
Smlouva o zajištění hlídací a stráŽní sluŽby ć,. 1192l22ĺF

Smlouva o zajaštění hlídaci a stráżní služby objektů a majetku
ć,.1192l22lF

CIánek l.

Smluvnĺ strany

1. SIDA s.r.o.
zapsána do oR vedeného u KS v Brně v oddíle C, vloŽka 51096
se sídlem Krapkova 3421128,796 01 Prostějov
lČo: 606 97 148, DlČ: CZ60697148
bankovníspojení KB a.s. Prostějov, č.ú. 30803701l010o
zastoupená Janem Mazurákem, jednatelem

dále jen ,,dodavatel"
a

2. Sportcentľum - dům dětí a mládeže Prostějov, p.o.
se sídlem olympijská 422814,796 01 Prostějov
lČo : ooa 40 173, DlČ : není plátce
zastoupená Janem Zatloukalem, ředitelem
objednatel dává souhlas s elektronickým zasíláním faktur na adresu:

podatel na@sportcentrumddm.cz

dále jen,,objednatel''

se dohodly níŽe uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením $ 1746
odst. 2 zák. ć,' 89l2o12 sb., občanský zákonĺk, v platném znění na uzavření této smlouvy o

zajištění hlídací a vrátní sluŽby v objektu:

Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, Pľostějov, olympijská 4

Glánek !t.

Předmět smlouvy

2.1'Fyzická hlídací a vrátní sluŽba (dále jen ,,ostraha") v objektu objednatele Sportcentrum
DDM, Prostějov, olympijská 4 (dále jen ,,olympijská") bude dodavatelem prováděna v
tomto rozsahu :

2.1.1. v době
Po-Pá
So, Ne, Sv

21:30 hod. až 06:00 hod'
21:3o hod. až 06:00 hod.

jeden pľacovnĺk dodavatele
jeden pracovník dodavatele

2.2' objednatel má právo poŽadovat po dodavatelĺ dodávku sluŽby i v jiných termínech neŽ
jak je uvedeno v bodě 2.1'1. a dodavatel je povinen po dohodě takovou dodávku
uskutečnit.
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Smlouva o zajištění hlídací a stráŽní sluŽby č,' 1192t22tF

Glánek l|l.

Práva a povinnosti dodavatele
Dodavatel se zavazuje :

3.1. Zabezpečit ostrahu objektu a majetku objednatele činností pracovníků dodavatele.
Pracovníci zařazení k ostraze objektu mohou být osobami se zdravotním postiŽením,
které však zásadním způsobem neovlivní výkon ostrahy.
Za činnost pracovníkŮ ve prospěch objednatele se dle této smlouvy povaŽuje:
3.1 .1. fyzická přítomnost pracovníků v objektu objednatele,
3.1'2. vrátní sluŽba v objektu objednatele, spojená s vedením všech stanovených

evidencí a hlásné sluŽby,
3.1.3 vedení evĺdencí avýkazŮ o průběhu dodávky sluŽby (nástupy, ukončení,

přerušení ostrahy ap.),
3'1.4. obsluha technologických zaŕízení v hale dle poŽadavku objednatele a v

souladu s ustanoveními právních norem ČR,
3.1.5. zajištění klĺčového reŽimu v objektu (výdej a odebírání klíčťl od šaten

sportovců),
3"ĺ'6. další úkoly dle pokynů odpovědného pracovníka objednatele, slučitelné s

výkonem ostrahy a v souladu s právem ČR.

3'2' Zajistit řádnou inspekční a kontrolní činnost výkonu ostrahy s cílem zvyšovat systém
ostrahy.

3.3. Řaone pečovat o zapůjčený majetek objednatele (inventář vrátnice ap.)

3.4' Zajistit pro pracovníky ostrahy příslušné školení a výcvik a vrátnici vybavit
komunikačnĺmi pojítky s nepřetrŽitým dispečinkem dodavatele'

3.5. Po ukončení smlouvy ihned vyklidĺt objekt vrátnice.

3.6. Dodavatelje povinen řádně proškolit své pracovniky zobecných zásad BozP a Po.

článek lV.
Práva a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje :

4.1' UmoŽnit pracovníkům dodavatele uŽívání socĺálního zázemí a prostory pro výkon
ostrahy, včetně vybavení, topení, světla ap., bezplatně.

4.2. UmoŽnit pracovníkům dodavatele přístup do všech prostor, které jsou předmětem
této smlouvy

Vytvářet podmínky pro účinné metody střeŽení, zejména zajistĺt moŽnost řádného
uzamykání všech prostor s uloŽeným majetkem vyšší hodnoty, osvětlení rizikových
prostor ap.
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4.4
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Písemně upozornit dodavatele na přĺpadné závady v dodávce sluŽeb.

4'5. ZĄistit u určených pracovnĺků dodavatele k ostraze jeho objektu proškolenÍ z BoZP a

Po na jeho pracovišti na jeho náklady. Kopii dokladu o provedeném proškolení odevzdá

objednatel dodavateli pro případnou kontrolu ze strany státních orgánů.

4.6 Za poskytnuté sluŽby zaplatit dodavateli řádně a včas smluvní cenu

Ctáner V.
Gena a platebnĺ podmínky

5.1.Cena sluŽby byla mezi účastníky této smlouvy sjednána v souladu se zákonem č.

526ĺ1990 sb., o cenách dohodou a činí =í65,00 Kě, za hodinu ostrahy jednoho

pracovníka dodavatele, plus zákonné DPH.

5.2. Dodavatel vystaví objednateli, vŽdy k poslednĺmu dni v měsíci střeŽení daňový doklad -

fakturu za daný měsíc, se splatností 10 dnů. Součástí faktury bude výkaz o rozsahu

dodaných sluŽeb.
obě strany se dohodly, Že ostraha je dodávána jako sluŽba opakovaná, s termínem

zdanitelného plněnív poslední den měsíce, ve kterém je sluŽba dodána.

5.3.V případě, Že nedojde k úhradě jakékoliv faktury řádně a Včas, je objednatel povinen

uhradit dodavateli Úrok z prodlení, který činĺ 0,05 % z neuhrazené částky za kaŽdý den

prodlení.

5.4'Dodavatel upraví cenu za ostrahu, uvedenou v čl.5, odst.5.1' této smlouvy, vždy

k termínu a v závislosti na úpravě minimálnĺch mzdových tarifů, stanovených Nařízením

vlády č.333/1993 Sb. v platném znění. Cena za ostrahu bude navýšena o procentuální

nárůst minimální mzdy, vyhlášeným Nařízením vlády cn e. 333ĺ1993 Sb., tedy podle

vzorce:
NC=PC+PGx(NMZ/PMZ-1)

kde znamená:

NC - nová cena
PC _ původní cena
PMz - původní minimální mzda pro 1 . skupinu pracĺ

NMZ - nová minimální mzda pro 1. skupinu prací

5.5. V případě, Že objednatel neuhradí dluŽnou částku ani v náhradním termínu, má

dodavatel právo bez toho, aby byl objednatel zbaven jakýchkoliv závazkŮ z této smlouvy

vyplývajících, přerušit dodávku sluŽeb, aŽ do zaplacení pohledávky nebo odstoupit od

smlouvy' odstoupení od smlouvy je účinné prvním dnem měsíce následujícího po

písemném oznámení o odstoupenĺ od smlouvy.

5.6. objednatel má právo, v případě, Že dodavatel porušĺ jakýmkoliv způsobem jeho

povinnosti vyplývající z této smlouvy, na přiměřenou slevu sluŽby v měsíci, kdy k

porušenídošlo.
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Glánek Vl.
odpovědnost za škodu

6.1. Porušĺ-li dodavatel svou povinnost vyplývajÍcí ztéto smlouvy, nahradí škodu ztoho

vzniklou objednateli nebo i osobě, jejímuŽ zĄmu mělo splněnĺ ujednané povinnosti

zjevně slouŽit. Povinnost k náhradě se dodavatel zprostí, prokáŽe-li, Že mu ve splnění

povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a

nepřekonatelná překáŽka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Tyto odpovědnosti se vztahujĺ

na dodavatele přiměřeně k nasazenému počtu zaměstnanců a prostředků dle bodu

2.1.1 . této smlouvy.

6'2. Dodavatel neodpovídá za škody na věcech, které ňu nebyly svěřeny k ostraze a

protokolárně písemně předány, zejména za věci, jejichž pohyb po střeženém objektu a

jejich pouŽívání není schopen monitorovat a ovlivnit (např. materiál a pracovní nast1!j!

uloŽený mimo dosah kontroly pracovnĺků dodavatele, materiál a nástroje nedostatečně

zabezpeěené proti snadnému odcizení, materiál průběŽně spotřebovávaný pracovníky

objednatele aPod.).

6.3. Dodavatel má uzavřenu pojistnou smlouvu má pojištění odpovědnosti za škody

způsobené podnikánĺm u pojišt'ovny na územíČR s limitem plnění 10,000.000,- Kč.

6.'t

6.2.

6.3

6.4

článek Vll.
Závéreć,nä ustanovenĺ

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, to je od 1.í.2023 do 30.6.2023

Strany se mohou dohodnout na předčasném ukončenísmlouvy.

Platnost smlouvy nastává dnem jejího podpisu'

ZahĄení dodávky sluŽby se stanovuje na: í. ledna 2023 ve 2í:30 hod'

Zmény a doplňky smlouvy musí mít pĺsemný charakter a musĺ být odsouhlaseny

oběma stranami

Tato smlouva se řĺdí právem ČR, obě strany se dohodly, Že vzájemné vztahy se

budou řÍdit ustanoveními občanského zákonĺku.

6.5. Smlouva je vyhotovena Ve dvou stejnopisech a po podpisu obdźí każdá strana jedno

vyhotovení.

6.6' Smluvnĺ strany prohlašujĺ, Že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, obsahu

porozuměly a podpis smlouvy je projevem jejich svobodné vůle'

6'7.v případě, Že některé ustanovenĺ této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávajĺ
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ostatnĺ ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné
ustanovení této smlouvy jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá
nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původnĺho neúčĹnného.

V Prostějově dne:'.?+.'|?.,p?L...'.'

Dodavatel Objednatel:

0084017ą Dlčl czoo84o173 @
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