
Smlouva o poskytování služeb ostrahy
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále Jen „Občanský zákoník“),

(dále Jen „Smlouva“)

mezi níže uvedenými stranami
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Město Bílina

IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
Sídlo / místo podnikání: Břežánská 50/4, 41801 Bílina
Zastoupena: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1060440379/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma nebo
název: FORCORP GROUP spol. s r.o.

Registrace v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43244

IČ: 27841031

DIČ: CZ27841031

Sídlo / místo podnikání: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc - Hodolany

Zastoupená: Mgr. Irenou Jelínkovou, jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-1947270227/0100
(dále jen „poskytovatel“)

Objednatel a Poskytovatel Jsou dále v této Smlouvě také společně označování Jako
„Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)
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PREAMBULE
Tato smlouva upravuje podmínky, za kterých bude poskytovatel provádět pro objednatele
ostrahu nemovitostí či jejich částí, zařízení, movitých věcí a/nebo určených osob.

1. DEFINICE
Pro účely této smlouvy se rozumí:

1.1 ostrahou - komplexní fyzická ostraha předmětu ostrahy , jejíž bližší specifikace je uvedená v
této smlouvě a která je prováděná za podmínek stanovených touto smlouvou;

1.2 předmětem ostrahy jsou objekty Městského úřadu Bílina na adrese: Břežánská 50/4, 418 01
Bílina

1.3 místem ostrahy - místo v České republice, kde se nachází předmět ostrahy;

1.4 bezpečnostními pracovníky - zaměstnanci poskytovatele.

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1 Předmět plnění
Poskytovatel je povinen za podmínek stanovených touto smlouvou provádět ostrahu a
objednatel je povinen poskytovateli zaplatit za tuto činnost cenu sjednanou v této smlouvě.

Služba fyzické ostrahy zahrnuje:
Ø vnější a vnitřní střežení objektu proti vniknutí nežádoucích osob, proti vloupání, kontrolu

vstupujících osob včetně kontroly parkovišť,
Ø ochranu objektů v případě vzniku požáru, při haváriích rozvodu vody, plynu nebo

elektrického proudu; při živelních událostech ( vichřice, zatopení vodou apod. ),
Ø službu, zabezpečující ochranu života a zdraví zaměstnanců objednatele a jejich

návštěvníků, kontrolu osob a věcí v objektu nebo na místě určeném objednatelem a
kontrolu dodržování režimových opatření,

Ø aktivity směřované, v dohodnutém rozsahu, k zamezení nežádoucího působení proti
zájmům objednatele nebo jeho majetku a majetkovým právům,

Ø informační službu pro návštěvy,
Ø přesměrování telefonických hovorů
Ø odemykání a uzamčení hlavního vchodu (z ul. Břežánská 50/4 ) a vedlejšího vchodu (z ul.

M. Majerová) MěÚ dle daného harmonogramu
Ø kontrolu zhasnutí chodbových světel po pracovní době zaměstnanců MěÚ
Ø kontrolu oken ve společných prostorách budovy (chodby)

2.2 Směrnice pro výkon strážní služby
Poskytovatel provádí ostrahu v souladu se směrnicí pro výkon fyzické ostrahy (strážní služby),
která je samostatným dokumentem. V případě rozporu mezi obsahem této smlouvy a
směrnice, má tato smlouva přednost. Poskytovatel se zavazuje řídit se při provádění ostrahy
vnitřními předpisy objednatele, které se vztahují k ostraze majetku a s nimiž jej objednatel
seznámil, jakož i pokyny objednatele.

2.3 Poskytovatel se zavazuje písemně upozornit objednatele na okolnosti, které by mohly mít vliv
na řádné plnění závazků poskytovatele podle této smlouvy nebo by mu bránily v plnění těchto
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PREAMBULE
Tato smlouva upravuje podml'nky, za kterY/ch bude poskytovatel provédét pro objednatele
ostrahu nemovitostl' éi jejich éésti, zarl'zenl’, movith véci a/nebo uréem'lch osob.

DEFINICE
Pro 06e této smlouvy se rozuml’:

ostrahou — komplexnl' fyzické ostraha predmétu ostrahy , jejI’i bliiél’ specifikace je uvedené v
této smlouvé a které je provédéné za podml'nek stanovenY/ch touto smlouvou;

pFedmétem ostrahy jsou objekty Méstského uradu BI’lina na adrese: Breiénské 50/4, 418 01
BI’lina

ml'stem ostrahy — ml'sto v Ceské republice, kde se nachézi predmét ostrahy;

bezpeénostm’mi pracovnl'ky — zaméstnanci poskytovatele.

zAKLADNI’ USTANOVENi

Predmét plnénl'
Poskytovatel je povinen za podml'nek stanovenych touto smlouvou provédét ostrahu a
objednatel je povinen poskytovateli zaplatit za tuto éinnost cenu sjednanou v této smlouvé.

Sluiba fyzické ostrahy zahrnuje:
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> Vhéj§i a vnitrnl' streienl’ objektu proti vniknutl' neiédoucich osob, proti vloupénl', kontrolu
vstupujl’cich osob véetné kontroly parkoviét’,

> ochranu objektfl v pripadé vzniku poiéru, pri havéril'ch rozvodu vody, plynu nebo
elektrického proudu; pri iivelnl'ch udélostech (vichrice, zatopenl' vodou apod. ),

> sluibu, zabezpeéujl’ci ochranu iivota a zdraVI’ zaméstnancfl objednatele a jejich
névétévm’kfi, kontrolu osob a véci v objektu nebo na ml'sté uréeném objednatelem a
kontrolu dodriovém’ reiimo/ch opatrenl',

> aktivity smérované, v dohodnutém rozsahu, k zamezenl' neiédouciho pflsobenl' proti
zéjmflm objednatele nebo jeho majetku a majetkovym prévfim,
informaénl’ sluibu pro névétévy,
presmérovénl’telefonicch hovorfi
odemykénl' a uzaméenl' hlavnl’ho vchodu (2 ul. Breiénské 50/4 ) a vedlej§iho vchodu (2 ul.
M. Majerové) MéU dle daného harmonogramu

> kontrolu zhasnutl' chodbovh svétel po pracovnl' dobé zaméstnancfi MéU
> kontrolu oken ve spoleénf/ch prostoréch budovy (chodby)
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Smérnice pro Wkon stréini sluiby
Poskytovatel provédl’ ostrahu v souladu se smérnici pro vykon fyzické ostrahy (stréinl’ sluiby),
které je samostatnym dokumentem. V prl'padé rozporu mezi obsahem této smlouvy a
smérnice, mé tato smlouva prednost. Poskytovatel se zavazuje ridit se pri provédém’ ostrahy
vnitrnl'mi predpisy objednatele, které se vztahujl' kostraze majetku a s nimii jej objednatel
seznémil, jakoi i pokyny objednatele.

Poskytovatel se zavazuje pI’semné upozornit objednatele na okolnosti, které by mohly mI’t vliv
na rédné plnénl' zévazkfl poskytovatele podle této smlouvy nebo by mu brénily v plnénl' téchto



závazků, jakož i na nevhodnost pokynů objednatele, pokud je mohl zjistit s vynaložením
odborné péče.

2.4 Je-li to naléhavě nutné a poskytovatel nemůže včas vyžádat pokyny objednatele, přijme
opatření k odstranění překážek, které brání řádnému plnění jeho závazků podle této smlouvy
nebo je ztěžuje, a bez zbytečného odkladu o nich vyrozumí určeného zástupce objednatele.

3. DOBA PLNĚNÍ A POČET BEZPEČNOSTNÍCH PRACOVNÍKŮ

3.1 Ostraha bude poskytována poskytovatelem v době a bezpečnostními pracovníky v počtu dle
následující specifikace:
Jeden pracovník ostrahy na směně v časovém rozsahu:

PO od 06:30 hod. do 18:30 hod.
ÚT od 06:30 hod. do 14:30 hod.
ST od 06:30 hod. do 18:30 hod.
ČT od 06:30 hod. do 14:30 hod.
PÁ od 06:30 hod. do 13:30 hod.

3.2 Změna doby plnění a počtu bezpečnostních pracovníků
Objednatel je oprávněn změnit dobu provádění ostrahy nebo počet bezpečnostních
pracovníků písemným pokynem doručeným poskytovateli. Poskytovatel má povinnost provést
takovou změnu v souladu s písemným pokynem objednatele nejpozději do 24 hodin po
doručení tohoto pokynu poskytovateli.

4. CENA

4.1 Výše ceny

Cena za služby fyzické ostrahy je stanovená dohodou smluvních stran a činí za
jednu odstřeženou hodinu jedním pracovníkem ostrahy.

Bezpečnostní služba bude ukončena vždy až po opuštění prostor lidmi. V případě požadavku
Objednatele na poskytování mimořádných hlídacích služeb sdělí tento požadavek Objednatel
Poskytovateli s dostatečným předstihem nejpozději 48 hodin před jejich poskytováním. V
případě nesplnění této lhůty bez záruky jejich zajištění.

O poskytování mimořádných služeb ostrahy bude měsíčně sepisován protokol, který potvrdí
odpovědná osoba Objednatele vždy k poslednímu dni v měsíci

4.2 Ujednání o DPH
Cena je ve smlouvě uvedena v úrovni bez DPH. K ceně je oprávněn poskytovatel připočíst DPH
v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.

4.3 Další cenová ujednání
Ceny dle bodu 4.1 této smlouvy jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné,
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zévazkfl, jakoi i na nevhodnost pokynfi objednatele, pokud je mohl zjistit svynaloienl'm
odborné péée.

Je—li to naléhavé nutné a poskytovatel nemflie véas vyiédat pokyny objednatele, pFijme
opatfenl’ k odstranénl’ pfekéiek, které brénl' Fédnému plném’jeho zévazkfi podle této smlouvy
nebo je ztéiuje, a bez zbyteéného odkladu o nich vyrozuml' uréeného zéstupce objednatele.

DOBA PLNENI’ A PoéET BEZPECNOSTNI’CH PRACOVNI’KI‘J

Ostraha bude poskytovéna poskytovatelem v dobé a bezpeénostnl’mi pracovnl’ky v poétu dle
na’sledujl'ci specifikace:
Jeden pracovnl'k ostrahy na sméné v éasovém rozsahu:

PO od 06:30 hod. do 18:30 hod.
UT od 06:30 hod. do 14:30 hod.
ST od 06:30 hod. do 18:30 hod.
CT od 06:30 hod. do 14:30 hod.
PA od 06:30 hod. do 13:30 hod.

Zména doby plnéni a poétu bezpeénostnich pracovm’kfi
Objednatel je oprévnén zménit dobu provédénl' ostrahy nebo poéet bezpeénostnl'ch
pracovnl’kfi pisemm'lm pokynem doruéenym poskytovateli. Poskytovatel mé povinnost provést
takovou zménu v souladu s pl'sema pokynem objednatele nejpozdéji do 24 hodin po
doruéenl’ tohoto pokynu poskytovateli.

CENA

VV§e ceny

Cena za sluiby fyzické ostrahy je stanovené dohodou smluvnl’ch stran a (":inl’—za
jednu odstFeienou hodinu jednl'm pracovnl'kem ostrahy.

Bezpeénostnl’ sluiba bude ukonéena vidy a2 po opuétém’ prostor Iidmi. V pfl’padé poiadavku
Objednatele na poskytovénl’ mimofédnych hll'dacich sluieb sdéll' tento poiadavek Objednatel
Poskytovateli s dostateéa pFedstihem nejpozdéji 48 hodin pfed jejich poskytovénl'm. V
pfl’padé nesplnénl’ této Ihflty bez zérukyjejich zajiéténl'.

O poskytovénl' mimofédnych sluieb ostrahy bude mésiéné sepisovén protokol, kterV potvrdl'
odpovédné osoba Objednatele vidy k poslednl'mu dni v mésici

Ujednéni o DPH
Cena je ve smlouvé uvedena v Urovni bez DPH. K cené je oprévnén poskytovatel pFipoéI'st DPH
v zékonné sazbé platné ke dni zdanitelného plnénl'.

Dal§i cenové ujedném’
Ceny dle bodu 4.1 této smlouvy jsou stanoveny jako ceny nejvy§e pfl’pustné a nepfekroéitelné,



se započtením veškerých nezbytných nákladů, prací, dodávek, činností, rizik a zisku, vyjma
finančních vlivů (např. inflace, změna minimální mzdy), po celou dobu trvání této smlouvy.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Nárok na cenu
Poskytovateli vzniká nárok na zaplacení ceny řádným prováděním ostrahy.

5.2 Splatnost ceny a fakturace
Cena skutečně poskytnutých služeb je splatná měsíčně pozadu vždy do 30 dnů ode dne, kdy
byla faktura vystavená poskytovatelem doručena objednateli. Poskytovatel je oprávněn
vystavit fakturu nejdříve po skončení příslušného kalendářního měsíce.

5.3 Způsob placení
Faktury jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet poskytovatele
uvedený ve smlouvě, nebo na účet poskytovatelem dodatečně (nejpozději však v den
doručení faktury objednateli) písemně oznámený objednateli.

5.4 Okamžik úhrady
Cena se považuje za zaplacenou dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu
poskytovatele.

5.5 Náležitosti faktur
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle platných a účinných právních
předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a dle této Smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající
náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) zaslat ve lhůtě splatnosti zpět
Poskytovateli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou ceny
Předmětu plnění; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě
doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

6. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

6.1 Povinnosti objednatele
Objednatel je povinen:

a) dle konkrétních možností, vytvářet vhodné podmínky pro výkon ostrahy;

b) před nástupem bezpečnostních pracovníků k prvnímu výkonu ostrahy provést jejich
instruktáž v součinnosti s odpovědnou osobou poskytovatele, v rámci které seznámí
bezpečnostní pracovníky s místními podmínkami pro zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví a požární ochrany v provozovně;

c) bezplatně poskytnout poskytovateli prostory pro provádění ostrahy. Prostory určené pro
bezpečnostní pracovníky provádějící ostrahu jsou umístěny v objektu vrátnice u hlavního
vstupu do areálu a splňují tyto podmínky:
§ jsou zde umístěny uzamykatelné skříňky s přístupem pouze pro poskytovatele,
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se zapoétenl'm veékeeh nezbytnf/ch nékladfi, praCI', dodévek, éinnostl', rizik a zisku, vyjma
finanénl'ch vlivfl (napr. inflace, zména minimélnl' mzdy), po celou dobu trvénl'této smlouvy.

PLATEBNI' PODMI’NKY

Nérok na cenu
Poskytovateli vzniké nérok na zaplacenl' ceny rédm'lm provédénl'm ostrahy.

Splatnost ceny a fakturace
Cena skuteéné poskytnuth sluieb je splatné mésiéné pozadu vidy do 30 dnfi ode dne, kdy
byla faktura vystavené poskytovatelem doruéena objednateli. Poskytovatel je oprévnén
vystavit fakturu nejdrl've po skonéenl' pFI’sluéného kalendérnl’ho mésice.

Zpfisob placeni
Faktury jsou splatné bezhotovostné, a to bankovnl'm prevodem na liléet poskytovatele
uvedem'l ve smlouvé, nebo na Liéet poskytovatelem dodateéné (nejpozdéji v§ak v den
doruéenl’ faktury objednateli) pl'semné oznémeny objednateli.

Okamiik L'Ihrady
Cena se povaiuje za zaplacenou dnem pFipsénI' prl'sluéné ééstky ve prospéch OEtu
poskytovatele.

Néleiitosti faktur
Dafiovf/ doklad (faktura) musi obsahovat na’leiitosti dle platnY/ch a Uéinnych pra’vnl’ch
pFedpisfi, zejména zékona é. 235/2004 5b., 0 dani z pridané hodnoty, ve znénl' pozdéjél'ch
pFedpisfi, a dle této Smlouvy. V pripadé, 2e dafiovf/ doklad (faktura) nebude mI’t odpovidajl'ci
na’leiitosti, je Objednatel oprévnén dafiovf/ doklad (fakturu) zaslat ve lhflté splatnosti zpét
Poskytovateli k doplnénl’ éi opravé, anii se tak dostane do prodlenl' s L'Jhradou ceny
Predmétu plnénl'; IhCIta splatnosti poél’né béiet znovu ode dne doruéenl' néleiité
doplnéného éi opraveného dafiového dokladu (faktury) Objednateli.

OSTATNI' PRI-’\VA A POVINNOSTI

Povinnosti objednatele
Objednatel je povinen:

a) dle konkrétnl’ch moinostl’, vytvéret vhodné podml’nky pro kon ostrahy;

b) pred néstupem bezpeénostm’ch pracovnl'kfl k prvnl'mu konu ostrahy provést jejich
instruktéi v souéinnosti s odpovédnou osobou poskytovatele, v rémci které seznéml’
bezpeénostnl' pracovnl'ky s ml’stnl’mi podml'nkami pro zajiéténl’ bezpeénosti a ochrany
zdraVI' a poiérnl' ochrany v provozovné;

c) bezplatné poskytnout poskytovateli prostory pro provédénl' ostrahy. Prostory uréené pro
bezpeénostnl' pracovnl'ky provédéjl’ci ostrahu jsou uml’stény v objektu vrétnice u hlavnl'ho
vstupu do areélu a splfiujityto podml'nky:
. jsou zde uml'stény uzamykatelné skFI’fiky s pristupem pouze pro poskytovatele,



§ jsou vybaveny nábytkem (stůl, židle, skříň pro uložení svršků a osobních věcí),
§ mají přívod elektrické energie a telefonní linku;

d) umožnit poskytovateli bezplatně užívat sociální zařízení umístěné v budově vrátnice;

e) umožnit poskytovateli užívat telefonní přístroj pro komunikaci za účelem provádění
ostrahy.

6.2 Práva objednatele
Objednatel je oprávněn:

a) požadovat sdělení informací o prováděné ostraze a provádět kontrolu prováděné ostrahy.
Zjištěné závady budou zapsány do knihy služeb a povedou k okamžitému rozboru,
stanovení příčin a způsobu nápravy;

b) požadovat na poskytovateli předložení důkazů o bezúhonnosti a potřebné kvalifikaci
bezpečnostních pracovníků, přičemž poskytovatel je povinen takové důkazy bez
zbytečného odkladu předložit.

6.3 Povinnosti poskytovatele
Poskytovatel je povinen:

a) provádět ostrahu s náležitou odbornou péčí;

b) využívat důsledně všechny zákonné prostředky k řádnému provádění ostrahy a ochraně
práv objednatele;

c) provádět ostrahu podle pokynů objednatele, které jsou v souladu s právními předpisy a
touto smlouvou;

d) zajistit ostrahu prostřednictvím bezpečnostních pracovníků, kteří jsou bezúhonní,
dostatečně kvalifikováni k této činnosti a vybaveni odpovídajícími prostředky a výstrojí. Za
bezúhonnou se považuje osoba, která nemá v rejstříku trestů záznam o spáchání
úmyslného trestného činu.

e) zajistit, aby se všichni bezpečnostní pracovníci před nástupem k prvnímu výkonu ostrahy
zúčastnili instruktáže, kterou uskuteční zástupce objednatele v součinnosti s odpovědnou
osobou poskytovatele;

f) v odůvodněných případech dle pokynu objednatele bez zbytečného odkladu provést
výměnu bezpečnostního pracovníka;

g) předcházet možným škodám na střeženém majetku a plnit funkci ohlašovny požárů;

h) dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy týkajících se
požární ochrany, svými pracovníky; veškeré škody, které vzniknou porušením těchto
předpisů, jdou k tíži poskytovatele; pokud poskytovatel svojí činností vytvoří nebezpečná
místa nebo situace na pracovišti, je povinen je sám zabezpečit a neprodleně o tom
informovat objednatele.

i) vždy na požádání objednatele informovat objednatele o výkonu ostrahy, včetně
předložení knihy služeb a umožnění objednateli pořizovat z ní opisy nebo kopie, nejméně
však jedenkrát měsíčně. Kniha průběhu služeb musí být v místě provádění ostrahy
objednateli kdykoli přístupná;

j) bez zbytečného odkladu oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při provádění
ostrahy, a které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele;

6.2

6.3

d)
e)

. jsou vybaveny nébytkem (stfil, iidle, skfi'fi pro uloienl' svrékfl a osobnl'ch véci),

. majl' pFI'vod elektrické energie a telefonnl' linku;

umoinit poskytovateli bezplatné uil'vat sociélnl’ zafl’zenl' uml’sténé v budové vrétnice;

umoinit poskytovateli uil'vat telefonnl’ pfl'stroj pro komunikaci za liléelem provédénl’
ostrahy.

Pra’va objednatele
Objednatel je oprévnén:

8)

b)

poiadovat sdélenl' informaci o prova’déné ostraze a provédét kontrolu provédéné ostrahy.
Zjiéténé zévady budou zapsény do knihy sluieb a povedou k okamiitému rozboru,
stanovenl' pFI’éin a zpCIsobu népravy;

poiadovat na poskytovateli pFedloienI' dflkazfl o bezdhonnosti a potFebné kvalifikaci
bezpeénostnl'ch pracovnl'kCI, pFiEemi poskytovatel je povinen takové dfikazy bez
zbyteéného odkladu pFedloiit.

Povinnosti poskytovatele
Poskytovatel je povinen:

8)
b)

C)

d)

f)

g)

h)

J')

provédét ostrahu s néleiitou odbornou péél';

vyuil'vat dflsledné v§echny zékonné prostfedky k Fédnému provédénl’ ostrahy a ochrané
prév objednatele;

provédét ostrahu podle pokynfi objednatele, které jsou v souladu s prévm’mi pfedpisy a
touto smlouvou;

zajistit ostrahu prostfednictvim bezpeénostnl’ch pracovnl'kfl, kteFI' jsou bezuhonnl',
dostateéné kvalifikovéni k této éinnosti a vybaveni odpovidajl’cimi prostfedky a strojI'. Za
bezuhonnou se povaiuje osoba, které nemé vrejstFI’ku trestfl zéznam o spéchénl'
L'mslného trestného éinu.

zajistit, aby se v§ichni bezpeénostnl' pracovnl’ci pfed néstupem k prvnl'mu konu ostrahy
zOEastnili instruktéie, kterou uskuteénl' zéstupce objednatele v souéinnosti s odpovédnou
osobou poskytovatele;

v odflvodném'lch pfl’padech dle pokynu objednatele bez zbyteéného odkladu provést
vyménu bezpeénostm’ho pracovnl'ka;

pfedchézet moia ékodém na stfeieném majetku a plnit funkci ohlaéovny poiérfi;

dodriovat pfedpisy bezpeénosti a ochrany zdraVI' pfi préci, jakoi i pfedpisy tykajl'cich se
poiérnl' ochrany, svymi pracovnl'ky; veékeré ékody, které vzniknou poruéenl'm téchto
pfedpisfi, jdou k tl'ii poskytovatele; pokud poskytovatel svojl' éinnostl' vytvofi' nebezpeéné
ml'sta nebo situace na pracoviéti, je povinen je sém zabezpeéit a neprodlené 0 tom
informovat objednatele.

vidy na poiédém’ objednatele informovat objednatele o konu ostrahy, véetné
pfedloienl' knihy sluieb a umoiném’ objednateli pofizovat 2 nl' opisy nebo kopie, nejméné
véak jedenkrét mésiéné. Kniha prfibéhu sluieb musi byt v’sté provédénl’ ostrahy
objednateli kdykoli pfl'stupné;

bez zbyteéného odkladu oznémit objednateli v§echny okolnosti, které zjistil pFi provédénl'
ostrahy, a které mohou mI’t vliv na zménu pokynL'] objednatele;



k) zaznamenávat průběh ostrahy v knize služeb včetně všech zvláštních a mimořádných
událostí, ke kterým během ostrahy došlo;

l) zvláštní a mimořádné události bezprostředně hlásit objednateli, případně uvědomit dle
okolností též Policii ČR. To ho nezbavuje povinnosti učinit nezbytná opatření k zamezení
vzniku škody nebo jejímu zmírnění;

m) předkládat objednateli návrhy na opatření nutná k řádnému zajištění prováděné ostrahy;

n) další činnosti uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, která je její nedílnou součástí;

o) jestliže poskytovatel nakládá při plnění závazků podle této smlouvy osobními údaji, je
povinen postupovat při nakládání těmito údaji podle právních předpisů o ochraně
osobních údajů.

6.4 Práva poskytovatele
Poskytovatel je oprávněn na náklady objednatele provést, je-li to v zájmu objednatele,
nezbytná a neodkladná opatření, k nimž z objektivních důvodů nemůže získat od objednatele
včas předběžný souhlas. O provedení těchto opatření je poskytovatel povinen objednatele
neprodleně informovat. Jedná se o případ, kdy poskytovatel musí zabezpečit dostatečnou
ochranu objektu a je zde nebezpečí z prodlení a má se na myslí zejména posílení ostrahy na
dobu nezbytně nutnou (poškození oplocení objektu, vznik mimořádné události apod.)

6.5 Požadavky kladené na osoby použité při plnění povinností

Poskytovatel bude zajišťovat ostrahu prostřednictvím bezpečnostních pracovníků, kteří musí
splňovat podmínku bezúhonnosti ve smyslu 6.3 d) této smlouvy.

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

7.1 Poskytovatel odpovídá objednateli za veškeré škody vzniklé na majetku objednatele, i na
majetku třetích osob v případě vědomého porušení smluvních povinností.  Této povinnosti je
poskytovatel zproštěn v případě, prokáže-li, že porušení povinnosti bylo způsobenou
okolnostmi vylučující odpovědnost nebo prokáže-li, že škodu nezavinil nebo tato škoda vznikla
jednáním poškozené strany. V případě vzniku škody nemá poškozená strana nárok na náhradu
škody v souvislosti s nedostatkem součinnosti, ke které byla poškozená strana povinna.

7.2 Poskytovatel se zavazuje učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení takovéto škody nebo k
jejich zmírnění.

7.3 Poskytovatel je povinen ohlásit odpovědnému zástupci objednatele dle přílohy č. 1 této
smlouvy vznik každé takovéto škody.

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

k) zaznamenévat prfibéh ostrahy v knize sluieb véetné v§ech zvléétnl’ch a mimofédnych
udélostl', ke ktee béhem ostrahy doélo;

I) zvléétnl' a mimoFédné udélosti bezprostFedné hlésit objednateli, pfl’padné uvédomit dle
okolnostl' téi Policii CR. To ho nezbavuje povinnosti uéinit nezbytné opatfenl’ k zamezenl'
vzniku ékody nebo jejl'mu zml’rnénl';

m) pfedklédat objednateli na’vrhy na opatFenI' nutné k Fédnému zajiéténl’ provédéné ostrahy;

n) dalél’ Einnosti uvedené v PFiloze E. 2 této smlouvy, které je jejl' nedl'lnou souééstl’;

o) jestliie poskytovatel naklédé pfi plnénl' zévazkfi podle této smlouvy osobnl'mi L'Jdaji, je
povinen postupovat pFi naklédém’ témito Odaji podle prévnl'ch pfedpisfi o ochrané
osobnl'ch Udajfi.

Pra’va poskytovatele
Poskytovatel je oprévnén na néklady objednatele provést, je—li to v zéjmu objednatele,
nezbytné a neodkladné opatFenI', k nimi z objektivnl'ch dfivodfl nemflie ziskat od objednatele
véas pfedbéinf/ souhlas. O provedenl' téchto opatfenl’ je poskytovatel povinen objednatele
neprodlené informovat. Jedné se 0 pfl’pad, kdy poskytovatel musi zabezpeéit dostateénou
ochranu objektu a je zde nebezpeél' z prodlenl' a mé se na mysll’ zejména posilenl’ ostrahy na
dobu nezbytné nutnou (poékozenl’ oplocenl' objektu, vznik mimoFédné udélosti apod.)

Poiadavky kladené na osoby pouiité pFi plnéni povinnosti

Poskytovatel bude zajiét’ovat ostrahu prostfednictvim bezpeénostnl'ch pracovnl'kfi, kteFI’ musi
splfiovat podml'nku bezfihonnosti ve smyslu 6.3 d) této smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA §KODU

Poskytovatel odpovidé objednateli za ve§keré ékody vzniklé na majetku objednatele, i na
majetku tFetI’ch osob v pFI’padé védomého poruéenl’ smluvnl'ch povinnosti. Této povinnosti je
poskytovatel zproétén v pFI’padé, prokéie—Ii, 2e poru§eni povinnosti bylo zpflsobenou
okolnostmi vyluéujl’ci odpovédnost nebo prokéie—li, 2e ékodu nezavinil nebo tato ékoda vznikla
jednénl'm poékozené strany. V pFI’padé vzniku §kody nemé poékozené strana nérok na néhradu
ékody v souvislosti s nedostatkem souéinnosti, ke které byla po§kozené strana povinna.

Poskytovatel se zavazuje uéinit veékeré opatFenI' potfebné k odvrécenl' takovéto ékody nebo k
jejich zml'rnénl’.

Poskytovatel je povinen ohlésit odpovédnému zéstupci objednatele dle pfilohy E. 1 této
smlouvy vznik kaidé takovéto §kody.



8. POJIŠTĚNÍ

8.1 Rozsah pojištění
Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy udržovat v platnosti a účinnosti
pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám provozní činností ve smyslu této
smlouvy s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 

9. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A PRODLENÍ

9.1 Úrok z prodlení
Je-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny nebo její části, je poskytovatel oprávněn
požadovat zaplacení úroků z prodlení ve výši  z dlužné částky za každý den prodlení.
Pokud se objednatel ocitne v prodlení s placením po dobu delší 30 dní, je poskytovatel
oprávněn pozastavit plnění předmětu této smlouvy, a to až do zaplacení dlužných částek.

9.2 Okolnosti vylučující prodlení
Porušení povinnosti způsobené okolností vylučující odpovědnost za škodu se nepovažuje za
prodlení s plněním povinnosti, a to po celou dobu, po kterou taková okolnost trvá. Nastane-li
okolnost vylučující odpovědnost, pro kterou nemůže být plněna některá povinnost podle této
smlouvy, je smluvní strana povinna tuto skutečnost druhé smluvní straně neprodleně
oznámit.

9.3 Smluvní pokuta
Objednatel je oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši  za každý
prokazatelný  případ neplnění nebo nedostatečného či chybného provádění ostrahy ze strany
poskytovatele Smluvní pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a v plné výši.

10. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

10.1 Doba trvání
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2021.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění
v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

10.2 Smluvní vztah lze ukončit:
a) dohodou smluvních stran;

b) písemnou výpovědi danou kteroukoliv ze smluvních stran bez udání důvodu. Výpovědní
doba je v tomto případě tříměsíční. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem
následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně.

10.3 Odstoupení od smlouvy
Smluvní strana je oprávněna v případě podstatného porušení závazků vyplývajících z této
smlouvy druhou smluvní stranou od smlouvy odstoupit. Platnému odstoupení od smlouvy

8.1

9.1

9.2

9.3

10.

10.1

10.2

10.3

POJI§TENi

Rozsah poji§téni
Poskytovatel se zavazuje po dobu trvénl' této smlouvy udriovat v platnosti a uéinnosti
pojiéténl' odpovédnosti za ékody zpfisobené tFetI’m osobém provoznl' éinnosti ve smyslu této
smlouvy s limitem pojistného plnénl' ve vVéi minimélné—

ZAJI§TENi ZAVAZKI‘J A PRODLENI’

Urok z prodlem’
Je—li objednatel v prodlenl' se zaplacenl'm ceny nebo jejl' éésti, je poskytovatel oprévnén
poiadovat zaplacenl’ L'JrokCI z prodlenl’ ve vVéi- z dluiné ééstky za kaidf/ den prodlenl'.
Pokud se objednatel ocitne v prodlenl' s placenl'm po dobu delél' 30 dnl', je poskytovatel
oprévnén pozastavit plnénl’ pfedmétu této smlouvy, a to ai do zaplacenl' dluim'lch ééstek.

Okolnosti vyluéujici prodlem’
Poruéenl' povinnosti zpflsobené okolnostl' vyluéujl'ci odpovédnost za ékodu se nepovaiuje za
prodlenl' s plnénl’m povinnosti, a to po celou dobu, po kterou takové okolnost trvé. Nastane—Ii
okolnost vyluéujl'ci odpovédnost, pro kterou nemfiie t plnéna nékteré povinnost podle této
smlouvy, je smluvnl' strana povinna tuto skuteénost druhé smluvnl' strané neprodlené
oznémit.

Smluvm’ pokuta
Objednatel je oprévnén lilétovat poskytovateli smluvnl’ pokutu ve vyéi - za kaidf/
prokazatelny pFI’pad neplnénl' nebo nedostateéného <':i chybného provédénl’ ostrahy ze strany
poskytovatele Smluvnl' pokuty hradl’ povinné strana nezévisle na tom, zda a vjaké vyéi vznikne
druhé strané ékoda, kterou Ize vyméhat samostatné a v plné vyéi.

DOBA TRVANI’ A UKONéENI' SM LOUVY

Doba trvénl’
Smlouva se uzaviré na dobu uréitou od 01.01.2021 do 31.12.2021.
Smlouva navé platnosti dnem podpisu obéma stranami a 06innosti nabyvé dnem zvei‘ejnénl'
v registru smluv na Portéle veFejné sprévy dle za’kona E. 340/2015 5b., 0 registru smluv.

Smluvnl'vztah Ize ukonEit:
a) dohodou smluvnl'ch stran;

b) pl'semnou vovédi danou kteroukoliv ze smluvnl'ch stran bez udénl’ dfivodu. VVpovéa'
doba je vtomto pfl’padé tFI’mésiénI'. VVpovéa’ doba poél'né béiet prvnl'm dnem
nésledujl'ciho mésice po doruéenl' vovédi druhé strané.

Odstoupenl' od smlouvy
Smluvnl' strana je oprévnéna vpfi'padé podstatného poruéenl' zévazkfl vypvajl'cich ztéto
smlouvy druhou smluvnl' stranou od smlouvy odstoupit. Platnému odstoupenl’ od smlouvy



musí vždy předcházet doručení písemné výzvy druhé straně k odstranění závadného stavu
nejpozději do 3 dnů od doručení takové výzvy. Teprve po marném uplynutí této lhůty je
smluvní strana oprávněna písemnou formou odstoupit od této smlouvy.

Za podstatné porušení závazků smluvní strany považují:

a) prodlení objednatele se zaplacením ceny po dobu delší než 30 dnů;

b) prodlení se splněním jakéhokoli závazku druhé smluvní strany pod dobu delší než 30 dnů,
není-li ve smlouvě stanoveno jinak;

c) porušení povinnosti mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací dle čl. 11 této smlouvy;

d) opakované neplnění ostrahy v požadovaném rozsahu nebo hrubé porušení výkonu
ostrahy bezpečnostními pracovníky poskytovatele, přestože byl poskytovatel písemně
vyzván objednatelem ke zjednání nápravy a tuto nápravu neprovedl v termínu v této
výzvě stanoveném nebo nejpozději do 3 dnů od doručení této výzvy. Hrubým porušením
výkonu ostrahy bezpečnostními pracovníky poskytovatele se rozumí zejména prokázané
požití alkoholických nápojů, prokázaná nepřítomnost ve střeženém objektu, úmyslné
poškození, zničení nebo odcizení majetku objednatele.

10.4 Účinnost odstoupení
Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně.

10.5 Účinky odstoupení
Smlouva se odstoupením zrušuje s účinky ex nunc (od okamžiku účinnosti odstoupení od
smlouvy) a proto v důsledku odstoupení nezanikají práva a povinnosti týkající se období od
uzavření smlouvy do okamžiku účinnosti odstoupení a strany nemají povinnost vracet si plnění
poskytnuté podle smlouvy, vztahující se k období od uzavření smlouvy do okamžiku
odstoupení. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ani práva smluvních stran na úhradu
splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

11. MLČENLIVOST A OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

11.1 Poskytovatel se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které se
dozvěděl v souvislosti s plněním závazků podle této smlouvy. Tato povinnost se nevztahuje na
případy, kdy poskytovatel tyto informace, okolnosti či údaje sděluje třetím osobám při plnění
závazků z této smlouvy, je-li to nutné či účelné pro řádné splnění povinností poskytovatele z
této smlouvy.

11.2 Závazek dle předchozího ustanovení zůstává v platnosti i po ukončení účinnosti této smlouvy.

12. DORUČOVÁNÍ A JINÁ KOMUNIKACE

12.1 Způsoby doručování
Nestanoví-li tato smlouva jinak, považují se veškeré písemnosti, oznámení a dokumenty podle

10.4

10.5

11.

11.1

11.2

12.

12.1

musi vidy pfedchézet doruéenl' pl'semné vyzvy druhé strané k odstranénl’ zévadného stavu
nejpozdéji do 3 dnfl od doruéenl' takové svy. Teprve po marném uplynutl’ této lhfity je
smluvnl’ strana oprévnéna pl'semnou formou odstoupit od této smlouvy.

Za podstatné poruéenl' zévazkfi smluvnl’ strany povaiujl':

a) prodlenl' objednatele se zaplacenl'm ceny po dobu delél' nei 30 dnfi;

b) prodlenl' se splnénl’m jakéhokoli zévazku druhé smluvnl’ strany pod dobu delél' nei 3O dnl‘J,
neni—li ve smlouvé stanoveno jinak;

c) poruéenl' povinnosti mléenlivosti a ochrany dflvérm'lch informaci dle El. 11 této smlouvy;

d) opakované neplnénl' ostrahy v poiadovaném rozsahu nebo hrubé poruéenl' konu
ostrahy bezpeénostm’mi pracovnl’ky poskytovatele, pfestoie byl poskytovatel pl'semné
vyzvén objednatelem ke zjednénl' népravy a tuto népravu neprovedl v terminu v této
vyzvé stanoveném nebo nejpozdéji do 3 (1a od doruéenl' této vyzvy. HrubY/m poruéenl'm
vykonu ostrahy bezpeénostnl'mi pracovnl'ky poskytovatele se rozuml' zejména prokézané
poiitl' alkoholicch népojfi, prokézané nepFI'tomnost ve stfeieném objektu, amyslné
po§kozenI’, zniéenl' nebo odcizenl' majetku objednatele.

Uéinnost odstoupenl'
Odstoupenl’ je L'JEinné okamiikem doruéenl' pl'semného oznémenl' o odstoupenl’ druhé smluvnl’
strané.

Uéinky odstoupeni
Smlouva se odstoupenl'm zruéuje s uéinky ex nunc (od okamiiku L'Jéinnosti odstoupenl' od
smlouvy) a proto v dflsledku odstoupenl’ nezanikajl' préva a povinnosti tajI'CI' se obdobl' od
uzavfenl' smlouvy do okamiiku 06innosti odstoupenl' a strany nemajl' povinnost vracet si plnénl'
poskytnuté podle smlouvy, vztahujl’ci se k obdobl' od uzavFenI' smlouvy do okamiiku
odstoupenl'. Odstoupenl'm od smlouvy nejsou dotéena ani préva smluvnl’ch stran na 0hradu
splatné smluvnl' pokuty a na néhradu ékody.

MLCENLIVOST A OCHRANA DDVERNY’CH INFORMACI'

Poskytovatel se zavazuje uchovat v tajnosti veékeré informace, okolnosti a Udaje, které se
dozvédél v souvislosti s plnénl’m zévazkfi podle této smlouvy. Tato povinnost se nevztahuje na
pFI’pady, kdy poskytovatel tyto informace, okolnosti <':i udaje sdéluje tfetl'm osobém pfi plnénl'
zévazkfi z této smlouvy, je—Ii to nutné éi L'Jéelné pro Fédné splnénl' povinnosti poskytovatele z
této smlouvy.

Zévazek dle pFedchoziho ustanovenl’ zfistévé v platnosti i po ukonéenl’ L'Jéinnosti této smlouvy.

DORuéovANI’ A JINA KOMUNIKACE

Zpfisoby doruéovém’
Nestanovi—Ii tato smlouva jinak, povaiujl' se veékeré pl'semnosti, oznémenl' a dokumenty podle



této smlouvy za řádně předané nebo doručené, pokud budou učiněny oprávněnou osobou
nebo adresované oprávněné osobě a budou:
a) doručeny osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to ve chvíli, kdy budou

doručeny na adresu sídla druhé smluvní strany nebo na adresu dodatečně písemně
oznámenou druhé smluvní straně;

b) zaslány pomocí elektronické sítě, a to ve chvíli, kdy budou odeslány z e-mailové adresy
odesílatele, a odesílatel obdrží potvrzení, že e-mailová zpráva byla doručena na e-
mailovou adresu příjemce; neobdržel-li odesílatel potvrzení, považuje se zpráva za
doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky příjemce.

12.2 Způsoby změny a zrušení smlouvy
Změnu této smlouvy či její ukončení není možné provést prostřednictvím e-mailu. Změnit či
ukončit tuto smlouvu je možné pouze na základě písemného úkonu doručeného druhé
smluvní straně osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence.

12.3 Místo doručení
Kontaktní adresy či čísla platná pro doručování jsou uvedeny u kontaktních osob v Příloze č. 1
této smlouvy. Adresa pro doručování písemností je aktuální sídlo nebo místo podnikání
smluvní strany zapsané v obchodním rejstříku.

12.4 Změna údajů
Změní-li kterákoliv ze stran některý z kontaktních údajů, zavazuje se tuto změnu bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně. Změna je vůči druhé straně účinná okamžikem
doručení oznámení.

13. ROZHODNÉ PRÁVO

13.1 Smlouva, její výklad a otázky v ní neupravené se řídí českým právem zejména zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

14. ŘEŠENÍ SPORŮ

14.1 Smluvní strany se dle § 89a občanského soudního řádu dohodly, že k řešení případných sporů
mezi smluvními stranami plynoucích ze smlouvy je příslušným soudem soud, jehož místní
příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.

15. KONTAKTNÍ OSOBY

15.1 Seznam kontaktních osob
Aktuální seznam kontaktních osob platný k datu uzavření smlouvy je Přílohou č. 1 této
smlouvy.

15.2 Překročení kompetencí kontaktních osob
Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že právní úkony učiněné nebo adresované mimo rozsah
výše vymezených pravomocí nejsou vůči žádné ze smluvních stran účinné.

12.2

12.3

12.4

13.

13.1

14.

14.1

15.

15.1

15.2

této smlouvy za Fédné pFedané nebo doruéené, pokud budou uéinény oprévnénou osobou
nebo adresované oprévnéné osobé a budou:
a) doruéeny osobné nebo prostfednictvim driitele poétovnl' licence, a to ve chVI'Ii, kdy budou

doruéeny na adresu sidla druhé smluvnl' strany nebo na adresu dodateéné pl'semné
ozna’menou druhé smluvnl' strané;

b) zaslény pomoci elektronické sité, a to ve chVI'Ii, kdy budou odeslény z e—mailové adresy
odesilatele, a odesilatel obdril’ potvrzenl', 2e e—mailové zpréva byla doruéena na e—
mailovou adresu pfl’jemce; neobdriel—li odesilatel potvrzenl', povaiuje se zpréva za
doruéenou okamiikem, kdy dorazi do elektronické schrénky pfl’jemce.

Zpfisoby zmény a zru§eni smlouvy
Zménu této smlouvy éi jejl' ukonéenl' nenI’ moiné provést prostfednictvim e—mailu. Zménit éi
ukonéit tuto smlouvu je moiné pouze na zékladé pl’semného lZIkonu doruéeného druhé
smluvnl’ strané osobné nebo prostFednictVI'm driitele poétovnl' licence.

Misto doruéeni
Kontaktnl’ adresy éi éisla platné pro doruéovém’jsou uvedeny u kontaktnl'ch osob v PFI’loze E. 1
této smlouvy. Adresa pro doruéovénl' pl'semnostl’ je aktuélnl' sidlo nebo ml’sto podnikénl'
smluvnl’ strany zapsané v obchodnl'm rejstfi'ku.

Zména L'Idajfi
Zméni—Ii kterékoliv ze stran nékterf/ zkontaktnl’ch Udajfl, zavazuje se tuto zménu bez
zbyteéného odkladu oznémit druhé strané. Zména je vfléi druhé strané L'Jéinné okamiikem
doruéenl’oznémenl’.

ROZHODNE PRAvo

Smlouva, jejl' klad a otézky v m’ neupravené se Fidl’ (":eskym prévem zejména zékonem é.
89/2012 5b., obéansky zékonl'k, ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfi.

RE§ENi SPORL°J

Smluvnl' strany se dle § 893 obéanského soudnl'ho Fédu dohodly, ie k Feéem’ pfl’padnych sporfl
mezi smluvnl'mi stranami plynoucich ze smlouvy je pFI’sluéa soudem soud, jehoi ml'stnl’
pFI’sluénost se Fl'dl' obecm'lm soudem objednatele.

KONTAKTNI' ososv

Seznam kontaktnich osob
Aktuélnl' seznam kontaktnl’ch osob plat k datu uzavfenl’ smlouvy je Pfilohou E. 1 této
smlouvy.

Pfekroéem' kompetenci kontaktnich osob
Smluvnl' strany prohlaéujl’ a potvrzujl', ie prévnl’ L'Jkony uéinéné nebo adresované mimo rozsah
vyée vymezenY/ch pravomoci nejsou vfiéi iédné ze smluvnl'ch stran L'Jéinné.



15.3 Změna kontaktních osob
Změna v kontaktních osobách uvedených Příloze č. 1 této smlouvy je účinná doručením
písemného oznámení (dle podmínek dohodnutých v této smlouvě) druhé smluvní straně, ze
kterého bude vyplývat, že tato strana mění kontaktní osobu. V případě, že z oznámení bude
vyplývat, že smluvní strana pouze odvolala svoji kontaktní osobu, aniž by zároveň určila
novou, je oprávněn v dané oblasti jednat za tuto smluvní stranu její statutární zástupce.

16. SALVATORNÍ USTANOVENÍ

16.1 V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají
ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či
neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a
smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Platnost a účinnost
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění
v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, kde bude zveřejněna v plném rozsahu.

17.2 Přístupnost textu smlouvy
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem
Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a
která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselného označení smlouvy a
datum jejího ustanovení. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění.

17.3 Stejnopisy
Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení
obdrží objednatel a jedno vyhotovení poskytovatel služby.

17.4 Změny a doplnění smlouvy
Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy mohou být činěny pouze písemně, formou
číslovaných dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.

17.5 Svobodný projev vůle
Účastníci prohlašují, že při sjednávání této smlouvy jednají svobodně, vážně a určitě a že tyto
nesjednávají v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své
podpisy.

17.6 Tato smlouva byla schválena radou města dne 01.12.2020 č. usnesení 1340.

17.7 Přílohy
Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

15.3

16.

16.1

17.

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

Zména kontaktm’ch osob
Zména v kontaktnl’ch osobéch uvedenych Pfiloze <':. 1 této smlouvy je Oéinné doruéenl'm
pl'semného oznémenl' (dle podml'nek dohodnuth v této smlouvé) druhé smluvnl' strané, ze
kterého bude vypvat, 2e tato strana ménl' kontaktnl' osobu. V pFI’padé, ie 2 oznémenl’ bude
vyplY/vat, 2e smluvnl' strana pouze odvolala svoji kontaktnl' osobu, anii by zérovefi uréila
novou, je oprévnén v dané oblasti jednat za tuto smluvnl' stranu jejl' statutérnl' zéstupce.

SALVATORNI’ USTANOVENI’

V pFI’padé, ie nékteré ustanovenl’ smlouvy je nebo se stane neplatné éi neUéinné, zfistévajl'
ostatnl' ustanovenl' smlouvy platné a uéinné. Smluvnl' strany se zavazujl' nahradit neplatné (":i
neUéinné ustanovenl' smlouvy ustanovenl'm jim'lm, platnym a 06ina, které svym obsahem a
smyslem odpovidé nejlépe obsahu a smyslu ustanovenl’ pfivodnl'ho.

zAvEREéNA USTANOVENI’

Platnost a L'IEinnost
Tato smlouva navé platnosti dnem podpisu obéma stranami a uéinnosti dnem zvefejnénl’
v informaénl’m systému registru smluv na Portéle vefejné sprévy dle zékona é. 340/2015 Sb., 0
registru smluv, kde bude zveFejnéna v plném rozsahu.

Pi‘istupnost textu smlouvy
Smluvnl' strany souhlasi 5 mm, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené méstem
BI’lina, které bude pfl'stupné dle zékona E. 106/1999 Sb. 0 svobodném pfl'stupu k informacim, a
které obsahuje lZIdaje o smluvnl'ch stranéch, pFedmétu smlouvy, él'selného oznaéem’ smlouvy a
datum jejiho ustanovenl’. Smluvnl' strany prohlaéujl', ie skuteénosti uvedené vtéto smlouvé
nepovaiujl’ za obchodm’tajemstvi a udélujl' svolenl’ kjejich zpfi'stupnénl'.

Stejnopisy
Tato smlouva je sepséna ve tFech vyhotovenl'ch s platnosti originélu, z nichi dvé vyhotovenl'
obdril’ objednatel a jedno vyhotovenl' poskytovatel sluiby.

Zmény a doplném’ smlouvy
Jakékoliv zmény nebo doplnénl' této smlouvy mohou t Einény pouze pl’semné, formou
él’slovanf/ch dodatkfi, odsouhlasem'lch obéma smluvnl'mi stranami.

Svobodnv projev vfile
Uéastm’ci prohlaéujl', ie pFi sjednévénl' této smlouvy jednajl’ svobodné, véiné a uréité a 2e tyto
nesjednévajl' vtl'sni nebo za népadné nevyhodnf/ch podml'nek a na dflkaz toho pfipojujl’ své
podpisy.

Tato smlouva byla schvélena radou mésta dne 01.12.2020 E. usnesenl’ 1340.

PFilohy
Nedl’lnou souééstl’ této smlouvy jsou:



Příloha č. 1 – seznam kontaktních osob aktuální k datu uzavření smlouvy,
Příloha č. 2 – směrnice pro výkon fyzické ostrahy (strážní služby)

V Bílině dne …………… 2020 V Olomouci dne ……………………. 2020

Za objednatele: Za poskytovatele:

………………………………………………….. …………………………………………..
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová FORCORP GROUP spol. s r.o.

starostka města Mgr. Irena Jelínková
jednatelka společnosti

PFI’loha <':. 1 — seznam kontaktnl’ch osob aktuélnl' k datu uzavFenI' smlouvy,
PFI’loha <':. 2 — smérnice pro kon fyzické ostrahy (stréinl' sluiby)

V BI’liné dne ............... 2020 V Olomouci dne ......................... 2020

la objednatele: Za poskytovatele:

Mgr. Zuzana Schwarz Bartipénové FORCORP GROUP spol. s r.o.
starostka mésta Mgr. Irena Jell'nkové

jednatelka spoleénosti



Příloha č. 1 – seznam kontaktních osob aktuální k datu uzavření smlouvy

Kontaktní osoby poskytovatele:

1. Plnění podmínek dohodnutých ve smlouvě, stížnosti na jednání pracovníků a osob jednajících za
poskytovatele, reklamace přijatých plnění:

Jméno:
Funkce:
Tel. č.:
E-mail:

2. Změny obsahu smlouvy, zrušení smlouvy a s tím související přijímání písemností:

Jméno:
Funkce:
Tel. č.:
E-mail:

3. Ostatní záležitosti, zejména věci provozní:

Jméno:
Funkce:
Tel. č.:
E-mail:

Kontaktní osoby objednatele:

1. Plnění podmínek dohodnutých ve smlouvě:

Jméno:
Funkce:
Tel. č.:
E-mail:

2. Změny obsahu smlouvy, zrušení smlouvy a s tím související přijímání písemností:

Jméno:
Funkce: í
Tel. č.:
E-mail:

3. Ostatní záležitosti, zejména věci provozní:

Jméno:
Funkce:
Tel. č.:
E-mail:

PFI’IOha E. 1 — seznam kontaktnich osob aktuélni k datu uzavFenI' smlouvy

Kontaktnl' osobv poskvtovatele:

1. Plnénl’ podml’nek dohodnutych ve smlouvé, stl'inosti na jednénl’ pracovm’kfl a osob jednajl'cich za
poskytovatele, reklamace pFijath plnénl':

Jméno= —Funkce: —Tel.é.: —E—man: —

2. Zmény obsahu smlouvy, zruéenl' smlouvy a 5 mm souvisejl'ci pfijl'ménl' pl'semnostl’:

Jméno= —Funkce: —Tel.é.: —E—man: —
3. Ostatnl' za’leiitosti, zejména véci provoznl’:

Jméno: —Funkce: —we: —E-man: —
Kontaktnl' osobv objednatele:

1. Plnénl' podml’nek dohodnuth ve smlouvé:

Jménoz —Funkcez —Tel-6.: —E-man: —

2. Zmény obsahu smlouvy, zru§enl’ smlouvy a 5 mm souvisejl’ci pFijl'ménI’ pl’semnostl':

Jméno: —Funkcez —iTel-6.: —E-man: —

3. Ostatnl’ zéleiitosti, zejména véci provoznl':

Jménoz —Funkce=—Tel-6.: —E-man: —



Příloha č. 2 – směrnice pro výkon fyzické ostrahy (strážní služby)
Bude vypracována do zahájení poskytování služby na základě konkrétních požadavků odběratele

Poskytovatel zajistí základní činnosti ostrahy a informační služby
· Informační službu pro návštěvy
· Přesměrování telefonických hovorů
· Odemykání a zamykání hlavního vchodu (z ul. Břežánská 50/4 ) a vedlejšího vchodu (z ul. M.

Majerová) MěÚ dle daného harmonogramu
· Kontrolu zhasnutí chodbových světel po pracovní době zaměstnanců MěÚ
· Kontrolu oken ve společných prostorách budovy (chodby)

Poskytovatel zajistí obecné požadavky na výkon ostrahy a informační služby
· Přítomnost pracovníka ostrahy a informační služby po stanovenou pracovní dobu dle

požadavků objednavatele
· Periodické pochůzky po objektu v intervalu min. po 2 hodinách
· Služba je vykonávána ve společenském stejnokroji
· Vybavení jmenovkou s názvem agentury a nápisem „Ostraha objektu“
· Dodržování pravidel společenského chování při plnění pracovních povinností
· Při pochůzkové činnosti v rámci budovy se zaměřit na zamezení možnosti narušení pořádku

jinými osobami

Vybavení zaměstnanců ostrahy a informační služby a další požadavky
· Společenský stejnokroj (vlastní uniforma ostrahy, včetně jmenovky s názvem agentury a

nápisem „OSTRAHA OBJEKTU“)
· Proškolení svých zaměstnanců ze základních předpisů BOZP a PO
· Poskytovatel zajistí plnění výkonu ostrahy a informační služby výhradně vlastními zaměstnanci
· Poskytovatel předloží jmenný seznam zaměstnanců, kteří budou provádět ostrahu a

informační službu
· Poskytovatel se zavazuje, že na svůj náklad opatří veškeré věci, pracovní pomůcky

Pi‘l’loha E. 2 — smérnice pro vy’kon fyzické ostrahy (stréini sluiby)
Bude vypracovéna do zahéjenl' poskytovénl’ sluiby na zékladé konkrétnl'ch poiadavkfi odbératele

Poskytovatel zajistl' zékladnl' éinnosti ostrahy a informaénl' sluiby
Informaénl' sluibu pro névétévy
PFesmérovénI’ telefonickych hovorfi
Odemykénl' a zamykénl' hlavnl'ho vchodu (2 ul. BFeiénské 50/4 ) a vedlejél'ho vchodu (2 ul. M.
Majerové) MéU dle daného harmonogramu
Kontrolu zhasnutl' chodbo/ch svétel po pracovnl' dobé zaméstnancfi MéU
Kontrolu oken ve spoleénf/ch prostoréch budovy (chodby)

Poskytovatel zajistl' obecné poiadavky na vykon ostrahy a informaénl’ sluiby
PFI’tomnost pracovnl'ka ostrahy a informaénl' sluiby po stanovenou pracovnl' dobu dle
poiadavkfl objednavatele
Periodické pochflzky po objektu v intervalu min. po 2 hodinéch
Sluiba je vykonévéna ve spoleéenském stejnokroji
Vybavem’jmenovkou s nézvem agentury a népisem ,,Ostraha objektu”
Dodriovénl’ pravidel spoleéenského chovénl' pFi plnénl' pracovnl'ch povinnostl'
PFi pochflzkové éinnosti v rémci budovy se zaméfit na zamezenl’ moinosti naruéenl’ pofédku
jinymi osobami

Vybavenl' zaméstnancfi ostrahy a informaénl' sluiby a dalél' poiadavky
Spoleéenskf/ stejnokroj (vlastnl' uniforma ostrahy, véetné jmenovky s nézvem agentury a
népisem ,,OSTRAHA OBJEKTU”)
Proékolem’ sch zaméstnancfi ze zékladnl'ch pFedpisO BOZP a PO
Poskytovatel zajistl’ plnénl’ konu ostrahy a informaénl' sluiby vyhradné vlastnl'mi zaméstnanci
Poskytovatel pfedloiijmenny seznam zaméstnancfl, kteh’ budou provédét ostrahu a
informaénl’ sluibu
Poskytovatel se zavazuje, ie na svfij néklad opatFI’ veékeré véci, pracovnl' pomficky




