
D2018009 

 

 

Rámcová smlouva na poskytování služeb  
Uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a dalšími příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

1. Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

se sídlem:     Panská 1700/23, Ústí nad Labem, PSČ 400 01      

Zastoupené:   Bc. Martinou Žirovnickou, pověřenou řízením organizace 

IČ:     71238301 

DIČ:     CZ71238301 

bankovní spojení:   Komerční banka 

číslo účtu:      

email:     mestske.sluzby@msul.cz 

tel.:     475 200 934 

kontaktní osoba:  Vlastimil Mařík, vedoucí provozovny Plavecký areál Klíše 

David Zich, vedoucí provozovny koupaliště Brná a Městské lázně 

 

  (dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)           

            

 a 

 

2.  KLÁRA ČERNÁ 

se sídlem:   17. listopadu 604/2, 400 10 Ústí nad Labem 

IČO:     02037599   

DIČ:    není plátcem   

bankovní spojení:   FIO banka a.s.  

číslo účtu:     

    

(dále jen „poskytovatel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 

odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „Rámcová smlouva“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

I. Preambule 

Tato Rámcová smlouva je uzavřena mezi objednatelem a poskytovatelem na základě zadávacího řízení 

pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění praní prádla“. 

 

II. Účel smlouvy 

1. Účelem této Rámcové smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné 

zakázky a nabídky poskytovatele, které tvoří přílohu této rámcové smlouvy (dále jen „Zadávací 

dokumentace“) dostupné na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_309.html  

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_309.html
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2. Poskytovatel touto Rámcovou smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a 

všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je 

nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této rámcové smlouvě. Pro vyloučení 

jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Rámcové smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřeného v Zadávací dokumentaci, 

b) v případě chybějících ustanovení této rámcové smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 

ustanovení Zadávací dokumentace. 

3. Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání 

Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Rámcové smlouvy 

použije subsidiárně. 

 

III. 

PŘEDMĚT RÁMCOVÉ SMLOUVY 

1. Předmětem této Rámcové smlouvy je vymezení a úprava podmínek, na jejichž základě budou mezi 

objednatelem na jedné straně a poskytovatelem na straně druhé uzavírány smlouvy o poskytování 

konkrétních služeb, které byly předmětem zadávacího řízení na uzavření této Rámcové smlouvy. 

2. V souladu s předmětem příslušného zadávacího řízení bude předmětem plnění poskytování služeb při 

zajištění údržby prádla v tomto rozsahu: 

 svoz prádla ve vlastnictví objednatele do provozovny poskytovatele za účelem jeho praní a chem. 

ošetření; 

 údržba prádla spočívající v praní a chemickém ošetření prádla, termodezinfekčním praní, 

mandlování nebo lisování, žehlení;  

 svoz / distribuce prádla z / do míst určených objednatelem pravidelně v dohodnutých intervalech 

7 x týdně (zahrnuje také odvoz špinavého prádla) 

 prádlem se zejména rozumí prostěradla, utěrky, ručníky. 

4. Objednatel se zavazuje k přijetí řádně a včas poskytnutých služeb a zaplacení sjednané ceny za jejich 

provedení podle podmínek sjednaných v této smlouvě.  

5. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý a personálně kvalifikované vybavený k zajištění 

předmětu plnění dle této smlouvy. 

6. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn k poskytování služeb a dalších plnění, které jsou předmětem 

této smlouvy. 

IV. 

REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

1. Na základě této Rámcové smlouvy bude poskytovatel průběžně poskytovat služby podle specifikace 

určené objednatelem podle jeho aktuální potřeby a jím vystavených jednotlivých objednávek. Poslední 

objednávka bude uzavřena nejpozději do 31. 3. 2022 nebo do okamžiku dosažení celkového plnění v 

rozsahu celkové ceny uvedené v čl. V této smlouvy. 

2. Služby, zejména jednotlivé úkony v rámci zadávacího řízení, budou poskytovány v souladu s 

konkrétními pokyny a požadavky objednatele. Objednatel je oprávněn svými konkrétními požadavky, 

v závislosti na svých aktuálních potřebách, vymezit skutečný rozsah služeb poskytovaných 

poskytovatelem objednateli. 

3. Objednávky budou plněny na základě předání prádla v rámci svozu oproti písemnému potvrzení, které 

je zároveň Objednávkou a slouží též jako doklad o poskytovatelem převzatém prádle. Objednávka 

musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:  



D2018009 

a) Označení poskytovatele a objednatele, 

b) Rozsah požadované Služby – specifikace a množství prádla, příp. popis požadované Služby, 

c) Datum převzetí prádla, 

d) Podpisy pověřených / oprávněných osob za objednatele a poskytovatele. 

e) Objednávku je poskytovatel povinen potvrdit při převzetí prádla v místě určeném objednatelem. 

4. V případě, že ujednání obsažené v jednotlivé Objednávce se bude odchylovat od ustanovení 

obsaženého v této Smlouvě, má ujednání obsažené v Objednávce přednost před ustanovením 

obsaženým v této Smlouvě, ovšem pouze ohledně plnění objednaného v dané Objednávce. K zajištění 

řádného plnění předmětu smlouvy umožní objednatel poskytovateli v potřebné míře vstup do prostoru 

k manipulaci s prádlem a vhodné prostory k uložení prádla. Poskytovatel je povinen v prostorách 

spravovaných objednatelem respektovat příslušné bezpečnostní, protipožární, hygienické a další 

předpisy, se kterými budou jeho zaměstnanci působící v těchto prostorách seznámeni. 

5. Při ztrátě prádla z důvodu poškození ze strany poskytovatele bude sepsán škodní protokol a 

poskytovatel je povinen k náhradě škody. Ztrátovost prádla bude vyhodnocována 1x měsíčně. 

6. Poskytovatel se zavazuje nakládat s prádlem šetrně, prát je způsobem odpovídajícím jeho určení, a to 

v určené provozovně. Poskytovatel se zavazuje podnikat opatření k zamezení ztrát prádla. 

7. Prádlo ztracené nebo znehodnocené vadným plněním Poskytovatele uhradí Poskytovatel objednateli 

náhradu škody v obvyklé výši. 

8. Svoz prádla je prováděn zpravidla 7 x týdně dle Objednávek výměnným způsobem, když určité 

množství použitého prádla se vymění za jiné množství čistého prádla, a to za prádlo předané k 

údržbě v předchozím svozu. Přejímka prádla je prováděna za přítomnosti pověřených pracovníků 

Poskytovatele a Objednatele, tito pracovníci potvrzují Soupis prádla (Objednávku).  

9. Údržba prádla bude provedena ve lhůtě 48 hodin ode dne převzetí znečištěného prádla. 

10. Smluvní strany se dohodly na sběrném místě Městské lázně, Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad 

Labem a Plavecký areál Klíše, U Koupaliště 11, 400 01 Ústí nad Labem, které jsou zároveň i místem 

svozu a odvozu. Sběrným místem se rozumí místo, kde je zhotovitel oprávněn bezplatně umístit 

přepravní kontejnery pro ukládání roztříděného znečištěného prádla. 

11. Pověřený pracovník Objednatele označí při převzetí použitého prádla každý balík, popř. kontejner 

identifikací Objednatele. 

12. Veškerá komunikace smluvních stran při plnění předmětu této Rámcové smlouvy (zejména potvrzení 

objednávky k plnění, přebírání plnění, zasílání faktur apod.) bude probíhat mezi kontaktními 

osobami objednatele a poskytovatele, kterými jsou: 

na straně objednatele:    

     

na straně poskytovatele:   

V. 

ODMĚNA POSKYTOVATELE 

1. Celková cena, kterou objednatel uhradí poskytovateli za předmět plnění podle této Rámcové smlouvy 

na základě jednotlivých objednávek, nepřesáhne v souhrnu 671 216,- Kč bez DPH.  

2. Cena za poskytované práce a služby je pevná a činí 9,50  Kč/ks prádla. Cena je stanovena včetně 

dopravy. 

3. Cena je stanovena jako maximální a pro poskytovatele závazná po celou dobu účinnosti této Rámcové 

smlouvy.  
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4. Změna výše odměny může být provedena pouze v případě změny příslušných právních předpisů 

upravujících výši daně z přidané hodnoty. V případě změny zákonné výše DPH bude odměna 

upravena právě a pouze v části týkající se DPH, nikoli v části odměny bez DPH.  

5. Odměny za poskytované služby dle tohoto článku zahrnují veškeré náklady poskytovatele spojené 

s plněním jeho závazku dle této smlouvy, tj. veškeré náklady, činnosti i plnění poskytovatele spojené 

se splněním závazku z této smlouvy včetně dopravy apod. 

6. Pokud by se poskytovatel stal plátcem DPH po uzavření Rámcové smlouvy, platí, že odměna v sobě 

již DPH zahrnovala. Poskytovatel je tedy povinen příslušnou část nabídkové ceny odvést jako DPH a 

nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec odměny.  

VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

2. Poskytovatel bude oprávněn objednateli fakturovat pouze částky za skutečně provedenou službu.  

3. Platbu provede objednatel na základě daňového dokladu vystaveného poskytovatelem za plnění 

poskytnuté za uplynulý kalendářní měsíc.  

4. Poskytovatel bude fakturovat dílčí částkou za měsíční poskytnuté plnění, a to nejpozději do 15. dne 

následujícího měsíce. 

5. Splatnost faktur bude minimálně 15 kalendářních dnů po prokazatelném doručení faktury na adresu 

sídla objednatele.  

6. Objednatel bude platit cenu na základě řádně vystavené faktury na bankovní účet poskytovatele, 

přičemž cena se považuje za uhrazenou řádně a včas, je-li nejpozději poslední den lhůty splatnosti 

příslušná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele. 

7. Veškeré daňové doklady – faktury musí obsahovat kromě lhůty splatnosti, náležitosti daňového 

dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura bude obsahovat 

nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, je objednatel oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět 

k doplnění nebo opravě s uvedením důvodu vrácení, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. 

Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného 

dokladu. Připadne-li termín splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se 

termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den po dni pracovního volna. 

VII. 

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE 

1. Poskytovatel se zavazuje postupovat při zajišťování služeb s odbornou péčí a v souladu s touto 

smlouvou, jakož i v souladu s jejím účelem. Poskytovatel se zavazuje informovat objednatele bez 

zbytečného odkladu o veškerých skutečnostech souvisejících s poskytováním služeb dle této Rámcové 

smlouvy.  

2. Poskytovatel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými jej objednatel upozorňuje na možné 

porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

3. Poskytovatel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu služeb, kterou mu 

ke splnění závazků dle této smlouvy poskytnul, nebo pokynu, který mu objednatel dal. To neplatí, 

nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

4. Poskytovatel se zavazuje uhradit objednateli veškerou škodu, která mu vznikne při realizaci této 

Rámcové smlouvy v případě, že poskytované služby se ukážou být nedostatečné, neúplné a/nebo v 

rozporu s touto Rámcovou smlouvou či objednávkou.  
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VIII. 

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli, popřípadě poskytovatelem zmocněné osobě úplné, 

pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění závazků poskytovatele.  

2. Objednatel poskytne poskytovateli, popřípadě poskytovatelem zmocněné osobě veškerou součinnost, 

která se v průběhu plnění závazků poskytovatele dle této Rámcové smlouvy projeví jako potřebná a 

zavazuje se zajistit dostatečnou spolupráci ze strany zaměstnanců objednatele.  

3. Objednatel se zavazuje seznámit poskytovatele se všemi relevantními skutečnostmi, které jsou 

nezbytné pro poskytnutí každé jednotlivé služby.  

4. Poskytovatel bere na vědomí, že v období měsíců červenec a srpen je naplánovaná odstávka provozu 

saun, tudíž v tomto období není objednatel povinen činit jednotlivé objednávky svozu prádla dle této 

rámcové smlouvy. 

IX. 

PODDODAVATELÉ 

1. Jakákoliv změna poddodavatele poskytovatele oproti skutečnostem uvedeným v nabídce 

poskytovatele v zadávacím řízení na tuto Rámcovou smlouvu je možná pouze z vážných důvodů, a s 

písemným souhlasem objednatele.  

2. V případě, že je předmět plnění či jakákoli jeho část plněna prostřednictvím poddodavatele, je 

poskytovatel zavázán, jako by plnil sám.  

X. 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA VADY 

1. Poskytovatel odpovídá za řádné, odborné a včasné poskytnutí služeb. Poskytovatel odpovídá 

objednateli za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s poskytováním příslušných služeb. 

Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou objednateli i tehdy, byla-li škoda způsobena v 

souvislosti s poskytováním příslušných služeb jím zvoleným zástupcem nebo jiným zaměstnancem.  

2. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a dle 

této Rámcové smlouvy.  

3. Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení 

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.  

4. Služba má vady, jestliže nebyla dodána řádně v souladu s touto Smlouvou nebo Objednávkou. Za 

vady se považují i vady v dokumentaci nebo dokladech.  

5. Objednatel je povinen ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí Služby zkontrolovat Službu s odbornou 

péčí, zejména zda je provedena ve sjednaném druhu, rozsahu a jakosti či nemá jiné vady. Jakékoliv 

zjištěné vady či nedostatky je Objednatel povinen v této lhůtě oznámit poskytovateli. Poskytovatel 

odpovídá za zjištěné vady či nedostatky, jež mu Objednatel oznámil v této lhůtě. 

6. Poskytovatel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má Služba v okamžiku převzetí 

Služby Objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Poskytovatel odpovídá rovněž 

za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí Služby Objednatelem, jestliže je způsobena 

porušením povinnosti Poskytovatele.  

7. Poskytovatel zaručuje a odpovídá za to, že předané Služby: 

 budou odpovídat sjednané specifikaci, 

 budou bez faktických vad, 

 budou bez právních vad, 

 budou splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu. 
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8. Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku na Služby na dobu 14 dní ode dne převzetí příslušné 

Služby Objednatelem. Zárukou přejímá Poskytovatel závazek, že dodaná Služba bude po tuto dobu 

způsobilá pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachová smluvené, jinak 

obvyklé vlastnosti; Poskytovatel odpovídá za jakoukoliv vadu, jež se vyskytne v době trvání záruky. 

Za vadu se nepovažuje použití a následné znečištění prádla Objednatelem, reklamované prádlo musí 

být ve stavu, v jakém je Objednatel převzal, nepoužité (může být rozložené, neposkládané – vada 

může být zjištěna při přípravě k použití – neodstraněné skvrny, apod.).  

9. V případě, že rozsah vad Služeb bude činit 20 (dvacet) či více procent provedené Služby objednané 

v příslušné Objednávce, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy s tím, že Objednatel má 

právo: 

a) od této Smlouvy nebo příslušné dílčí smlouvy uzavřené potvrzením Objednávky 

odstoupit,  

b)  požadovat odstranění vad,  

c) požadovat provedení náhradní Služby nebo 

d)  požadovat přiměřenou slevu z ceny. 

10. V případě, že rozsah vad bude činit méně než 20 (dvacet) procent provedené Služby objednané 

v příslušné Objednávce, považuje se toto za nepodstatné porušení Smlouvy s tím, že Objednatel má 

právo: 

a) požadovat odstranění vad,  

b) požadovat provedení náhradní Služby nebo 

c) požadovat přiměřenou slevu z ceny. 

11. Poskytovatel je povinen provést náhradní Službu ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od uplatnění 

tohoto nároku. Neprovede-li poskytovatel náhradní Službu v této lhůtě nebo oznámí-li poskytovatel 

před uplynutím této lhůty Objednateli, že náhradní Službu neprovede, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od této Smlouvy nebo dílčí smlouvy uzavřené potvrzením Objednávky nebo požadovat 

přiměřenou slevu z ceny. 

12. Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá cena plnění dle příslušné Objednávky, 

Objednatel: 

a) není v prodlení s úhradou ceny až do vyřešení reklamace,  

b) není povinen platit cenu ve výši odpovídající jeho nároku na slevu, jestliže reklamace 

bude vyřešena poskytnutím slevy z ceny. 

13. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. 

14. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí poskytovatel sám na své náklady 

v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo 

neomezil činnost Objednatele. 

 

XI. 

SMLUVNÍ POKUTY 

1. Objednatel je oprávněn požadovat a poskytovatel je povinen zaplatit smluvní pokutu za každý, byť 

započatý den prodlení poskytovatele s řádným a bezvadným plněním povinností stanovených 

potvrzenou objednávkou, a to ve výši 2.000,- Kč.  

2. Pro případ, že objednatel nezaplatí fakturovanou částku řádně a včas, je poskytovatel oprávněn po 

objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý byť i 

započatý den prodlení. 
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3. Smluvní pokuta je splatná na základě doručení faktury vystavené objednateli poskytovatelem. 

Faktura musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů  

a této Rámcové smlouvy a její splatnost je sedm dní ode dne jejího doručení.  

4. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ. Vznikem nároku na smluvní 

pokutu, jejím vyúčtováním ani zaplacením není dotčen nárok objednatele na úhradu vzniklé škody 

způsobené prodlením či porušením povinností v jakémkoli rozsahu.  

XII. 

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ ZÁNIK 

1. Závazky založené touto smlouvou mohou zaniknout splněním, dohodou smluvních stran, výpovědí 

nebo odstoupením od smlouvy. 

2. Rámcová smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to od 1. 4. 2018 – 31. 3. 2022 nebo do okamžiku 

vyčerpání celkové ceny dle čl. V odst. 1 této Rámcové smlouvy, a to podle toho, která z podmínek 

bude naplněna dříve. 

3. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za 

níže uvedených podmínek: 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 

b) Poskytovatel je oprávněn závazky vypovědět pouze v celém rozsahu. Smluvní strany pro případ 

výpovědi ze strany poskytovatele sjednávají 3 měsíční (slovy: tříměsíční) výpovědní lhůtu, která 

počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

objednateli doručena. 

c) Výpověď závazků vzniklých z této smlouvy musí mít písemnou formu. 

4. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 

objednatele. 

5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) v případě podstatného porušení povinností poskytovatele podle této smlouvy, 

b) v případě vydání rozhodnutí o úpadku poskytovatele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

c) v případě, že poskytovatel v nabídce podané do výběrového řízení k veřejné zakázce uvedl 

informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo by mohly mít vliv 

na výsledek výběrového řízení. 

6. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedené případy 

považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla 

nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 

předvídala. 

7. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. 

8. Ustanovení o výpovědi a odstoupení od smlouvy se přiměřeně použijí i pro případ výpovědi závazků 

vzniklých z jednotlivých objednávek.  

XIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

stran Rámcové smlouvy obdrží po jednom vyhotovení.  

2. Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami 

oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

3. Veškeré změny této Rámcové smlouvy lze provést pouze formou písemných číslovaných dodatků 

podepsaných všemi Smluvními stranami, a to vždy v souladu se zákonem. Jakýkoli úkon vedoucí k 

ukončení této Rámcové smlouvy musí být učiněn v písemné formě a je účinný okamžikem jeho 

doručení druhé straně.  



D2018009 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) bude splněna ze strany objednatele. 

5. Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních 

stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této 

smlouvy. 

6. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není 

označován za obchodní tajemství. Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré 

informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v 

této smlouvě uvedeny (např. o daňových podkladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných 

písemnostech).  

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou smlouvu přečetly, porozuměly jí, s jejím zněním 

souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle prosté tísně připojují níže své podpisy.  

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 22. 3. 2018                  V Ústí nad Labem, dne 22. 3. 2018 

 

 

 

 

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

Bc. Martina Žirovnická, pověřená řízením      Klára Černá 

Městské služby Ústí nad Labem,  

příspěvková organizace 


