil ve vozidle, a to podle skutečného množství a za jednotkové ceny podle 
ceníku dodavatele platného v době fakturace. Totéž platí i v případě specifických služeb 
(mimo mytí vozidla po servisním výkonu). 

 
5.2 Dodavatel v zakázkovém listu uvede: 

a) kód VIN 
b) registrační značku vozidla 
c) datum převzetí vozidla v místě plnění 
d) předpokládaný termín dokončení servisních prací 
e) jméno řidiče 
f) rozsah servisních prací 
g) předpokládanou maximální cenu 
h) stav tachometru a PHM 
i) specifikaci zvláštního vybavení interiéru (navigace apod.) 

 
5.3 Dodavatel nebude oprávněn „doúčtovat“ ÚZSVM jakékoliv dodatečné služby, práce či 

dodávky, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu smlouvy,    
a to např. i z důvodu, že dodavatel chybně odhadl cenu anebo poskytnul nekvalitní službu 
či dodávku, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a 
řádné splnění dílčího nebo celého předmětu smlouvy. 

5.4 Faktura (vč. zakázkového listu) musí být vystavena a předána objednateli nejpozději do 
10 dnů od dokončení dílčí objednávky na adresu objednatele, nebo na základě ústní 
dohody může dodavatel tyto dokumenty předat při převzetí vozidla pověřenému 
zaměstnanci objednatele. 

5.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury se stanovuje na 21 
dnů ode dne jejího doručení objednateli. Pokud faktura nebude mít náležitosti daňového 
dokladu nebo bude vykazovat chyby, či přesáhne dohodnutou smluvní cenu, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit s tím, že není do doby doručení nové faktury objednateli v prodlení 

s placením.  
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5.6 Fakturace i platby budou prováděny v české měně v souladu s platnými daňovými 
předpisy. Faktura se považuje za zaplacenou dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele.  

5.7 Zálohy objednatel neposkytuje. 

Článek VI. 
Záruka 

 
6.1 Dodavatel odpovídá za odborné a kvalitní provedení sjednaných servisních služeb, vč. 

dodaného materiálu. Dodavatel poskytuje na provedené servisní služby záruku 24 
měsíců, s výjimkou seřizovacích prací, kde poskytuje dodavatel záruku 6 měsíců. Na 
dodané originální díly a výrobky od výrobce vozidla poskytuje dodavatel záruku 24 
měsíců. 

 
Článek VII. 

Obměna vozidel v době platnosti smlouvy 

7.1 Objednatel je oprávněn v průběhu trvání tohoto smluvního vztahu s dodavatelem doplnit 
do soupisu vozidel uvedených v příloze smlouvy – nabídkovém listu dodavatele nově 
pořízená motorová vozidla nebo některá vozidla ze soupisu vyjmout. U nově doplněných 
vozidel bude dodavatel účtovat objednateli jednotlivé sazby hodinových prací (v rozdělení 
na mechanické, karosářské a lakýrnické) podle obdobné značky a typu vozidla, které již 
nacenil v příloze smlouvy - nabídkovém listu. 

7.2 Dodavatel je oprávněn odmítnout zařazení vozidla do soupisu vozidel, který je přílohou 
smlouvy, a to z důvodu, že toto vozidlo nebude obdobné značky a typu uvedené 
v přiloženém soupisu vozidel. V těchto případech bude u specifických vozidel dodavatel 
oprávněn účtovat hodinové sazby servisních prací dle svých veřejně dostupných ceníků.  

Článek VIII. 
 Sankce  

8.1 Dodavatel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli v souvislosti 
s plněním předmětu této rámcové smlouvy a zavazuje se takovou škodu objednateli 
uhradit. Výše náhrady škody není omezena. 

8.2 Objednatel je povinen uhradit dodavateli z neoprávněně neuhrazené části faktury 
dodavatele (včetně DPH) úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 
Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické 
osoby jmenovaného soudem a upravující některé otázky Obchodního věstníku  
a veřejných rejstříků právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, za každý den 
prodlení ode dne splatnosti faktury. 

Článek IX. 
Odstoupení od smlouvy  

 
9.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od rámcové smlouvy dle § 2001 a násl. Občanského 

zákoníku vůči zhotovitelům v  případech: 
 

 opakovaného prodlení (tj. minimálně dvakrát) zhotovitele s provedením předmětu 
objednávky, a to o více než 5 kalendářních dnů; 
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  opakovaného porušení podmínek této smlouvy (tj. minimálně dvakrát); 
 

 nabytím právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele. 
 

9.2 Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy (dle § 2001 a násl. Občanského zákoníku)  
v případě: 

 

 prodlení objednatele s úhradou faktur, a to o více než 60 kalendářních dnů. 

9.3 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od 
smlouvy druhé smluvní straně. 

9.4 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na úhradu všech peněžitých plnění (zejm. 
smluvních pokut a náhrad škod), na které vznikl smluvní straně nárok na základě této 
smlouvy. 

Článek X. 
         Součinnost smluvních stran 

10.1 Každá ze smluvních stran jmenuje v odstavcích níže oprávněného zaměstnance či 
oprávněné zaměstnance (dále jen „oprávnění zaměstnanci“). Oprávnění zaměstnanci 
budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním předmětu této 
smlouvy. Tito zaměstnanci nejsou oprávněni tuto smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li 
statutárními orgány. 

 
10.2 Oprávněnými zaměstnanci objednatele jsou:  

 

 Tomáš Mikula, tel: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX 

 Martin Moldrzyk, tel. XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX 
 

10.3 Oprávněnými zaměstnanci dodavatele jsou: 
 

  Marek Imlauf, ve věcech provozních a technických 

tel: XXXXXXXXX, e-mail: fleet@autokelly.cz 

 Aleš Trost, ve věcech smluvních 
tel: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX 

 
Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 

11.1 Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu 
s tím, že výpověď je účinná dnem doručení dodavateli. Objednatel se zavazuje, že dílčí 
plnění poskytnuté před dnem ukončení této smlouvy uhradí dle podmínek této smlouvy. 

 
11.2 V případě, že dodavatel použije byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy 

poddodavatele, odpovídá objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem, jako by toto 
plnění poskytl dodavatel sám. 

 
11.3 Dodavatel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti zveřejní 

rámcovou smlouvu (včetně případných dodatků) na internetových stránkách ÚZSVM a na 
profilu zadavatele. 

 
11.4 Smluvní stany výslovně souhlasí s tím, aby tato rámcová smlouva ve svém úplném znění 

byla zveřejněna v rámci zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany 

mailto:fleet@autokelly.cz
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prohlašují, že skutečnosti uvedené v této rámcové smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.  

 
11.5 Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do 30 dnů od uzavření smlouvy. Následně objednatel zašle dodavateli doklad 
o uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, jako potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti.   

 
11.6 Jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných  

a číselně označených dodatků k smlouvě schválených oběma smluvními stranami,  
a to s výjimkou změny osob a kontaktních údajů uvedených v Čl. X., odst. 10.2 a 10.3 této 
smlouvy, které se považují za změněné dnem doručení písemného oznámení o takové 
změně druhé smluvní straně, změna se tedy neprovádí formou písemného dodatku k této 
smlouvě. 

 
11.7 Dodavatel musí mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou třetí osobě, s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 1 mil. Kč  
a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení této smluvní povinnosti, se 
dodavatel zavazuje uhradit ÚZSVM smluvní pokutu ve výši 0,05 mil. Kč, a to do 10 dnů 
ode dne, kdy byl ÚZSVM vyzván. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo ÚZSVM na 
náhradu škody v plné výši, přesahující smluvní pokutu. 

 

11.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední z obou smluvních stran a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 
11.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.  
 

11.10 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží dodavatel a čtyři vyhotovení objednatel. Nedílnou přílohou této smlouvy 
je nabídkový list dodavatele se smluvními jednotkovými cenami za 1 hodinu 
mechanických, karosářských a lakýrnických prací, seznamem a aktuálním umístěním 
vozidel objednatele. 
  
 
V Ostravě dne       V Praze dne 

 

Česká republika – Úřad pro zastupování                             Auto Kelly a.s. 
státu ve věcech majetkových 

 
 
 
 
                          Ing. Karol Siwek          Ondřej Navrátil                 
             ředitel Územního pracoviště Ostrava            předseda představenstva 
        

 
 
 

  
                Radek Milčinský 
               místopředseda představenstva 
        


