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Smlouva na zajištění strážních služeb areálu 
Centrální spisovny Městského soudu v Praze 

č. 2571/2017 
 

 
I.  

Smluvní strany 
 
1.  Česká republika - Městský soud v Praze 
se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2 
zastoupená Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M., ředitelem správy soudu, na základě pověření 
předsedy Městského soudu v Praze Spr 2547/2013 ze dne 4. 11. 2013 
IČO: 00215660 
DIČ: CZ00215660 - není plátce DPH 
bankovní spojení:  
č. ú.:  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné      
 

a 
 
 
2. OLMAN SERVICE s.r.o. 
se sídlem Jakuba Obrovského 1389/1b, 635 00 Brno 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42257  
zastoupená: Mgr. Miroslavem Olejárem, jednatelem společnosti 
IČO: 262 93 102  
DIČ: CZ26293102 
bankovní spojení:   
č. ú.:  
(dále jen „poskytovatel") na straně druhé 
 
 
uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
smlouvu na zajištění strážních služeb areálu Centrální spisovny Městského soudu v Praze (dále jen 
,,CSMS'') v Hostivici (dále jen „Smlouva''): 
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II. 
Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

 
1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 

1.1 Vyhlášení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a profilu zadavatele 
1.2 Nabídka poskytovatele ze dne 7. 12. 2018 
1.3 Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 21. 1. 2019 

 
2. Poskytovatel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že jsou mu známé všechny výše uvedené 

Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem, a že vůči obsahu a podobě těchto 
podkladů nemá žádné výhrady. 

 
 

III. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Předmětem této Smlouvy je zajištění strážních služeb areálu CSMS v Hostivici v tomto 

rozsahu: 

Poskytovatel zajistí nepřetržité zabezpečení a ochranu areálu prováděním pochůzkové 
činnosti, monitoringem pracoviště, stanovených prostorů a vstupu do areálu (dále jen 
„služba“). Zabezpečením ostrahy areálu CSMS se rozumí provádět jeho nepřetržitou 
kontrolu a zamezit neoprávněnému vstupu a pohybu osob v převzatých prostorech, které by 
mohly být příčinou vzniku škod a ztrát na majetku České republiky, s kterým je příslušný 
hospodařit Městský soud v Praze.  

Nepřetržitou ostrahou areálu (24 hodin denně, 7 dnů v týdnu) se rozumí zejména provádění 
pravidelné i nepravidelné kontroly oplocení a uzamčených objektů a provádění kontroly 
osob a vozidel při vstupu/vjezdu do areálu, včetně provádění zápisu vstupujících osob do 
knihy návštěv, resp. do knihy vjezdu a výjezdu vozidel.  

Areál bude nepřetržitě monitorován prostřednictvím připojení sytému EZS (elektronického 
zabezpečovacího systému) na PCO (pult centralizované ochrany) s možností připojení přes 
pevnou linku, GSM a GPRS rozhraní, který bude výlučně ve vlastnictví poskytovatele. 
Poskytovatel zajistí předem stanovenou garantovanou dojezdovou dobu v časovém rozmezí 
max. do 30 min. zásahového vozidla PCO v případě napadení střeženého areálu. 

Část objektu IV je dále zabezpečena systémem EPS (elektronické požární signalizace) 
připojeného prostřednictvím ZDP. 

Poskytovatel dále zajistí úklid sněhu na hlavní komunikaci a na ploše mezi objekty I a II, a to 
v pracovních dnech do začátku pracovní doby, resp. do tří hodin po skončení padání sněhu. 

Ochranu areálu poskytovatel zabezpečí svými zaměstnanci podle podmínek daných 
„Provozním řádem ostrahy“, obsahující dokumentaci pro výkon ostrahy tohoto areálu a 
postup pracovníků ostrahy při plnění strážních povinností, který je přílohou č. 3 této 
Smlouvy, přičemž budou dodržovány obecně závazné právní předpisy. 

Poskytovatel, na základě žádosti objednatele, zajistí operativní posílení fyzické ostrahy, a to 
ve dvou variantách: 
a) ve lhůtě do 2 hodin od okamžiku prokazatelného vyžádání posílení ze strany 
objednatele; 
b) ve lhůtě do 24 hodin od okamžiku prokazatelného vyžádání posílení ze strany 
objednatele. 

Nepřetržité strážní služby v areálu CSMS bude poskytovatel provádět 24 hodin denně, 7 dnů 
v týdnu.  
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2. Místem plnění předmětu Smlouvy je areál CSMS Hostivice na adrese Jiráskova 166, 253 01 

Hostivice, okres Praha-západ. 
 

 
IV. 

Doba plnění 
 

Tato Smlouva se uzavírá na dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. 
 
 

V. 
Cena  

 

1. Cena za plnění předmětu Smlouvy, uvedené v. čl. III. odst. 1: 
Cena za nepřetržitou ostrahou areálu (24 hodin denně, 7 dnů v týdnu) činí měsíčně:  
87 600,00 Kč bez DPH (slovy: osmdesát sedm tisíc šest set korun českých) 
18 396,00 Kč DPH 21% (slovy: osmnáct tisíc tři sta devadesát šest korun českých) 
105 996,00 Kč s DPH (slovy: sto pět tisíc devět set devadesát šest korun českých). 
 
Náklady na 1 hod. střežení na 1 pracovníka pro účely zajištění operativního posílení 
fyzické ostrahy do 2 hod. činí: 
81,00 Kč bez DPH (slovy: osmdesát jedna korun českých)  
17,01 Kč DPH 21% (slovy: sedmnáct korun a jeden haléř) 
98,01 Kč s DPH (slovy: devadesát osm korun a jeden haléř). 
 
Náklady na 1 hod. střežení na 1 pracovníka pro účely zajištění operativního posílení 
fyzické ostrahy do 24 hod. činí: 
81,00 Kč bez DPH (slovy: osmdesát jedna korun českých)  
17,01 Kč DPH 21% (slovy: sedmnáct korun a jeden haléř) 
98,01 Kč s DPH (slovy: devadesát osm korun a jeden haléř). 

 
2. Cena uvedená v tomto článku je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, 

vycházející z nabídkové ceny poskytovatele a je platná po celou dobu plnění předmětu 
Smlouvy. V cenách za 1 hod. střežení na jednoho pracovníka pro účely zajištění obou variant 
operativního posílení fyzické ostrahy musí být obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro 
řádné plnění, včetně dopravy pracovníka i nákladů na dopravní přepravu na místo plnění. 
 

3. Případná potřeba rozšíření rozsahu předmětu této Smlouvy nebo změny termínu trvání této 
Smlouvy bude řešena v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a 
na toto rozšíření či změnu termínu bude uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě, a to 
v souladu se ZZVZ. 
 

4. Dojde-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných 
poplatků stanovených příslušnými právními předpisy, bude účtována DPH k příslušným 
zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena za plnění 
předmětu Smlouvy bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 
 

5. Veškeré náklady poskytovatele jsou pokryty odměnou sjednanou dle odstavce č. 1. a 2. tohoto 
článku.  
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VI. 
Fakturační a platební podmínky 

 
1. Objednatel je při financování předmětu této Smlouvy vázán na poskytování prostředků 

státního rozpočtu, z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů v 
opodstatněných případech upravovat. 
 

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci předmětu této Smlouvy zálohy a ani jedna smluvní 
strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 

 
3. Úhrada ceny za plnění předmětu Smlouvy bude provedena v české měně na základě 

měsíčních faktur doručených objednateli a vystavených poskytovatelem v souladu s § 28 zák. 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí být 
objednateli doručena do pěti (5) pracovních dnů od vystavení, musí mít náležitosti daňového 
dokladu stanovené v ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a v ust. § 435 zák. č. 89/2012 Sb., OZ.  

 
4. Před proplacením musí být faktura odsouhlasena zástupcem objednatele – oprávněnou 

osobou uvedenou v čl. VII. odst. 10 této Smlouvy. Splatnost faktur je stanovena do třiceti 
(30) kalendářních dnů od data vystavení faktury poskytovatelem. Povinnost úhrady je splněna 
okamžikem odepsání z účtu objednatele vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura 
neobsahuje všechny náležitosti a přílohy stanovené v čl. VI. odst. 3 této Smlouvy a 
požadované právními předpisy, objednatel má právo ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit 
poskytovateli k opravě a doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku 
vystavení opravené či doplněné faktury poskytovatelem. 

 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Poskytovatel povede o výkonu služby předepsané dokumenty (včetně příloh): 

a) Knihu o průběhu služby; 
b) Knihu kontrol; 
c) Knihu návštěv a Knihu vjezdu a výjezdu vozidel; 
d) Knihu výdej klíčů; 
e) Seznamy oprávněných osob. 

 
2. Veškeré připomínky a organizační požadavky vyřizuje objednatel prostřednictvím svých 

odpovědných pracovníků uvedených v čl. VII. odst. 13 této Smlouvy nebo zápisem do Knihy 
kontrol.  
 

3. Závady zjištěné při plnění předmětu této Smlouvy, uvedené v čl. III. odst. 1., je poskytovatel 
povinen neprodleně nahlásit určené osobě objednatele. 

 
4. Strážní služby se poskytovatel zavazuje zabezpečit svými zaměstnanci, kteří musí splňovat 

následující požadavky:  
 trestní bezúhonnost (za bezúhonného se považuje zaměstnanec poskytovatele, který 

nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za nedbalostní trestný čin, 
který souvisí s předmětem dodávané služby. Bezúhonnost se dokládá výpisem 
z evidence Rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce od vydání); 

 dobrý zdravotní stav a upravený vzhled; 
 státní občanství České republiky; 
 věková hranice od 18 let a výše; 
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 znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího; 
 strážní službu smí vykonávat pouze osoby prokazatelně proškolené: 

a) na znalost střežených stavebních objektů a orientaci v nich; 
b) na orientaci ve stavebních výkresech; 
c) na zpracovanou dokumentaci požární ochrany; 
d) z ovládání zařízení tepelných čerpadel GAHP-A HT S1. 

 
5. Poskytovatel zabezpečí pro své zaměstnance při plnění strážní služby jednotnou ústroj, 

včetně prostředků pro ochranu, kterou budou zaměstnanci používat po dobu výkonu služby. 
Ústroj nesmí být zaměnitelná s ústrojí příslušníků Armády České republiky, Policie České 
republiky, Hasičského záchranného sboru, Celní správy, Justiční stráže a Vězeňské služby.  
 

6. Poskytovatel při plnění Smlouvy zabezpečí nepřetržité spojení – poskytovatel vybaví na své 
náklady osoby provádějící strážní služby elektronickým fonickým (dorozumívacím) zařízením 
(mobilní telefon nebo radiostanice). Poskytovatel bere na vědomí, že areál není vybaven 
pevným telefonním vybavením. 
 

7. Seznam všech zaměstnanců plnících předmět Smlouvy tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.  
 
8. Poskytovatel je povinen formou dodatku k této Smlouvě v případě personálních změn 

neprodleně aktualizovat Seznam zaměstnanců zajišťujících služby, který tvoří přílohu č. 1 této 
Smlouvy, kteří budou zajišťovat plnění této Smlouvy a předložit doklad o bezúhonnosti 
podle odstavce 3 tohoto článku. Poskytovatel je povinen zajistit, aby provádění služeb bylo 
zajištěno pouze osobami jím k provádění služeb výslovně určených, jejichž aktuální seznam 
musí být objednateli kdykoli k dispozici. Poskytovatel se zavazuje, že nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů od podpisu této Smlouvy předá objednateli jmenný seznam zaměstnanců 
poskytovatele a jejich náhradníků, kteří budou provádět předmět Smlouvy v areálu CSMS. 
Poskytovatel se současně zavazuje, že tyto své zaměstnance řádně poučí o podmínkách 
smluveného plnění podle této Smlouvy. 

 
9. Pro plnění předmětu Smlouvy objednatel poskytne bezplatně zaměstnancům poskytovatele 

(osobám vykonávajícím strážní služby) prostory pro zabezpečení služby. Poskytovatel nesmí 
přidělené prostory využívat k jiným účelům než k plnění předmětu Smlouvy. Poskytovatel 
se zavazuje řádně udržovat prostory, které mu byly poskytnuty pro výkon obsluhy. V den 
zahájení plnění bude sepsán „Protokol o předání a převzetí místnosti výkonu strážní služby“.  

 
10. Poskytovatel je povinen po ukončení kalendářního měsíce vyhotovit výkaz práce za činnosti 

uvedené v. čl. III. odst. 1, této Smlouvy, ve kterém budou uvedeny především následující 
skutečnosti: 
 číslo smlouvy; 
 kalendářní měsíc a rok, ve kterém byla obsluha poskytovatelem poskytována; 
 počet odpracovaných hodin v tomto měsíci při zabezpečování strážních služeb; 
 podpis pracovníka poskytovatele a objednatele.  

 
11. Zástupce objednatele, uvedený v odst. 13. tohoto článku, provede kontrolu výkazu práce a 

odsouhlasení potvrdí podpisem a razítkem. Potvrzený výkaz práce neprodleně odešle 
poskytovateli. 
 

12. Osobou určenou poskytovatelem pro styk s pověřeným zaměstnancem objednatele je: 
ve věcech smluvních: 

 
ve věcech provozních: 
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13. Osobou určenou objednatelem pro styk s pověřeným zaměstnancem poskytovatele (včetně 

práva kontroly plnění této Smlouvy) je: 
ve věcech smluvních:  

   
ve věcech provozních, včetně kontroly provádění prací a služeb a odsouhlasení faktur: 

  
 

14. Určené osoby objednatele jsou oprávněny kontrolovat výkon strážní služby se zaměřením na: 
 plnění podmínek pro výkon služby stanovených touto Smlouvou; 
 plnění sjednaných požadavků na kvalifikaci zaměstnanců poskytovatele; 
 znalost a výkon pracovních povinností zaměstnanců poskytovatele; 
 dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných nebo 

psychotropních látek. 
O provedené kontrole bude do Knihy kontrol proveden zápis, ke kterému ihned připojí 
stanovisko i přítomný zaměstnanec poskytovatele služby. Poskytovatel je povinen osobám 
oprávněným ke kontrole umožnit kdykoliv vstup do areálu. 

 
 

VIII. 
Záruční a reklamační podmínky 

 
1. Pokud plnění poskytovatele neodpovídá účelu nebo předmětu této Smlouvy, uvedeném v čl. 

III. odst. 1, popřípadě touto Smlouvou předpokládanému výsledku, má vady. Jednotlivou 
vadou se pro účely této Smlouvy rozumí vada, tj. plnění v rozporu s touto Smlouvou, např. 
nekvalitně nebo neúplně provedené služby apod. Poskytovatel odpovídá objednateli za takto 
identifikované vady a zavazuje se je odstranit neprodleně, nejpozději ve lhůtě 24 hodin od 
nahlášení zjištěné vady, a to i v případě, že na ně nebyl výslovně objednatelem upozorněn, 
zjistí-li je vlastní kontrolní činností. Veškeré tyto vady budou zapsány v Knize kontrol. 
 

2. V případě, že se jednotlivá konkrétní vada zapsaná v Knize kontrol vyskytne znovu ve lhůtě 
patnácti (15) dní od výskytu první vady, jde o tzv. opakovanou vadu.  
 

3. Při zjištění, že byla porušena ustanovení Smlouvy nebo provozního řádu poskytovatelem, 
učiní určená osoba objednatele zápis do Knihy kontrol a uvědomí o zjištěné závadě určenou 
osobu poskytovatele.     
 

4. Poskytovatel je povinen nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů přijmout opatření 
k odstranění zjištěné závady a informovat objednatele telefonicky a následně e-mailem o 
přijatých opatřeních. 

 
5. Závady služby budou poskytovatelem odstraněny nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů, 

pokud se poskytovatel služby s objednatelem písemně nedohodnou jinak. 
 
 

IX. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
1. V případě, že došlo k porušení podmínek nebo nenaplnění ustanovení Smlouvy ze strany 

poskytovatele, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v každém 
jednotlivém případě ve výši 5 000,00 Kč (pět tisíc korun českých). 
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2. V případě, že poskytovatel nezabezpečí plnění předmětu Smlouvy, uvedené v čl. III. odst. 1, 
zaplatí objednateli pokutu ve výši 100 000,00 Kč (sto tisíc korun českých), a to za každý 
kalendářní den, který nebyl zabezpečen. V případě, že poskytovatel nezajistí předem 
stanovenou garantovanou dojezdovou dobu v časovém rozmezí max. do 30 min. zásahového 
vozidla PCO v případě napadení střeženého areálu, uvedenou v čl. III. odst. 1, zaplatí 
objednateli pokutu ve výši 30 000,00 Kč (třicet tisíc korun českých), a to v každém 
jednotlivém případě. V případě, že poskytovatel nezajistí úklid sněhu na hlavní komunikaci a 
na ploše mezi objekty I a II, uvedený v čl. III. odst. 1, zaplatí objednateli pokutu ve výši 
5 000,00 Kč (pět tisíc korun českých), a to v každém jednotlivém případě. 

 
3. V případě výskytu opakované vady, specifikované v čl. VIII. odst. 2, může objednatel 

požadovat a poskytovatel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč 
(jeden tisíc korun českých) za každé dílčí opakované vyskytnutí vady. Ujednáním o smluvní 
pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu újmy. 

 
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. X. odst. 6 této Smlouvy je poskytovatel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč (padesát tisíc korun českých), a to za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 
5. Vedle smluvní pokuty je poskytovatel povinen nahradit vzniklou škodu bez ohledu na výši 

pokuty. 
 

6. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. této Smlouvy, je povinen uhradit 
poskytovateli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý 
den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 
7. Poskytovatel se zavazuje uhradit škody, které jeho činností při plnění předmětu Smlouvy 

vzniknou, a to i třetím osobám.  
 
 

X. 
Zvláštní ujednání 

 
1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 

 
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními 

obchodního zákoníku. 
 
3. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 

některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 
 
4. Dojde-li ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, 

rozdělení právnické osoby) poskytovatele, je poskytovatel povinen oznámit tuto skutečnost 
písemně objednateli ve lhůtě 5 pracovních dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. 
Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět Smlouvu z důvodu změny 
statutu druhé smluvní strany - poskytovatele.  

 
5. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním 

této Smlouvy, je český jazyk. 
 
6. Poskytovatel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 
Smlouvy. 
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7. Poskytovatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 
8. Smlouvu je možné upravovat pouze v rozsahu, při kterém nedojde ke změně podmínek, 

podle kterých byla veřejná zakázka zadána.  
 

9. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v Registru smluv 
v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje Smlouvu dle 
předmětného zákona uveřejnit. 

 
 

XI. 
Ukončení Smlouvy 

1. Odstoupit od této Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve 
smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn 
odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu 
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v 
následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do třiceti (30) dnů po vyhlášení zákona o 
státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí poskytovateli, že nebyla schválená částka 
ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované 
podle této Smlouvy v následujícím roce. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní 
strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od této Smlouvy se 
závazek ruší vždy od počátku. 

 
3. Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 
 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od této Smlouvy je poskytovatel povinen 
vyklidit prostory objednatelem poskytnuté pro plnění služby ve lhůtě nejpozději deseti (10) 
pracovních dnů od odstoupení od této Smlouvy. V případě, že poskytovatel v této lhůtě 
prostory nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady 
poskytovatele. 

 
5. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením této Smlouvy, práv objednatele ze záruk poskytovatele 
za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 
mlčenlivosti poskytovatele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat 
i po ukončení této Smlouvy. 

 
6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká 

jen části díla. 
 

7. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      
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XII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 

ustanovení OZ.  
 
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 
 
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 

způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se 
nepoužijí.  

 
4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
 
5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 

dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouvy byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 

 
8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
 
9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 
 č. 1 - Seznam zaměstnanců zajišťujících služby 

č. 2 - Kopie pověření Spr 2547/2013 ze dne 4. 11. 2013 
č. 3 - Provozní řád ostrahy 

 
 
 
V Praze dne  27. 2. 2019  V Brně dne  7. 12. 2018 
 
 
Za objednatele 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
Ing. Michael Mrzkoš, LL.M. 
ředitel správy Městského soud v Praze 

 

  
 
Za poskytovatele 
 
 
 
 
 
………………………… 
Mgr. Miroslav Olejár 
Jednatel společnosti 
 

 


	Smlouva na zajištění strážních služeb areálu
	Centrální spisovny Městského soudu v Praze
	č. 2571/2017
	Předmět Smlouvy
	Cena
	105 996,00 Kč s DPH (slovy: sto pět tisíc devět set devadesát šest korun českých).
	98,01 Kč s DPH (slovy: devadesát osm korun a jeden haléř).
	98,01 Kč s DPH (slovy: devadesát osm korun a jeden haléř).
	Fakturační a platební podmínky
	Smluvní pokuty a úroky z prodlení
	1. Odstoupit od této Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpo...
	2. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od této Smlouvy se závazek ruší vždy od počátku.



