SMLOUVA O PŘEPRAVĚ
uzavřená dle § 2550 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,smlouva")

Smluvní strany
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233
zastoupená Ing. Petrem Baťkou, ředitelem
IČ:
00390780
DIČ:
CZ00390780
Bankovní spojení
jako Odesňatel na straně jedné (dále jen ,,OdesIIatel")
a

Soukromá zdravotní doprava Lud'ka ŠImy s.r.o.
se sídlem
Nádražní 246/7, 693 01 Hustopeče.
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85723
zastoupená Lud'kem Šimou, jednatelem
lČ:
03594114
Bankovní spojeni:
jako Dopravce na straně druhé (dále jen ,,Dopravce")
(Odesílatel a Dopravce společně dále jen ,,Smluvní strany")
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Předmět smlouvy
Na základě této smlouvy se Dopravce zavazuje provádět pro Odesňatele:
a) přepravu vzorků a biologického materiálu včetně krve a krevních derivátů;
b) přepravu cytostatik;
C) přepravu osob (společně dále jen ,,služby");
a Odesňatel se zavazuje zaplatit Dopravci za poskytnuté služby úplatu dle podmínek
v této smlouvě uvedených.
Smluvní strany se dohodly, že přeprava vzorků a biologického materiálu včetně krve a
krevních derivátů bude realizována formou pravidelného svozu nejméně 3krát týdně
v čase a místě určeném Odesi|ate|em a dále formou pohotovostního svozu
zajišt'ovaného Dopravcem nepřetržitě po dobu 24 hodin denně, každý den v roce.
Smluvní strany se dohodly, že přeprava cytostatik bude formou pravidelného svozu
nejméně 3krát týdně v čase a místě určeném Odesílateiem na určená pracoviště
(nacházejÍcÍch se zejména v Hodoníně) a dále formou pohotovostního svozu
zajišt'ovaného Dopravcem nepřetržitě po dobu 24 hodin denně, každý den v roce.
Smluvní strany se dohodly, že přeprava osob bude zajištěna formou pohotovostního
svozu pacientů a zdravotnických pracovníků po dobu 24 hodin denně, každý den v roce.
Smluvní strany se dohodly, že přeprava osob pod vlivem alkoholu do Záchytné stanice
Brno, Húskova 2, 618 32 Brno bude zajištěna formou pohotovostního svozu dle potřeb
Odesílatele po dobu 24 hodin denně, každý den v roce.

6.

Dopravce vykoná pro Odeshatele i jinou než výše výslovně uvedenou službu, na
základě objednávky Odesäatele, a to za stejných cenových podmínek, dle ČI. Ill této
smlouvy (pokud není cena hrazena Dopravci z všeobecného zdravotního pojištění).
7. Dopravce není oprávněn zajišt'ovat služby dle této smlouvy prostřednictvím třetí osoby.
8. Dopravce prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k poskytování zdravotnických
služeb, v rozsahu poskytování ošetřovatelské péče a zdravotnické dopravní služby.
9. Dopravce prohlašuje, že dopravní prostředky, které bude užívat při plněné služeb dle
této smlouvy, jsou způsobilé k plnění předmětu této smlouvy a zároveň splňují podmínky
stanovené vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele
zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a
poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o
požadavcích na tyto dopravní prostředky.
10. Dopravce prohlašuje, že disponuje nejméně 3 vozidly, přičemž ke splnění předmětu této
smlouvy:
a) má k dispozici alespoň jedno vozidlo pro převoz biologického materiálu, při teplotě
tzv. na ledu, tj. v teplotě maximálně do 25 °C, a to v prostoru odděleném od prostoru
určeného pro řidiče vozidla;
b) má k dispozici alespoň jedno vozidlo pro převoz osob;
C) má k dispozici alespoň jedno vozidlo pro převoz cytostatik.
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Ill.
Smluvní cena a platební podmínky
výše ceny za pravidelný svoz vzorků a biologického materiálu včetně krve, krevních
derivátů, cytostatik a osob je sjednána ve výši 8,- KČ (slovy: osm korun českých) za
1 kilometr, VC. DPH/ bez DPH (dále jen ,,Cena"), a to vždy bez ohledu na množství
přepravovaného materiálu a osob. K této Ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené
platnými a účinnými daňovými předpisy v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena za pohotovostní svoz vzorků a biologického materiálu a za pohotovostní svoz
osob je hrazena podle příslušných právních předpisů z všeobecného zdravotního
pojištění, zdravotními pojišt'ovnami.
Změna Ceny za plnění předmětu smlouvy je výhradně podmíněna změnou zákonné
sazby DPH. Cena je stanovena jeho nejvýše přípustná, se započtením veškerých
nákladů, rizik a zisku Dopravce včetně vlivů inflačních či měnových.
Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že Cena zcela odpovídá nabídce
Dopravce předložené v zadávacím řízení, ve kterém byla jeho nabídka vybrána jako
nejvhodnější. v případě rozporu mezi touto smlouvou a nabídkou Dopravce uhradí
Odesňatel cenu pro něj výhodnější.
Cena za služby bude účtována měsíčně na základě faktury vystavené Dopravcem vždy
po skončeni příslušného kalendářního měsíce, souhrnně za všechny přepravy,
uskutečněné v minulém měsíci. Součásti každé faktury je i doklad o provedeni
jednotlivých přeprav, jehož správnost musí být vždy potvrzena Odesňatelem.
Úhrada Ceny bude realizována v české měně vždy bezhotovostním převodem na
bankovní účet Dopravce uvedený v záhlaví této smlouvy spolu s uvedením čísla hrazené
faktury.
Splatnost faktury je 60 dnů ode dne jejího vystaveni. Faktura musí splňovat veškeré
náležitosti daňového dokladu dané obecně závaznými právními předpisy. V případě, že
faktura nebude splňovat veškeré předepsané náležitosti, je Odesňatel oprávněn zaslat ji
Dopravci zpět s tím, že Dopravce je povinen vystavit fakturu novou, obsahující veškeré
náležitosti. Do doby vystavení řádného účetního dokladu se lhůta splatnosti přerušuje.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu
Odesňatele.

lV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1.

Odesňatel se zavazuje:
a) oznamovat Dopravci jednotlivé požadavky na přepravu formou telefonických, či emailových objednávek; náležitostí objednávky je sdělení přesného určení
přepravované věci, upozorněni na zvláštnosti včetně sdělení případného
agresivního či jinak ohrožujÍcÍho chování přepravovaných osob, přesné místo
odesláni, určení příjemce a termín nakládky a vykládky,
b) zajistit bezpečné přepravní zabaleni přepravovaných věci,
c) zajistit předání průvodní dokumentace Dopravci,
d) zajistiti předání průvodní dokumentace týkající se přepravovaných osob Dopravci.

2.

Dopravce se zavazuje:
a) přijímat a vyřizovat objednávky Odesílatele, a to nepřetržitě po dobu 24 hodin denně
každý den v roce,
b) přistavit vozidlo k nakládce biologického materiálu a vzorků, cytostatik nebo
k pohotovostní přepravě pacienta, zdravotního pracovníka či osoby pod vlivem
alkoholu do 15 minut od přijeti objednávky Odesňatele,
C) provádět přepravu v souladu s pokyny Odesílatele,
d) používat k přepravě pouze taková vozidla, která splňuji podmínky vyhlášky
č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní
služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy
pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní
prostředky, podmínky pro provoz na pozemních komunikacích a veškeré podmínky
nutné pro přepravu vzorků, biologického materiálu včetně krve a krevních derivátů,
cytostatik a přepravu osob,
e) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti
s poskytováním služeb dle této smlouvy včetně informací o Odesňateli, o jeho
pacientech, či zaměstnancích, přičemž taková povinnost se vztahuje i na veškeré
zaměstnance, či osoby pověřené Dopravcem,
f) dodržovat vždy dobu nakládky a vykládky stanovené OdesílateIem v objednávce,
g) pInit veškeré své povinnosti podle této smlouvy s vynaložení odborné péče tak, aby
při poskytováni služeb dle této smlouvy byla co nejlépe zabezpečena kvalita i termín
stanovené Odeúatelem k plněni služeb,
h) učinit veškeré opatřeni a jednat tak, aby nedocházelo ke vzniku škod na zásilce či
k poškození Odesj|ate|e či jeho zájmů, přičemž v případě, že se o takovémto vzniku
škody či poškození Odesňatele či jeho zájmů dozvi, je Dopravce povinen toto
oznámit Odesílateli, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 hodin od
okamžiku zjištění vzniku škody, poškození Odesí|ate|e či jeho zájmů,
i) obstarat potvrzení Záchytné stanice Brno, Húskova 2, 618 32 Brno, o tom, že byla
do této přepravovaná osoba dopravena, a toto potvrzeni následně předat
Odesílateli.
j) v případech hrozÍcÍho prodlení s poskytováním služeb je Dopravce povinen
informovat o tomto hrozícím prodlení Odesílatele, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 3 hodin od okamžiku zjištění hrozícího prodlení s poskytováním
služeb,
k) hrozí-li bezprostředně škoda na přepravované věci a není možné dožádat se
pokynů Odesílatele, je Dopravce povinen postupovat tak, aby byly co nejvíce
chráněny zájmy OdesHatele a zároveň je povinen učinit všechna opatřeni ke
zmenšeni rozsahu případné hrozicí škody,
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l) ve výjimečných případech zajišt'ovat pro Odesílatele za podmínek sjednaných v této
smlouvě dopravu osob, zdravotnických pracovníků při zajišt'ování ústavní
pohotovostní služby a techniků v případě havarijní situace v areálu sídla OdesIlatele
Smluvní strany berou na vědomí, že v případě, kdy je osoba, která má být dle této
smlouvy přepravována do Záchytné stanice Brno, Húskova 2, 618 32 Brno, agresivní a
svým chováním ohrožuje sebe či své okolí, bude převoz takovéto osoby realizován za
součinnosti Policie ČR, případně Městské policie Břeclav.

1.

V.
Sankce
V případě nepřistavení vozidla k nakládce ve sjednaném terminu je Odesňatel oprávněn
požadovat po Dopravci uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- kč za každý takový
jednotlivý případ. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na nárok Odesňatele k náhradě
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vzniklé škody.
V případě porušení jakékoliv povinnosti Dopravce uvedené v ČI. lV odst. 2. této smlouvy
je Odesílatel oprávněn požadovat po Dopravci uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,kč za každý takový případ. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na nárok Odesíktele
k náhradě vzniklé škody.
Dopravce odpovídá za veškeré škody způsobené na přepravovaných věcech od chvíle
jejich převzetí od Odesňatele až do chvíle předání odpovídajÍcÍmu příjemci určenému
Odesňatelem.
Odesňatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Dopravce poruší
kteroukoliv ze svých povinnosti uvedených v čI. lV odst. 2. písm. a) a e) této smlouvy
nebo pokud opakovaně poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených v či. iv odst.
2. pIsm.b), C), d), f), g), h), i), j), k) této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být
písemné a je účinné dnem jeho doručení Dopravci.
VI.
Další ujednání
Smluvní strany se dohodly, že Dopravce jednotlivé návozy předmětu smlouvy
kombinovat, tedy v jednom návozu provést např. dodávku soli, korekčních chemikáliI,
provést kontrolní rozbory vody i servis změkčovací stanice, a to vždy dle požadavku
Odesílatele.
Smluvní strany dále sjednaly, že Dopravce není oprávněn postoupit pohledávku vzniklou
z této smlouvy či v souvislosti s ní, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
Odesílatele.
Smluvní strany si dále sjednaly, že Dopravce není oprávněn jednostranně započíst svoji
pohledávku vůči Odesňateli.

VII.
Doručování
Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané mezi nimi na základě této
smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou doručovány prostřednictvím oprávněného držitele
poštovní licence, a to formou doporučeně s dodejkou na adresy smluvních stran. Pokud
se nepodaří doručit doporučenou poštovní zásilku, na adresu druhé smluvní strany,
považuje se tato za doručenou 3. (třetím) dnem následujíchn po dni, ve kterém byla tato
zásilka uložena pro adresáta na poště. Za adresu příslušné smluvní strany se považuje
adresa uvedená pro ni v záhlaví této smlouvy nebo adresa uvedená pro ni jako adresa
sídla v aktuálním zápisu v příslušném veřejném rejstříku ke dni odeslání poštovní
zásilky. Pokud si Smluvní strany písemně oznámily změnu adresy pro doručováni
písemnostI, považuje se pro účely této smlouvy za adresu smluvní strany adresa
uvedená v tomto oznámení, a to od okamžiku jeho doručení. Za doručení poštovní
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zásilky se považuje též okamžik osobního předáni této zásilky příslušné smluvní straně,
a to za podmínky, že k tomuto osobnímu předání dojde dříve, než nastane fikce
doručení dle tohoto článku shora.
VIII.
Platnost a účinnost smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.5.2020 do 30.4.2021
2. Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců, přičemž
výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem nás|edujícÍho měsíce po doručení výpovědi
druhé smluvní straně.
lX.
Závěrečná ustanovení
1
Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou po předchozí
dohodě obou Smluvních stran, a to ve formě písemných a číslovaných dodatků
podepsaných oběma Smluvními stranami.
2. Dopravce s ohledem na povinnosti Odesj|ate|e vyplývajÍcÍ zejména ze zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, souhlasí
se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi
Smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právni vztahy z ní vyp|ývajÍcÍ
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Stí, občanského zákoníku v platném
znění.
4. Práva a povinnosti Smluvních stran podle této smlouvy se budou vykládat vždy podle
jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této smlouvy. Teprve v případě nejasností
ohledně významu jazykového vyjádření konkrétního ustanovení se použijí ostatní
pravidla pro výklad práv a povinností Smluvních stran.
5. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanoveni nastoupí platné ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanoveni co nejvíce přibližuje. Neplatnosti nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není
dotknutá platnost ostatních ustanovení.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jeden stejnopis.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, text smlouvy
si řádně přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují své
podpisy.
Odesňatel:

Dopravce:
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