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SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH PRACÍ 

I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel:  

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

Bělidla 986/4a, 603 00, Brno 

IČO: 86652079, DIČ: CZ86652079 

 

2. Zhotovitel 

EZ SERVIS a.s. 

Okružní 2615, 370 01  České Budějovice 

ICO: 26092816, DIC: CZ26092816 

Zastoupen Mgr. Filipem Junkem, MBA – členem představenstva 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 1696 

II. 

Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provádět úklidové práce pro objednatele v objektu JVTP v Českých 
Budějovicích, Lipová 9, v prostorách objednatele – 3.12, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.23, a to 
v rozsahu, který je popsán v bodě č. 3 této smlouvy 

III. 

Rozsah prováděných prací 

Zhotovitel se zavazuje provádět úklidové práce, a to: 

- 2 x týdně vysypání odpadkových košů 
- 2 x týdně úklid podlah – vytřením 

IV. 

Cena a platební podmínky 

 

Cenu za provedené práce sjednávají smluvní strany ve výši 2000,- bez DPH / měsíc.  

Cena zahrnuje veškeré práce uvedené v bodě 3 této smlouvy, včetně spotřeby čisticích prostředků a 
použití úklidových prostředků a techniky.  

Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup do prostor. 
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Objednatel se zavazuje platit za provedené práce sjednanou měsíční cenu za práce bankovním 
převodem na účet zhotovitele, a to na základě faktury – daňového dokladu, vystavené zpětně za 
předcházející kalendářní měsíc a zaslané elektronicky na e-mail: herman.m@czechglobe.cz 

V. 

Doba smluvního vztahu 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to s účinností ode dne 1. 1. 2019  
do 31. 12. 2022. 

Tato smlouva může být kdykoliv ukončena písemnou dohodou smluvních stran  
nebo písemnou výpovědí kteroukoli smluvní stranou, anebo odstoupením od smlouvy. 

Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího  
po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Během výpovědní lhůty je poskytovatel nadále 
povinen řádně provádět práce dle této smlouvy pro objednatele  
a objednatel je povinen za toto práce řádně platit dohodnutou cenu práce podle této smlouvy. 
 

VI. 

Kontaktní osoby 

V celém rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat:  

Za objednatele:  

Ve věcech smluvních, technických a ve věcech předání prací dle této smlouvy:  Michal 
Heřman, herman.m@czechglobe.cz 

Za zhotovitele:  

Ve věcech smluvních a technických: Mgr. Filip Junek, MBA – člen představenstva, tel.: 
606 666 833, filip.junek@ezservis.cz 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem 1. 1. 
2019. 

V Českých Budějovicích dne:  5.12.2018     

 

 

………………………………………………                                                                   ………………………………………………. 

          za zhotovitele                                                                                                 za objednatele 
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