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Smlouva 
Smlouva 

Číslo smlouvy příkazce: 2498/2018/OŽP/VZKÚ 

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P18V000000133 

 

Smlouva na poskytnutí umístění psů a péče o ně  

 

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
 
Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava      MIRPAL, spol. s r.o.  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Flemingova 2848/2, 733 01 Karviná - Hranice 

zastoupené náměstkyní primátora  zastoupeno jednatelkou 

Mgr. Kateřinou Šebestovou  Miroslavou Skulinovou 

 __________________________________________   _________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 47671408  

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ47671408 

Peněžní ústav:  xxx Peněžní ústav: xxx  

    

Číslo účtu:  xxx Číslo účtu:  xxx  

________________________________________    _________________________________________ 

dále jen příkazce     dále jen příkazník  

  

 

 

Obsah smlouvy 

 

 
čl. I.  
Úvodní ustanovení 
 
1.  Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující 

tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

2.  Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ 

způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 1 mil. Kč, kterou 

kdykoliv na požádání předloží zástupci příkazce k nahlédnutí. 

3.  Účelem uzavření smlouvy je zajištění umístění psů. 

4.  Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

5.  Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příkazci. 

6.  Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.    
 

 

 

čl. II.  
Předmět  
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1. Příkazník se zavazuje pro příkazce trvale rezervovat 10 míst pro psy v období od 1.7.2018 do 

31.12.2019. Tato místa budou příkazcem využita v případě zaplnění karanténní části útulku pro psy 

v Ostravě – Třebovicích. Součástí předmětu je také poskytnutí veškeré péče o umístěného psa (úklid 

kotce, strava, nejnutnější veterinární ošetření, apod.) při jeho umístění. Příkazník je povinen 

poskytnout veškeré plnění z této smlouvy dle platných veterinárních předpisů a předpisů na ochranu 

zvířat proti týrání. 

2. V případě potřeby umístění odchyceného psa oznámí příkazce telefonicky příkazníkovi jeho předání a 

dobu předání. Příkazce na své náklady dopraví psa na místo uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy a předá 

psa do čistého a připraveného kotce příkazníka. Příkazník zajistí prohlídku psa veterinárním lékařem, 

jeho odčervení, odblešení a vakcinace, popř. léčení a čipování (dle zdravotního stavu psa a na základě 

stanoviska veterinárního lékaře příkazníka). Tyto náklady budou uhrazeny příkazcem na základě 

vystavené faktury v souladu s čl. V. odst. 4. O předání psa příkazníkovi bude sepsán příkazcem 

Protokol o předání odchyceného psa. Tento protokol bude evidován příkazcem jako doklad o předání 

psa příkazníkovi. Na protokolu bude také uvedeno identifikační číslo odchyceného psa, které mu bude 

přiděleno příkazcem. 

3. Příkazník je povinen starat se o psa v souladu s Provozním řádem příkazníka, je povinen jej krmit, 

uklízet prostory, venčit, zajistit mu v případě potřeby léčení a veškerou lékařskou péči v souladu se 

zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů. Veškerá vakcinace, ošetření, léčba, poranění, léčení a medikace budou zaznamenány v 

evidenční kartě psa, kterou povede příkazník. Příkazce má právo do této dokumentace nahlížet. 

4. V případě, že bude třetí stranou projeven zájem o převzetí psa do pěstounské, opatrovnické či trvalé 

péče, bude pes příkazníkem této třetí straně předán na základě smlouvy uzavřené mezi třetí stranou a 

příkazníkem. 

5. V případě, že dojde u odchyceného psa k předání do pěstounské péče, uhynutí, popř. k utracení, bude o 

tomto informován příkazce prostřednictvím těchto emailových adres: pvalerian@ostrava.cz, 

mprikrylova@ostrava.cz, abrazda@ostrava.cz.  

6. Příkazce je oprávněn kdykoliv umístěného psa v zařízení příkazníka vzít si zpět do své péče. 

Příkazníka o tomto bude telefonicky informovat a domluví se na čase předání psa. V případě, že 

příkazce takto učiní a psa vezme si zpět, nezaniká tímto příkazníkovi povinnost dále toto uvolněné 

místo trvale rezervovat.  

7. Za umístění psa, stravu, náklady na veterinární péči, popř. léčení náleží příkazníkovi odměna dle čl. V. 

Příkazce je povinen ji zaplatit.  

8. Plnění předmětu této smlouvy bude poskytováno v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, 

ustanoveními této smlouvy a zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče podanou k této veřejné 

zakázce. 

9. Za příkazce je oprávněn s příkazníkem jednat vedoucí odboru ochrany životního prostředí, popřípadě 

osoby jím pověřené (dále jen zástupce příkazce) a vedoucí oddělení Útulku pro psy v Ostravě - 

Třebovicích. 

 

 
 

čl. III. 
Doba plnění 
 
1. Příkazník zajišťuje trvalou rezervaci smluveného počtu míst pro psy v období od 1.7.2018 do 

31.12.2019. 

2. Příkazník bude nepřetržitě pečovat o každého umístěného psa od doby převzetí až do doby jeho vrácení 

příkazci.  

3. Příkazník zajistí provedení základního klinické vyšetření psa veterinárním lékařem příkazníka do 24 

hodin od přijetí k umístění.  
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čl. IV. 
Místo plnění 
1. Místem plnění je Útulek pro opuštěné a nalezené psy v Dětmarovicích, Na Skotnici 1168, 735 71 

Dětmarovice. 

2. Je-li ve výjimečných případech nutná hospitalizace psů, je příkazník povinen tuto skutečnost oznámit 

neprodleně zástupci příkazce a dohodnout s ním další postup. 

 

 
 
čl. V. 
Odměna 
 
1. Odměna za veškerou péči a službu o psa vč. paušálního poplatku za psa a stravu za jeden den na jednoho 

psa činí: 

Odměna za 1 den/péče a služba o 1psa bez DPH ………………………110,-Kč 

DPH…………………………………………………………………………23,10 Kč 

Odměna za 1 den/péče a služba o 1psa včetně DPH……………………133,10 Kč 

2. Odměna dle odst. 1 náleží příkazníkovi za každý den péče a služba o psa, tj. ode dne předání včetně do 

dne převzetí včetně, popř. předání do pěstounské, opatrovnické nebo trvalé péče či úmrtí. 

3. Za každý den smluvně zajištěné trvalé rezervace každého jednotlivého místa pro psa, kdy však pes není 

příkazcem v místě příkazníka umístěn, ale jen je mu místo rezervováno, náleží příkazníkovi odměna ve 

výši 35% z odměny dle odst. 1 tohoto článku.  

4. Cena za veškeré veterinární úkony a cena léčiv je stanovena dohodou smluvních stran vždy podle 

aktuálního ceníku. Aktuální ceník musí být po celou dobu k dispozici příkazci v místě plnění ujednaném 

v čl. IV. této smlouvy. Příkazník tento ceník předloží příkazci při první fakturaci a pak vždy při každé 

jeho změně. Smluvní strany se dohodly, že tyto ceny nesmí být vyšší, než ceny v místě obvyklé. 

K jednotlivým cenám bude připočtena zákonná sazba DPH. Pokud některý z provedených úkonů či léčiv 

v aktuálním ceníku uveden není, dohodly se smluvní strany na ceně obvyklé v den provedení úkonu. Ta 

nesmí být vyšší, než cena za tento úkon v místě obvyklá.  

5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů za likvidaci 

nebezpečného odpadu vznikajícího při provádění veterinárních úkonů a nákladů za likvidaci kadáverů.  

6. Ceny bez DPH jsou dohodnuty jako ceny nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti této 

smlouvy.  

7. Zákonnou sazbou DPH se rozumí sazba daně z přidané hodnoty dle platných právních předpisů ke dni 

zdanitelného plnění. 

 
 
 
čl. VI. 
Platební podmínky 
 
1.  Příkazník prohlašuje, že nežádá zálohu k úhradě hotových výdajů. Náhrada nákladů účelně 

vynaložených při provádění příkazu je obsažena ve sjednané odměně dle čl. VI. této smlouvy.  

2.  Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), které 

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů.  

3.  V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Měsíční plnění odsouhlasené příkazcem v soupisu 

skutečně provedených činností a poskytnutých služeb se považuje za samostatné zdanitelné plnění 

uskutečněné posledním kalendářním dnem v měsíci. 
4.  Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je příkazník povinen 

ve faktuře uvést i tyto údaje:  

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
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b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ, 

d) název, sídlo, IČO a DIČ příkazce, označení útvaru příkazce, který akci likviduje (OŽP),  

e) číslo a datum vystavení faktury,  

f) doba splatnosti faktury, 

g) soupis provedených činností (služeb) a léčiv, 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

5.  Doba splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci. 10 -denní lhůta 

splatnosti platí při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škod aj.). 

6.  Doručení faktury provede příkazník osobně proti podpisu zástupcem příkazce nebo jako doporučené 

psaní prostřednictvím držitele poštovní licence. 

7.  Nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována odměna 

nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení 

opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Od data 

odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne 

doručení nově vyhotovené faktury příkazci.  

8.  Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9.  Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných činností (služeb). Příkazník je povinen 

oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.  

10.  Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem ve faktuře bez ohledu 

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

11.  Pokud se stane příkazník  nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je příkazce oprávněn uhradit příkazníkovi za 

zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného 

finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet 

správce daně příkazníka a zaplacení ceny bez DPH příkazníkovi bude považováno za splnění závazku 

příkazce uhradit sjednanou cenu.  

12.  Příkazce je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy. 

O této skutečnosti bude příkazník neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup 

plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.  

13.  V případě, že příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude 

obsahovat některou povinnou náležitost, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit příkazníkovi bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod 

vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury.  

14.  Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba běží 

opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.  

 
 
čl. VII. 
Sankční ujednání 
 
1.  V případě neplnění povinností příkazníka dle čl. II. této smlouvy, je příkazník povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 500,-  Kč za každý zjištěný případ a den neplnění těchto povinností.  
2.  V případě, že příkazcem nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je příkazce povinen zaplatit 

příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,015 % z účtované částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. 

3.  Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka. 
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čl. VIII. 
Odpovědnost za škodu 
 
1. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením úkonu nese v plném rozsahu příkazník. 

2. Příkazník je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 

 

 

čl. IX. 
Účinnost smlouvy 
 
1. Trvalá rezervace bude poskytována od 1.7.2018. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2019. 

 
 
čl. X. 
Závěrečná ujednání 
 
1.  Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 

09582/RM1418/131 ze dne 19.6.2018, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu „Trvalá rezervace kotců“, poř. č. 133/2018. 

2.  Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní strany na sebe převzaly nebezpečí změny 

okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci 

a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy 

nastat. Tuto smlouvu nelze měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.  

3.  Smluvní strany se dále dohodly  ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

4.  Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru 

smluv zajistí Statutární město Ostrava.  

5.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím  registru smluv. 

6.  Příkazník se zavazuje provádět předmět smlouvy svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

7.  Změnit nebo doplnit tuto smlouvu v kterékoliv části mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

8.  Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

9.  Příkazce může kdykoli ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není-li ve 

výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabude účinnosti dnem jejího doručení příkazníkovi. Ustanovení § 

2443 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě 

výpovědi ze strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této Smlouvy. 

10.  Příkazník nemůže bez písemného souhlasu příkazce postoupit kterákoliv svá práva ani převést 

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

11.  Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a 

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

12.  Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 
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13.  Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

14.  Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co 

je dohodnuto ve smlouvě. 

15.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že s jejím 

obsahem souhlasí.  

16.  Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení. 
 
 
Za příkazce Za příkazníka 
 

 __________________________________________   _________________________________________  

 
Datum: 25.6.2018 ____________________________  Datum: 26.6.2018 __________________________   
 
Místo:   Ostrava                                                                Místo:   Karviná 
 

 

 

 

 

 __________________________________________   _________________________________________   

 

zmocněnec Mgr. Kateřina Šebestová Miroslava Skulinová  

náměstkyně primátora                                                       jednatelka společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 


