
Smlouva o umisténi véci
(dé/e téz" jako ,,Sm/ouva“)

uzavFené ve Vsetine" dne 24.10.2014
d/e zékona 6. 89/2012 5b., obcfanského zékom’ku Ceské republiky (dé/e téz" jako ,,OZ“)

I I. Uéastnici |

1. Obchodni firma: DELIKOMAT s.r.0.
sidlo: U Vleéky 843, 664 42 Modi‘ice
registrace: Krajsky'l soud v Brné, oddil C, vloika 20361
bankovni spojeni: Komerc‘ini banka a.s.
EiSIO L’JEtU:
IC:: 634 75 260
DICE: CZ6347526O
te|./fax:
jednajici: Radkem Diiubanem a Ing. Jaroslavem Bad'urou, jednateli
kontaktni osoba:
kontaktni telefon:
déle téi jako ,,DELIKOMAT“, na strané jedné;

2. Obchodni firma: Vsetinské nemocnice a.s.
sidlo: Nemocniéni 955, 755 01 Vsetin
registrace: Krajsky soud v Ostravé, oddil B, vloéka 2946
bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.
Eivslo L'Jétu:
IC: 26871068
DICE: cz 26871068
tel./fax:
jednajici: Ing. Vérou Prouskovou,MBA, pFedsedkym’ predstavenstva
kontaktni osoba:
kontaktni telefon:
déle téi jako ,,Partner", na strané druhé.

II II. Vlastnictvi Véci ||

DELIKOMAT je vyluénym vlastnikem 7 ks népojového automatu a 1 ks potravinového
automatu (déle jen Véc).
Misto umisténi: Nemocniéni 955,755 01 Vsetin

,,P" Budova odbomjrch ordinaci, poliklinika, 2.NP népujovjf ,,G" Pavilon LDN,1.NP, népojovj
,,C" Internipavilon,1.NP, na’pojovfi ,,K" Détské oddélem’, 2NP, népojovf
,,B1” Hlavm’ budova chirurgickjr pavilon, 1.NP népojovjr ,,K“ Sjednocen}? lflikovy fond, 1.NP népojovjr
,,B1" Hlavnl' budova Chirurgickjt pavilon, 1.NP potravinuvy ,,J” Pavilnn centralizovanjtch Iaboratofi, 1.NP népojovjv

H III. Pi‘edmét Smlouvy \I

1. PFedmétem Smlouvy je L’Jprava prév a povinnosti L'Jc‘iastnikfi ve smyslu ustanoveni § 1725
véta druhé 02 pro umisténi Véci v nemovitosti, jii uiivé Partner, za L'Jéelem jejiho Uplatného
provozovéni.

2. Partner 5e zavazuje umoinit spoleénosti DELIKOMAT umisténi, zprovoznéni a provozovéni
Véci v nemovitosti, jii Partner uiivé, za podminek déle ve Smlouvé sjednanych, a
spoleénost DELIKOMAT toto prévo prijimé.



3. Spolec‘fnost DELIKOMAT se zavazuje Véc umistit, p‘ripojit k napajecim zdrojfim, zprovoznit apo dobu trvanl’ Smlouvy provozovat a po skonéeni Smlouvy odvézt Véc z nemovitosti, jiiPartner uiiva.
4. Partner prohlaéuje, ie je opravnén Smlouvou poskytnout spoleénosti DELIKOMATpredmétné pravo a vsouvislosti stimto prohlaéenim se zavazuje, 2e spolec‘fnostiDELIKOMAT uhradl' skutec‘fnou ékodu a uély? zisk vzeélé znepravdivosti zde uéinénéhoprohlaéeni.

‘ IV. Doba umisténi Véci ’

1. Doba umisténi Véci se sjednava na dobu neurEitou.
2. Sjednana doba umisténi poc‘fina’ dnem 1.1.2015, kdy rovnéi tato Smlouva naby'lva Uc‘finnosti.

l V. fihrada za umisténi Véci ‘
1. Spoleénost DELIKOMAT uhradi Partnerovi za umisténl’ a za spotFebu elektrické energie, vodya L'Jklidu odpadkfi nl'ie sjednané plnéni.

V2. vyée Uhrady za umisténi Véci éim’ Kc‘f 7.000,- (slovy: sedm tisic korun éeskych) mésfc‘fne.
Za uml’sténfvéci K6 bez DPH I mésfc,,P" Budova odbornych ordinacu’, poliklinika, 2.NP népojovy’r 1 000,00,0” lntemi pavilon, 1.NP, napojovjr 1 000,00,,B1" Hlavni budova chirurgicky pavilon, 1.NP népojovfi' 1 000,00,,B1" Hlavnl’ budova chirurgicky pavilon, 1.NP potravinovjr 1 000,00,0" Pavilon LDN, 1.NP, népojuvy 750,00,,K' Détské oddélem’, 2.NP, népojovjr 750,00,,K" Sjednocenj lflikovjr fond, 1.NP népojovjr 750,00,,J" Pavilon centralizovanych laboratofl', 1.NP népojovjr 750,00Celkem

7 000,00
3. Wée L'Jhrady za spotrebu elektrické energie, vody a L'Jklid odpadkfi éini' KE 4.320,- (slovy:étyri tisice tri sta dvacet korun éeskych) mésic‘fné.
Uhrada za spotFebu vody a elektrické energie Veda K5 bez DPHImésic Uklid odpadkfl bez DPHlmésic Elektrické energie K6 bez DPHx’mésic,,P" Budova odbornYCh ordinaci, poliklimka, ZNP népojovy 40,00 30,00 475,00,,C" Interm' pavilon, 1 NP, népojovy 40,00 30,00 475,00,,B1" Hlavm' budova chirurgick}? pavilon, 1.NP népojovy 40,00 30,00 475,00,,B1" Hlavm' budova chirurgicky pavilon, 1.NP potravinovy 0,00 30,00 475,00,,G" Pavilon LDN, 1NP, napojovjr 40,00 30,00 475,00,,K" Détské oddélem’, 2.NP, népojovy 40,00 30,00 475,00,,K" Sjednocen}? lfiikovy' fond, 1.NP napojovy 40,00 30,00 475,00,,J" Pavilon centralizovanych laboratofi, 1.NP népojovy 40,00 30,00 475,00Celkem jednotlivé 280,00 240,00 3 800,00Celkem

4 320,00
4. Uhrada sjednana v El. V. odst. 2 a 3 Smlouvy je splatna ve vyéi K6 11.320,- (slovy:jedenact tisic m sta dvacet korun éesky’xch) vidy do pa'tého dne mésice, za ktery se provadiplatba na Uéet oznaéeny v danovém dokladu Partnerem.
5. Uhradou za poskytnuti prava k umisténl’ Véci a za spot‘rebu elektrické energie a vody zdestanovenou se rozumi cena bez clané z pFidané hodnoty.

l VI. Povinnosti Partnera I

1. Partner se zavazuje umoinit spoleénosti DELIKOMAT za sjednanych podminek uml'sténi,zprovoznéni a provozovani Véci v nemovitosti, kterou Partner uiiva.
2. Partner poskytne spoleénosti DELIKOMAT prévo pFiméFené reklamy vztahujici se k provozuVéci, a to zejména formou grafickych upoutavek popF. reklamnich tabuli umistém'lch nakaidém jednotlivém automatu nebo jeho bezprost‘r’ednim okoli. Reklamni materiély mohouobsahovat vyobrazeni chranéné obchodni zna'mky, souvisejici informaéni texty a navody k
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obsluze. Jiny obsah reklamy nebo zavislost rekiamnich pFedmétc na dodavce elektFiny musi
byt pFedem schvalena Partnerem.

3. Partner neni opravnén Véc ("3i J'eji (“East po dobu trvani Smlouvy pFenechat k uiivani tFeti
osobé a neznejistit Jeji prévni poméry zatiienim Véci (byt' pravné vadné) pravy tFetich osob
ve smyslu ustanoveni § 1761 OZ.

4. Partner nesmi bez souhlasu spoleénosti DELIKOMAT sVéci manipulovat, zejména Véc
neodborné pFemist’ovat, vyjma pFI'padEI zvlaétniho zFetele hodnych.

5. Partner J'e povinen umoinit spoiec‘fnosti DELIKOMAT pFistup kVéci 2a L'Ic‘felem provozniho
servisu nejméné ve svoji provozni dobé, nejméné véak v pracovnich dnech od 09.00 do
16.00 hodin nebo i v dobé jiné, rozumné z hlediska provoznich podminek Partnera, pokud
to vyiaduje odstranéni poruch Ei zavad na Véci.

6. V pFipadé vazné zavady, poruchy, poskozeni, ztraty, znicenI' ci odcizeni Veci se zavazuje
neprodlené oznamit tuto skutecnost prokazatelnym zpusobem spolecnosti DELIKOMAT,
pFipadné oznacit puvodce takové poruchy, a umoznit pFistup spolecnosti DELIKOMAT na
misto umisténi Véci tak, aby mohly byt podniknuty kroky k odstranéni poruchového stavu,
popF. odstranény nebo zmirnény nasiedky.

7. Po skonceni Smlouvy umoinit spoleénosti DELIKOMAT demontai a odvoz Véci a to
nejpozdéji poslednimu dni trvani smluvniho vztahu. V pFipadé, ze Véc nebude k poslednimu
dni trvani smluvniho vztahu odstranéna, Je DELIKOMAT povinen uhradit Partnerovi L'Ihradu
za umisténi véci ve vysi 7000, 00 Kc za kazdy daisi zapocaty mésic az do mésice, ve kterém
dojde k faktickému odstranéni Véci, pFiéemi Partnet J'e v takovém pFipadé opravnén
ukonéit dodavku elektrické energie a vody ke kaidému Jednotlivému automatu.

“ VII. Povinnosti spoleénosti DELIKOMAT {l

1. Spolecnost DELIKOMAT J'e povinna zajistovat udrzbu a opravy Véci. Spolecnost DELIKOMAT
je soucasné povinna :ajistit piynuiou dodé\-':(U surovin a potravin do jednotiivych automatfi
tak, aby byl zajistén J'eJ'ich Fédny provoz pro zaméstnance, pacienty a daISI osoby
navétévujici objekt Partnera.

2. V pFI’padé poruchy (“:i zavady Véci je spolec‘fnost DELIKOMAT opravnéna tuto vadit
z provozu neJ'déle véak na dobu étrnacti dni; v pFipadé nutnosti vazenI’ Véci z provozu na
dobu deléi' je spoleénost DELIKOMAT povinna projednat daléi postup a pFipadnou nahradu
s Partnerem.

3. Spoieénost DELIKOMAT prohlaéuje, 2e Véc J'e zpfisobiia k provozu. DELIKOMAT bude u Véci
na vlastni naklady provadét véechny pFedepsané revize dle platné Iegislativy. DELIKOMAT
prohiaéuje, ie J'e u Véci driitelem prohlaéeni o shodé.

n VIII. Skonéeni umisténi Véci II

1. Smlouvu lze ukonéit kdykoli dohodou L'Ic‘iastnikfi.

2. Kaida ze smluvnich stran J'e opravnéna tuto smlouvu vypovédét. vypovéd’ musi byt
provedena pI’semné a musi byt doruéena druhé smluvni strané, pFiéemi se sjednava
vypovédni doba v délce 3 mésice, ktera poEina béiet prvym dnem mésice nasledujiciho po
mésici, ve kterém byla vypovéd’ doruéena druhé smluvni strané.“

H IX. Ostatni ujednéni ll

1. Obé smluvni strany si sjednaly pro pFipad, ie by spoleénost DELIKOMAT byla v prodleni se
sjednanymi L'Ihradami die této smlouvy, smluvni pokutu ve vyéi 1000- K6 za kaidy den
prodleni, kterou Je spo|., DELIKOMAT povinna zaplatit Partnerovi na zakladé vyL'IEtovani této
smluvni pokuty v terminu do 10—ti dnu ode dne doruceni tohoto vyuctovani. Ujednanim o
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smluvni pokuté nejsou kréceny néroky na néhradu pFipadné vzniklé ékody a t'Jrokfi z
prodleni ve vyéi stanovené obecné zévaznym prévnim pFedpisem.

H X. Zévéreéné ustanoveni ||

1. Smlouva nabyvé platnosti okamiikem jejl'ho podpisu posledni ze smluvnich stran, pFiéemi
mfiie byt ménéna pouze pisemnym dodatkem signovanym obéma smluvnimi stranami.
Dnem nabytl’ UEinnosti této listiny pozby’xvaji platnosti a L'Iéinnosti veékeré pFedchozi
pisemné, L'Jstni éi jiné jednéni a projevy ty'xkajici se pFedmétu a obsahu této listiny Ei vztahfi
touto listinou upravenych.

2. Pisemnosti si budou Uéastm'ci zasilat na adresu, které je zapséna jako sidlo smluvm’ strany
ve‘r’ejném rejstfi'ku, pFiéemi zménu sidla je smluvni strana druhé smluvni strané sdélit
neprodlené po pFijeti rozhodnuti o zméné sidla s tim, 2e druhé smluvnl' strana si zépis
zmény sidla do veFejného rejst‘fiku osvédc‘fi nahlédnutim do veFejného rejstfiku. Na adresu
nové stanoveného sidla bude doruéovéno ode dne doruéeni sdélem’ o pFijeti rozhodnuti o
zméné sidla, pFI’padé ode dne, kdy bude osvédéena zména zépisu sidla ve ve‘r’ejném
rejstFiku, podle toho, které skutec‘fnost nastane dFive. Timto ujednénim neni kréceno prévo
smluvm’ch stran dohodnout a zajistit v rémci vzéjemné korespondence pouiivém’ datovych
schrének za podminek stanovenych obecné zévazm’xm prévnim pFedpisem. NebyI-li L'Jéastm'k
na uvedené adrese zastiien, povaiuje se pisemnost za doruéenou dnem, kdy byla tato
uloiena na mistné pi‘isluéném poétovnim L'JFadé podle sidla L'Jéastnika, i kdyi se tento o
uloieni nedozvédél.

3. Neplatnost éésti Smlouvy nezpfisobuje neplatnost celé Smlouvy. V pFI’padé, 2e nékteré
ustanoveni Smlouvy je nebo se stane neL'JEinné, zfistévaji ostatni ustanoveni Smlouvy
UEinné. Smluvni strany se zavazuji nahradit nedéinné ustanovem’ Smlouvy ustanovem'm
jimjlm, L'Jéinm'Im, které svym obsahem a smyslem odpovidé nejlépe obsahu a smyslu
ustanoveni pfivodniho, neL'JEinného.

4. V pFipadé zmény sazeb dafiovych, popF. jin9ch odvodovych povinnosti je spoieénost
DELIKOMAT opra’vnéna jednostranné upravit cenu sortimentu v zévislosti na skutec‘fnosti
nastalych zmén.

5. Préva a povinnosti vyply’lvajici z této Smlouvy pi‘echézi na prévni néstupce smluvm’ch stran,
pFiéemi smluvm’ strany jsou povinny zavézat k plnéni dle Smlouvy i své pra’vni néstupce.

6. Uéastnici prohlaéuji, 2e jako smluvnf strany, popF. jejich zéstupci jsou plné zpfisobili
k pra'vnim L'Jkonfim, 2e tato Smlouva byla uzavi‘ena po pFedchozim projednéni celého jejiho
obsahu a Fédném pFeEteni celé Smlouvy, pi‘iéemi jim nem’ znéma iédné okolnost vyluéujici
jejich svobodnou, pravou a véinou vfili pFi podpisu Smlouvy, zejména 2e Smlouvu
neuzaviraji v tisni nebo za podml'nek pro né nevyhodnych.

7. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, pi‘ic‘femi kaidy z L'Jéastnikfi obdrin’ jedno
vyhotovem’.

8., Vztahy neupravené touto Smlouvou budou Feéeny dle obéanského zékom’ku éeské
republiky, pFiéemi soudem mistné pFisluény’zm pro rozhodnut' ‘sporfi vzniklych z této
Smlouvy je mistné p‘r’isluény soud dle sidla Partnera.

Partner: DELI
Ing. Véra Prouskové, MBA m 20“: Rad "

1 1' ”I“ jed atelpFedsedkyné pFedst venstva
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