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Smlouva o poskytování služeb 

„praní prádla“  

č.  
  

Smluvní strany: 

 

Střední odborné učiliště, Hubálov 17  

Příspěvková organizace Středočeského kraje číslo 10724  

se sídlem Loukovec, Hubálov 17, 294 11 Loukov  

IČ: 00069566  DIČ: CZ00069566 

zastoupené Ing. Miroslavem Kolomazníkem, ředitelem příspěvkové organizace  

dále jen „objednatel“ na straně jedné  

 

a 

 

Pradlenka J. Kopalová, s.r.o.  

se sídlem Na pískách 1206, Mladá Boleslav III, 293 01  Mladá Boleslav  

IČ: 07795769  DIČ: CZ07795769   

zastoupená  ……Iva Kopalová, jednatel  

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé  

          

uzavírají smlouvu o poskytování služeb 

 

I.  Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provádění opakované činnosti   

spočívající v praní a žehlení prádla  objednatele,  a to na základě jeho objednávek.   

2. Za činnost zhotovitele se objednatel zavazuje tomuto zaplatit dohodnutou odměnu. 

 

II. Doba trvání 

 

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že závazkový vztah touto smlouvou založený se 

uzavírá na dobu určitou v délce trvání dvou let ode dne podpisu této smlouvy.  

2. Tuto smlouvu je možné vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí 

s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvého dne následujícího měsíce 

po doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

 

III.  Cena  a platební podmínky 

 

1. Odměna zhotovitele bude stanovena na základě platného ceníku, který jako příloha č. 1 

tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dodací lhůta pro poskytnutou službu specifikovanou  

v čl. I, odst. 1, je do tří pracovních dnů a doprava je poskytována zdarma.  
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Smlouva 0 poskytovéni sluieb
,,prani prédla“

é.

Smluvni strany:

Stf‘edni odborné uéili§té, Hubélov 17
Pfispévkové organizace Stfedoéeského kraje éislo 10724
se sidlem Loukovec, Hubélov 17, 294 11 LoukOV
16:: 00069566 DIC: CZ00069566
zastoupené Ing. Miroslavem Kolomaznikem, feditelem pfispévkové organizace
déle jen ,,0bjednatel“ na strané jedné

Pradlenka J. Kopalové, s.r.o.
se sidlem Na piskéch 1206, Mladé Boleslav III, 293 01 Mladé Boleslav
16:: 07795769 DIC: CZ07795769
zastoupené ...... Iva Kopalové, jednatel
déle jen ,,zhot0Vitel“ na strané druhé

uzaviraji smlouvu 0 poskytovéni sluieb

I. Piedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele k provédéni opakované éinnosti
spoéivajici V prani a iehleni prédla objednatele, a to ma zékladé jeho objednéwek.

2. Za éinnost zhotovitele se objednatel zavazuje tomuto zaplatit dohodnutou odménu.

II. Doba trvéni

1. Smluvni strany této smlouvy se dohodly, 26 zévazkovy vztah touto smlouvou zaloieny se
uzaviré na dobu uréitou V délce trVéni dV0u let ode dne podpisu této smlouvy.

2. Tuto smlouvu j e moiné vypovédét i bez udéni dfivodu, a to pisemnou Vypovédi
s dvoumésiéni VVpOVédni lhfitou, které zaéiné béiet prVého dne nésledujiciho mésice
p0 doruéeni Vypovédi druhé smluvni strané.

III. Cena aplatebni podminky

1. Odména zhotovitele bude stanovena na zékladé platného ceniku, ktery jako pffloha 6. 1
tvofi nedflnou souéést této smlouvy. Dodaci lhfita pro poskytnutou sluibu specifikovanou
V 61. I, odst. 1, je do tfi pracovnich dnfi a doprava je poskytovéna zdarma.
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2. Zhotovitel garantuje po dobu trvání smlouvy zachování cen, které jsou uvedeny v ceníku, 

který tvoří nedílnou součást přílohy této smlouvy. V případě změny ceníku ze strany 

zhotovitele, bude objednatel informován tři měsíce předem před zvýšením cen  

za poskytované služby. 

3. Odměna zhotovitele bude objednateli účtována na základě faktury se splatností 14 dnů  

od jejího doručení. 

 

IV. Závěrečná ujednání 

 

1. Tuto  smlouvu je možné měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků.  

2. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního 

zákoníku. 

3. Smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zákona o registru smluv v platném 

znění. Povinnost uveřejnění smlouvy v registru smluv přebírá objednatel. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou identických stejnopisech, z nichž oba mají platnost 

originálů. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.  

5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tuto uzavřeli svobodně a vážně a na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

 

 

Dne: …14.2.2020…………………..    Dne: ……14.2.2020………..           

 

 

  

Objednatel:       Zhotovitel:  

 

 

 

 

………………………………….                            …..……………………………. 

Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel   Iva Kopalová, jednatel  
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2. Zhotovitel garantuje p0 dobu trVéni smlouvy zachovéni cen, které jsou uvedeny V ceniku,
ktery tvofi nedilnou souéést pfilohy této smlouvy. V pfipadé zmény ceniku ze strany
zhotovitele, bude objednatel informovén tfi mésice pfedem pfed zvyéenim cen
za poskytované sluiby.

3. Odména zhotovitele bude objednateli fiétovéna na zékladé faktury se splatnosti 14 dnfi
0d jejiho doruéeni.

IV. Zévéreéné ujednéni

1. Tuto smlouvu je moiné ménit pouze formou pisemnych éislovanych dodatkfi.
2. Vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfisluénymi ustanovenimi obchodniho

zékoniku.
3. Smlouva je platné p0 podpisu obéma smluvnimi stranami a nabyVé fiéinnosti uvefejnénim

vregistru smluV V6 smyslu zékona é. 340/2015 Sb. zékona o registru smluV V platném
znéni. POVinnost uvefejnéni smlouvy V registru smluV pfebiré objednatel.

4. Tato smlouva je vyhotovena V6 dV0u identickych stejnopisech, z nichi oba maji platnost
originélfi. Kaidé ze smluvnich stran obdrii p0 jednom Vytisku.

5. Uéastnici této smlouvy prohlaéuji, Ze tuto uzavfeli svobodné a Vainé a na dfikaz toho
pfipojuji SVé podpisy.

Dne: ...14.2.2020 ....................... Dne: ...... 14.2.2020 ...........

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. MiroslaV Kolomaznik, feditel Iva Kopalové, jednatel


