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SMLOUVA  NA PRANÍ,  ČIŠTĚNÍ, ŽEHLENÍ PRACOVNÍCH 
ODĚVŮ A PRÁDLA 

 
 
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 
se sídlem: Magnitogorská 12/1494, Praha 10, 101 00 
zastoupená: ředitelem VK Vyškov, Ing. Karlem Vejlupkem 
IČ: 00000582 
DIČ: CZ00000582 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

 (dále jen objednatel) 
                                                               

a 
 
 

CORAMEXPORT s.r.o. 
se sídlem: Josefská 385/29, 571 01 Moravská Třebová 
zastoupená jednatelem: 
Zapsaná v Obchodním rejstříku  ved. Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
12923 
IČ: 25285271 
DIČ: CZ25285271 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen dodavatel) 
 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku 
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 
tuto 

 
smlouvu  

 
 

Pověření: 
Za objednatele: ve věcech smluvních je oprávněn 
ředitel a ve věcech technických i běžných provozních je oprávněn  tel. 

 zástupce ředitele. 
 
 
Za dodavatele: ve věcech smluvních je oprávněn 
jednatel ve věcech technických i běžných provozních je oprávněna 

 vedoucí prádelny. 



 
 
 

I. 
Předmět plnění 

 
1. Dodavatel se zavazuje dodávat objednateli službu „Praní, čistění, žehlení pracovních 

oděvů a prádla VK Vyškov“ (dále jen služba) předepsanými technologickými postupy při 
dodržení hygienických norem dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb. a 
jeho přepravu do místa plnění. 

 
 

II. 
Místo plnění 

 

1. Místem plnění, tj. místem předání a převzetí prádla, je: 
1. Vojenský klub Vyškov, areál Kasárna Dědice, Víta Nejedlého 1,  

682 03 Vyškov 
2. Vojenský klub Vyškov, středisko Olomouc, VSZ 6624, Libušina 648/111,   
            779 00 Olomouc -Chválkovice 
3. Vojenský klub Vyškov, středisko Olomouc, VSZ 2802, Dobrovského 6,   
            771 11 Olomouc   
4.  Vojenský klub Vyškov, středisko Moravská Třebová, VSZ 4190, Jevíčská  7,                
            571 01 Moravská Třebová  
5.  Vojenský klub Vyškov, středisko Brno, VSZ 8521, Štefánikova 53, 602 00 
 Brno 
6.  Vojenský klub Vyškov, středisko Brno, Tučkova 23, 602 00 Brno  
7.         Vojenský klub Vyškov, středisko Brno, Šumavská 4, 602 00 Brno  
            (realizace od 1.4.2019) 

 
III. 

Cena 
 
1. Cena služby provedené v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše 

přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. V souladu s příslušným ustanovením zákona   
č. 526/1990 Sb., zákona o cenách dle dohody smluvních stran činí: 

 
Celková cena služby: dle ceníku /specifikace měsíčního objemu praní / příloha č. 1 
včetně dopravy prádla. 

 
2. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením služby, včetně 

veškerých rizik a vlivů během provádění služby. 
 
 

IV. 
Doba plnění 

 
1. Dodavatel se zavazuje provádět službu dle objednávek objednatele s minimální četností 1x 

týdně (a to ve středu popř. dle domluvy). 
2. Smlouva je účinná od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 
 
 



 
 
 

V. 
Dodací podmínky 

 
1. Dodavatel se zavazuje prát prádlo tak, aby nedocházelo k míchání prádla s jinými 

objednateli a zajistí vysokou kvalitu žehlení, mandlování především ubrusů, ubrousků a 
prádla na stolničení a ložního prádla. 

2. Prádlo bude předáno objednateli v dohodnutém čase a na stanoveném místě plnění za 
použití klecových vozíků. Dodavatel musí mít dostatečné množství pojízdných klecí na 
prádlo v nichž bude prádlo do místa plnění přivážet, a i z něj odvážet. Služba je splněna 
odevzdáním prádla a potvrzením dodacího listu objednatelem. Veškeré změny v dodacím 
listě je odběratel rovněž povinen potvrdit. 

3. Osobní věci personálu (pracovní oděvy) budou vyžehlené a vyspravené (přišití knoflíků, 
zašití natržených děr). 

 
 

VI. 
Záruka 

 
1. Dodavatel odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení které má prádlo v okamžiku 

předání objednateli podle této smlouvy. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci ve lhůtě 
7 kalendářních dnů od převzetí prádla.  

2. Smluvní strany se dohodly pro případ vady prádla, že po dobu záruční doby má objednatel 
právo požadovat a dodavatel povinnost bezplatně odstranit vady. U zjištěných vad může 
požadovat bezplatné odstranění, přiměřenou slevu nebo náhradu. V reklamaci objednatel 
uvede, jak se vada projevuje a jakým způsobem navrhuje reklamaci vyřídit. 

3. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a 
dodavatel povinnost bezplatně odstranit vady. 

 
 

VII. 
Fakturování a placení 

 
1. Cena bude objednatelem uhrazena měsíčně za provedené služby bezhotovostní platbou, na 

základě faktury vystavené dodavatelem. Splatnost faktur činí 21 dní ode dne jejího 
doručení objednateli. Faktura musí splňovat podmínky stanovené v § 26 a násl., zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané 
náležitosti, bude vrácena dodavateli k přepracování.  

 
Na vystavené faktuře bude tato adresa objednatele: 

 
    VLRZ 
    Vojenský klub 
    středisko Vyškov 
    sídl. Víta Nejedlého 1 
    682 03 VYŠKOV 
 
                                                                    
 



VIII. 
Zvláštní ujednání 

 
1. Vznikne-li mezi stranami spor ohledně kvality, technologie provádění služeb, je kterákoli 

ze stran oprávněna předložit takový spor k posouzení akreditované zkušebně, případně 
soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady 
spojené s posouzením nese smluvní strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný. 

2. Nedodržení dohodnutého termínu nebo rozsahu plnění opravňuje objednatele ke snížení 
platby za danou zakázku o 0,1% z celkové ceny za každý započatý den zdržení. 

 
 

IX. 
Změna smlouvy 

 
1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných očíslovaných 

dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

 
 

X. 
Ukončení smluvního vztahu 

 
1. Tato smlouva zaniká uplynutím sjednané doby plnění, dohodou smluvních stran nebo 

písemnou výpovědí bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počne běžet 
prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 
 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva je pořízena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i 

dodavatel obdrží každý po jednom výtisku.  
2. Otázky výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
4. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru 

smluv v souladu se zákonem č.  340/2015 Sb., zákon o registru smluv.   Zveřejnění    
     v registru smluv zabezpečí objednatel. Dodavatel se zavazuje, že poskytne objednateli  
     smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.  
 
Ve Vyškově,  dne                                                     
      
 
Za objednatele:                  Za dodavatele: 
 
  
       
______________________________  ____________________________ 

Ing. Karel Vejlupek                              Mgr. Radim Šnajdr 
        ředitel         jednatel 
                                                                                                                               
 
 



Příloha č.1 
 
 
Požadavky na praní a čištění pracovních oděvů a prádla: 
 
P.č

. 
Přesný název výrobku Množství / kus Cena za kus bez 

DPH 
Cena celk. bez DPH 

1. batoh 150 3 450,00 

2. blůza montérková 150 10 1500,00 

3. bunda zimní 10 10 100,00 

4. čepice kuchařská 200 1 200,00 

5. kalhoty číšnické 20 10 200,00 

6. kalhoty kuchařské 2000 10 20000,00 

7. kalhoty montérkové 150 10 1500,00 

8. košile 100 10 1000,00 

9. mikina 100 10 1000,00 

10. obal na spací pytel 150 1 150,00 

11. osuška 20 8 160,00 

12. plášť kuchařský 200 10 2000,00 

13. ponožky 200 1 200,00 

14. prostěradlo 150 10 1500,00 

15. prostírání  1000 3 3000,00 

16. rondon kuchařský 400 10 4000,00 

17. ručník obyčejný 500 7 3500,00 

18. sako 10 100 1000,00 

19. spací pytel 150 10 1500,00 

20. suknice 1m2 500 5 2500,00 

21. triko bílé, barevné 5000 8 40000,00 

22. ubrus látkový 4000 8 32000,00 

23. utěrka 1000 7 7000,00 

24. vesta číšnická 10 10 100,00 

25. zástěra kuchařská 600 10 6000,00 

 Celková cena zakázky   130560,00 

 
 
 
Nabídnutá cena je cenou konečnou. V ceně jednotlivého zboží budou promítnuty ostatní 
náklady (dopravné, balné, manipulace apod.).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 




