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RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO  č. 97 
 
Níže uvedeného dne byla uzavřena mezi smluvními stranami tato obchodní smlouva o dílo podle § 536 a násl. 
Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění ( dále jen „ObchZ“) 
 

l. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:       Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, Máchova 400, 256 01 Benešov 
 
                                    zastoupená:  MUDr. Roman Mrva, předseda představenstva, ředitel nemocnice 

 
                              IČO: 27253236      DIČ: CZ27253236 
 
    

Zhotovitel:          Hubex s.r.o. , Pod Karlovem 2322 , 256 01 Benešov 
 
                           zastoupená: Miroslavem Moravcem, jednatelem spol. 
   
                              IČO:43792499       DIČ: CZ43792499 
 

ll. 
Předmět smlouvy  

  
1. Předmětem spolupráce mezi smluvními stranami je závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele tyto 

činnosti:  Deratizační , dezinsekční a dezinfekční práce a závazek objednatele poskytnout zhotoviteli 
potřebnou součinnost, převzít výsledek vykonané činnosti a zaplatit za něj sjednanou cenu.                                                
Bližší popis díla: V souladu s ustanovením §57 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů bude prováděna cyklická deratizace, která má za cíl eliminovat výskyt 
škodlivých hlodavců v uvedených prostorách. K deratizaci budou používány přípravky registrované v České 
republice a bude postupováno dle Standardní metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotním 
ústavem v roce 2006 v platném znění. 
Dezinsekce bude provedena v případě výskytu škodlivého hmyzu či členovců. 
Dezinfekce bude provedena v akutních případech po dohodě s objednatelem, průběžnou dezinfekci si bude 
objednatel provádět sám. 

2. Smlouva bude naplňována sjednanými činnostmi zhotovitele vykonávanými dle požadavků a v rozsahu 
stanoveném objednatelem. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré sjednané činnosti dle bodu 1. tohoto článku jsou zahrnuty v jeho předmětu 
podnikání a že bude plnění této smlouvy realizovat podnikatelským způsobem, tedy vlastním jménem, na 
vlastní účet a na vlastní zodpovědnost a případně prostřednictvím vlastních zaměstnanců.    

  
III. 

 Cena plnění, platební podmínky 
1.  Cenu za výkon sjednaných činností stanoví zhotovitel po dohodě s objednatelem na jednotlivé druhy 

požadovaných prací dle čl.II/1. na základě odsouhlasené cenové nabídky. 
2. Podkladem pro vyúčtování sjednaných činností budou dodací list nebo protokol podepsaný zástupcem 

objednatele. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
3. Splatnost faktury se sjednává v délce 14 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Dnem splatnosti se 

rozumí den připsání fakturované částky na bankovní účet zhotovitele. 
4. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z dlužné částky za každý den prodlení. 
5. Právo na úhradu ceny vzniká zhotoviteli řádným splněním jeho závazku vyplývajícího z ustanovení této 

smlouvy.  
6. Při nedodržení platebních podmínek objednatele, si zhotovitel vyhrazuje právo, na dodržování časového 

plnění smluvených závazků, než bude provedena veškerá finanční úhrada.
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IV. 

Místo plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje k výkonu sjednaných činností na adrese: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, 

a.s., Máchova 400, Benešov 
2. Objednatel se zavazuje zajistit vstup zaměstnancům zhotovitele na místo plnění a poskytnout další součinnost 

za účelem splnění povinností zhotovitele. 
 
 

V. 
Povinnosti smluvních stran 

 
1. Zhotovitel je povinen se řídit případnými pokyny objednatele a neprodleně řešit připomínky objednatele 

týkající se provádění díla. 
2. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla. 
3. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy. 
4. Objednatel je povinen zpřístupnit zhotoviteli místo provádění díla a předat mu všechny potřebné doklady pro 

provedení díla. 
5. Objednavatel je povinen zajistit zhotoviteli podmínky potřebné pro provádění díla. 
6. Obě smluvní strany jsou povinny se neprodleně vzájemně informovat o  všech   nastalých skutečnostech,    

které mohou mít vliv na provádění díla nebo plnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 

VI. 
Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. 

2. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran 
s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit s okamžitou platností v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou kterékoliv faktury dle této smlouvy po dobu delší než 1 měsíc. 

4. Okamžité odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno druhé 
smluvní straně. 

5. Plnění předmětu smlouvy může být pozastaveno na nezbytně nutnou dobu v případě provozní poruchy nebo 
havárie zařízení nebo při živelném ohrožení, zhotovitel je v takovém případě povinen neprodleně informovat 
objednatele o předpokládané době pozastavení tohoto plnění. 

             
VII. 

Závěrečná ustanovení 
  

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými zákony a platném znění a předpisy souvisejícími. 
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 
3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny a že smlouvu uzavírají na 

základě svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto 
skutečností připojují své podpisy. 

 

 
 
 
 
V Benešově dne:   
 
 
 
 
 
 
 
 
zhotovitel:  …………………………………                         objednatel:  ………………………………… 
                                                                                  



 

 

  


