
Č.sml.: Ostraha /01/09/ZPMV

SMLOUVA O DÍLO 
o poskytování strážní služby

uzavřená podle § 536 a násl. obch.zákona 6.513/1991 Sb. níže uvedeného dne, měsíce 
a mkii mfizi následujícími smluvními stranami.

1/ Objednatel:

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 
se sídlem v Praze 10, Na Míčánkách 2,
PSČ 101 00

IČ: 47 11 43 04
DIČ: CZ47114304

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216

(dále jen objednatel)

21 Zhotovitel:

Bartoň a Partner s.r.o.
se sídlem v Olomouci, Chválkovická 104/158, PSČ 772 00

IČ: 26 81 00 93
DIČ: CZ 26 81 00 93

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
v oddíle C, č. vložky 27 441

soudem v Ostravě,

(dále jen zhotovitel).

Strany této smlouvy se na základě úplného a vzájemného konsensu o všech níže uvedených 
ustanoveních dohodly na této Smlouvě o dílo o poskytovaní strázni služby.

Preambule:

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

obchodního zákoníku.



o uzav^nTltosSy^iStl^dS ®f0kum8r!tl'P0skynu» P« jednáních 

poskytnout, prozradí, tteti osobé nebo

mezi ^^oe^^ét^smlouvyftýkajícrse^přednfětu této smtoú^učfněná před ^)latnosue<^n^ni

«;SSr
i Předmět smlouvy

V- Předmětem této smlouvy je úprava právních vztahů vznikajících mezi smluvními
stranam, pň zajišťováni ochrany majetku objedná,eie před odcizTním a po^ozem-m
orostř^Hy ZfnieStr obJednatele Před případným fyzickým napadením 
prostřednictvím strázni služby zhotovitele v objektu pobočky objednatele v Olomouci 
Jeremenkova 42 A a úhrada za tyto práce a služby. "jeonateie v Olomouci,

1.2. Smlouvou se vymezují rámcové podmínky, za kterých se zhotovitel zavazuie 
k prováděni di a specifikovaného touto smlouvou a objednatel k zaplacení ceny za jeho
p"néhod,ae Sm'°UV0U VymeZUÍI °b0US,ranné zavazk* ™Mící p« “alizaci1

II. Místo, doba a rozsah poskytovaných prací a služeb 

službu je ,0bT^tPób?ednatelebUde Zh°,0Vi,e' P°Sky,°Vat na SVŮj "ák'ad a nebezpečl slrážnl

Pobočka ZP MV ČR v Olomouci, Jeremenkova 42 A

2.2. Doba plném, po kterou bude zhotovitel poskytovat strážní službu je stanovena takto:

V pracovní dny - denní služba 50 hodin týdně
pondělí a středa od 6,15 do 17.15 hodin 
úterý a čtvrtek od 6,15 do 16.00 hodin 
Páte*< od 6,15 do 14.45 hodin

2.3. Rozsah poskytovaných služeb - povinnosti strážného spočívaj i zejmena v:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

^®z,pecení °Sob’ vstuPuJ'ících d0 budovy, dle pokynů objednatele
poskytovaní základních informací klientům a návštěvníkům, 
zamezení vstupu nepovolaných osob, 
vedení předepsané evidence příchozích osob,
ochrana majetku a pracovníků zadavatele před případným fyzickým napadením 
spojovaní telefonických hovorů, ’
^'denee vydaných klíčů od vnitřních prostor budovy, 
zajištění provozní kontroly v oblasti požární ochrany objektu
systému k°ntr0ly Určených vnitřních ' vnějších prostor pomocí monitorovacího
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2.4.
Ostatní poskytované nadstandardní služby zahrnuté v ceně dle článku 3.1. smlouvy 

( viz Příloha č. 1)

III. Cena a platební podmínky

3 1 Smluvní strany se dohodly na ceně za poskytování strážní služby ve výši =14.000,- 
Kč měsíčně. K této částce bude připočtena platna sazba DPH.

3.2. Cena je stanovena jako nepřekročitelná s výjimkou případu:

Kdv roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu
a) spotřěblíélTkých cen za kalendářní rok (dle zveřejnění českým stat.st.ckym 

úřadem) překročí kumulativně načítanou hranici 4,00%. V takovém případe je 
zhotTtll oprávněn písemně požádat objednatele
smlouvě. Cenu lze zvýšit maximálně o procento zverejnene roční míry'«* .

b) Dojde ke zvýšení minimální mzdy, nejmzsi úrovni zamcene mzdy " y 
nříDlatků ke mzdě oproti stavu ke dni nabytí účinnosti teto smlouvy nebo

doda*uPV takovém případě se smluvní strany zavazuj zvysd cemr 
stejné procento, kterým byla navýšena mzda ve skupme prací c. 1. Zvýšeni ce y 
bude upraveno dodatkem ke smlouvě.

3 3 Cena za poskytnutou strážní službu bude hrazena na základě daňového dokladu -

==*53SR«řS2S=3£=síSSSS«a--»*3SssRW
odepsáním placené částky z účtu objednatele.

3 4. Cenu za poskytování strážní služby se objednatel zavazuje uhradit na účet 
zhotovitele uvedený na příslušném daňovém dokladu - faktuře.

3 5. V případě, že objednatel neuhradí řádně a včas vyfakturovanou cenu za P°sWnu(ou 
strážní službu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodleni ve y , 
dlužné částky za každý den prodlení.
3 6 V ceně sjednané touto smlouvou dále není zahrnuta cena za zvláštní prácei ai služby, 

termín provedení a cena za tyto práce a služby a její splatnost.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

usssBBsaanqagF***zhotovitel povinen přizpůsobit se provozním požadavkům v objektu objednatele.
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smlouv^třet^osob^am^^na^naljrčíté Di^ice*aennh*e*e PWěm «,o

saaesssBsiSSSSjčSSa*
|r“pS~SHS=£““*

y izovam beznych záležitosti, vyplývajících ze vzájemné součinnosti.(viz Příloha č. 2)

4.4. Zhotovitel je povinen:

srSSHSSSESSr^
směruj,c. k poškození majetku odběratele či jeho odcizení,

l_Hr- za.bez,pe?lt kvalltu. všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných služeb 
dodržovat právní předpisy a normy při poskytování sjednaných služeb,

zabezpečit obsluhu prvků technické ochrany ( průmyslových kamer elpktmnirkóho 

óchraněazdravotní^službé,”"^*08^ °dP°Védné "** °bjedna,ele' P"l*M PČR, požární

platným pZZZém^ ^ PříPadně P°UŽIvánim b™<feM neodpovídajícím 

- _ dodržovat vnitřní pokyny a směrnice stanovujících provozně-technické a

výkonu sjednaných sbjžeb^ově^ný^^acmíníkům^bjednatele0^^ z*10*0v'*e*e na místech

práce a siužby prac°vn,m °děyem

právních^oremHdotóených činností0dle°této smíouvyn^S*nanCe " přlSlu4"*h
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zdržet se jakýchkoliv zásahů do práv objednatele nad rámec dohodnutý touto 

smlouvou,
dodržovat všechny bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy ve všech 

prostorách, které jsou dotčeny předmětem plnění dle této smlouvy.

4.5. Objednatel je povinen:

vyhradit vhodné uzamykatelné nebytové prostory pro pracovníky zhotovitele ^ 
umožňující řádné provádění strážní služby, sjednané touto smlouvou bez vad (vcetne 
základního vybavení, zejména: uzamykatelné šatní skříně, stolu, židli, apod.),

informovat písemně zhotovitele v potřebném rozsahu o zvláštnostech objektu, 
v němž je dle této smlouvy zajištována strážní služba,

v rámci součinnosti poskytované dle této smlouvy včas a dostatečné ll^f?l™0VÍ* 
odpovědného pracovníka zhotovitele o všech organizačních změnách, poznatcích z kontrolní 
činnosti, podnětech vlastních pracovníků a dalších skutečnostech významných pro radne 
provedení služeb zhotovitelem v souladu s ustanoveními této smlouvy,

umožnit zhotoviteli viditelně označit vstupní prostory objektu v uzivam objednatele 
přiměřeným logem či znakem zhotovitele a nápisem upozorňujícím na prováděni strázni 
služby dle této smlouvy zhotovitelem.

4 6 Smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se druhé 
smluvní strany, které získají v průběhu činnosti podle této smlouvy jak^ ■
Dále uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se druhé smluvn strany, kterenejsou 
veřejně přístupné. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje zavazat k utajovaní '"formac 
veškeré své zaměstnance nebo osoby, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizaci
předmětu této smlouvy.

4.7. Smluvní strany se zavazují zabránit při své činnosti poškození obchodního jména, 
dobré pověsti nebo obchodních zájmů druhé smluvní strany.

V. Odpovědnost za vady

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo - poskytování strážní služby a další služby s tím 
spojené, tj. předmět této smlouvy, bude mít vlastnosti a jakost odpovídající ucelu teto

smlouvy.

5 2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých technických prostředků. Zhotovitel 
neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani pri vynaloženi odborné pece 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ne objednatele upozornil a objednatel na jej 
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodný 
pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost te<=hto Poky"^P°“J 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
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5‘3 Objednatel je povinen provedené práce a služby nejpozději následující pracovní dPn 
zkontrolovat a vady díla uplatnit u zhotovitele písemně nejpozději do tří dnů od jeho
ořičemž v' "1?° d° ^ °de dne' kdy měly byt Přísluš"é práce či služby provedeny
£ SíH* eklamaci Vvabu P°P,se a uvede požadovaný způsob jejího odstranění Objednatel 
je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou není-li to

°dStranění Vady n°Vým Plněním neb0 pokovat Senou

’4’ j,^h?t0Vlt? P°vinen zahájit bezplatné odstranění oprávněné reklamované vady 
neprodlené a odstranit je v co nejkratším možném termínu, nejpozději však den následující 
po dm doručeni pisemne reklamace, je-li to technicky možné, jinak do data dohodnutého
n^hi—h' strai?fmi; Nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do data 
nejbližšího, ve kterém lze tuto vadu odstranit.

S.S Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 5.4 této smlouvv
^S°Pr,r^en PT?St tyt,° práce sám neb0 jej'ch provedením pověřit jinou osobu 
Takto vznikle náklady je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů ode dne doručení faktury -
daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo. Současně je však 
zhotovitel oprávněn vyžadovat náhradu škody, byla-li mu takovouto činností způsobena 
a to od toho, kdo ji způsobil. K ’

5:.®' r ^otovitel odpovídá objednateli za škody jím prokazatelně způsobené při provádění 
díla. Celková odpovědnost zhotovitele za náhradu škody vzniklou v souvislosti s touto 
smlouvou (at jiz je uplatňována na základě této smlouvy, žaloby, zákona či jinak) v žádném 
Pr|Pade nepřesáhne částku (max. přípustnou výši pojistného plnění) uvedenou v pojistné 
smlouvě c. 7600152097 , uzavřenou dne 11.11.2003 s Pojišťovnou Kooperativa a s s jejímž 
obsahem se objednatel seznámil před uzavřením této smlouvy, což potvrzuje svým ’ 
podpisem uvedeným níže.

t'i r Zhotovitel se zavazuje, ze ke dm podpisu této smlouvy předá objednateli adresy 
telefonm a faxova čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu v průběhu’ 
bezne pracovní doby tj. od 7.00 hod. do 16.00 hod. a mimo běžnou pracovní dobu.

®'8' 0bídnatel se zavazuje zajistit dosažitelnost a přístup do všech potřebných prostor 
kde maj! byt radne reklamované vady zhotovitelem odstraněny, v opačném případě není
zhotovitel v prodlení s odstraněním vad. PP

5'9‘.. ?ádl?a zf, smluvních stran neodpovídá za opožděné plnění nebo neplnění povinností 
vyplývajících z teto smlouvy, pokud k němu došlo v důsledku zásahu vyšší moci jako je

PHZ?^P°VOdn?’ z,áP|avy’ Pracovní nepokoje, válka, epidemie, změna právního 
předpisu, zasah vlády ci jiného kompetentního úřadu nebo v důsledku jiných skutečností 
ktere jsou mimo přiměřenou kontrolu příslušné smluvní strany.

VI. Platnost, účinnost, trvání smlouvy

6.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dne 1. září 2009
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dohodě smluvních stran uzavírána na dobu neurčitou.6.2. Smlouva je po

6.3. Tato smlouva končí:

a) Výpovědí některé ze smluvních stran dle ustanovení odst. 6.4. této smlouvy
b) Odstoupením od smlouvy dle ustanovení odst. 6.5. této smlouvy.
c) Zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce.
d) Ztrátou oprávnění některé ze smluvních stran k výkonu činnosti, která je zapotřebí
pro plnění ustanovení této smlouvy.

6.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou 
výpovědí adresovanou druhé smluvní straně, a to ve výpovědní Ihůtě tří měsíců, která ^ 
počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po učinění výpovědi. Výpoved se povazuje 
za řádně učiněnou podáním na poštu či jinému veřejnému přepravci k doručeni adresatovi- 
druhé smluvní straně na poslední jeho známou adresu (v pochybnostech se ma za to, ze j 
o adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6.5. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit písemným 
prohlášením adresovaným druhé smluvní straně s tím, že odstoupení je účinné dojitím 
předmětného prohlášení druhé smluvní straně. Důvodem odstoupení je opakované velmi 
vážné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo její opakované porušovaní s tím, 
že druhá smluvní strana byla již na porušení smlouvy upozorněna a vyzvana k jejímu 
řádnému plnění a odstranění případného vadného stavu. Za velmi vázne porušeni teto 
smlouvy jako důvod odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje neuhrazeni 
ceny díla objednatelem, případně opakované vážné závady v poskytováni strázni služby 
ze strany zhotovitele.

6 6 Obě smluvní strany se zavazují ke dni ukončení platnosti této smlouvy vrátit druhé 
smluvní straně veškeré písemnosti a věci, které obdržela v souvislosti s plněním ustanoveni 
této smlouvy nebo které jí náleží.

VII. Řešení sporů

7 1 Strany této smlouvy se zavazují, že veškeré spory vyplývající z realizace, výkladu 
nebo ukončení této smlouvy (dále jen "spory") budou řešit smírnou cestou - dohodou.

7.2. Případné spory, které nebude možné řešit dohodou rozhoduje věcně a místně 
příslušný soud.

7.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného 
ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisu upravujících otázku 
vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného 
ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanoveni neplatného resp.
neúčinného.
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Vlil. Písemná forma, změny, jiná ujednání

obou stran této smlouvy.

8.1. Tato smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny tohoto
Uč'nit jen V píSemné formě na základě úP|néh0 a vzájemného konsensu

8.2. Strana t 
smluvní strany.

Strana této smlouvy není oprávněna vystupovat ani jinak jednat jménem druhé

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopi 
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu Každá
iwnir^h eřron .U~x_______r 57

9.2. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1. - „ Nadstandardní služby 
poskytované v rámci nabídkové ceny“ a Příloha č. 2 - odpovědné osoby za řešen 
a vyřizování běžných záležitostí.

9.3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly 
ze byla sepsana na základě jejich svobodné vůle, nikoliv tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek, což potvrzují svými podpisy.

V Olomouci, dne 4T. ?. £00 7
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Příloha č. 1

ke smlouvě o dílo o poskytování strážní služby 

NADSTANDARTNÍ SLUŽBY, POSKYTOVANÉ V RÁMCI NABÍDKOVÉ CENY

Poskytovaná služba
Množství

poskytovanýh
služeb

Cenové vyjádření 
poskytnutých 

nadstandardních služeb 
za

1 rok bez DPH
Převozy hotovosti a cenin případné
ozbrojený doprovod při přepravě 
včetně pojištění bez spoluúčasti

2 x měsíčně =14.400,- Kč

Monitoring objektu objednatele po 
pracovní době zaměstnanců 
objednatele spojený s kontrolou 
uzamčení vstupů do budovy, oken 
a ostatních venkovních prostor 
(zejména v nočních hodinách)

Nepřetržitě
=9.600,- Kč

Mimořádná strážní, recepční či 
pořadatelská služba na vyžádání 
objednatele

200 hodin / rok =20.000,- Kč
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Č.sml.: Ostraha /01/09/ZPMV

Příloha č. 2

ke smlouvě o dílo o poskytování strážní služby

OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA ŘEŠENÍ A VYŘIZOVÁNÍ BĚŽNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ 
VYPLÝVAJÍCÍCH ZE VZÁJEMNÉ SOUČINNOST.

Těmito osobami jsou:
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