
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KVOPP009Y190 

K*NiJéa.AŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCrž PRÁV 

602 00 Brno - Údolní 39 
PODATELNA 

PŘEVZAL - 7 ".fvc 
DNEi ^ 

PVC. LISTŮ; PŘÍLOHA; 
a — 

Objednatel: 
ČR - Kancelář veřejného ochránce práv 
Údolní 39 
602 00 Brno 
IČ: 708 36 981 
zastoupená JUDr. Pavlem Pořízkem, Ph.D., vedoucím Kanceláře 

Poskytovatel: 
Valašská obchodní společnost Brno, spol. s r.o. 
Myslbekova 1 
615 00 Brno 
IČ: 607 18 455 
zastoupená Ing. Karlem Fialou, jednatelem společnosti 

uzavírají tuto smlouvu o poskytování služeb podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"). 

Článek I. 
1. Poskytovatel se zavazuje, že bude objednateli provádět úklidové služby v rozsahu a za 

podmínek stanovených touto smlouvou a objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli 
úplatu ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

Článek II. 
1. Poskytovatel bude na základě této smlouvy provádět pro objednatele následující služby: 

oboustranné mytí všech oken včetně rámů a parapetů, 
oboustranné mytí všech vstupních prosklených dveří včetně rámů. 

Celková plocha oken a dveří j e  2 160 m2. 
2. Mytí oken a dveří bude prováděno Ix ročně následovně: 

v roce 2016 v termínu od 10. 03. do 15. 04. 
v roce 2017 v termínu od 03. 04. do 28. 04. 

Termín pro rok 2016 j e  závazný, pro rok 2017 orientační a bude počátkem příštího roku 
upřesněn. 

Článek III. 
1. Za poskytování služeb se sjednává cena ve výši 57 238,- Kč vč. DPH ročně. Tuto lze 

změnit pouze při změně sazby DPH v průběhu trvání smlouvy. O takové změně jsou 
smluvní strany povinny uzavřít dodatek smlouvy. Cena bude poskytovatelem vyúčtována 
vždy daňovým dokladem (fakturou) po dokončení poskytovaných služeb. Faktura bude 
splatná do 14 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude zasílána na adresu 
objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

2. Daňový doklad - faktura bude vždy obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění pozdějších předpisů. 



V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít odpovídající náležitosti, j e  objednatel 
oprávněn zaslat takový doklad ve lhůtě splatnosti zpět poskytovateli, přičemž lhůta 
splatnosti začne opětovně běžet až od doručení náležitě doplněného či opraveného 
dokladu - faktury. 

3. Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli cenu za provedené činnosti do 14 dnů ode 
dne doručení faktury, a to bankovním převodem na účet uvedený na faktuře. 

4. Objednatel neposkytuje poskytovateli žádnou zálohu na úklidové služby. 
5. V případě prodlení objednatele s placením bude poskytovatelem účtována smluvní pokuta 

ve výši 0,05 % za každý den prodlení. 
6. Bude-li poskytovatel v prodlení splněním služby ve sjednaném termínu, j e  objednatel 

oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve  výši 0,05 % z ceny služby za 
každý započatý den prodlení. 

Článek IV. 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 10. 03. 2016 do 30. 04. 2017. 

Článek V.  
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k zajištění 

řádného poskytování služby a zejména mu pro tuto činnost včas předat veškeré potřebné 
informace, o které poskytovatel objednatele požádá. 

2. Poskytovatel se zavazuje při poskytování služby postupovat s veškerou odbornou péčí a 
dodržovat všechny právní předpisy vztahující se k poskytované službě. V případě jejich 
porušení vzniká objednateli nárok na náhradu škody způsobené porušením těchto 
povinností. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu, která bude způsobena tím, že se 
řídil výslovnými pokyny objednatele, nebo tím, že mu objednatel předal chybné, nepřesné 
či neúplné informace. 

3. Poskytovatel j e  povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které získal od 
objednatele v souvislosti s posykováním služby a zavazuje se, zajistí, aby informace 
předané mu objednatelem nebyly zneužity třetími osobami. Povinnost zachovávat 
mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

4. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím webových stránek 
Kanceláře veřejného ochránce práv. 

Článek VI. 
1. Poskytovatel j e  oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude objednatel v prodlení 

s placením sjednané ceny za poskytnuté služby. Odstoupení musí být provedeno písemně 
a doručeno objednateli. V tomto případě se smlouva ruší ode dne, kdy bude odstoupení 
doručeno objednateli. 

2. Poskytovatel i objednatel jsou oprávnění tuto smlouvu kdykoli vypovědět zjakéhokoli 
důvodu nebo i bez udání důvodu, a to ke konci kalendářního měsíce, v němž byla písemná 
výpověď doručena druhé smluvní straně. 

Článek VIL 
1. Podmínky sjednané v této smlouvě, dohodnutá práva a povinnosti smluvních stran, stejně 

jako dobu, na kterou se smlouva uzavírá, lze měnit pouze písemným dodatkem k této 
smlouvě. 

2. Zánik závazků vyplývajících z této smlouvy lze sjednat písemnou dohodou obou 
smluvních stran. 



3. V záležitostech neupravených touto dohodou se práva a povinnosti smluvních stran řídí 
občanským zákoníkem. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si ustanovení této smlouvy přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V Brně dne 07. 03.2016 

poskytovatel objednatel 

JUĚliO OCHRÁNCE PRÁV 

602 00 Brno - Údolní 39 
Telefon: +420 542 5 4 2  I l i  t S  


