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Smlouva o poskytování taxislužeb  

ev. č.  MZe - S - 33 /2016 
  
Smluvní strany:    
 
 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČ: 00020478 
DIČ:  - 
zastoupená Ing. Jiřím Boháčkem, ředitelem odboru vnitřní správy 
bankovní spojení: Česká národní banka Praha, Odbor 665,  č.ú. 1226001/0710                                          
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
PROFESIONÁL TAXI s.r.o. 
se sídlem: Soukenická 2082/7, Praha 1. 110 00 
IČ: 27186547                 
DIČ: CZ27186547 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl C, vložka 102874 
zastoupená Markétou Wolfovou 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „poskytovatel“)  
 

uzavírají  
v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s přiměřeným použitím § 2550 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o poskytování taxislužeb a na základě výběru 

nejvýhodnější nabídky z poptávkového řízení systémové číslo T002/16/V00043181 ze dne  

22.9.2016 (dále jen „smlouva“) 
 

Čl. I. 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinnosti objednatele a poskytovatele 

v souvislosti s poskytováním nepravidelné přepravy osob objednatele poskytovatelem 
podle určení objednatele za podmínek v této smlouvě uvedených.  

  
2. Účelem této smlouvy je zajištění poskytování nepravidelné přepravy osob osobními 

motorovými vozidly taxislužby během doby sjednané touto smlouvou podle určení 
objednatele za podmínek v této smlouvě uvedených.  

  
3. V rámci této smlouvy se poskytovatel zavazuje prostřednictvím svého nonstop 

dispečinku poskytovat podle určení objednatele (zejména formou telefonických 
objednávek) v době účinnosti této smlouvy přepravu osob za předem touto smlouvou 
garantované ceny.  

 
Čl. II. 

Doba a místo plnění 
 

4. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou po dobu 4 let s účinností od dne podpisu 
smlouvy nebo do vyčerpání celkové limitní ceny dle čl. III. odst. 4. této smlouvy - 
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podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Přeprava osob bude do místa 
dle určení objednatele. 

 
Čl. III. 

 Cena služeb 
  

1. Za přepravu podle této smlouvy se sjednává úplata dohodou smluvních stran. Cena 
služeb je dohodnuta následovně: cena jízdného v Praze je určena sazbou 21,659 Kč 
/ 1 km včetně DPH (17,90 Kč bez DPH) a nástupní jednorázovou sazbou 36,3 Kč 
včetně DPH (30,- Kč bez DPH) cena za dobu čekání 7,26,- Kč/1 min včetně DPH 
(6,-Kč bez DPH).  Takto stanovená cena služeb je úplná a konečná a zahrnuje 
veškeré činnosti a náklady spojené s plněním poskytovatele dle smlouvy hrazeným 
objednatelem, s výjimkou daně z přidané hodnoty, která bude v zákonné výši 
připočtena k takto stanovené konečné ceně. Cena jízdného mimo Prahu bude 
účtována poskytovatelem přímo přepravovanému zaměstnanci objednatele ihned po 
ukončení přepravy a určena sazbou podle obecného mimopražského tarifu platného 
pro poskytování mimopražské přepravy ostatních zákazníků poskytovatele. Cena 
placená přepravovaným zaměstnancem dle tohoto tarifu je úplná a konečná a 
zahrnuje veškeré náklady a činnosti spojené s plněním poskytovatele dle smlouvy 
hrazeným přepravovaným zaměstnancem, s výjimkou DPH. Tím není dotčeno 
ujednání podle poslední věty odstavce 1. článku V. smlouvy. Tento tarif se 
poskytovatel zavazuje objednateli v platném znění předložit nejpozději při podpisu 
této smlouvy a dále vždy do tří pracovních dnů ode dne každé jeho změny.  

 
2. Měrným zařízením pro výpočet jízdného ve smyslu odst. 1. tohoto článku je taxametr 

umístěný ve vozidle taxislužby. Poskytovatel garantuje objednateli, že údaje 
taxametru odpovídají skutečnosti. Poskytovatel odpovídá za případnou škodu, 
vzniklou rozporem těchto údajů se skutečností. Součástí tohoto zařízení je tiskárna, 
prostřednictvím které je po ukončení každé jízdy shora uvedeným zařízením 
vystavena stvrzenka o výši jízdného - úplaty za přepravu.  

 
3. Poskytovatel zaručuje 100% garanci ceny - v případě nesrovnalostí, které jsou 

podloženy účtenkou, vrátí objednateli celou částku uhrazené ceny konkrétní jízdy, 
k jejíž ceně se reklamace vztahuje, zpět.  
 

4. Celková cena za veškeré plnění dle této smlouvy za celou dobu její účinnosti, 
hrazené objednatelem, nesmí přesáhnout částku 500.000,- Kč bez DPH. 

 
 
 

Čl. IV. 
Platební podmínky a fakturace 

  
1. Platby za vykonanou přepravu na území hlavního města Prahy budou hrazeny 

zpětně souhrnně za celý kalendářní měsíc fakturou vystavenou poskytovatelem 
uvedeným v záhlaví smlouvy. Poskytovatel je povinen ve faktuře určené objednateli 
fakturovat výhradně částku vztahující se k přepravě na území hl. m. Prahy. 
Poskytovatel je povinen při jízdě mimo území hlavního města Prahy na hranici území 
obce Praha ukončit jízdu na účet objednatele a takto ji vyúčtovat. Další pokračování 
v jízdě, tj. jízdu mimo Prahu, si sjednává a hradí sám přepravovaný zaměstnanec. O 
tom je poskytovatel povinen přepravovaného zaměstnance před objednáním jízdy 
informovat. 

 
2. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury je do 30 dní od jejího 

vystavení. Poskytovatel se zavazuje, že fakturu spolu s jejími přílohami podá k 
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poštovní přepravě objednateli nejpozději sedmého dne následujícího po datu 
zdanitelného plnění, za které je přeprava účtována.  

3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat obvyklé náležitosti dle § 29 zák. č. 235/2004 
Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, informace povinně 
uváděné na obchodních listinách na základě § 435 občanského zákoníku a číslo této 
smlouvy (DMS).  

Poskytovatel zajistí, aby přílohou faktury byly doklady, které jsou podkladem 
evidence a prokázání výše úplaty za přepravu osob objednatele. Tyto skutečnosti 
poskytovatel doloží výkazem pro objednatele uskutečněných jízd schválený 
objednatelem.  Výkaz jizd musí obsahovat ke každé objednatelem objednané a 
uskutečněné jízdě: číslo zakázky, výchozí místo přepravy, cílové místo přepravy, 
počet ujetých kilometrů s přepravovanými osobami, cenu celkem, jméno osoby, 
datum přepravy, čas (výchozí místo přepravy), čas (cílové místo přepravy, popř. 
místo překročení hranice hlavního města Prahy), číslo řidiče. 
Objednatel má právo po ukončení jízdy si vyžádat od řidiče kopii dokladu o jízdě. 
 

4. Nebude-li faktura obsahovat všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti poskytovateli vrátit a poskytovatel je 
povinen vystavit objednateli fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení 
faktury objednatelem dle předcházející věty se lhůta splatnosti přerušuje a nová lhůta 
splatnosti počíná běžet od počátku až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená 
nebo doplněná faktura splňující všechny náležitosti doručena objednateli. 

 
 
 

Článek V. 
Povinnosti poskytovatele 

 
1.  Poskytovatel je povinen zajistit přepravu osob a jejich zavazadel dopravním 

prostředkem na základě objednatelem uskutečněné objednávky přepravy na telefonním 
čísle dispečinku poskytovatele 14015 a nebo 261 31 41 51 a v souladu s touto 
objednávkou vždy s odbornou péčí, řádně, včas a hospodárně, z výchozího místa 
přepravy do cílového místa nebo míst, dle instrukce objednatele nebo přepravovaných 
osob, a to na základě dostupných možností daných aktuální dopravní situací. 
Poskytovatel je povinen přistavit vozidlo na objednatelem určené místo na území Prahy 
do 15 minut od přijetí telefonické objednávky, není-li při objednávání dohodnuta jiná 
doba. Poskytovatel neručí za vlivy narušující plnění služeb, jako jsou dopravní kalamity, 
uzavírky, vlivy počasí apod. Bude-li objednatelem či přepravovanou osobou požadována 
přeprava mimo hranice Prahy, je poskytovatel povinen ji uskutečnit, a to za stejných 
podmínek, jako na území Prahy, s výjimkou ceny části trasy přepravy vedoucí mimo 
Prahu a s výjimkou doby přistavení vozidla dle tohoto odstavce. 
  

2. Poskytovatel je povinen zabezpečit technickou stránku vozidla tak, aby toto bylo 
způsobilé k přepravě osob ve smyslu Článku I. této smlouvy. 
 

3. Ve smyslu platných pravidel silničního provozu je poskytovatel povinen zajišťovat 
bezpečnost přepravovaných osob a jejich zavazadel, a to těch, které je možno bez obtíží 
umístit v dopravním prostředku a jejichž doprava není zakázána. 
 

4. Vznikne-li u přepravované osoby během přepravy potřeba lékařského ošetření a není-li 
tato osoba schopna sama lékařskou pomoc vyhledat, je poskytovatel povinen postarat 
se o přepravu této osoby do místa lékařského ošetření. O této skutečnosti bude 
poskytovatel neprodleně informovat objednatele. 
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5. Poskytovatel je povinen zajistit přepravu v požadované kvalitě, termínu a rozsahu. 
 

6. Poskytovatel je oprávněn použít k části plnění dle této smlouvy subdodavatele. 
V takovém případě poskytovatel za subdodavatele odpovídá, jako by plnil sám. 
Poskytovatel prohlašuje, že subdodavatelé, které k poskytování přepravy dle této 
smlouvy použije, jsou plně způsobilí pro provádění přepravy dle této smlouvy a že jsou 
držiteli všech potřebných oprávnění a provádí přepravu v souladu se všemi právními 
předpisy a v souladu se všemi povinnostmi a závazky poskytovatele z této smlouvy.  
 

7. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
poskytovatel v souvislosti s touto smlouvou a při jejím plnění dozví (tato povinnost 
přetrvává i po skončení účinnosti smlouvy).  

 
8. Poskytovatel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen je uveřejnit na svém profilu, 

pokud tato povinnost vyplyne z právního předpisu, zejména pak ze zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
9. Poskytovatel odpovídá v plném rozsahu objednateli za škodu způsobenou v souvislosti 

s plněním dle této smlouvy. Smluvní strany výslovně touto smlouvou sjednávají, že 
v případě, kdy v souvislosti s předmětem plnění dle této smlouvy vznikne újma na zdraví 
přepravovaných osob nebo škoda na přepravovaných zavazadlech či věcech, odpovídá 
za ni poskytovatel objednateli v plném rozsahu a je povinen nahradit ji objednateli 
analogicky dle § 2554 občanského zákoníku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
výslovně uvádějí, že vznikne-li za přepravy újma na zdraví cestujícího nebo škoda na 
zavazadle přepravovaném společně s ním, popřípadě na věci, kterou měl cestující u 
sebe, poskytovatel za ni odpovídá objednateli a je povinen mu ji uhradit analogicky 
podle ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody způsobené provozem 
dopravních prostředků, a vznikne-li škoda na zavazadle přepravovaném odděleně od 
cestujícího, zavazuje se ji poskytovatel nahradit objednateli analogicky podle ustanovení 
občanského zákoníku o přepravě věci. Újmou a škodou vzniklou v souvislosti 
s předmětem plnění dle této smlouvy se rozumí i újma a škoda vzniklé v souvislosti 
s přepravou prováděnou subdodavatelem poskytovatele. 

 
 

Článek VI. 
Povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel je povinen zajistit, aby osoby, pro které dopravu objednal, udržovaly v 

dopravním prostředku pořádek a dbaly pokynů řidiče. Dále jsou tyto osoby povinny 
zdržet se takového jednání, které by mohlo ovlivnit plynulost přepravy, anebo takového 
jednání, které by mohlo způsobit škodu. 
 

2. V případě, že poskytovatel přímo nebo subdodavatel poskytovatele utrpí jednáním 
přepravované osoby škodu, je poskytovatel povinen takovou škodu neprodleně ohlásit 
objednateli. Po jejím řádném ohlášení evidenčním zápisem na operátorském pracovišti 
a prošetření, případně protokolárním zápisu o škodě, je objednatel povinen tuto škodu 
uhradit.  

 
3. Objednatel je povinen zajistit, aby osoby, které jsou na základě jeho zmocnění 

oprávněny využít služeb poskytovatele, vždy při objednávání přepravy výslovně 
informovaly poskytovatele o skutečnosti, že se jedná o přepravu vyplývající z této 
smlouvy. Pokud tak neučiní, je poskytovatel oprávněn takovou službu odmítnout. 
Současně jsou tyto osoby vždy povinny čitelně a srozumitelně podepsat účtenky z 
taxametru tak, aby to neomezovalo identifikaci tohoto podepsaného dokladu. 
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4. Přepravovaná osoba podle této smlouvy je povinna se u poskytovatele před jízdou 
prokázat průkazem zaměstnance Ministerstva zemědělství.  
 
 

Článek VII. 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě, že poskytovatel nedodrží povinnosti, stanovené v článku V., zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. 
 

2. V případě prodlení poskytovatele s předložením jeho cenového tarifu ohledně 
mimopražské přepravy dle čl. III. odst. 1. smlouvy se poskytovatel zavazuje zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

 
3.  Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, 

přičemž smluvní pokuta se k náhradě škody nezapočítává. Smluvní pokutu je povinen 
zaplatit do 14 dnů, kdy k jejímu zaplacení bude objednatelem vyzván.  

 
4. Poskytovatel je při prodlení objednatele s úhradou vystavené a zaslané faktury oprávněn 

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z fakturované částky, vyjma 
situace, kdy důvodem neuhrazení vystavené a zaslané faktury jsou její formální nebo 
věcné nedostatky, se kterými ve lhůtě deseti dnů od předání faktury poštovní přepravě 
písemnou formou objednatel poskytovatele seznámil. Poskytovatel vystaví fakturu za 
úrok z prodlení po zaplacení faktury za úhradu jízdného, jejíž úhrady se prodlení týká. 

 
5. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět s okamžitou platností nebo neposkytovat 

služby objednané dle této smlouvy po dobu, kdy je objednatel opakovaně v prodlení s 
úhradou vystavené a zaslané faktury, pokud důvodem pro opožděnou úhradu nejsou 
formální nebo věcné nedostatky ve vystavené faktuře, se kterými ve lhůtě 14 dnů od 
předání faktury poštovní přepravě písemnou formou objednatel seznámil poskytovatele. 
Právo neposkytovat služby podle předchozí věty má poskytovatel pouze tehdy, pokud 
zároveň objednatele alespoň 3 pracovní dny předem písemně informuje, že využívá své 
právo neposkytovat služby. 
  

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět a 

výpovědní lhůta v délce jednoho měsíce začíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď příslušné smluvní straně. 
Smluvní strany se v souladu s § 630 občanského zákoníku dohodly, že právo 
poskytovatele účtovat jízdné nebo požadovat jiné plnění v souvislosti s touto smlouvou 
se promlčuje ve lhůtě jeden rok. 

 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností v případě porušení 

povinností poskytovatele ze smlouvy. Takové ukončení smlouvy neruší povinnost 
objednatele zaplatit za jízdy vykonané do termínu ukončení smlouvy způsobem a 
v termínech určených smlouvou. Tim však není dotčeno ujednání o promlčení nároků 
poskytovatele dle předchozího odstavce. 

 
3. Poskytovatel se zavazuje, že v případě prokázaného předražení jízdného, vrátí 

objednateli celé jízdné za tuto přepravu. Reklamace na takovou jízdu musí vždy být 
podána písemně a to včetně dat a účtenky za jízdné. 

 
4. Objednatel není touto smlouvou zavázán k objednání jakéhokoli minimálního množství 
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plnění. Objednatel není touto smlouvou nijak omezen ve svém právu objednávat 
přepravu u jiných subjektů, než je poskytovatel či jeho subdodavatelé. 

 
5. Poskytovatel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, 

zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění. 
 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud 
poskytovatel opakovaně nezajistí včasné a řádné provedení přepravy v souladu s touto 
smlouvou. 

 
7. V případě, že práva a povinnosti smluvních stran nejsou upraveny touto smlouvou, řídí 

se přiměřeně ustanoveními § 2550 a násl. občanského zákoníku o přepravě osob a 
subsidiárně dalšími jeho ustanoveními. 

 
8. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, která musí mít 

písemnou formu a musí být podepsána oběma smluvními stranami. 
 

9.  Smlouva je vyhotovena v počtu čtyř výtisků s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží dva. 

 
10. Poskytovatel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit tuto smlouvu 

včetně všech jejích změn a dodatků na profilu zadavatele ve smyslu § 147a odst. 2 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Profilem 
zadavatele se rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel jako 
zadavatel podle výše uvedeného zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým 
veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přistup, a 
jehož internetová adresa je uveřejněna ve věstníku veřejných zakázek. Požadavky na 
náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis. Poskytovatel je dále 
srozuměn s tím, že objednatel je současně povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích 
případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně 
metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. 

 

 
11.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.  

 
 
V Praze dne    4.10.2016                                 V Praze dne 10.10.2016   
         

 
Objednatel:              Poskytovatel:                  
 
 
 
..................................................................... l         …………………………………… 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství               PROFESIONÁL TAXI s.r.o. 
                Ing. Jiří Boháček                      Markéta Wolfová 
        ředitel odboru vnitřní správy                 jednatelka 


