
číslo smlouvy: Z/2019/007

Smlouva
o provádění a zajištění zimní údržby komunikací a parkovacích ploch

(dále jen „Smlouva").

uzavřená mezi

Zhotovitel:

Název společnosti: AVE Kladno s.r.o.
Adresa: Dubská 793, 272 03 Kladno
Jednající: Ing. Šárka Bukovská - jednatelka

Ing. Radek Kruml - jednatel
IČ: 25085221
DIČ: CZ25085221
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: .............................
Obchodní rejstřík: Zapsáno Městským soudem v Praze, oddíl „C“, vložka 48250

Objednatel:

Název společnosti: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského 
kraje

Adresa: Kladno, Vančurova 1548, PSČ 27259
Zastoupené: Ing. Jaromír Bureš, předseda představenstva 

Ing. Michal Feix, místopředseda představenstva
IČ: 27256537
DIČ: CZ27256537
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: .......................
Obchodní rejstřík: Zapsáno Městským soudem v Praze, oddíl „B“, vložka 

10020

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany")



Článek I.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy a za podmínek v ní stanovených 
provádět a zajišťovat pro Objednatele zimní údržbu komunikací, chodníků a parkovacích 
ploch v areálu Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, 
Vančurova 1548, PSČ 27259 Kladno (dále jen „Zimní údržba") a objednatel se zavazuje 
zaplatit zhotoviteli úplatu za řádné provedení Zimní údržby. Bližší vymezení parkovacích 
ploch a komunikací určených k Zimní údržbě je uvedeno v příloze č. 2 této Smlouvy, 
která je její nedílnou součástí.

Článek II.
Základní povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provádět a zajišťovat pro Objednatele Zimní údržbu určených 
parkovacích ploch a komunikací dle přílohy č. 2 této Smlouvy takto:

(i) při vzniku náledí a spadu sněhu do výšky 5 cm chemickým posypem,
(ii) při větším spadu sněhu nad 5 cm pluhováním s chemickým posypem, 

popřípadě posypem inertním materiálem (drť).

Zhotovitel se zavazuje provádět Zimní údržbu při výskytu náledí a spadu sněhu do výšky 
5 cm na základě telefonické výzvy objednatele nejpozději do 2 hodin po vzniku situace 
uvedené v odstavci 1.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění a zajištění Zimní údržby komunikací a 
parkovacích ploch pro Objednatele. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí a zajišťuje 
Zimní údržbu komunikací a parkovacích ploch v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a Zimní údržbu komunikací a parkovacích ploch prováděl řádným 
způsobem, a to bez zbytečného odkladu. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
Ihútě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provádět a zajišťovat Zimní údržbu na svůj náklad a na své 
nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou při 
provádění Zimní údržby jak objednateli, tak třetím osobám.



Článek IV.
Platební ujednání

1) Cena za řádné a včasné provádění Zimní údržby bude hrazena objednatelem za 
podmínek uvedených v této Smlouvě a specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy, která 
je její nedílnou součástí. Cena se skládá z:

(i) Ceny účtované dle jednotného ceníku zhotovitele,
(ii) Ceny posypového materiálu 
(dále jen ,,Cena“)

2) Cena za řádné plnění povinností zhotovitele dle článku II této Smlouvy bude hrazena 
objednatelem na základě faktury, kterou se za tímto účelem zavazuje zhotovitel vystavit 
objednateli. Faktura bude obsahovat kromě všech podstatných náležitostí daňového 
dokladu také bankovní účet zhotovitele, číslo účtu: ............................................................... 
a dále bude k této faktuře připojen měsíční „přehled služeb", které zhotovitel provedl pro 
objednatele dle čl. II této Smlouvy.

3) Cena je splatná do 30ti dnů ode dne data vystavení faktury.

Článek V.
Všeobecná ustanovení

1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, od 1.11.2019 do 31.3.2020. Smlouva nabývá 
účinnosti až po prokazatelném zahájení činnosti. Podle zahájení činnosti a jeho ukončení 
bude účtována poměrná část ceny. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto 
Smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou jdoucí od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

2) V případě podstatného porušení povinnosti některou ze smluvních stran, je druhá 
smluvní strana povinna zaslat písemné upozornění na neplnění smluvních povinností.
V případě opakovaného podstatného porušení smlouvy, pokud nedojde k dohodě mezi 
smluvními stranami, se smlouva ruší okamžitě, a to na základě písemné výpovědi, která 
nabývá platnosti doručením protistraně.

3) Za podstatné porušení povinností dle této Smlouvy se považuje:

a) nesplnění povinností zhotovitele dle čl. II této Smlouvy.
b) nesplnění povinností objednatele dle čl. IV této Smlouvy.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1) Tato Smlouvaje platná od 1.11.2019 a účinná dnem zahájení činnosti.

2) Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. 
Nepodaří-li se spor týkající se vztahů z této Smlouvy odstranit smírnou cestou, bude 
tento spor rozhodnut příslušným českým soudem.

3) Veškeré změny a dodatky této Smlouvy lze činit jen písemně se souhlasem 
smluvních stran.

4) Záležitosti touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými právními předpisy.



5) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, 
zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či 
neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů 
upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují 
upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe 
odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného a účelu a smyslu této 
Smlouvy.

6) Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly a že tato je výrazem jejich 
svobodné, skutečné a vážné vůle, což stvrzují níže svými podpisy.

7) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdrží po jednom stejnopisu.

Pro vzájemná jednání mezi zhotovitelem a objednatelem jsou určeni:
za zhotovitele:

.................................. 
...................... ...........................

...................................
............................................. 
....................................................

....................

....................
................................................... ..........................
................................ 
............................... ..........................

za objednatele:

.................................. 
......................... .........................

................................ 
..................... .........................

.........................................................

................................................................... 
.................... 
..................

...... ..................

...... ................................................ 
...... ...............................................

V Kladně, dne  ̂  ̂ '12' 2019 

Zhotovitel:

AVE Kladno s. r/o.

Ing. Šárka Bukovská, jednatelka 

Ing. Radek Kruml, jednatel

AVE K!a J- 

272 0 ':>
IČO: 25085221

^0  - Óubí|

Oblastní nemobnice Kladno, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
Ing. Jaromír jeureš, předseda 
představenstva
Ing. Michal Feix, místopředseda 
představenstva

Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 
nemocníce Středočeského kraje 
Vančurova 1548, 272 59 Kladno 
.........................
l ě 27256537, DIČ CZ27256537 ©



Příloha č. 1 smlouvy č. Z/2019/007 o zimní údržbě komunikací 
Cenová ujednání pro zimní období od 01.11. 2019 do 31. 3. 2020
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.... . .......................................................................................

.... . .....................................................

V Kladně, dne 0 4 '12- 2019

....................... 
. . . ... ..........

.................... 
. . . ... ..........

................. 
........ ...... . . .......

. ....... .............. ..........

........... ...... 
...................... 
........ ......

Ing. Šárka Bukovská, jednatelka 
Ing. Radek Kruml, jednatel

-636-

!ČO: 250S5221

Ing. Jaromír Bureš, předseda představenstva 
Ing. Michal Feíx, místopředseda 
představenstva

Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 
nemocnice Středočeského kraje 
Vančurova 1548. 272 59 Kladno 
..... ...................
IČ: 27256537.. DIČ CZ27256537 ©



Příloha č. 2 smlouvy č. Z/2019/007 o zimní údržbě komunikací 
Vymezení parkovacích ploch a komunikací určených k Zimní údržbě od

1.11. 2019 do 31.3. 2020

..........


