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SMLOUVA O DÍLO 

Praní a žehlení prádla 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:  Zubní ordinace Opařany s. r. o 

se sídlem:   Opařany 59, 391 61 Opařany 

Zástupce:             MUDr. Helena Pospíchalová, jednatel 

IČ:    02483181 

DIČ:    CZ02483181 

a  

Zhotovitel:  Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 

se sídlem:   Opařany 121, 391 61 Opařany 

IČ:    00667421 

DIČ:   CZ00667421 

Zástupce:   Doc. MUDr. Michal Goetz, Ph. D., ředitel nemocnice 

 

II. Předmět plnění 

1. Předmětem smlouvy je praní, žehlení a drobné opravy prádla v celkovém množství do 30 

kg/měsíčně. 

III.  Místo plnění 

1. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. 

 

IV.  Specifikace díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět praní a žehlení prádla. 

2. Prádlo předané objednatelem musí být označeno jmenovkami, případně jinými 

identifikačními symboly. 

3. Minimální množství prádla je stanoveno na 2 kg stejnobarevného prádla. 

 

V. Cenové a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena částkou za 1 kg suchého prádla a činí 60,- Kč / kg (vč. DPH). 

2. Cena bude zhotovitelem vyúčtována vždy měsíčně daňovým dokladem (fakturou). Splatnost 

faktury je 10 dní ode dne vystavení daňového dokladu. V případě zpoždění s platbou je 

zhotovitel oprávněn uplatnit na objednateli penále ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý 

den prodlení. 

3. Zhotovitel si vyhrazuje právo na úpravu ceny při změně cen energií. Tato změna bude 

objednateli oznámena písemně. 
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VI.  Řešení reklamací a náhrady škody (prádlo objednatele) 

1. Zhotovitel se zavazuje samostatně řešit veškeré vady (poškození prádla, neodstranění 

nečistot) vzniklé na prádle v majetku objednatele. Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci do 

5 pracovních dnů.  

2. V případě neodstranění veškerých nečistot (mimo situace dle bodu 4) musí být prádlo 

převzato zpět k novému vyprání. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na úhradu nákladů 

na toto praní. 

3. Při ztrátě nebo neopravitelném poškození prádla v majetku objednatele bude dohodnuta 

smluvními stranami náhrada dle výše škody vzniklé objednateli. 

4. Reklamaci nelze uznat v těchto případech: 

a) v případě skvrn, které objektivně odstranit nelze (psací potřeby, chemické látky) 

b) u zakázek ze syntetických vláken a textilií, které nejsou označeny předepsanými 

symboly ošetření 

c) při vadách zakázek, které se staly zřejmými teprve během zpracování a jsou 

způsobeny vlastností zakázky (stejnobarevnost) 

d) při sražení zakázky, pokud nedošlo k poškození vlákna 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji ukončit pouze písemnou formou, a to 

dohodou.  

2. Zhotovitel se zavazuje plnit dle této smlouvy počínaje dnem 1. 1. 2023. 

3. Změny a doplňky k této smlouvě se vyhotovují v písemné formě. 

4. Tato smlouva nahrazuje Smlouvu o dílo na praní a žehlení prádla ze dne 10. 4. 2014. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá ze stran obdrží jeden výtisk. 

 

 

V Opařanech dne ……………………….              V Opařanech dne ………………….……… 

 

 

 

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

     MUDr. Helena Pospíchalová                          Doc. MUDr. Michal Goetz, Ph. D. 

                   jednatel                     ředitel nemocnice  
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