Smlouva o poskytování prádelenských služeb Vězeňská služba České republiky x PRAGOPERUN FNM s.r.o.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁDELENSKÝCH SLUŽEB
(dále také jen „Smlouva“) uzavřená v souladu s ust. § 1746, odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami,
1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky,
se sídlem Soudní 1672/1a,
Praha 4, IČO: 00212423, DIČ:
,
za niž, na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 1. 9. 2016, činí právní úkony
vrchní rada plk. Ing. Otakar Hamerník, ředitel Vazební věznice Litoměřice,
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu
.
Adresa pro doručování: Vazební věznice Litoměřice, P.O. Box 79,
Litoměřice
osoby zmocněné jednat ve věcech provozních:
B
I
(dále také jen „Objednatel“)
a
2. PRAGOPERUN FNM s.r.o.
se sídlem: Modletice 98,
Říčany
IČ: 04040805
DIČ:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
jednající Ing. Lucií Fialovou, jednatelkou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.
osoby zmocněné jednat ve věcech: Ing.
(dále také jen „Poskytovatel“)
I. Předmět smlouvy
1.

Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy
vyplývajících bude řídit ustanovením § 1746, odst. 2 s přihlédnutím k § 2586 a násl. zák. č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

2.

Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele zajišťovat pro Objednatele opakovaně
služby spojené s praním oděvů a jiných textilií (dále také „prádlo”) v souladu s hygienickými
normami a ostatními platnými právními předpisy (dále také jen „předmět smlouvy“).
Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnuté plnění sjednanou smluvní cenu.
Prádlem se pro účely této smlouvy rozumí prádlo, které je majetkem Objednatele.

3.

Prádelenské služby zahrnují:



Praní, čištění, dezinfekci, sušení, případně žehlení a skládání prádla, a to
s ohledem na jednotlivé sortimenty,
kompletaci a expedici prádla,
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II. Práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele
1.

Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. Poskytovatel
se zavazuje zajišťovat službu praní prádla pro Objednatele v termínech stanovených dle
jednotlivých objednávek.

2.

Místem plnění, tj. místem přebírání špinavého prádla a místem předávání čistého prádla je
provoz prádelny ve FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 (dále také jen „místo plnění”). Ke splnění
dodávky prádla dochází okamžikem převzetí prádla Objednatelem v místě plnění
a potvrzením dodacího listu osobou pověřenou objednatelem k převzetí prádla. Převzetí
špinavého a předání čistého prádla bude probíhat v intervalu 1x týdně, a to ve čtvrtek, vždy
mezi 8. a 12. hodinou, pokud se Objednatel a Poskytovatel nedohodnou jinak.

3.

Poskytovatel se zavazuje, že všechny prokazatelně ztracené věci nalezené při provádění
služby budou neodkladně odevzdány Objednateli. Poskytovatel však neručí za stav takových
nalezených věcí, pokud tyto prošly procesem praní.

4.

Poskytovatel se zavazuje provádět služby dle této Smlouvy a dle jednotlivých objednávek
Objednatele, případně jeho dalších pokynů, samostatně.

5.

Objednatel je povinen předávat s nově zaváděným sortimentem prádla i informaci o údržbě
těchto výrobků a toto prádlo předat Poskytovateli odděleně od ostatní dodané zakázky,
bude-li to považovat za vhodné, předat vzorek ke zkušebnímu praní, které Poskytovatel
provede na svůj náklad.

6.

Každá ze smluvních stran je povinna určit kompetentního komunikačního partnera, tj. osobu
odpovědnou za komunikaci mezi smluvními stranami, s nímž bude možné konzultovat
všechna témata týkající se realizace předmětu této smlouvy. Smluvní strany konstatují, že
tyto osoby jsou specifikovány v identifikaci smluvních stran.
III. Smluvní cena a platební podmínky

1.

Smluvní cena za splnění předmětu této smlouvy dle čl. I. je stanovena dohodou, a to ve výši
18,-Kč bez DPH za 1 kilogram prádla přijatého od objednatele poskytovatelem, zpracovaného
a následně předaného zpět objednateli. (dále také jen „smluvní cena“). K takto stanovené
ceně za provedené služby bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši podle
platných právních předpisů k datu uskutečněného zdanitelného plnění.

2.

Měsíční výše smluvní ceny se stanovuje podle vzorce:
SC = KS * C
kde:
SC = smluvní cena,
KS = množství zpracovaných kilogramů prádla, dle váhy při přijetí od objednatele,
za 1 měsíc,
C = smluvní cena za 1 kg zpracovaného prádla, čl. III, odst. 1

3.

Služba poskytovaná na základě této Smlouvy bude fakturována měsíčně, vždy po poskytnutí
služby. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedené služby je faktura, která bude mít
náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen
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4.

“faktura”). Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněn zasílat faktury
elektronickou formou ve formátu „pdf“ na emailovou adresu sdělenou Objednatelem.
Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je Poskytovatel
povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

číslo a datum vystavení faktury,
označení a datum uzavření smlouvy,
předmět plnění a číslo dodacího listu
označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
lhůta splatnosti faktury,
jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního
telefonu,
IČO a DIČ Objednatele a Poskytovatele, jejich přesné označení a sídlo.

5.

Objednatel je povinen hradit faktury Poskytovatele nejpozději do 30 dne od dne jejich
doručení. V případě, že platba nebude provedena v době splatnosti, bude Objednateli
účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.

V případě prodlení s úhradou smluvní ceny je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování
plnění předmětu této smlouvy, a to s účinností od prvního dne prodlení. Takové přerušení
plnění předmětu smlouvy se nepovažuje za porušení smlouvy ze strany poskytovatele a není
oprávněným důvodem pro odstoupení nebo výpověď smlouvy ze strany objednatele, ani pro
uplatnění jakékoliv sankce dle této smlouvy.

7.

Poskytovatel je oprávněn požadovat po Objednateli úpravu výše uvedené smluvní ceny
stanovené dle čl. III, odst. 1 nebo dle příloh této smlouvy o inflační přirážku vždy v daném
roce podle míry inflace za předcházející kalendářní rok, oficiálně vyhlášené ČSÚ Takováto
změna smluvní ceny I nebo II může být provedena pouze na základě dohody
s Objednatelem formou dodatku ke smlouvě. V případě, že se smluvní strany na takovéto
změně nedohodnou nejpozději do 90 dní ode dne doručení návrhu příslušeného dodatku ke
smlouvě Objednateli, je Poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to nejdříve
k prvnímu dni měsíce následujícími po měsíci, v němž uplynula lhůta pro uzavření dodatku.

8.

Poskytovatel je oprávněn požadovat po Objednateli úpravu výše uvedené smluvní ceny
stanovené dle čl. III, odst. 1, a to v případě, že dojde k navýšení základní sazby minimální
mzdy stanovené dle platného nařízení vlády České republiky nebo jiného právního předpisu.
Poskytovatel je povinen takovéto požadované navýšení smluvní ceny doložit výpočtem
navýšení svých mzdových nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy, tj. doložit
rozdíl mezi mzdovými náklady ke dni uzavření smlouvy a ke dni účinnosti zvýšení minimální
mzdy. Taková změna smluvní ceny může být provedena pouze na základě dohody
s Objednatelem formou dodatku ke smlouvě. V případě, že se smluvní strany na takovéto
změně nedohodnou nejpozději do 90 dní ode dne doručení návrhu příslušeného dodatku ke
smlouvě Objednateli, je Poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to nejdříve
k prvnímu dni měsíce následujícími po měsíci, v němž uplynula lhůta pro uzavření dodatku.
IV. Práva a povinnosti Objednatele

1.

Objednatel je povinen předávat s nově zaváděným sortimentem Vlastního prádla i informaci
o údržbě těchto výrobků a toto prádlo předat Poskytovateli odděleně od ostatní dodané
zakázky, bude-li to považovat za vhodné, předat vzorek ke zkušebnímu praní, které
Poskytovatel provede na svůj náklad.
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2.

Objednatel je povinen zajistit, aby použité prádlo, které Objednatel vrací Poskytovateli
k vyprání, neobsahovalo žádné cizí předměty, nástroje, jednorázové předměty či psací
potřeby. V případě poškození prací technologie, vinou ponechání cizích předmětů v prádle,
budou náklady na opravu prací technologie fakturovány Objednateli.
V. Práva a povinnosti Poskytovatele

1.

Poskytovatel se zavazuje prát prádlo Objednatele zvlášť od ostatních zakázek tak, aby
nedošlo k záměně prádla třetího subjektu.

2.

Poskytovatel se zavazuje zabezpečit vytřídění poškozeného prádla.

3.

Poskytovatel se zavazuje zabezpečit podle požadavku Objednatele samostatné praní a třídění
určených druhů prádla se zvláštním režimem praní a osobní přejímkou.

4.

Poskytovatel je povinen jako součást faktury předložit množství vypraného prádla podle
sumárního dodacího listu.

5.

Poskytovatel splní svou povinnost dle předmětu smlouvy předáním zpracovaného prádla
Objednateli bez vad. O předání prádla jsou Poskytovatel i Objednatel povinni sepsat vždy
dodací list, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda prádlo přijímá svým podpisem a pokud ne,
z jakých důvodů.

6.

Poskytovatel je odpovědný za ztrátu prádla dodaného mu Objednatelem k vyprání.
Objednatel se zavazuje předat poskytovateli seznam prádla, které mu bylo dodáno
a nevrátilo se zpět a poskytnout mu lhůtu v délce alespoň 3 dní ode dne dodání tohoto
seznamu na dohledání tohoto prádla. Seznam bude obsahovat druh prádla, barvu prádla,
velikost, datum dodání Poskytovateli.

7.

V případě prádla, které není nijak jednoznačně označené, musí Objednatel jednoznačně
prokázat jeho ztrátu Poskytovateli. Objednatel je povinen při přejímce dodané prádlo řádně
spočítat a v případě nesrovnalostí v množství prádla uplatnit reklamaci záznamem v dodacím
listu ihned nebo nejpozději do 24 hodin od převzetí. Odpovědnost za škodu na prádle nese
Poskytovatel v plném rozsahu až do doby jeho předání a převzetí Objednatelem.
VI. Smluvní doba

1.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 4. 1. 2021 do 31. 8. 2021. Smlouva nabývá
platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. Strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět písemnou
výpovědí, s tím, že výpovědní doba činí 3 měsíce, a tato počíná běžet od prvního dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi, nejpozději však prvním dnem následujícím po převzetí
doporučené zásilky stanovené jejím doručitelem (např. Česká pošta).

2.

Kterákoli smluvní strana je oprávněna okamžitě odstoupit od této smlouvy v případě jejího
hrubého porušení druhou smluvní stranou. Za hrubé porušení smlouvy se pro účely této
smlouvy považuje:
- opakované vadné plnění Poskytovatele, nebo
- opakované prodlení Objednatele s úhradou smluvní ceny za plnění předmětu této
smlouvy, nebo
a to za podmínky, že povinná strana byla na porušení své povinnosti upozorněna, byla jí
poskytnuta rozumná lhůta k nápravě a tato svou povinnost přesto nesplnila. Odstoupení od
smlouvy je účinné k 1. dni měsíce následujícího po doručení písemného oznámení
o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

3.

Každá ze smluvních stran je dále oprávněna od uzavřené Smlouvy odstoupit v případě, že
Strana -4-

Smlouva o poskytování prádelenských služeb Vězeňská služba České republiky x PRAGOPERUN FNM s.r.o.

a) druhá Smluvní strana podá insolvenční návrh jako dlužník ve smyslu § 98 zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů
(„Insolvenční zákon“);
b) insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na druhou Smluvní stranu do tří
(3) měsíců od zahájení insolvenčního řízení;
c) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku druhé Smluvní strany ve smyslu § 136
Insolvenčního zákona;
d) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek druhé Smluvní strany;
e) je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení druhé Smluvní strany
(vyjma případů sloučení nebo splynutí).
4.

Odstoupení od Smlouvy je účinné ke dni doručení písemného oznámení druhé Smluvní
straně.
VII. Protikorupční doložka

1.

Poskytovatel a Objednatel tímto výslovně a čestně prohlašují, že se nedopustí protiprávní
resp. trestněprávní činnosti ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a zákona č.
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších
předpisů (zejména novely provedené zákonem č. 183/2016 Sb.), a ani se na trestné činnosti
nepodílí a podílet nebude. Poskytovatel a Objednatel se dále zavazují, že učiní veškerá
opatření k tomu, aby se nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání,
které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný
trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém
obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo
s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není legitimní nárok.

2.

Objednatel tímto bere na vědomí, že Poskytovatel je povinen při své činnosti dodržovat
v rámci své činnosti veškeré právní předpisy a vnitropodnikové normy skupiny MWD Group
a.s., které v souhrnu představují tzv. „Criminal Compliance program Poskytovatele“.
Jednotlivé interní předpisy Poskytovatele, tvořící „Criminal Compliance program
Poskytovatele“ jsou dostupné na stránkách www.mwdgroup.cz. Objednatel prohlašuje, že se
seznámil s veškerými interními předpisy, představující Criminal Compliance program
Poskytovatele, platným ke dni podpisu této Smlouvy.

3.

Poskytovatel se na základě výše uvedených interních předpisů zavazuje chovat se tak, aby
jeho jednání nemohlo vzbuzovat důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného
činu (včetně jakékoliv formy účastenství) a to ani takového, který by mohl být přičítán
Objednateli jakožto právnické osobě podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (zejména novely provedené
zákonem č. 183/2016 Sb.). Pokud by přesto ke spáchání trestného činu došlo, budou ze
strany Poskytovatele učiněna veškerá nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení
následků takového trestného činu.

4.

Smluvní strany se tak zejména zavazují neposkytnout, nenabídnout ani neslíbit úplatek
jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti
s podnikáním svým nebo jiného. Dále se smluvní strany rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou
ani si jej nenechají slíbit, ať už pro sebe samotné či pro jiného za účelem obstarání věcí
obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se tak dle
obecné definice rozumí výhoda spočívající v přímém či nepřímém obohacení nebo
zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné
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osobě bez zjevného legitimního nároku na takové plnění. Závěrem smluvní strany prohlašují,
že takovéto jednání nebudou tolerovat ani u svých smluvních partnerů, zaměstnanců či
spolupracujících osob.
5.

V případě jakéhokoliv porušení této tzv. compliance protikorupční doložky ze strany jedné ze
smluvních stran, kdy důsledkem takového porušení může být trestní stíhání druhé smluvní
strany, je takto dotčená smluvní strana oprávněna uplatnit vůči porušující smluvní straně
veškeré tímto protiprávním jednáním (trestněprávním jednáním) vzniklé škody a jiné újmy.
VIII. Závěrečné ustanovení

1.

Smluvní strany konstatují, že práva a povinnosti neupravené dle této smlouvy se řídí zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a právním řádem České republiky.
Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé smluvní
straně dnem doručení na adresu uvedenou u daného účastníka v záhlaví této Smlouvy nebo
na jakoukoli jinou adresu oznámenou adresátem druhé smluvní straně. Pro případ, že si
adresát zásilku nevyzvedne, má se ve smyslu ust. § 573 zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla
třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý
pracovní den po odeslání.

2.

Jestliže by některá ustanovení této smlouvy nebo některé, do této smlouvy později pojaté
ustanovení bylo zcela nebo částečně právně neúčinné nebo neproveditelné, nebo svou
právní účinnost nebo proveditelnost později ztratilo, pak těmito skutečnostmi nebude
dotčena platnost ostatních ustanovení smlouvy.

3.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno
vyhotovení s platností originálu. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly,
že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy osoby oprávněné za
smluvní strany ve věci uzavření této smlouvy jednat.

V Litoměřicích, dne ……………….

V Praze, dne …………………

Za OBJEDNATELE:

Za POSKYTOVATELE:

………………………………………………….
Vrchní rada
plk. Ing. Otakar Hamerník
ředitel Vazební věznice Litoměřice

………………………………………………….
Ing. Lucie Fialová
jednatelka PRAGOPERUN FNM s.r.o.
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