
HABROVAN ZÁMEK 
Došlo 

Ukk1Q;I :‚ 

Smlouva o dilo ~. 01/0112019 
podle 2586 a následujicich Ob~anského zákoníku 

Níže uvedeného dne, m~síce a roku byla uzav~ena smluvnimi stranami smlouva o 
dílo tohoto zn~ni: 

1. Objednatel 
název: 	Habrovanský zámek p. o. 
se sídlem: 
	

Habrovany 1, Rousínov, Ps~~ 68301 

osoba oprávn~ná jednat ve v~cech této smlouvy: ~editel 

I~O: 
Bankovní spojeni: 
~íslo ú~tu: 
Telefon: 
(dále jen objednatel) 

a 

70921245 
Komer~ní banka Vyškov 
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2. Zhotovitel 
název: 	HPF CleanCat, s. r.o. 

Keramická 602, Ostrava - Hrušov, PSC 711 00 
Spole~nost je zapsána v obchodním rejst~íku vedeném Krajským soudem v Ostrav~. 
oddíl C. vložka 54594 

osoba oprávn~ná jednat ve v~cech této smlouvy: 
 jednatel spole~nosti 

i~o: 
DI~: 
Banskovní spojení: 
~íslo ú~tu: 
Telefon: 
Fax: 
(dále jen zhotovitel) 

29453810 
CZ29453810 
Komer~ní banka Ostrava 
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I. 	P~edm~t smlouvy 

P~edm~tem této smlouvy o dilo (dále jen smlouva") je závazek zhotovitele provést pro 
objednatele práce ve specifikaci a v ~etnosti provád~ni, jak je uvedeno v p~íloze ~. 1, která 
tvo~i nedílnou sou~ásti této smlouvy, a to na adrese Habrovany 1, 683 01 Rousínov. 

II. 	Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje od 1. 1. 2019 vykonávat pro objednatele ~innosti uvedeného 
v p~íloze ~. 1 této Smlouvy, a to v ~etnostech tam uvedených. Tyto práce bude zhotovitel 
vykonávat vlastními pracovníky, prost~edky a na vlastni náklady. 

~



2. Pracovnici úklidu budou standardn~~ v pracovním od~vu - oble~eni ve stejnokroji (bílé 
kalhoty a žlut~~ tri~ko, polokošile a pracovní obuv) a budou ozna~eni jmenovkou. 

3. Zhotovitel je povinen poskytovat práce a služby kvalitn~, odborn~~ správn~, dodržovat 
obecn~~ závazné p~edpisy nejen p~i používání ~isticich a technických prost~edk~. 

4. Zhotovitel bere na v~domi, že zdravotní prostory se uklízí v souladu s vyhláškou 
~. 306/2012 Sb., o podmínkách p~edcházeni vzniku a ší~eni infek~ních onemocn~ni 
a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických za~ízeni. Svým podpisem 
stvrzuje, že se S vyhlášku seznamu a bude jí provád~ní služeb dodržovat. 

5. Zhotovitel je povinen dodržovat obecná pravidla a sm~rnice objednatle stanovujici 
provozn~-technické a bezpe~nostní podminky pohybu zam~stnanc~~ a pracovník~~ 
v prostorách a za~ízeních, které jsou vymezeny p~edm~tem pin~ni této smlouvy a jsou 
uvedeny v p~íloze ~. 3 této smlouvy, pokud objednatel zhotoviteli tyto pravidla 
a sm~rnice p~edal. Sou~ásti smlouvy je p~edávaci protokol o p~edání podklad~. Strany 
svým podpisem stvrzuji, že podklady si zhotovitel prostudoval a sjejich dodržováním 
souhlasí. (objednatel podklady p~edal, zhotovitel p~evzal a seznámil se s nimi). 

6. Zhotovitel zodpovídá a prohlašuje, že veškeré úklidové a souvisejici práce budou 
vykonávat pouze trestn~~ bezúhonné osoby. 

7. Zhotovitel odpovidá za odevzdání objednateli všech v~cí nalezených zam~stnanci 
zhotovitele p~i pin~ni úkol~~ dle této smlouvy. 

8. Zhotovitel odpovídá za škody na majetku objednatele vzniklé jednáním zam~stnanc~~ 
zhotovitele. 

9. Zhotovitel je oprávn~n po p~edchozím písemném souhlasu objednavatele a pouze ze 
závažných provozních d~vod~, pov~~it provád~nim sjednaných prací a služeb 
zam~stnance jiného subjektu (firmy) po ur~itou vymezenou dobu, ne delší než 10 dni. Za 
~innost této firmy však odpovídá tak, jako by službu provád~l sám. Bez souhlasu 
objednatele nelze jiné osoby pov~~it. 

10. Objednatel se zavazuje na základ~~ vyú~továni uhradit sjednanou smluvní cenu. Tato 
cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s výkonem sjednaných prací a 
služeb, které mohl d~vodn~~ p~edpokládat. 

11. Objednatel se zavazuje p~edem p~edat zhotoviteli písemný návod (resp. jiné pokyny 
k údržb~) v p~ípad~, že v za~ízeni objednatele jsou instalovány atypické materiály, 
vyžaduj íci zvláštní postup. V opa~ném p~ípad~~ zhotovitel neodpovídá za zpúsobenou 
škodu. Strany svým podpisem stvrzují, že poklady objednatel p~edal a zhotovitel p~evzal 
a seznámil se s nimi. 

12. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli bezúplatný odb~r teplé a studené vody a 
elektrické energie v mí~e nezbytn~~ nutné k provád~ni úklidových praci a služeb a s tím 
souvisejících úkon~. 

13. Objednatel se zavazuje pro pot~eby zhotovitele vy~lenit odpovidajici zamykatelné 
prostory pro uskladn~ni technických prost~edk~~ a materiál~~ a prostory pro p~evlekání 
zam~stnanc~~ zhotovitele - viz p~íloha ~~ 4. Objednatel je povinen umožnit 



zam~stnanc~m zhotovitele užíváni vymezených nebytových prostor v~etn~~ sociálního 
za~ízení objednatele viz p~íloha ~. 4. 

14. Strany se dohodly. že na poskytnuté prostory uzav~ou smlouvu o nájmu nebytových 
prostor s dobou platnosti svázanou s dobou platnosti této Smlouvy. Smlouva o nájmu 
nebytových prostor jev ostatnich bodech samostatným závazkem mezi stranami. 

15. Zhotovitel se zavazuje p~evzít p~íslušné prostory protokolárn~~ s tím, že po skon~ení 
trvání platnosti smlouvy je p~edá objednateli ve stavu odpovidajicim obvyklému 
opot~ebení. 

16. Objednatel se zavazuje vytvo~it zam~stnanc~m zhotovitele základní podmínky pot~ebné 
pro ~ádný výkon práce. 

III. Odpov~dnost za vady 

1. Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu služeb a prací okamžit~~ 
po jejich zjišt~ní, nejpozd~ji však 24 hodin u rozsahu prací konaných denn~, 72 hodin u 
rozsahu prací konaných týdn~, 5 dni u prací konaných 2x m~si~n~~ a m~si~n~, a 7 dní u 
prací konaných ~tvrtletn~, od provedené služby nebo doby, kdy m~la být služba 
provedena, jinak nárok na reklamaci zaniká. 

2. Reklamace objednatel zapisuje do knihy, pro tyto ú~ely vytvo~ené. 
3. Zhotovitel je povinen bezplatn~~ a neprodlen~~ dle provozních možnosti odstranit právem 

reklamovanou vadu práce nebo služby, pop~. poskytnou objednateli slevu z ~ásti služeb, 
které se d~vodná reklamace týká. O této skute~nosti zam~stnanci zhotovitele uvedou 
záznam do knihy reklamaci. 

4. Objednatel nemá právo na slevu z ceny práce nebo služby, pop~. na  úhradu náklad~~ na 
odstran~ni vady, podle p~edcházejícího bodu, pokud vadu v~as nereklamuje nebo 
neumožni zhotoviteli odstranit oprávn~né reklamovanou vadu práce nebo služby, ledaže 
by této skute~nosti objednateli bránily vážné provozní d~vody. 

5. V p~ípad~~ nedodrženi za~átku smluvního pin~ní ze strany zhotovitele se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 10.000 K~~ a následn~~ 10.000 K~~ za každý den nepin~ni 
smlouvy. Neuhrazenim smluvní pokuty má objednatel právo ke dni doru~eni oznámení 
bezodkladn~~ odstoupit Od smlouvy. 

6. Nedoloži-li zhotovitel na požádáni objednatele do 5 pracovních dn~~ platnou a ú~innou 
pojistnou smlouvu na Škodu zp~sobenou ~innosti zhotovitele, s limitem pojistného pin~ní 

na ~ástku ve výši 2.000.000 K~, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000 K~~ za každý 

den bez doloženého pojišt~ni. 
7. Nebude-li úklid vymezených prostor uvedených v p~íloze ~. I této smlouvy provád~n 

pravideln~~ a ~ádn~~ dle plánu a harmonogramu, a nebude-li sjednána náprava do 3 dn~~ 

Od upozorn~ni na tuto skute~nost, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2.000 K~~ za 

každý den nepin~ni. 
8. Další práva a povinnosti a postup smluvních stan v p~ipad~~ reklamace vad práce a 

služby se ~idí touto smlouvou a ob~anských zákoníkem. 



IV. 	Cena dila 

1. Smluvní strany se dohodly na ro~ní cen~~ 1.436.187,65 K~~ odpovídající rozsahu a druhu 
prací uvedených v p~íloze ~. 1 této smlouvy, která je nedílnou sou~ástí této smlouvy. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude ú~tována v zákonné výši. Cena za provád~ni 
úklidu je stanovená dohodou smluvních stran jako m~sí~ní paušálni cena a ~iní bez 
ohledu na po~et pracovních dní vdaném m~síci 1/12 celkové ~ástky. 

2. Cena je kone~ná a jsou v ni zahrnuty veškeré provád~né služby a práce, v~etn~~ 
pot~ebných ~isticích a hygienických prost~edk~~ a ostatních pot~eb. Vyú~továni bude 
provád~no jednou m~sí~n~, zpravidla vždy za p~edchozí kalendá~ní m~síc. Podkladem 
pro uhrazení fakturované ~ástky bude odvedená práce stanovená v p~íloze ~. 1. 
P~ekro~ením fondu pracovní doby zam~stnanc~~ není možné fakturovat navýšeni 
sjednané smluvní ceny. 

3. Smluvní strany se dohodly na možnosti navýšeni ceny pro následující kalendá~ní rok 
dodatkem k této smlouv~~ pouze v rámci infla~ního vývoje. Návrh na úpravu smluvní 
ceny ve vztahu k infla~nímu vývoji zpracuje zhotovitel a p~edloží ho objednateli. Toto 
vždy t~i m~síce p~ed koncem kalendá~ního roku, tedy nejpozd~ji ke dni 30. 9. 
p~íslušného roku. Nesouhlas s navýšenou cenou je d~vodem ukon~eni smlouvy k 31. 
12. daného kalendá~ního roku. 

4. V p~ípad~~ podstatných zm~n v zákonných podmínkách pro mzdové a ostatni osobní 
náklady týkající se zhotovitele jako zam~stnavatele (nap~. zvýšení minimální mzdy, výše 
zákonných odvod~~ apod.) bude zhotovitelem p~edložen návrh na úpravu smluvní ceny i 
kdykoliv v pr~b~hu kalendá~ního roku. Pokud objednatel nep~istoupí na takto zm~n~nou 
cenovou nabidku ani do t~iceti (30) dn~~ Od jejiho p~edloženi zhotovitelem, vznikne 
zhotoviteli právo ihned Od této smlouvy bez dalšího odstoupit. Souhlas s navýšením 
ceny musí mít písemnou formu jako dodatek smlouvy. 

5. Služby sjednané nad rámec sjednaného rozsahu prací a prací p~i provád~ní 
rekonstrukci (~emeslných a stavebních) nejsou zahrnuty do smluvni ceny. Objednatel si 
vyžádá cenovou nabídku od zhotovitele, po odsouhlasení cenové nabídky m~že dojit 
k provedení služby a následn~~ k jeho vyú~továni. Tyto služby budou vyú~továny 
samostatnou položkou v da~ovém dokladu, po p~edchozim schváleni obou stran. 

6. Da~ové doklady budou zasílány na poštovní adresu: sídlo hrmy v hlavi~ce a také na 
e-mailovou adresu: uctarnahabrovanskyzamek.cz 

7. Úhrada da~ových doklad~~ za p~íslušný kalendá~ní m~sic je splatná do 30 dn~~ po jeho 
doru~eni. V pochybnostech se má za to, že da~ový doklad byl doru~en do t~i dn~~ Od 
odesláni. V p~ípad~~ prodleni s úhradou se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % 
z dlužné ~ástky za každý den prodleni. 

8. Smluvni strany se dohodly na tom, že provád~ni p~ipadných rekonstrukcí ~i jiných 
podstatných okolností mající za následek omezení sjednaného rozsahu prací ~i služeb, 
bude objednatelem zhotoviteli oznámeno 30 dni p~edem, stejn~~ tak p~ibližná ~asová osa 
omezeni. Toto omezeni se projeví vdaném m~si~nim vyú~továni, snížením úhrady za 
služby. 



V. Spole~ná a záv~re~ná ustanoveni 

1. Tato smlouva je sjednána na dobu neur~itou. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávn~nými zástupci smluvních stran. 
Ú~innosti dne 1. 1. 2019. 

3. Vzhledem k ve~ejnoprávnímu charakteru objednatele budou informace poskytnuté 
zhotovitelem v rámci pin~ni z uzav~ené smlouvy zve~ejn~ny v rozsahu a za podminek 
vyplývajících z p~íslušných právních p~edpis~, a to zejména na profilu objednatele a 
v registru smluv. 

4. Tuto smlouvu je možné písemn~~ vypov~d~t i bez uvedení d~vodu s dvoum~sí~ní 
výpov~dní lh~tou, která po~ne b~žet prvním dnem m~síce následujiciho po doru~eni 
písemné výpov~di druhé smluvni stran~. 

5. Smluvní strany se výslovn~~ dohodly na tom, že místn~~ p~íslušným soudem k projednání 
spor~~ vzniklých z této smlouvy nebo v souvislosti s ni bude obecný soud zadavatele. 

6. Za podstatné porušeni smluvních podminek se považuje: 
- na stran~~ objednatele opakované prodleni s úhradou fakturované smluvní ceny 
- na stran~~ zhotovitele opakované poskytnuti nekvalitních praci nebo služeb, na které 
byl zhotovitel opakovan~~ písemn~~ bezvýsledn~~ upozorn~n. 

7. Smluvní strany sjednávají právo zhotovitele odstoupit od smlouvy v p~ípad~~ prodlení 
objednatele s úhradou faktury v dob~~ delší než 30 dn~~ po splatnosti. 

8. Smluvní strany sjednávají právo zhotovitele i objednatele odstoupit od smlouvy, pokud 
bylo p~íslušným insolven~ním soudem vydáno rozhodnuti o úpadku druhé strany. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech po jednom z nich pro každou smluvní 
stranu. 

10. Tuto smlouvu lze m~nit nebo dopl~ovat pouze formou písemných vzestupn~~ 
o~íslovaných dodatk~~ podepsaných oprávn~nými zástupci smluvních stran. 

11. Nedílnou sou~ástí této smlouvy jsou: Rozpis sjednaných praci a výkon~, v~etn~~ jejich 
~etnosti, Cenová nabídka v~etn~~ podrobného rozpisu cen prací a služeb, Výpis z 
Obchodniho rejst~íku zhotovitele, Bezpe~nostní rizika objednatele, Pojistná smlouva 
zhotovitele, Dezinfek~ní ~ád, Seznam pronajímaných prostor Produktové listy (bylo 
p~edáno elektronicky), Bezpe~nostní listy (bylo p~edáno elektronicky), Požární sm~rnice 
(bylo p~edáno elektronicky). 



P~ílohy: 
1. Rozpis sjednaných prací a výkon~, v~etn~~ jejich ~etnosti, 
2. Cenová nabídka v~etn~~ podrobného rozpisu cen prací a služeb, 
3. Bezpe~nostní rizika objednatele, 
4. Seznam pronajímaných prostor, 
5. Dezinfek~ní ~ád, 
6. Produktové listy (bylo p~edáno elektronicky), 
7. Bezpe~nostní listy (bylo p~edáno elektronicky), 
8. Požární sm~rnice (bylo p~edáno elektronicky), 
9. Výpis z Obchodního rejst~iku zhotovitele, 
10. Pojistná smlouva zhotovitele. 

V Habrovanech dne  . '' « 
	 lí- 14,  2o 7cP V Ostrav~~ dne 	  

 

Za objednatele 

 

  



‚91lo/c ' 

I. 	Pracovní plán úklidu Habrovanského zámku. 

1) Denn~: 
Provádí se úklid a dezinfekce v celém objektu Habrovanského zámku —zejména: všechny 
pokoje uživatel~, WC, chodby, terasy, spole~né místnosti, kancelá~e a rehabil~ tace 
Myjí se všechny povrchy- podlahy, umyvadla, zrcadla, WC mísy, stoly, otírají se kliky 
dezinfek~ním prost~edkem, vynášejí se odpadkové koše, dodržuje se t~íd~ní odpad~~ a pe~uje 

se o kv~tiny 
Provádí se kontrola a údržba bezzápachových koš~, p~ípadné závady se hlásí vedoucímu 
provozu 
Provádí se hygienický servis jako (dodáni toaletního papíru, tekutých  mýdel, dezinfekce 

rukou, apod.) 

2) Týdn~: 
- 	Myjí se a dezinfikuji odpadkové koše, obložení a madla zábradlí, provádí se dezinfekce noh 

posteli, stolk~, židli a zvedák~~ 

3) 2x m~sí~n~: 
- 	Se stírá prach ze sk~íni, myjí se dve~e 

4) M~sí~n~: 
- 	Se provádí velký úklid pokoj~~ a místnosti, v~etn~~ odsunutí malého nábytku, myti lustr~, 

nábytku, stírání prachu z obraz~~ a dekorací 

5) ~tvrtletn~: 
Se myjí okna, radiátory pokud provoz nevyžaduje jinak a vym~~ují se záclony 

6) Ostatní ~innosti: 
- 	P~i služb~~ oso, NE a svitcích nastupuje jen jedna pracovnice a ~ídl se harmonogramem 

zpracovaný ve spolupráci se zadavatelem pro tyto dny 
Provádí se mechanické mytí podlah, drátkováni a lešt~ní dle pot~eby a mechanické klepání 

koberc~~ 
~išt~ní oken v~etn~~ jednoduchých ventilací, zrcadel, p~epážek nebo st~n s olejovým nát~rem, 

dlaždicemi a podobn~~ 
- 	Do úklidu v prostorách HZ nepat~í: garáže, sklepy, dílny, p~dy, provoz prádelny, kuchyn~, 

sklad potravin a dezinfek~ních a ~isticích prost~edk~~ 

II. 	Harmonogram práce uklize~ek o sobotách, ned~lích a svátcích. 

Nástup na pracovní sm~nu jev 6,00 hodin, a kon~í v 10,00 hodin pracovní ~as je 4,00 hodiny. 

Pov~~ená pracovnice zajiš~uje úklid spole~ných prostor jídelna 1, 2 a 3, chodby, koupelny, WC, v~etn~~ 
sociálních za~ízení na pokojích ~. 25 - 36. 

Pracovnice denn~~ myje podlahu všech víše jmenovaných prostora vynáší obsah všech odpadkových 
koš~~ i na pokojích klient~~ v~etn~~ bezzápachových koš~, myje umyvadla a WC mísy. 



DPH nabídková cena za rok 301 599,41 

bez DPH I 436 187,65 

v~etn~~ DPH I 737 787,06 

P~íloha ~. 2 

CENOVÁ NABÍDKA 

Úklid Habrovanského zámku, Habrovany 1, Rousínov 

Objednatel: Habrovanský zámek p. o. 
Habrovany 1, Rousínov, s~~ 683 01 
i~o: 70921245 

Zhotovitel: HPF Cleancat, s. r.o. 
Keramická 602, Ostrava - Hrušov, s~~ 711 00 
Spole~nost je zapsána v obchodním rejst~íku vedeném Krajským soudem v 
Ostrav~, oddíl C, vložka 54594 
I~o: 29453810 



i-7C/ / 	C. 
Tr!/O$1c1 C 

Bezpe~nostní rizika p~i úklidu 

Úklid p~edstavuje relativn~~ t~žkou a namáhavou práci, pinou stále opakujících se pohyb~, jako je 

nap~íklad ohýbání, p~edklán~ni, zvedání, tahání, p~enášení apod. S tím souvisí ergonomie práce. 

Pracovník p~ichází do styku s ~isticími a dezinfek~ními prost~edky, používá nástroje, jako t~eba kbelík 

s mopem, st~rku nebo štafle, ale také úklidovou techniku - podlahové stroje, vysava~e, rota~ní 

jednokotou~ov~~ stroje apod. Není výjimkou, že uklíze~(ka) pracuje také ve výškách, což p~edstavuje 

další nemalé bezpe~nostní riziko. 

• namáhavá práce v p~edklonu - bolesti pohybového ústrojí 
• práce v nevhodném postoji - muskuloskeletálni poruchy sval~, kloub~~ a nerv~~ 
• manipulace s t~žkými  b~emeny - p~esouváni nábytku, p~edm~t~~ 
• vysoká zát~ž dolních kon~etin - otoky a bolesti nohou 
• práce s nebezpe~nými látkami - poleptání kCže nebo sliznice 
• biologi~tí ~initelé - endoparaziti zp~sobující nemoci a alergie 
• ~astý hluk a vibrace - zejména p~i práci s úklidovou technikou 
• uklouznuti na mokré podlaze - zlomeniny kon~etin 
• zakopnutí o pracovní nástroj - naraženi, pohmožd~ní 
• zásah elektrickým proudem - p~i používání úklidové techniky 

P~i všech t~chto ~innostech jsou pracovníci a jejich výkon rizikem také pro osoby, kte~í jsou v jejich 
okolí. Nap~íklad typické vytírání podlahy, kde m~že dojít k uklouznutí na mokré podlaze. 

Základní pravidla pro udržení bezpe~nosti práce 
Tyto základních pravidla pro udržení bezpe~nosti práce v oblasti úklidu jsou ur~eny jak pro 

zam~stnavatele, tak pro zam~stnance, tedy uklíze~e a uklíze~ky. Zavedením t~chto pravidel m~žete 

minimalizovat pracovní úrazy a havárie. 

1. Vzd~lávání se v bezpe~nosti práce 
2. ~ešeni potenciálních rizik - vyhledávání, vyhodnoceni, opat~eni 
3. Používáni osobnich ochranných pracovních prost~edk~~ 
4. Dodržováni bezpe~nostních pokyn~~ p~i práci s chemickými prost~edky 
5. Vytíráni podlahy nejen do ~ista, ale také do sucha 
6. Používání p~i úklidu bezpe~nostních informa~ních ceduli 
7. P~i úklidu dodržovat pravidla k~ížové kontaminace 
8. Monitorování úklidové práce a kontrola zam~stnance 
9. Zajímejte se o ergonomii práce 
10. Zavedení BOZP do firemní kultury 



Seznam pronajimaných prostor pro úklidovou firmu: 

úklidová místnost ~. 133 pronajímaná plocha-S m2 

úklidová místnost ~. 59 pronajímaná plocha - 7 m2 

úklidová místnost ~. 141 pronajímaná plocha - 4 m2 

úklidová místnost ~. 115 pronajímaná plocha -7 m2 

šatna pro uklíze~ky na rycht~~ ~. místnosti 116 pronajímaná plocha -20 m2 

WC pro uklize~ky ~. místnosti 142 	 pronajímaná plocha - 4 m2 

Celkem pronajímaná plocha nebytových prostor ~iní 48 m2. 
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