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Článek I.
Úvodní ustanovení

1.1. Tato smlouva sc uzavírá na základč výsledků veřejné zakázky níalého rozsahu
s názvem: ,,Zajištční ostrahy ·- vánoční trhy 2016" a úpravuje podmínky, za kterých
poskytovatel bude provádět pro objednatclc ostrahu.

Článek II.
Předmět plnění smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je zajištění strážni služby, a to fyzické ostrahy 2 pracovníky (dále
také ,,služba" nebo také ,,ostraha") v rámci vánočních trhů pořádaných objednatelem.
Vánoční trhy probíhají na náměstí Krále jiřího z Poděbrad v Chebu. Je-li v této
smlouvč uváděn pojem tržiště, jsou tím myšleny i veškeré objekty (stánky, kluziště
apod.) tvořící prostor vánočních trhů.

2.2. Poskytovatel se v rámci poskytování služeb fýzické ostrahy zavazuje:
a) provádět podle požadavků objednatele fýzickou ostrahu tržiště, za účelem ochrany

zdraví a života osob a majetku před odcizením, zničením či poškozením, zajišťovat
stanovená bezpečnostní a režimová opatření,

b) plnit povinnosti související s požární ochranou a s protipožární prevencí, plnit
stanovená Qpätření při vzniku mimořádných události,

c) zajistit součinnost se složkami integrovaného záchranného systému (Policie České
republiky (PČR), mčstská policie (MP), hasičský záchranný sbor (HZS), lékařská

zdravotnická služba (LZS) apod.) hlásnou povinnost, vést záznamy
o průběhu služby a ostatní požadované záznamy a evidence,

d) zadržení osoby v rámci svých možnosti při protiprávním jednání v prostorách
tržiště nebo v těsné blízkosti a zajistit součinnost se složkami integrovaného
záchranného systému,

e) v rámci svých možností poskytnout zdravotní první pomoc osobám v prostorách
střeženého tržiště.

2.3. Režim strážní služby -- ostrahy:
denně, 7 dni v týdnu, od 22.11.2016 do 27.12.2016, vždy od 20:00 hod do 8:00 hod.
násl. dne.

2.4. Personálni obsazení
a) Osoba vykonávající službu dle této smlouvy (dále také ,,strážný" nebo ,,pracovník

oswahý' nebo ,,zamčstnanci poskytovatele") musí být:
- Bezúhonná
- Fyzicky zdatná,
- Znalá zákonných postupů a pravomocí občana a pracovníka civilní bezpečnostní

služby, vC. pravomoci zadržet osobu, v případě hajní nouze a nutné obrany dle
§ 28 a § 29 zákona č. 40/2009, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Stránka 2 z 9



b) Přestane-li kterýkoliv ze strážných splňovat některý z výše uvedených požadavků,
nahradí jej do doby sjednání nápravy poskytovatel jiným strážným, který
požadavky splňuje.

2.5. Fyzickou ostrahou se také dále rozumí
a) ostraha věci movitých a nemovitých nacházejících se v prostorách tržiště,
b) ochrana života a zdraví osob přítomných v prostorách střeženého tržištč,
c) zajištěni mimořádných požadavků na poskytováni služeb fyzické ostrahy,

související zejména s řešením mimořádných události,
d) zajištění stanovených bezpečnostních a režimových opatřeni,
e) dohled nad dodržováním provozního řádu tržiště,
f) preventivní ochrana proti vzniku mimořádných událostí,
g) zajištění součinnosti s PČR, MP a ostatními složkami IZS.

Článek III.

Doba plněni

3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to po dobu trvání vánočních trhů
uvedených v ČI. II. odst. 2.1. a 2.3. smlouvy.

Článek IV.

Cena plnění

4.1. Smluvní suany se dohodly na pevné ceně za podmínek stanovených touto smlouvou,
včetně všech přirážek, a to vc výši:
86 000,00 KČ bez DPH;
18 060,00 Kč DPH;

104 060,00 KČ včetně DPH.

4.2. Tato cena je pevná a neměnná po celou dobu platnosti snilouvy. Změna ceny je
možná v případě, že v průběhu platnosti smlouvy dojde ke změně příslušné sazby
DPH. V tomto případč bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době
vzniku zdanitelného plněni.

4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na poskytování služeb dle této smlouvy,
zejména:
- mzdové náklady zaměstnanců poskytovatele včetně zákonem stanovených odvodů
a příplatků,

- služební oděvy do každého počasí, vybavení, ochranné pomůcky, případně jakékoliv
další jiné vybavení.
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Článek V.

Platební podmínky

5.1. Poskytovateli vzniká nárok na zaplacení ceny řádným provedením ostrahy.

5.2. Smluvní strany sc dohodly, že celková cena uvedená v ČI. N odst. 4.1. smlouvy
za provedené služby bude uhrazena objednatelem na základě vystavené faktury s tím,
že poskytovatel se zavazuje vystavit daňový doklad za vykonanou činnost ncjpozdčji
do 15. prosince 2016 a zaslat jej na adresu: Městský úřad Cheb, Odbor školství,
tělovýchovy a kultury, 26. dubn& 350 02 Cheb. Objednatel se zavazuje uhradit
poskytovateli fakturovanou částku do 14 dnů od vystavení daňového dokladu.

5.3. Přílohou daňového dokladu - faktury bude výkaz výkonu ostrahy.

5.4. Daňový doklad - fäktura je splatná bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený ve smlouvě, nebo na účet poskytovatelem dodatečně
(nejpozději však v den doručení daňového dokladu - faktury objednateli) písemně
oznámený objednateli.

5.5. Cena se považuje za zaplacenou dnem připsáni příslušné částky ve prospěch účtu
poskytovatele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.6. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti daňového
dokladu ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
vc znčni pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku.

5.7. Objcdnatcl je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení daňový
doklad - fákturu, která neobsahuje výše uvedené náležitosti, nebo budou-li tyto údaje
uvedeny chybně. Ve vráceném daňovém dokladu - faktuře musí objednatel vyznačit
důvod vráceni. Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad-
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu -
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 14 dnů
začne plynout ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového
dokladu - fäktury.

Článek VI.

pojištění

6.1. Poskytovatel prohlašuje, že má sjednáno pojištění vlastní odpovědnosti za újmu
způsobené při výkonu podnikatelské činnosti, případně pojištění odpovědnosti
z veškeré jeho provozní činnosti, a to ve výši minimálně 500 000 kč. Toto pojištěni se
vztahuje na veškeré újmy, vzniklé činností či opomenutin) poskytovatele v souvislosti
s plněním smlouvy.
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Článek VII.

Sankce

7.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty pro případ nedodržení termínů
plnčni a podmínek této smlouvy:
a) 5.000 KČ za ncplnční či chybné prováděni poskytované služby dle Mst.

7.4.,
b) 5.000 KČ v případě neplnční či chybné provádění poskytované služby dle odst. 7.3.

7.2. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostním převodem na účet objednatele na základě
daňového dokladu - faktury vystavené objednatelem a to ve lhůtě splatnosti 21 dnů
ode dne jejího doručení poskytovateli. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok
Objednatele na náhradu újmy, a to v její plné výši.

7.3. Za zvláště hrubé porušení podmínek smlouvy a neplnění či chybné provádění
poskytované služby se považuje:
a) poskytováni služby pracovníky ostrahy, kteří nejsou bezúhonní,
b) bezdůvodné a svévolné nevykonáni ostrahy,
C) svévolné opuštěni tržiště během trvající služby,
d) svévolné předčasné ukončení služby, nebo neohlášený a neschválený pozdní nástup

do služby delší než 30 minut s následkem výpadku služby,
e) ignorování zjištěné řestné činnosti nebo páchání přestupků na tržišti,
f) úmyslné poškození tržiště a jeho vybaveni strážným,
g) neoprávnčnC obohacení strážného ve službě,
h) zvláště hrubé nebo násilné chování strážného ve službě,
i) nezajištěni okamžité výmčny pracovníka ostrahy při závažném porušeni služebních

povinností.

7.4. Za neplněni či chybné provádění poskytované služby se považuje bezdůvodné
a svévolné nesplněni stanovených povinností, zejména nesplněni povinnosti
stanoveným způsobem a ve stanovenou dobu, jako je:
a) pozdní zahájení nařízené ostrahy nebo její zkrácení,
b) zahájeni nebo provádění služby ve stavu nezpůsobilém pro výkon služby (zejména

užití tlumících léká, psychotropních látek nebo jiných látek snižujících schopnost
adekvátně a včasně vyhodnocovat bezpečnostní situaci; požití alkoholu, akutní
onemocnění přenosnou chorobou),

c) ignorování zjištěného nebezpečí vzniku škody na majetku objednatele,
d) neodstraněni zjištěného nedostatku neprodleně po upozornění, nebo nedodrženi

lhůty k jeho odstranění,
e) poMení zásad požární ochrany a bezpečnosti při práci.

Opakuje-li se toto neplněni či chybné prováděni poskytované služby 3krát a vícekrát,
je důvodem pro výměnu strážného.
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7.5. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu -
faktury, vzniká poskytovateli právo na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením
vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a úpravují některé otázky Obchodního
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fýzických osob z fakturované částky za
každý den prodlení.

Článek VIII.

Odpovědnost za újmu

8.1 Poskytovatel odpovídá objednateli za újmu, která objednateli vznikne
v souvislosti s neplněním poskytovatelovy povinnosti ze smlouvy, ledaže by prokázal,
že mu ve splněni povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

8.2 Poskytovatel neodpovídá za případnou újmu, která byla způsobena nevhodnými
požadavky či pokyny objednatele, jestliže poskytovatel na nevhodnost písemných
pokynů upozornil a objednatel na jejich dodrženi trval, nebo jestliže tuto nevhodnost
poskytovatel nemohl zjistit.

Článek lX.

Odpovědné osoby

9.]. Osobou určenou za objednatele pro řešení mimořádných událostí a styk
s poskytovatelem je:

Pro věci smluvní a organizační:
Mgr. Mariin Chára

Telefon: +

Adresa pro doručováni pošty:
Městský úřad Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 20 Cheb

9.2. Osobou určenou poskytovatelem pro styk s objednatelem je:
Jitka Kuželová.

Telefon:
Adresa pro doručováni pošty: Palackého 2087/8a, 350 02 Cheb
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Článek X.

Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Součinnost a oprávnění objednatele:
a) objednatel je oprávněn provádět kdykoliv kontrolu výkonu bezpečnostní služby

a případné zjištěné neplnění či chybné prováděni ostrahy řešit v co nejkratší možné
době s poskytovatelem,

b) objednatel bude poskytovateli poskytovat včasné a úplné informace potřebné
k řádnému zajištěni výkonu služby,

c) objednatel si vyhrazuje právo jednostranně požadovat změnu či výměnu pracovníka
ostrahy a změnit požadavek na počet bezpečnostni'ch pracovníků ostrahy
zajišťujících výkon služby a na dobu výkonu služby,

g) požadovat sděleni informací o prováděné ostraze a provádět kontrolu prováděné
ostrahy.

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

10.2. 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 pracovníků ostrahy, kteří jsou bezúhonní,

dostatečně kvalifikováni k této činnosti a vybaveni výzbrojí a výstrojí,
e) v odůvodněných případech dle pokynu objednatele bez zbytečného odkladu provést

výměnu pracovníka ostrahy do 48 hodin, a to bez dalších nákladů pro objcdnatclc,
f) povinen předcházet možným škodám na střeženém majetku.
g) vždy na požádáni informovat objednatele o výkonu ostrahy,
h) zvláštní a mimořádné události bezprostřednč hlásit objcdnatcli, případně uvědomit

dle okolnosti též Policii ČR a složky IZS. To ho nezbavuje povinnosti učinit

nezbytná opatřeni k zamezení vzniku škody nebo jiné újmy nebo jejímu zmírnění,

Článek XI.

výpověď a odstoupení

11.1. Smluvní vztah lze ukončit dohodnou smluvních stran.

11.2. Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, dojde-li k podstatnému porušeni
závazku druhou smluvní stranou.
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11.3. Smluvní skaný jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených
v zákoně a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy poskytovatelem. Plněni
poskytnuté smluvními stranami do účinnosti odstoupení zůstává nedotčeno. Toto
odstoupení od smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručeni písemného oznámení
o odstoupeni od smlouvy druhé smluvní straně.

11.4. Za podstatné porušeni této smlouvy sc považuji zejména:
a) neposkytnuti potřebné součinnosti pro plněni povinností poskytovatele;
b) Qpakované neplnění či chybné prováděni poskytované služby dle smlouvy nebo

pokynů objednatele uvedených v ČI. VII. odst. 7.3. a 7.4., a to přes upozorněni
objednatele.

] 1.5. Odstoupeni od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
suaIL

12.2. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím regisůu smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uvcřcjňováni tčchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat
zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

12.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden
výtisk. Každý stejnopis má právni silu originálu.

12.4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou
dotčena ostatní ustanoveni smlouvy.

12.5. Účastníci smlouvy ujednali v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen
soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele.

12.6. Tuto smlouvu lze měnil doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenýn)i,
písemnými a průbčžnč číslovanými dodatky, podepsanými oprávnčnými zástupci obou
smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží.

12.7. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. l písm. b)
směrnice č. 30/2016, o zadáváni veřejných zakázek městem Cheb a právnickými
osobami zři"zenými nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města
Chebu č. RM 445/17/2016, s účinností od 01.10.2016.
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12.8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že
tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu
podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému
nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tisni, pod nátlakem nebo za
nápadně jednoshannč nevýhodných podmínek a takto ji podepisuji.

V Chebu dne ...J.2.. ,I,! ,]¢6 V Chebu dne.j. .l; ,!.1,·. ,I.!!! ,.

Ing. Petr Navrátil, stareta
za objednatele

X-SECURITY s.r.o.
pdackého 208

"=="
vasúi.j Mašika. .jednatel

za poskytovatele
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