
Smlouva o poskytování konzultačních služeb
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákom č. 89/2012 Sb., obämshj zákoník

Městská nemocnice Čáslav
se sídlem Jeníkovská 348/17, Čáslav-klové Město, 286 01 Čáslav
IČO 008 73 764
DIČ 008 73 764
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1640
zastoupená MUDr. Mgr. Ditou Mlynářovou, LL.M., ředitelkou
(dále jen jako ,,objednatel")

a

Manuvia, a. s., organizační složka
se sídlem Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava
IČO 017 34 920
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zri. A 21069
zastoupená Ing. Ondřejem Wysogladem, vedoucím odštěpného závodu
(dále jen jako ,,poskytovateľ')

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o poskytování konzultaČních služeb

(dále jen ,,smlouva")

I.
Předmět smlouvy

1. Objednatel má zájem o poskytnutí plnění spočívajícího v poskytování konzultačníCh
služeb v oblasti facility managementu. Poskytovatel prohlašuje, že je kompetentní k
poskytování služeb dle této smlouvy a při jejich poskytování vystupuje jako odborník ve
smyslu § 2950 občanského zákoníku, zejména tedy že disponuje dostatečnými
vědomostmi, znalostmi a kapacitami pro poskytování služeb dle této smlouvy.
Poskytovatel a objednatel jsou plátci DPH.

2. Předmětem této smlouvy je poskytování konzultačních služeb v rozsahu specifikovaném
v cenové nabídce poskytovatele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a případnými
dílčími zadáními objednatele (souhrnně dále jen jako ,,služby").

3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby řádně a včas, s odbornou péčí a v prvotřídní
kvalitě. Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnuté služby zaplatit poskytovateli
cenu podle této smlouvy.



II.
Místo a čas poskytování služeb

1. Poskytovatel bude služby poskytovat podle vzájemné dohody s přihlédnutím k potřebám
objednatele, Chodu jeho zdravotnického zařízení a vytíženosti jeho zalněstnanců.

2. Služby budou poskytovány jednak distanČně (formou telefonických a on-line konzultací),
jednak prezenčně v místě sídla oHednatele.

III.
Cena služeb a platební podmínky

1. Cena za poskytování služeb dle a. I této smlouvy je stanovena v pauŠální měsíční výši
uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Cena za poskytování služeb je konečná a jsou v ní zahrnuty veškeré výdaje a náklady
poskytovatele spojené s poskytováním služeb, zejména mzdové a ostatní náklady
pracovníků poskytovatele, cestovné, náklady na energie, internetové připojení apod.

3. Cena za poskytování služeb bude hrazena objednatelem na základě měsíČních faktur -
daňových dokladů vystavenýCh poskytovatelem. Přílohou každého daňového dokladu
(faktury) bude objednatelem odsouhlasený přéhled poskytnutýCh služeb vČetně jejich
stručného popisu za daný kalendářní měsíc.

4. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady budou zasílány výhradně elektronicky, a
to na e-mailovou adresu objednatele faktura@nemcaslav.cz.

5. Splatnost daňového dokladu Činí 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
6. Daňový doklad musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti, zejména dle zákona

Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad poskytovateli, pokud neobsahuje

požadované náležitosti, obsahuje nesprávné údaje nebo k němu není připojena příloha
podle odst. 3 tohoto äánku. Vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta
splatnosti, nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opraveného daňového
dokladu.

IV,
DalŠí práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem veškerou souČinnost a informace
potřebné k řádnému poskytování služeb dle této smlouvy.

2. Poskytovatel je při plnění smlouvy povinen postupovat s odbornou péčí a poskytovat
sjednané služby bez vad, tedy zejména řádně a včas, s odbornou péČí a v prvotřídní
kvalitě. Objednatel je oprávněn průběŽně kontrolovat kvalitu a způsob poskytování
služeb, jakož i jejich soulad s nabídkou poskytovatele či zadáním objednatele.

3. Poskytovatel je povinen dodržovat ustanovení této smlouvy, jakož i obecně závazných
právních předpisů. Poskytovatel je dále při plnění smlouvy povinen řídit se pokyny



objednatele, ledaže jde o pokyny svou povahou nevhodné. Na nevhodnost pokynů je
poskytovatel povinen objednatele předem písemně upozornit.

4. Výstupy z poskytnutého plnění v listinné či elektronické podobě, které vzniknou v
průběhu a v souvislosti s plněním této smlouvy, se stávají okamžikem jejich předání
objednateli jeho vlaswictvím. Poskytovatel nesmí poskytnout žádný z těchto výstupů třetí
straně bez předChozího písemného souhlasu objednatele. Poskytnutí výstupů třetí straně
bez předChozího písemného souhlasu objednatele je považováno za podstatné porušení
této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Bude-li výsledkem Činnosti poskytovatele autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.
(autorský zákon), zavazuje se poskytovatel objednateli poskytnout časově a územně
neomezenou bezúplatnou licenci k užití autorského díla vzniklého při plnění této
smlouvy.

6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčerůvost o všeCh skutečnostech, o niChž se
dozvěděly v souvislosti s vyuŽíváním svých práv a plněním svých povinnosti' dle této
smlouvy. Za důvěrné se pro účely této smlouvy považují zejména informace o předmětu
činnosti sInluvních stran, cenáCh, obdiodnim tajemství, informace o Činnosti, struktuře,
hospodářských výsledcích a know-how smluvních stran.

7. Za důvěrné se dále považují osobní údaje fýzických osob, které mohou být V souvislosti s
plněním této smlouvy zpracovávány. V takovém případě je objednatel správcem osobních
údajů, poskytovatel je zpracovatelem osobníCh údajů. Smluvní strany podpisem této
smlouvy stvrzují, že jsou jim známy jgiciŕt povinnosti podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 2016/679, o oChraně (ýzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů (nařízení GDPR), a zavazují se je dodržovat.

8. V případě, že poskytovatel využije k plnění smlouvy třetí osoby (např. své zaměstnán®,
je povinen zabezpečit, aby tito byli rovněž vázání povinností mlčenlivosti v rozsahu dle
této smlouvy.

V.
Doba trvání smlouvy a její ukončení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 12 (dvanáct) měsíců ode dne jejího
podpisu oběma smluvnúni stranami.

2. Tato smlouva může být ukončena uplynutím doby jejího trvání
a) dohodou smluvníCh stran;
b) odstoupením objednatele podle a. IV. odst. 4 smlouvy nebo v případě, že

poskytovatel i přes předChozí písemné upozornění objednatele neposkytne
sjednané služby řádně a včas nebo poruší povinnost mlČenlivosti podle a. W odst.
6 smlouvy;

C) odstoupením poskytovatele, jestliže se objednatel ocitne v prodlení se zaplacením
oprávněně, řádně a vČas vyúčtované ceny služeb o více než 30 dní;



d) výpovědí kterékoli strany i bez udání důvodu. výpověď v takovém případě
vyžaduje písemnou formu. Výpovědní doba Činí 2 měsíce a počíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď' smlouvy doručena
druhé smluvní straně.

3. V případě ukončení smlouvy se poskytovatel zavazuje předat objednateli veškerou
dokumentaci týkající se poskytování služeb dle této smlouvy, jakož veškeré ostatní věci,
které od objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy převzal, v místě sídla
objednatele nejpozději do 7 dnů ode dne ukončení smlouvy, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.

VI.
Odpovědnost a sankce

l. 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.
Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit poskytovateli nejpozději do 60 dnů od
jejich qištění. Poskytovatel je povinen odstranit vady služby bezodkladně od jejich
uplatnění Objednatelem, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů od oznámení vady, nebude-li
dohodnuto jinak. V opaČném případě má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny
služby. výše slevy bude stanovena s ohledem na povahu (zejména rozsah a závažnost)
vady, minimální výše slevy však Činí vždy alespoň 5 % z měsíČní ceny služeb vC. DPH.

2. Poskytovatel odpovídá v průběhu poskytování služeb za Škody způsobené
prokazatelným zaviněným poruŠením svých povinností dle této smlouvy, resp.
prokazatelným zaviněným porušením povinností zaměstnance či zaměstnanců
poskytovatele při plnění pracovníCh úkolů nebo v přímé souvislosti s ním do výše
pojišťovnou přiznaného pojistného plnění za kaŽdou jednotlivou Škodní událost. výší
pgistného plnění se rozumí pojistné plnění, o jehož výplatě v souvislosti s Iíkvidad dané
škodní (resp. pojistné) události rozhodne pojišťovna, s níž má poskytovatel v okamžiku
vzniku Škodní události uzavřenou pojistnou smlouvu, a kterážto škodní událost prošetří
v souladu se smluvními podmínkami pojistné smlouvy. Jednotlivou Škodní událostí se
rozumí událost či souhrn událostí, které spolu časově a místně souvisí a z niChž vznikla
škoda objednateli. Poskytovatel je povinen v průběhu poskytováni' služeb počínat si tak,
aby v rámci své činnosti nezpůsobil objednateli Škodu nebo nepoškodil dobré jméno
objednatele. Poskytovatel však neodpovídá za Škodu způsobenou v důsledku plnění
nevhodnýcih pokynů objednatele, jestliže objednatele předem na nevhodnost těchto
pokynů pBemně upozornil a objednatel přesto na jejich splnění trval. Poskytovatel
prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ,,pojištění odpovědnosti za škodu",
kterou je povinen udržovat v platností



3. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti podle a. IV odst. 6 této smlouvy je smluvní
strana, která povinnost porušila, povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu
ve výši 10.000,-kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení povinností Smluvní
pokuta je splatná dnem následujícím po dni, ke kterému vznikl straně, jejíž právo bylo
porušením mlČenlivosti narušeno, na její zaplaceni nárok. Zaplacenhrt smluvní pokuty
není dotčen nárok objednatele na náhradu Škody nad rámec uhrazené smluvní pokuty.
V případě, že porušením této povinnosti ze strany objednatele dcýde k nemožnosti plnění
této smlouvy zcela nebo zčásti, nesvědČi' objednateli v takovém případě práva z vad ani na
náhradu případné Škody a objednatel je v takovéňi případě povinen uhradit veškeré
náklady, které za úČelem splněni smlouvy poskytovatel účelně vynaložil.

4. Dojde-li na straně poskytovatele k porušení povinnosti při zpracování osobních údajů
podle a. N odst. 7 této smlouvy a bude-li v důsledku'toho objednateli způsobena Škoda
(zejména v podobě uložení správní pokuty, jiné obdobné sankce nebo povinnosti nahradit
Škodu způsobenou Chybným zpracováním osobních údajů), zavazuje se poskytovatel
nahradit objednateli takový náklad či výdaj v plné výši, a to do 30 dnů od vyzvání.

VII.
ZávěreČná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí právními
předpisy České republiky, zejména pak zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti uveřejněním prostřednictvím registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o
zvláŠtníCh podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těChto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s
uveřejněním smlouvy vC. jejích příloh. Smluvní strmý výslovně prohlašují, že údaje a
další skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obdiodní
tajemství a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. Objednatel se zavazuje uveřejnit smlouvu vC. všech
příloh v Registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu.

3. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami.

4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z niChž každá ze smluvnídi stran obdrŽí
po jednom.

5. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že se seznámily s jejími ustanoveními,
porozuměly jim a s těmito souhlasí, a že tuto smlouvu neuzavírají v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek.

6. Nedíhiou součásti' této smlouvy j'
a. příloha č. l: cenová nabídka poskytovatele



V Čáslavi drlejt ,Ĺ. &'Q

Městská Čáslav

MUDr. gr. it Mlynářová, LL.M.
ředitelka
objednatel

i ľ"ý j,?,l/kcv$ká 348 l
L,~~286 c:1 Čáslav

" - \'- J

y Ostrav" e . L. :Z 06ZQ_

Manuvia, a, s., organizační složka
Ing. oK{dř'j Wysoglad
vedoucí'bdŠtěpného závodu
poskytovatel



Příloha č. 1

Plán práce 2022 2023

Počet
P.Č. Obsah CIl Komnetář měsíců 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Schematický thp, výběr
diagram, pracovníků- kriteria a
funkčnost, požadavky na

1 organigram pracovníka 2 x x
Zodpovědnost ,
pravomoc, matice
organizačných vztahů,
nadřízenost a

Popis pracovních podřízenost + vstupní
činnosti audit 2 x X
Reporting, plán
úloh, nastavení Managment porad,
KPl (klíčový vyhodnoceni,
ukazatel reporting kritická

2 výkonnosti) cesta, cíle 12 x x x x x x x x x x x x
Harmonogram porad,
reporting a zpětná
vazba z porady vedení 12 x x x x x x x x x x x
Organizačná
složka_nákladové

Činnost středisko , skladové
organizačních hospodářství, příjem,

3 složek výdej, reporting 6 x X x x x X x
Plán investičních
prací a plán Koncepce, obsah,

4 aprav struktura 6 X X X X X X X
Tvorba,
obsah,kompetence ,
d iskutováni a

Budgeting financováni 6 x x x x x x x
Dohled, sledováni
výkonnosti,

Pilotní projekty vyhodnocení, přijatá
na nastavení opatření,metoda

5 procesů kritické cesty 8 x x x x x x x x
vstupný audit, analýza
materiálu, číselník,

skladový lean managment,

, 6 managment nastavení procesů 3 x x xVstupní audit, tvorba,
procesy, komunikační
managment, nastaveni
postupných
kroků,modelové
situáce, šablona
dokumentu pro
zásobováni,

Centrátnísystém informační systém a

. 7 nákupu sběr dat 12 X X X x x x x x X x x xSmart, Green
prostředí, energeticky
úsporné technologie,
vzdělávaní, IT

vícezdrojové bezpečnost,
8 financování digitalizace HR 12 x x x x x x x x x x x x

9 THU úsek Technická správa, IT 3 X X X



Měsic/rok Bez DPH DPH 21% včetně DPH_
Únor/2022
Březen/2022
Duben/2022
Květen/2022
Červen/2022
Červenec/2022
Srpen/2022
Září/2022
Řijen/2022
Listopad/2022
Prosinec/2022
Leden /2023
Celkem 396,000.00 CZK _ _ _ _ 83,160.00 CZK 479,160.00 CZK

Platební podmínky


