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SMLOUVA 

o příležitostné osobní silniční přepravě osob

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami podle svého 
prohlášení plně způsobilými k právním úkonům, a to:

1. Kraj Vysočina
Objednatel: 
se sídlem:

Zastoupen:

K podpisu smlouvy pověřen: 
Zástupce projednání: 
IČO:
Bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

Kraj Vysočina
Žižkova 57,Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem MBA, 
hejtmanem
RNDr. Jan Břížďala, radní kraje
Mgr. Petr Horký
70890749
Komerční banka, a.s.
123-6403280227/0100

a

2. ICOM transport a.s.
Dopravce: 
se sídlem:

Zastoupen:

Zástupce projednání:

IČO:

Bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „dopravce“)

ICOM transport a.s.
Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ: 587 
32
Kateřinou Kratochvílovou, 
předsedkyní představenstva
Ředitel autobusové dopravy - 
Miroslav Bartoška 
463 46 040 
zapsaná v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Brně, pod spisovou 
značkou: B./716 
Komerční banka, a.s. 
účet č. 800-681/0100

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek dopravce přepravovat účastníky přepravy a 
jejich věci do sjednaného místa řádně a včas a závazek objednatele, že on i 
účastníci přepravy splní sjednané a přepravním řádem stanovené podmínky 
(vyhláška č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční 
osobní dopravu)a že zaplatí za přepravy přepravní určené na základě této 
smlouvy. Příležitostná silniční přeprava osob bude realizována v rozsahu, 
termínech, určené trase a za použití typů autobusů tak, jak je dohodnuto v této
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smlouvě, a to za smluvní ceny, které jsou uvedeny po vzájemné dohodě 
smluvních stran v článku III této smlouvy.

2. Příležitostná přeprava bude probíhat z nástupního místa Jihlava do místa konání 
Her X. Letní olympiády dětí a mládeže 2022 (dále jen „LODM") v Olomouckém 
kraji a zpět pro cca 270 osob určených objednatelem a jejich osobní zavazadla, 
přičemž bližší podmínky přeprav jsou dále specifikovány v bodě 3 tohoto článku 
smlouvy.

3. Příležitostné silniční přepravy osob dle této smlouvy budou probíhat v těchto 
termínech:
a) Odjezd na LODM 2022: 26. 6. 2022 v dopoledních hodinách (místem odjezdu 
bude autobusové nádraží ICOM Jihlava)
b) Odjezd z LODM 2022: 1. 7. 2022 v dopoledních hodinách (místem příjezdu 
bude autobusové nádraží ICOM Jihlava).

4. Bližší (hodinové) určení termínu odjezdů bude dopravci oznámeno nejpozději do 
10. 6. 2022 souběžně s upřesněním míst odjezdu a příjezdu (Rozpis na 
provedení jednotlivých přeprav za dohodnuté období). Toto upřesnění již nemusí 
být dle dohody stran promítnuto do dodatku k této smlouvě, postačí elektronické 
oznámení potřebných informací na tuto emailovou adresu: 
jiri. hos@icomtransport.cz

II.
Bližší ujednání

1. K přepravám bude použito 6 autobusů zn. Mercedes typ 633 Intouro (49 míst), 
způsobilých k cestám, které jsou předmětem smlouvy, a použitelné pro přepravu 
stanovenou ve smlouvě.

2. Dopravce nese veškeré náklady na poplatky související s dopravou a je povinen 
přepravu zajistit personálně, opatřit autobusy způsobilou posádkou a pohonnými 
hmotami a dalšími věcmi potřebnými pro realizaci přepravy.

3. Řidiči autobusů dopravce nejsou povinni kontrolovat, zda-li účastníci přepravy 
jsou osoby určené objednatelem.

4. Strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro 
řádné a včasné provedení přepravy a poskytovat si součinnost nezbytnou pro 
řádné a včasné provedení přepravy sjednaných touto smlouvou.

III.
Cena za přepravu, platební podmínky

1. Smluvní cena přeprav realizovaných na základě této smlouvy bude stanovena na 
základě
1.1 sazby u autobusu za ujetý kilometr ve výši 27,97 Kč/km bez DPH v zákonné 
výši; (tj. 33,85 Kč vč. DPH).
Sazba za čekání autobusů nebude objednavateli účtována. Před vyúčtováním 
úhrady za uskutečněné přepravy je objednatel oprávněn provést kontrolu 
skutečně najetých kilometrů všech autobusů použitých k přepravám. Po 
provedené kontrole a po odsouhlasení přepravního dokladu (spol. jízdenky) 
objednatelem, což pověřená osoba objednatel stvrdí svým podpisem na 
přepravním dokladu, je dopravce oprávněn vyúčtovat úhradu za uskutečněné 
přepravy.

2. Úhrada za uskutečněné přepravy bude vyúčtována fakturou vystavenou 
dopravcem ke dni uskutečnění příslušné přepravy (tj. DUZP). Splatnost faktury se 
dohodou smluvních stran sjednává na 21 dnů od data jejího vystavení. Úhradou 
se rozumí připsání vyfakturované částky na účet dopravce uvedený v záhlaví této 
smlouvy. Dopravce je oprávněn vystavovat daňové doklady v elektronické 
podobě a zasílat je na tuto e-mailovou adresu: podatelna@kr-vysocina.cz; 
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ksirova.v@kr-vysocina.cz. Dojde-li ke změně této adresy, je objednatel povinen 
oznámit novou e-mailovou adresu prokazatelně dopravci, jinak nese odpovědnost 
za škodu, která tím případně vznikne. Podle dohody stran nejde o změnu 
smlouvy, která by musela být promítnuta do písemného dodatku.

3. Pokud nebude faktura zaplacena ve lhůtě splatnosti, dojde k prodlení se splněním 
peněžitého závazku účtovaného dopravcem a objednatel je z tohoto titulu 
povinen zaplatit smluvní pokutu ze splatné a ve lhůtě splatnosti neuhrazené 
částky ve výši 0,05 % za každý i jen započatý den prodlení. Smluvní pokuta 
nebrání náhradě škody, a to i nad výši sjednané smluvní pokuty.

4. Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet dopravce, který je 
správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
Nebude-li takovýto účet zveřejněn ke dni platby, pak na účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy.

5. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy dopravce stane nespolehlivým plátcem 
ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že 
objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. 
Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části 
smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované dopravcem.

IV.
Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen pří každé přepravě zajistit v autobuse dopravce přítomnost 
osoby vykonávající odborný pedagogický dozor. Tato osoba bude odpovídat za 
chování a jednání přepravovaných osob.

2. Pokud na straně objednatele odpadne důvod uskutečnění konkrétní přepravy, je 
objednatel povinen toto oznámit písemně nebo ústně dopravci, a to nejpozději 
jeden pracovní den před plánovaným uskutečněním takové přepravy, jinak nese 
odpovědnost za škodu, která se zrušením přepravy případně vznikne.

3. Tato smlouva je považována za přijatou objednávku ve smyslu právní úpravy 
citované včl. VI. bod 5 této smlouvy. Jednotlivé přepravy již nebudou 
objednávány samostatnými, dílčími objednávkami. Tyto dílčí objednávky nahradí 
Rozpis na provedení jednotlivých přeprav za dohodnuté období.

4. Elektronická oznámení čí další jiné podklady v elektronické formě jsou zcela 
rovnoprávné písemným - listinným. Zasílané elektronické dokumenty nemusí být 
podepsány uznávaným elektronickým podpisem ani nemusí jít o autorizovanou 
konverzi dokumentů. Smluvní strany zrovnoprávňují elektronickou a písemnou 
formu komunikace. Smluvní strany se zavazují bezodkladně po doručení datové 
zprávy její doručení potvrdit.

VI.
Závěrečná ustanovení, účinnost smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby úplného vypořádání 
veškerých závazků z ní vyplývajících. Doba plnění příležitostné osobní silniční 
dopravy se sjednává na období od 26. 6. 2022 do 1. 7. 2022.

2. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
zadávání veřejných zakázek.

3. Platnost a účinnost této smlouvy lze ukončit i dohodou smluvních stran.
4. Všechny změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny pouze formou 

písemných, datovaných a vzestupně číslovaných dodatků, pokud není dohodnuto 
jinak.
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21 1882/57, 58501/0,
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí podle dohody smluvních stran 

příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), z. č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 175/2000 Sb., o přepravním 
řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve zněni pozdějších předpisů, 
na základě kterých je tato smlouva uzavírána.

6. Smluvní strany sjednaly pro případ, že by se nepodařilo poštovní zásilku doručit 
adresátovi na poslední známou adresu jeho sídla fikci doručení tak, že účinky 
doručení nastanou okamžikem, kdy osoba oprávněná k provozování poštovních 
služeb vrátí odesílateli zásilku jako nedoručitelnou, a to jak z důvodu, že nebyla v 
úložní lhůtě vyzvednuta, i když se adresát o uložení nedozvěděl, tak z důvodu, že 
se adresát na místě svého sídla nezdržuje a druhému smluvnímu účastníkovi 
neoznámil změnu svého sídla, nebo odmítl zásilku převzít.

7. Smlouva je pořízena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jeden 
stejnopis je určen pro dopravce a jeden pro objednatele.

8. Tato smlouva nabude platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv. Dopravce výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv. Zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
objednatel.

dopravce:
V Jihlavě dne

objednatel:
V Jihlavě dne

Kateřina Kratochvílová
Předsedkyně představenstva

RNDr. Jan‘BKžďala

Radní Kraje Vysočina
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