
Smlouva o výkonu pořádkové služby
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Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel:

Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
IČO:
DIČ:
Tel.:
Zapsaný:

Technické služby města Mostu a.s.
se sídlem Dělnická 164, 434 01 Most - Velebudice 
Ing. Václavem Zahradníčkem, ředitelem společnosti

640 522 65 
CZ640 522 65

v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771

Vykonavatel:

Bankovní spojení: 
IČO:
Tel:
Zapsaný:

Ladislav Virág

467 614 20

Obmice
mm

v RES, 101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná 
v obchodním rejstříku

uzavřeli tuto smlouvu.

Článek 2
Předmět a úěel smlouvy

2.1 Objednatel objednává výkon pořádkové služby v objektu oploceného venkovního areálu 
koupaliště Aquadrom - travnaté plochy, čisté zóny, Stánky, hřiště, minigolf, za účelem 
zajištění pořádku. Vykonavatel se zavazuje zajistit za úplatu výkon pořádkové služby dle 
podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek 3
Termín trvání smlouvy

3.1 Vykonavatel bude výkon pořádkové služby zastávat ve dnech 15.6.2019 až 31.8.2019, ovšem 
pouze v provozních dnech koupaliště Aquadrom, včetně sobot, nedělí a svátků, tzn. slunečné 
dny s předpokládanou návštěvností koupaliště 60 a více návštěvníků.

Článek 4
Požadovaný předmět výkonu

4.1 Vykonavatel bude zajišťovat v uvedených dnech dle čl. 3 osmihodinové směny svých 
pracovníků v době od 12,00 hod. do 20,00 hod.

4.2 Vykonavatel bude provádět pravidelné, opakované pochůzky po celém areálu v minimálním 
rozsahu 80 % pracovní doby, zaměřené na identifikaci neplatících návštěvníků, dodržování 
provozního a návštěvního řádu koupaliště, dodržování zákazu kouření mimo vyhrazená místa, 
potírání drobných krádeží, kontrolovat pořádek - nakládání návštěvníků s odpadky, 
výtržnictví apod. To vše s okamžitým řešením přestupků formou napomenutí, vykázání 
k nákupu platné vstupenky, event. k vykázání z areálu bez nároku na vrácení vstupného.
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K tomu bude napomáhat spolupráce s Městskou policií Most a se zaměstnanci Aquadromu.

4.3 Vykonavatel je povinen vést dokumentaci ve formě služebního deníku se zápisy o průběhu 
směny, mimořádných událostech a odpracovaných hodinách.

4.4 Požadovaný počet pracovníků vykonavatele na směně jsou minimálně dva zaměstnanci.

4.5 Vykonavatel zajistí standardní oděv zaměstnanců s viditelným označením „Security“.

4.6 Objednatel pro zaměstnance vykonavatele poskytne zázemí ve formě WC, sprchy s teplou 
vodou a svačinovou místností.

Článek 5
Finanční podmínky

5.1 Finanční odměna byla stranami dohodnuta ve výši 130,- Kč (sto třicet korun českých) za 
hodinu výkonu práce pro jednoho zaměstnance vykonavatele, vykonávající předmět této 
smlouvy.

5.2 Fakturace bude prováděna měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci na základě 
odsouhlaseného počtu odpracovaných hodin za celou dobu trvám smlouvy mezi zástupcem 
vykonavatele a objednatele.

5.3 Výpočet bude prováděn násobkem odpracovaných hodin x sazba za odpracovanou hodinu 
jednoho zaměstnance. Předpokládaný počet provozních hodin je 40 za dobu trvání smlouvy.

Článek 6
Obecná ustanovení

6.1 Vztahy mezi objednatelem a vykonavatelem, touto smlouvou blíže neurčené, se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Jakékoliv změny a doplňky lze provést 
formou dodatku k této smlouvě, vyhotoveném písemně, se souhlasem obou smluvních stran.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

7.1 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každé splatností originálu. Objednatel i 
vykonavatel obdrží po jednom vyhotovení.

7.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7.3 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem 
uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě 
nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru vykonavatel.

7.4 Po uveřejnění v registru smluv obdrží objednatel do datové schránky/emailem potvrzení od 
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou 
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se 
dohodly, že vykonavatel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, 
nijak dále o této skutečnosti informován.

Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou
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za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou 
či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení 
zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět 
odesílateli.

7.6 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemném projednání, 
základě svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Mostě dne: 19. Ub, 2819

za objednatele: za vykonavatele:
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Datum Jméno, příjmení Funkce

Zpracoval/a/i/y: 17.6.2019 | Ved. provozu ■

Manažer divize: 17.6.2019 Manažer diviza

Ředitel společnosti:

Za divizi posoudil/a: mmmmmmm Manažer divize

ě.Glotb úd volti/')’
AK - právně posoudil/a: Uveřejnění v registru smluv: DNE KÁNO ^

Manažer ekonomie schválil/a: HQ.M9 ■HMi A ]
Schváleno dne:

Datum uveřejnění smlouvy:

ID smlouvy z registru smluv:
Poznámka:

Popis: jedná se o sezónní smlouvu na dobu určitou - na zajištění pořádkové služby při provozu letních 

bazénů. Celkový finanční objem se předpokládá do 90 tis Kč.

Objednatel vychází z dřívějších zkušeností, že slunečních dnů, kdy bude otevřené koupaliště Aquadrom bude 
max. 35-40 a tudíž celková finanční odměna vykonavatele nepřesáhne 90 tis. Kč.


