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Odstoupení od smlouvy
Dne 30. 1. 2018 uzavřela Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, Praha 1, (dále jen
„HSHMP“), jakožto objednatel, s obchodní společností Raamar s.r.o., se sídlem Litoměřická 582, 190 00
Praha 9, IČO: 26024705, jakožto zhotovitelem, smlouvu o dílo (reg. č. 2/2018) k zajištění úklidových prací
v budovách HSHMP (dále jen „smlouva“), a to s termínem plnění ode dne 1. 2. 2018 do dne 31. 1. 2020.
Dne 1. 2., 2. 2. a 5. 2. 2018 došlo k podstatnému porušení smlouvy ze strany zhotovitele spočívající
v neplnění povinností zhotovitele podle čl. VI. odst. 1 smlouvy, pro což je HSHMP oprávněna podle čl. IX.
odst. 1 smlouvy od ní odstoupit.
Toto porušení spočívá v tom, že:
 dne 1. 2. 2018 nebyl proveden úklid 5 pracovníky zhotovitele, a to v sídle HSHMP, na pobočce
Severozápad a na pobočce Východ a nebyly předloženy výpisy z rejstříku trestů podle čl. VI. odst.
14) smlouvy;
 dne 2. 2. 2018 nebyl proveden úklid 7 pracovníky zhotovitele, a to v sídle HSHMP, na pobočce
Centrum a Západ, na pobočce Sever, na pobočce Východ a na pobočce Severozápad a nebyly
předloženy výpisy z rejstříku trestů podle čl. VI. odst. 14) smlouvy před zahájením úklidu;
 dne 5. 2. 2018 nebyl proveden úklid 5 pracovníky zhotovitele, a to v sídle HSHMP, na pobočce
Severozápad, na pobočce Východ.
V dané věci byl dne 1. 2. 2018 opakovaně telefonicky kontaktován pan Marek František Voldán, jednatel
zhotovitele, aby zajistil řádné plnění ze smlouvy. Téhož dne byl zhotovitel vyzván písemně prostřednictvím
veřejné datové sítě do datové schránky ke splnění smluvních povinností podle čl. VI. odst. 14) smlouvy,
tj. k prokázání beztrestnost svých pracovníků výpisy z rejstříku trestů nejpozději do 2. 2. 2018 do 7.30
hodin, a k zahájení úklidových prací v souladu se smlouvou s upozorněním na postup HSHMP v případě
dalšího neplnění smlouvy.
Stanovený termín zhotovitel nedodržel a dne 2. 2. 2018 opakovaně nebyly předloženy výpisy z rejstříku
trestů podle čl. VI. odst. 14) smlouvy a nebyl proveden úklid HSHMP. Z tohoto důvodu byl zhotovitel
opětovně telefonicky kontaktován, o čemž byl za přítomnosti zaměstnanců HSHMP vyhotoven záznam do
spisu, č.j. HSHMP 06050/2018, s tím, že zhotoviteli byl stanoven další dodatečný termín ke splnění
smluvních povinností, a to do dne 2. 2. 2018 do 12.00 hodin, přičemž ve 12.05 hodin poslal zhotovitel
výpis z trestního rejstříku posledního pracovníka.
Ani dne 5. 2. 2018 ovšem úklid řádně proveden nebyl, viz výše.
Podle čl. IX. odst. 1 smlouvy má HSHMP právo od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v § 2593
zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo při podstatném porušení této smlouvy zhotovitelem. Za
podstatné porušení smlouvy o dílo je považováno zejména opakované neprovedení úklidu
v požadovaném rozsahu.

Tímto s ohledem na shora uvedené odstupuje HSHMP podle čl. IX. odst. 1 smlouvy od výše specifikované
smlouvy, a to s účinností ode dne doručení zhotoviteli.
Úklidové prostředky zhotovitele si zhotovitel vyzvedne bez zbytečného odkladu.
HSHMP bude po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty podle čl. VII. odst. 3 a 5 smlouvy,
představující částku ve výši 1 100,- Kč, odpovídající každému jednotlivému porušení povinností provést
úklid za podmínek stanovených ve smlouvě v dohodnutém rozsahu a čase, tj. 3x v sídle HSHMP, 3x na
pobočce Severozápad, 3x na pobočce Východ, 1x na pobočce Centrum a Západ a 1x na pobočce Sever.
Plnění, které HSHMP na základě uvedené smlouvy obdržela od zhotovitele za úklidy na pobočce Centrum
a pobočce Sever provedené dne 1. 2. 2018 a 5. 2. 2018, celkem ve výši 1 139,20 Kč bez DPH, uhradí
HSHMP po úhradě smluvní pokuty, viz výše.
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