
Příloha č. 1 – Fotodokumentace Středisko správy a údržby SSÚD Ostrava 

 

 

            Obr1 Hlavní budova SSÚD Ostrava 1 [16] 

 

 

 

           Obr.2 Hlavní budova SSÚD Ostrava 2 [16] 



 

 

              Obr.3 Hlavní budova SSÚD Ostrava 3 [vlastní archiv] 

 

 

 

 

           Obr.4 Hlavní budova SSÚD Ostrava 4 [vlastní archiv] 



Příloha č. 2 – Schéma 1NP provozní budovy SSÚD Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 – Schéma 2NP provozní budovy SSÚD Ostrava  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 – Smlouva o dílo  

SMLOUVA O DÍLO 
 

O provádění komplexních úklidových prací vnitřních prostor budovy                                     
pro ŘSD ČR, správa Ostrava 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Objednatel:  Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 Středisko správy a údržby dálnic č.23 
 zastoupení vedoucím Ing. Jaroslav Průša, tel. 
 Slovenská 1142, PSČ 702 00 Ostrava – Přívoz  
 IČO: 
 DIČ: 
 Bankovní spojení: 
 
 ( dále jen objednatel ) 
 
2. Zhotovitel: název firmy 
 zastoupení vedoucím, tel. 
 adresa sídla firmy 
 IČO: 
 DIČ: 
 Bankovní spojení: 
 
 ( dále jen zhotovitel ) 
 
 

II. 
 

Základní ustanovení 
 
1. Smlouva o dílo je uzavřena ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku a 

jeho vyhlášek v platném znění.  
 
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovení § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a 
povinností vyplývajících ze smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného 
zákoníku a tento závazkový vztah se bude dále řídit ustanoveními § 536 a násl. tohoto 
zákoníku.  

 
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání 

jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále 
prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provádění díla podle smlouvy. 



III. 
 

Předmět smlouvy 
 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provádění komplexních úklidových prací 

vnitřních prostor budovy tj. k provádění denního úklidu v rozsahu specifikovaném 
v příloze č. 2 této smlouvy, v objektu objednatele, a to v budově SSÚD pracoviště 
Ostrava na ul. Slovenská 1142 v Ostravě – Přívoze. Celkový rozsah plochy ošetřované 
úklidem je 957,8 m2. Přesná specifikace prostor k provádění úklidových prací je obsažena 
v příloze č. 2 této smlouvy.  

 
2. Zhotovitel zajistí denní doplňování hygienických potřeb ( toaletní papír, tekuté mýdlo, 

sáčky do odpadkových košů, jar, mycí houbičky apod. ) ze zdrojů objednatele. 
 
3. Při provádění komplexních úklidových prací je zhotovitel vázán individuálními pokyny 

objednatele. Pokud vznikne ze strany objednatele požadavek na nestandardní úklidové 
práce např. úklid po malování, rekonstrukcích, čištění koberců, praní prádla, bude toto 
řešeno po dohodě s objednatelem jako vícepráce.  

 
4. Zvýšení úhrady meziročního růstu cen zboží a služeb bude na základě dohody 

s objednatelem a zhotovitelem upraveno dodatkem ke smlouvě.  
 
 

IV. 
 

Povinnosti zhotovitele 
 
1. Zhotovitel se zavazuje počínaje dnem účinnosti této smlouvy provádět řádně a včas 

komplexní úklidové práce a doplňování hygienických potřeb dle této smlouvy a dalších 
případných požadavků objednatele. Hlavní povinnosti zhotovitele jsou uvedeny v příloze   
č. 1 této smlouvy. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje seznámit své zaměstnance s příslušnými právními předpisy, a to 

zejména z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 
Zhotovitel je dále povinen seznámit své zaměstnance s předpisy objednatele vztahující se 
k výkonu práce v objektech objednatele a s postupy při manipulaci s technikou a ostatním 
majetkem objednatele (počítače, psací stroje a ostatní inventář). 

 
3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo svými zaměstnanci a pověřenými osobami. 
 
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat normy a předpisy při používání čisticích, mycích, 

dezinfekčních a technických prostředků a dalších materiálů v rámci plnění předmětu této 
smlouvy. 

 
5. Pracovní pomůcky, čisticí prostředky, technika a další úklidové pomůcky potřebné 

k výkonu práce zajistí zhotovitel. Dále si zhotovitel zajistí technické zařízení pro 
dodržování bezpečnostních předpisů při umývání oken. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje nepoužívat objednatelem poskytnuté prostory způsobem a mírou 

jinou, než nezbytnou pro zajišťování úklidových prací, případně sociální účely. 



7. Zhotovitel neprodleně upozorní objednatele na skutečnosti negativně ovlivňující nebo 
znemožňující provádění úklidových prací, nebo které mohou ovlivnit bezpečnost práce, 
případně požární bezpečnost. 

 
8. Zhotovitel zabezpečí, aby jeho zaměstnanci nebo jím pověřené osoby zachovávali 

příslušnou mlčenlivost o ostatních skutečnostech, se kterými se seznámí při provádění 
úklidových prací, a které nejsou určeny pro širokou veřejnost. 

 
 

V. 
 

Povinnosti objednatele 
 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout informace k plnění činnosti a dále umožnit zhotoviteli 

přístup do všech prostor objektu za účelem předmětného plnění této smlouvy.  
 
2. Objednatel se zavazuje bezplatně poskytnout pracovníkům zhotovitele prostory 

k uzamčení šatstva, pracovních oděvů, čisticích prostředků a technického vybavení.  
 
3. Rovněž poskytne bezplatně potřebnou elektrickou energii a vodu nutnou k vykonání 

předmětné činnosti. Obaly od čisticích prostředků a odpad umožní objednatel bezplatně 
odkládat do svých kontejnerů.  

 
4. V případě, že objednatel znemožní zhotoviteli výkon úklidových prací, je zhotovitel 

oprávněn vyfakturovat tyto služby dle smlouvy jako vykonané.  
 
 

VI. 
 

Doba a místo plnění 
 
1. Místem plnění předmětu smlouvy je budova SSÚD pracoviště Ostrava                               

na ul. Slovenská 1142 v Ostravě – Přívoze. 
 
2. Rozsah a četnosti úklidových prací jsou uvedeny v příze č. 2 této smlouvy. 
 
3. Úklidové práce budou prováděny v odpoledních hodinách od 15.00 – 20.00 hod. ( dle 

dohody i v jinou denní dobu ), rovněž budou dodržovány hlavní povinnosti zhotovitele 
v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy. 

 
4. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.6.2010 do 30.6.2011.  
 
 

V. 
 

Cena díla 
 
1. Cena za splnění předmětu této smlouvy je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele – za 

měsíční periodický úklid je cena bez DPH (cena díla),- Kč a včetně DPH (cena díla),- Kč. 
Tato cena bude fakturována měsíčně fakturami se splatností 30 dnů.  



2. Práce nad rámec uvedený této smlouvy (vícepráce) mohou být prováděny pouze na výzvu 
objednatele, a to na základě dílčí samostatné objednávky a budou také fakturovány 
měsíčně se splatností 30 dnů. 

 
3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, zejména mzdové náklady pracovníků úklidu 

včetně zákonných odvodů, náklady na úklidové a čisticí prostředky, úklidovou techniku 
apod. .  

 
4. Cena za měsíční periodický úklid je cenou konečnou a neměnnou v délce trvání této 

smlouvy a lze ji měnit po vzájemného odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě pouze 
z důvodu: 

- změny rozsahu služeb definované objednatelem 
- nárůstu roční inflace dle ČNB 
- změny zákonné úrovně minimální mzdy 
- změny příslušných daňových zákonů (především zákona o DPH). 

 
 

VI. 
 

Platební podmínky 
 
1. Cena za provádění úklidových prací bude fakturována zhotovitelem měsíčně zpětně, vždy 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, nejdříve však v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. Faktura bude vystavena na komplexní měsíční periodický úklid a 
zvlášť budou uvedeny ceny za jiné požadované vícepráce.  

 
2. Doba splatnosti faktur se stanoví na 30 dnů od jejich doručení objednateli. 
 
3. Povinnost zaplatit je objednatelem splněna dnem připsání příslušné částky na účet 

zhotovitele.  
 
4. V případě, že platba nebude provedena v době splatnosti, má zhotovitel právo účtovat 

objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.  
 
5. Objednatel neposkytuje zálohy.  
 
6. Platby za služby a dodávky nad rámec předmětu této smlouvy budou prováděny na základě 

samostatných faktur – daňových dokladů se splatností 30 dní.  
 
7. Vystavené daňové doklady budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona                 
č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (pokud nebude plátcem DPH, faktury musí 
obsahovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
v platném znění). Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele nebo číslo 
objednávky objednatele. Součástí daňového dokladu bude příloha - soupis provedených 
prací oceněných podle položkového rozpočtu a odsouhlasený objednatelem.  

 
8. Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR - Středisko správy a údržby dálnic č.23  
  Slovenská 1142  

 702 00 Ostrava – Přívoz 
 



VII. 
 

Odpovědnost zhotovitele za škody a vady a ustanovení o pokutách 
 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu 

pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody na majetku objednatele ve výši pojistného 
plnění do 2 mil. Kč. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit v plné výši objednateli škody, které vzniknou na majetku 

objednatele při provádění úklidu nebo nedodržením některého ze závazků zhotovitele, 
vyplývajících z této smlouvy.  

 
3. Objednatel je oprávněn upozorňovat zhotovitele v průběhu plnění zakázky na zjištěné 

závady a nedostatky telefonicky, faxem nebo písemně. Zhotovitel je povinen odstranit 
závady a nedostatky, na které byl objednatelem upozorněn, bezprostředně poté nebo 
v dohodnutém termínu.  

 Kontaktní osoba zhotovitele: 
Kontaktní osoba objednatele:  

 
4. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za neodstraněnou závadu nebo nedostatek u 

úklidových služeb ve sjednaném termínu ve výši 500,- Kč za každý případ. Smluvní 
pokuta může být vymáhána pouze na základě oboustranně podepsaného protokolu.  

 
 

VIII. 
 

Zvláštní ujednání 
 
1. Případy nespecifikované v této smlouvě budou řešeny podle ustanovení zákona                 
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.  

 
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a zjistí-li, že zhotovitel provádí práce 

v rozporu se svými povinnostmi v této smlouvě, je oprávněn žádat po zhotoviteli 
neodkladné odstranění závad.  

 
3. Zájmy objednatele pro účely kontroly a reklamací prováděných prací, jež jsou předmětem 

této smlouvy, zastupuje pověřený pracovník SSÚD. 
 
4. Čištění koberců čistícími stroji a údržbářské práce nejsou zahrnuty do této smlouvy a 

v případě požadavku ze strany objednatele zhotovitel toto zajistí a bude fakturováno 
zvlášť. Zjištěné závady budou zaměstnanci zhotovitele hlásit pověřenému pracovníkovi 
objednatele.  

 
 

 
 
 
 
 
 



IX. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.6.2010 do 30.6.2011 s tříměsíční 

zkušební lhůtou, během níž je objednatel oprávněn upravit či pozměnit rozsah 
předmětných prací.  

2. Tento smluvní vztah lze ukončit výpovědí s dvouměsíční lhůtou, která počíná běžet 
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně nebo též 
dohodou smluvních stran.  

 
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze očíslovanými písemnými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny v přílohách této 
smlouvy týkající se výměry ploch úklidu se provádějí bez dodatků ke smlouvě. Přílohy 
musí být podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních vč. příloh s platností originálu, z nichž 

každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.  
 
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

 
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, osoby 

podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.  
 
 
 
Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Hlavní povinnosti zhotovitele 
Příloha č. 2 – Rozsah a četnost úklidových prací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………..                                                                           ……………………….. 
    jméno objednatele                                                                                      jméno zhotovitele 
 
 
V Ostravě dne (datum)                                                                             V (město) dne (datum) 



Příloha č. 1 
 

Hlavní povinnosti zhotovitele 
 
 
1.  Hlavní povinností zhotovitele je udržovat svěřené prostory v náležité čistotě a ve vzorném 

pořádku tak, aby zdraví zaměstnanců bylo co nejvíce chráněno. 
 
 
2. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni: 
 

- oznamovat vedoucímu směny či jiné oprávněné objednatelem určené osobě 
zajištěné závady vyžadující údržbářské práce 

 
-  zavřít okna ve všech svěřených místnostech a po ukončení úklidu místnosti 

zamknout tzn., že neuzamčená místnost bude jen ta, která se právě uklízí 
 
- dodržovat sjednanou pracovní dobu: v odpoledních hodinách od 15.00 – 

20.00hod. ( dle dohody i v jinou denní dobu ). 
 
-  přizpůsobit se specifickým požadavkům pracoviště a plně je respektovat včetně 

evidence docházky na vrátnici 
 
- netelefonovat ze svěřeného pracoviště a nepoužívat ostatní zařízení ( např. fax, 

počítač, kopírku apod. ) 
 
- nekouřit na pracovišti 
 
- nevodit děti, ani žádné jiné návštěvy na pracoviště 
 
- v žádném případě nedat klíče od pracoviště někomu jinému, ani rodinnému 

příslušníkovi 
 
- všechny věci po úklidu dát na správné místo ( např. zasunout židle, urovnat 

záclony ), aby dojem z úklidu byl dokonalý 
 
- denně vyvětrat všechny svěřené prostory 
 
- provést před odchodem z pracoviště kontrolu, případně řádné uzavření 

vodovodních kohoutků a baterií, vypnutí el. spotřebičů – vařiče, mikrovlnné 
trouby, varné konvice apod. 

 
 
 
 
………………………..                                                                           ……………………….. 
    jméno objednatele                                                                                      jméno zhotovitele 
 
 
V Ostravě dne (datum)                                                                             V (město) dne (datum) 



Příloha č. 2 
 

Rozsah a četnost úklidových prací 
 
 
vysypávání odpadkových košů  1 x denně 

vysávání kobercových ploch  1 x denně 

vytření podlah 1 x denně 

setření prachu z volně přístupného kancelářského nábytku  1 x denně 

vytření všech komunikačních ploch včetně schodiště a výtahů  1 x denně 

odstranění všech zjevných skvrn ( skla, zrcadla )  1 x denně 

 
dezinfekce zařizovacích předmětu a obkladů kolem nich   
( WC, umýváren, sprch, kuchyněk ) 1 x denně 

umýt záchody: vydezinfikovat zevnitř i vevnitř, umýt pisoár, otřít orvet,  
na vlhko přetřít obklady 1 x denně 

doplnění ( kontrola ) hygienického materiálu  1 x denně 

setření prachu z inventáře  2 x týdně 

setření prachu na volně přístupných oknech a parapetech  2 x týdně 

 

setření prachu z volně přístupných specifických míst  
( umělé květiny, nástěnky, radiátory apod. ) 2 x měsíčně 

celková dezinfekce sociálních místností včetně zařizovacích předmětů 2 x měsíčně 

mytí dveří, dveřních prvků a zárubní  2 x měsíčně 

 

generální ošetření nábytku a ostatního inventáře  1 x ročně  

mokré čištění koberců a čalouněného nábytku  1 x ročně 

generální čištění a ošetření povrchu komunikačních ploch ( chodby ) 1 x ročně 



Výměry ploch: 
 
 
koberec – kanceláře, nocležny  169,3 m2  
 
keramická dlažba – schodiště    47,5 m2  
 
keramická dlažba – komunikační prostory 160,8 m2  
 
keramická dlažba – WC, koupelny, kuchyňky    90,9 m2  
 
keramická dlažba – ostatní místnosti  166,0 m2  
 
PVC – místnosti  230,8 m2  
 
požární zdvojená podlaha + antistat. PVC    92,5 m2  
 
celková plocha pro úklid 957,8 m2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………..                                                                           ……………………….. 
    jméno objednatele                                                                                      jméno zhotovitele 
 
 
V Ostravě dne (datum)                                                                             V (město) dne (datum) 


