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IČ: 00006947

JejímŽ jménem jedná: Roman Jiránek, ředitel odboru Hospodářská správa
(dále j en,, objednatel " )

Hana Skálová
K zahrádkóm 1420/64
155 00 Praha 5
IČ: 480]9712
DIČ:CZ 6]53090768
bankovní spojení; ]27646319/0s00 , ČS Praha 5
živnost povolena živ. listent č. Žo/5 ] 31/92/Ha ze dne 8.I2.I gg2
(dóle j en,, zhotovitel " )

I
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je provódění úklidu budovy Ministersva./inancí, ulice Janovskeho
438/2, Praha 7. Vztahy výslovně neupravené touto smlouýou Se řídíčeslqlm právním řádem,
zej ména ustanoveními obchodního zákoníku'
II,

Povinnosti a zdvazkv zhotovitele
t.

Zhotovitel Se súčinnostíod 1'9.2012 zavazuje provádět pro potřeby objednatele vlastními
pracovnílE, prostředlv a na vlastní nóklady úklidovéslužby, jejichž druh, rozsah a četnost
jsou specifikovóny v příloze č'1 (,,Náplň práce'') a příloze č.2 (,,Souhrnnrj tabulka pro výběr
ploch") této smlouvy, která noří její nedílnou součóst.
2.

Zhotovitel se zavazuje že:
a) úklidovépráce budou probíhat před nebo po ukončenípracovní doby'
b) zhotovitel zajistí jednoho pracovníka - denní službu na operativní úklidovépráce
po celou pracovní dobu na Ministersva.financí ( náklady.isou zakalkulovány v ceně),
4 zajistí veškerévybavení zaměstnanců techniclEmi, úktidovými a čistícímiprostředlcy

d) zajistí průběžnédoplňování a výměnu hygieniclEch prostředků (tekutá a pevnó mýdla,
toaletní papír, papírové ručnílqlaj') na ndklady objednatele dle jejich skutečné
spotřeby,

zaměstnance jednotné firemní oblečenía označení,pracovnílE úklidu
vybaví úklidovými vozílgl k přepravě čistícíchprostředků,
zajistí tříděnísměsných a jiných odpadů dle polqnů objednatele,
g) zhotovitel zaměstná pouze bezúhonnéa spolehlivé osoby, na požádóní objednatele
předloží kopie WR pracovníků, kteří provódí úklidovépráce,
h) úklid smějí provódět pouze zaměstnanci, se kterými zhotovitel uzavřel pracovní poměr
a subdodavatelé zhotovitele, při úklidu nesmějí vypomáhat jiné osoby.
zajistí poučenísvých zaměstnanců o zásadóch dodržovóní pravidel bezpečnosti práce,
požární ochrany, ddle že odevzdají zjevně ztracené cenné věci objednatele a zdržíse
veřejného rozšiřování informací získaných při úklidovéslužbě.
zajistí, aby všichni zaměstnanci absolvovali bezpečnostní prověrku podle zókona č.
4l2/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostnízpůsobilost, ve znění

e) zajistí pro

Í)

i)

j)

pozdějších předpisů a to stupeň ,,vyhrazené" pro prostory
pro vstup do prostor GSA.

MF a stupeň ,,důvěrné"

III.
časovétermínv olnění
Pravidelný denní úklid bude prováděn před nebo po ukončenízákladní pracovní doby na MF,
kteráje Stanoyena na 7.45-]6'15 hod.
Denní servis bude poslgltován ] pracovníkem, který bude přítomen v budovrich po celou
pracovní dobu zaměstnanců MinistersMafinancí. Tento pracovník bude zajišt'ovat organizaci
práci, zajišt'ovat kontrolu a reklamaci úklidových prací a bude doplňovat hygienické
prostředlE'

IV.
obchodní podmínkv

a) Sankce

_ smluvní pokuta a úrok z prodlení
případě, že zhotovitel neplní povinnosti a závazlql dle přílohy č' l (,' Náplň próce "),
má objednaíel próvo uplatnit vůčiněmu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zakazky
za každý i započaý den prodlení.
V

nedodrženítermínu splatnosti faktury objednavatelem je zhotovitel oprdvněn
požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku.z prodlení se bude řídit nařízením
vlády č. l42/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrokůz prodlení a poplatku z prodlení
podle občanskéhozákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Při

Limitování sankcí se nepřipouští.

:,,
Zádnó ze smluyních stran není zodpovědná za prodlení způsobené prodlením
s plněním závazku druhé smluvní strany.

Zaplacením smluvní pokuý není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené
škody vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

t
b) Náhrada

škody

za veškerou způsobenou škodu a to porušenímustanovení
Smlouvy, opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné
výši o náhradě škody platí obecná ustanovení obchodního zókoníku v platném znění'
Jakákoliv ustanovení ýkajícíse omezení výše či druhu nóhrady škody se nepřipouští.
Zhotovitel odpovídá

c)

ochrana informací
obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrnéinformace a zpróvy ýkající
se vlastní spoluprcice a vnitřních záIežitostí smluvních Stran a předmětu smlouvy,
pokud by jejich meřejnění mohlo poškodit druhou Stranu. Povinnosti poslrytovat
informace podle zákona č. ]06/I999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena.
Smluvní Strany budou považovat za důvěrné informace a) jako důvěrnéoznačené,b)
informace, u herých se z povahy věci dd předpokládat, že se jedná o informace
podléhajícízóvazku mlčenlivosti nebo informace o MF, které by mohly z povahy věci
být považovóny za důvěrnéa které se domědí v souvislosti s plněním smlouvy.
Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě informace druhé strany bez jejího
souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podnilcnou všechny nezbytné krolcy k zabezpečení
těchto informací' Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací zůstává
v platnosti po dobu I0 let po ukončení platnosti této smlouvy.

Zhotovitel

je

povinen zabezpečit veškerépodklady, majícícharakter důvěrné

informace, poslqltnuté mu objednatelem proti zcizení nebo jinémtt zneužití.

Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti
a respektováním prdv objednatele nejméně ve Stejném rozsahu, v jakém je v tomto
závazkovém vztahu zavózán sám.

Povinnost zachovávat mlčenlivost, o nížse hovoří v tomto článku, se nevztahují na
informace:
- které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením
ustanovení tohoto člónku ze strany zhotovitele,
- heré jsou zhotoviteli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto
informací od obj ednatele,
- které budou následně zhotoviteli sděleny bez zóvazku mlčenlivosti třetí stranou, jež
rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
- jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

Za prokázané porušeníustanovení v tomto člónku má druhá smluvní strana právo
požadovat náhradu takto vzniklé škody.
V případě porušení povinností uložených smluvním stranóm tímto článkem mó druhó
smluvní strana právo účtovatsmluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ
porušení'

d)

Ukončenísmluvního vztahu
Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodůuvedených v
zákoně a dóle z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení s 345

obchodního zókoníku, pokud podstatné porušenítéto smlouvy, které je důvodem pro
odstoupení od smlouvy nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícímiodpovědnost dle
ustanovení $ 374 obchodního zákoníku.
Za podstatné porušení smlouvy ze strany

MF

považuje neplnění zóvazků spočívající
zejména v neuhrazení dlužnéčástlE po dobu 30 dnů po splatnosti daňového dokladu
(fahury).
se

Za podstatné porušenísmlouvy Ze Strany zhotovitele se považuje opakované neplnění
zóvazků spočívajícízejména v nedodržení termínů plnění nebo realizace předmětu
smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy a nebo jiných zdvazných dokumentů či
předpisů.

Toto odstoupení od Smlouvy nabývá právní tičinnosti dnem doručenípísemného

oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.
V

případě odstoupení od smlouvy z výše důvodůuvedených v bodě

4.

].2 mó objednatel

v knždém případě nórok na nóhradu prokózaných nákladů, které vznilcrtou v souvislosti

s náhradním řešením, zejm. nákladů, které mohou vznilcttout
j iných ob cho

dních spol e čnos

t

v souvislosti

s

pověřením

í.

Před uplynutím stanovené doby lze platnost smlouvy ukončit oboustrannou dohodou
'smluvních stran.
e)

Prdva třetíclt osob
Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle smlouvy nebude zatíženpróry třetích
osob, ze kterých by pro objednatele vyplynuly jakékoliv dalšífinančnínebo jiné
nárolcy ve prospěch třetích stran. V opačnémpřípadě Zhotovitel ponese veškeré
důsledlv takovéhoto porušenípráv třetích osob.

Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto
smlouvou, budou místně a věcně příslušnésoudy ČeskérepublitE.

Í) Rozltodné prdvo
Vztahy mezi smluvními stranami smlouvou výslovně neupravené se budou řídit
česlEmi, obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zókoníkem v
pIatném znění.
V.

Doba trvdní smluvního vztahu
Tato smlouva se uzavíró na dobu určitou a to od 1.9.20] 2 do 31.1.20I3'

W.

Platební podmínkv

L

Smluvní cena odpovídajícírozsahu a druhu prací uvedenýchv přílohách č' 1 a 2, kteréjsou
nedílnou přílohou této smlouvy činí"

Kč za 1 měsíc
Cena bez

DPH

DPH

I78 I80,40 Kč

20%

35 636'08

Cena včetně DPH

213 816'48

Kč
Kč

Smluvní cena zahrnuje veškerérežijnínóklady zhotovitele, tj. nóklady na personól, čistící
prostředlE, provozní náklady a použitíúklidovétechnilql. V ceně není zahrnut hygieniclry
materiál tj. toaletní papír, tekuté a pevné mýdlo, papírové ručnílEaj..
a) Splatnost řódně vystaveného daňového dokladu -faktury, obsahující náležitosti dle $
28 zók. č' 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a náIežitosti obchodní
Iistiny ve smyslu ustanovení $ 13a obchodního zákoníku, činí2 ] dnů od doručení.
b) Přelcročení smluvené ceny se nepřipouští _ nabídkovou cenu není možnépřekročit,
cena obsahuje veškerénáklady dodavatele nutné k realizaci předmětu smlouvy a je
neměnná po celou dobu trvání smluvního vztahu.
c) objednatel mó právo daňový doklad před uplynutím lhůý jeho splatnosti vrátit, aniž
by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo náležitosti
dle uvedených právních předpisů. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynoul
ode dne doručeníopraveného daňového dokladu objednateli.
d) Platby budott probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této
měně.

WI,
2gIšíuiednúní
I.

obě strany se zavazují v průběhu smluvního období spolupracovat při realizaci předmětu
smlouvy. K tomuto účeluurčízhotovitel osobu, kteró bude přítomna v budovách po celou
pracovní dobu zaměstnanců Minislerstva'financí a bude provádět organizaci prdce, zajišt'ovat
kontrolu a reklamaci úklidových prací, doplňovóní hygieniclqlch prostředků apod.
2.

obě strany se zavazují nejpozději při ukončenísmluvního vztahu vrátit druhé straně veškeré
písemnosti, které jí náleží'Rovněž se zavazují během trvání smlouvy i po jejím ukončení
zachoyat mlčenlivost o znaloslech a informacích, o nichž se dozvěděli v souvislosti s realizací
této smlouvy.
3.

K účelunaplnění smlouvy se objednatel zavazuje zajistit přístup zaměstnanců zhotovitele
stanovené době do všech prostor, v nichž je prováděno plnění předmětu této smlouvy,

ve

4.

Tuto smlouvu lze měnit anebo doplňovat pouze písemnými dodatlE označovanými a
číslovanýmivzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran uvedenýmt v záhlaví smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná.
5
Tato smlouva nabývó platnost i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranamL
6.

Tato smlouva

je vypracována ve dvou stejnopisech, knždý s vlastností originálu, z nichž jeden

obdržíobjednatel

a

jeden zhotovitel.

7^

obě smluvní strany prohlašují,že se seznámily s obsahem této smlouvy, že tato byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, vóžně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nópadně
nevýhodných podmínek, což snrzují svými vlastnoručními podpisy.
8.

Nedílnou součdstítéto smlouvy jsou ndsIedujícípřílohy:
Příloha č.l : pracovní náplň úklidu
Příloha č.2: souhrnnó tabulka výměr ploch a četnosti úklidových prací
Příloha č.3: Směrnice č.9/]996 ministrafinancí, zajištění a organizačníuspořádání požórní
ochrany v resortu Ministerstva financí; Směrnice č.11/2004 ministra financí, požórní
evakuační plány Ministerstva financí; Směrnice č']0/2007 ministra financí, ochrana a
ostraha majetku stdtlt v objektech Ministersna financí a na jeho odloučenémpracovišti;
Směrnice č.2/20]0 ministra financí, prevence rizik v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
na MinistersÚufinancí
v Praze dne ... ..!i!.'..!.., ..^'

/d:.

objednatel:

Českci republika _ Ministersno

financi

zhotovitel:
Hana SkóIová

////
,'

/
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Příloha č.1 - Náplň práce

7.

Denní úklidovépráce kancelářských prostor, soc. zařízenía chodeb (2NP

- 5NP)

vyprazdňování odpadkových košů
vyčištěnípopelníkůna stojanech, včetně jejich mytí
- utíráníprachu ze všech dosažitelných a volně přístupných ploch nábytku nebo jiného
zařízení, otírá n í povrchu stolů
- luxování koberců v kancelářích a na chodbách
_ Vytírání podlah a schodišť krytých PVC, dlažbou nebo jiným povrchem
- mytí a leštěníumyvadel a vodovodních baterií, mytía desinfekce mís a mušlína WC,
nádrŽek, zásobníků
- doplňovánítoaletního papíru, papírových ručníkůa tekutého mýdla na WC dodaného
Mínisterstvem financí
- umytí kliky u dveří, čištěnídveříkolem
klik, čištěnízrcadel
- čištěníkabiny výtahu - mytí podlahy a otření nerezových ploch výtahu
- kontrola funkčnosti zařízeni v uklizených prostorech (světlo, voda)
- mytí prosklených vstupních a otočných dveřído budovy vč. vyleštění rámu i několikrát
denně dle potřeby
- umytí podlah na Vstupu do budovy i několikrát denně dle potřeby
- vyčištěnírohoží
u vstupu do budovy dle znečištěníi několíkrát denně
-

2.

Denní provozní servis (v pracovní době zaměstnanců MF 7.45 _16.15)

- vytíránía vysávání koberců V prostoru 1 NP - velín, recepce
vstupnízařízenírecepce - umytí, vyleštění(prostředky na nerez)

- podlahy
-

- prostory velínu a recepce budovy: nábytek

- stíráníprachu, otření stolních lamp

a

telefonních přístrojů,odpadkové koše _ vynesení odpadu, výměna sáčku v odpadkovém
koši

dveře 1 NP - odstranění nečistot z klik, madel, otření běžnéhoprachu
- sociální zařízení v 1 NP - ].. suterén _ stírání podlah, mytí vypínačů,doplnění papírových
utěrek, mýdla a toaletního papíru dodaných zadavatelem
- hygíenický servis - pravidelné doplňování hygienických potřeb na soc. zařízeních (2x
denně ve 2NP _ 5NP
- denníčištění
podlah v 1NP (991',08 m2) - běžný úklid, smetení prachu příp. umytí podlah
- průběžnákontrola zasedacích místností (m. č. 11a, 11b v 5NP, m. č. 10, 8 ve 4NP, L5,
-

16, 150 v 1NP)
vynesení odpadkových košů,otření stolů, vysávání koberců, kontrola přilehlé kuchyňky
V případě problému v kancelářských prostorách a zasedacích. místnostech č. 11a, 11b v 5NP,
m.č. 10, 8 ve 4NP, m'č. L5, L6, 15O v 1NP (rozsypání hlíny z květináčů, vysypání
skartovačky nebo odpad. koše, rozlité nápoje apod.) zajištěníokamžitéhoodstranění závady.

_

3.

Úktidové práce 1x za týden

- mytí a desinfekce dřezů v kuchyňkách
- mytí prosklených dveří (kuřárna, zasedací místnosti m. č. 11a, 11b v SNP, m' č' 10, 8

ve 4NP, m. č. L5, L6, 150 v 1NP
- mytí a desinfekce odpadkových košůna sociálních zařízeních
- otírání nerezového zábradlí na schodišti

- mytí stolních svítidel, vypínačůsvětel a el. zásuvek
- luxování koberců v 5NP (56,90 m2)
- týdenní úklid podlah v 1.a 2.suterénu - chodby (429,33 m2)

- ručnímytí podlah

- kontrola chodníkůpřilehlých k budově MF _ zametení, odstranění případných nečistot
- kontrola osazeného žulovéhotruhlíku v zadníčástibudovy - zametení, odstranění

případných nečistot
- kontrola a úklid (zametení) parkoviště před budovou (11 parkovacích míst)

rýorruruíÚxt-to
strojové čištěnípodlah v 1NP - hala a přilehlé
chodby - mimo pracovní dobu MF
(7.4s.16.15 hod)
7218,32 m2
4. Úklidové práce 1x za měsíc
- otírání prachu z předmětů a kancelářského zařízení, ke který je obtížnější
přístup
- mytí a desinfekce keramických obkladů na sociálních zařízeních
- luxování čalouněného nábytku
- mytí a desinfekce odpadkových košů
- čištěníhasicích přístrojů
- mytí a leštění dveří včetně zárubní
-

otíránítopných těles

- mytí zábradlí a jeho prosklených částíuvnitř budovy (605,20 m2)
- strojové mytízásobovacího prostoru ( 96,16 m2)
- umytívenkovního žulovéhosoklu u zásobovacího prostoru (20,52 m2)

vĚsÍčruíÚrlto
strojové čištěnípodlah v ].. a 2.suterénu - chodby
429,33 m2
5. Mimořádné úklidovépráce
- 2x v týdnu vyváženíkontejnerů a popelnic s komunálním a tříděným odpadem vč.

úklidu prostoru na jejich umístění, úklid zadních venkovních schodišť a chodníků
- úklid a svoz sběru z jednotlivých pater budovy _ papír, plasty
- mimořádné úklidovépráce dle dispozic zadavatele pro případ mimořádných událostí
např. havárie, živelná pohroma, úklid po řemeslných úpravách apod.

Příloha č.2
úklidové práce

v

Souhrnná tabulka výměr ploch pro
objektu MF Janovského 2,Praha7
Cena/mz

DENNí Úxllo
NP - 5

NP

m'

kuchvňkv a sociální zařízení

Cenabez
DPH

359.34

0,97

't 354,6A

1 NP - 2 NP velín, zázemí velína, iednací místnost

150.59

0,77

2 446,60

'l NP'

763,90

0,77

12 4tt,1o

1

4NP'

5

NP zasedací místnosti

73 144,60
0,67

cetková olocha denního úklidu

9 326,83

rýoeruruí Úxt-lo

"'PP

-

í PP

603.32

1 NP šatnv vč.zázemí. chodbv.

vstupní hala vč. chodeb. schodiště 1. a 2. sut.
2 NP zvuková reŽie. ořekladatalské kabinv, učebnv

6 NP chodby koberce

UKLID

t45 556,90

m2

sphodiště' chodby a soo zařízení

celková plocha týdejorbo

846,00

ú ltlid

t'

íx ZA MES|C

4NP zásobovací
orostor'venkovní terasa, 2 NP - 5 NP únikové schodiště

2 NP sklad kancel.potřeb,sklad

1449,51

r,93

4 657.60

1,93

I

I 190,20

102.ffi

1,93

79r.r0

56.90

l,93

$934

2 570.78

19 846,40

mt

2024,15

5,35

l0

mt
590.28

3,3

1947,90

829,20

nerez. zábradlí 1NP - 6NP

Úxlto 1xZA3 MĚsícE
2NP - 3 NP skladv,archivv

