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Smlouva 
17-99-T088-0 

o ročních hlavních kontrolách 
(o kontrole stavu hřiště dle normy ČSN 1176-7) 

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku 

Provozovatel: Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace 
Sídlo: Krejčího 1172/3, 460 06 Liberec 6 
IČ: 65100654 
Zastoupen: Mgr. Lenkou Škodovou, ředitelkou 
(dále též jen „provozovatel!“) 

Zhotovitel: Hřiště hrou s.r.o. 
Sídlo: Sobotecká 810, 511 01 Turnov IČ: 
03673073 DIČ: CZ03673073_ 
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 268334490/0300  
Reg. u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34550 
Jednající: Ing. Tomášem Tomsou, jednatelem společnosti  
(dále též jen zhotovitel") 

I. 
Předmět smlouvy - roční hlavní kontroly. 

1.1. Předmětem této smlouvy je 

• závazek zhotovitele provádět na dětském hřišti v Liberci u jeslí v ulici Holečkova, GPS: 50°45'8.064"N, 
15°2'28.843"E pro provozovatele roční hlavní kontroly 

• proškolit oprávněnou osobu provozovatele 
• závazek provozovatele zaplatit za sjednané činnosti zhotoviteli dohodnutou cenu. 

II. 

Závazky a povinnosti zhotovitele 
2.1. Zhotovitel zajistí zpracování ročních hlavních kontrol nezávislou oprávněnou osobou ve shodě s pokyny 

výrobce a ČSN EN 1176. 

2.2. Zajistí dodání části provozní dokumentace - tj. revizní zprávu o provedené roční hlavní kontrole a list závad. 
Kompletní zprávu a list závad včetně fotodokumentace v digitální podobě vždy zašle emailem 
provozovateli, digitálně ji bude archivovat. 

2.3. Při roční hlavní kontrole bude posuzováno: 

1) celková funkčnost, odolnost, úplnost a údržba hřiště a povrchů 
2) stav doplňkového mobiliáře 
3) celková funkčnost, odolnost, úplnost každého herního prvku, prověření všech prvků dle jednotlivých článků 

ČSN EN 1176 
4) stav systému řízení bezpečnosti 

2.4. V revizní zprávě bude uvedeno: 
1. identifikační číslo a název dětského hřiště nebo sportoviště 
2. datum provedení kontroly 
3. seznam kontrolovaných zařízení nebo vybavení hřiště 
4. jméno a podpis odpovědné osoby zhotovitele, razítko 
5. technické normy a předpisy použité pro kontrolu herních zařízení 

2.5. 
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2.5. Zhotovitel je oprávněn kopii protokolu (revizní zprávy) uchovávat a případně použít pro svoji činnost. 
2.6. Zhotovitel se zavazuje provést vyškolení osoby (osob) oprávněné, pověřené provozovatelem tak, aby tato 

byla schopná provádět běžné vizuální a provozní kontroly stavu hřiště v souladu s příslušnou technickou 
normou a provádět následnou údržbu po běžné vizuální a provozní kontrole. Školení bude provedeno v 
sídle zhotovitele, případně po dohodě obou stran na jiném místě. Cena školení v sídle výrobce je součástí 
smluvní ceny. 

2.7. Školení pro provádění provozních kontrol má platnost 2 roky. 
2.8. Pokud dojde ke změně normy, právních předpisů, technologických a bezpečnostních postupů pro 

údržbu, pokynů výrobce pro údržbu, nebo bude třeba zaškolit nového pracovníka provozovatele, zavazuje 
se zhotovitel provést nové zaškolení odrážející změny, a to za úplatu stanovenou ceníkem zhotovitele 
platným v době provádění zaškolení, jinak za obvyklou cenu. 

2.9. Provozovatel zajistí přítomnost pověřené osoby (osob) v místě a v termínu provádění školení dle 
harmonogramu stanoveného zhotovitelem, aby tato osoba mohla být proškolena. Pokud tak neučiní,lze 
se zhotovitelem domluvit náhradní termín školení. 

III. 

Cena díla 

3.1. Zhotovitel je oprávněn provozovateli fakturovat za provedení činností dle této smlouvy: 

3.1.2. Cena školení v místě provádění revizí pro provádění běžných vizuálních a čtvrtletních kontrol a 
navazující údržby bez DPH činí 1 000,- Kč. 

3.1.3. Cena dopravy při provádění ročních hlavních kontrol bez DPH činí 7,- Kč za účelně ujeté km. Za 
účelné se vždy považuje nejméně cesta ze sídla zhotovitele na hřiště a zpět. Tato cena je stanovena 
s ohledem na cenu PHM v době uzavření smlouvy a zhotovitel je oprávněn ji při změně poměrně 
upravit. 

3.2. Při fakturaci bude k ceně bez DPH připočítána aktuálně platná základní sazba DPH. 
3.3. Pro případ prodlení provozovatele s placením ceny díla, nebo jiného peněžního plnění sjednávají strany 

smluvní pokutu ve výši 0,05% za den. 

3.4. Cena je splatná na účet zhotovitele do 14 dnů ode dne obdržení faktury (daňového dokladu). 

IV. 

Místo, čas a způsob plnění 

4.1. Zhotovitel provede revizní kontrolu vždy na hřišti provozovatele na adrese: 

Liberec, ul. Holečkova, GPS : 50°45'8.064"N, 15°2'28.843"E 

4.2. Na hřišti bude prováděna kontrola na těchto prvcích: 

Domek hrací KULIHRÁŠEK VLÁČEK 
KOLEJÁČEK DVOJHOUPAČKA M 
Houpadlo pružinové KONÍK 
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Houpadlo pružinové KAČENKA 
Houpačka KLÁDOVKA Mostek 
zavěšený lamelový 

4.3. Realizace roční hlavní kontroly (vč. zpracování revizní zprávy) bude prováděna v periodě zhruba 12 měsíců 
v závislosti na povětrnostních podmínkách. První roční hlavní kontrola proběhne na jaře 2017. 

4.4. Hlavní roční kontrola bude provedena za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů, 
povrchů, známek koroze, rozpadu či jakékoliv změny úrovně bezpečnosti zařízení. Tuto kontrolu bude 
provádět oprávněná osoba. 

V. 

Záruky 

5.1. Zhotovitel revizí přebírá odpovědnost za úplnost a správnost zpracovaných revizních zpráv. 

VI. 

Ostatní ujednání 

6.1. Smlouva se uzavírá na dobu: 5 let. 

6.2. Smlouvu je možné měnit pouze písemně. 

6.3. Smlouva má 4 strany, text je psán oboustranně. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, pro každou stranu 
jeden. 

6.4. Své podpisy strany připojují jako projev svobodné vůle být vázáni všemi shora uvedenými ujednáními. 

6.5. Dojde-li k oprávněnému odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran, sjednává se, že smlouva se 
tím ruší dnem doručení odstoupení, nikoli zpětně. Určí-li strana, která oprávněně odstupuje od smlouvy, že 
odstupuje k pozdějšímu dni než dni doručení odstoupení, není druhá strana povinna ani 
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oprávněna do té doby od doručení odstoupení plnit své závazky ze smlouvy, ledaže byly již splatné nebo splatnosti v 
této době dojdou. Určí-li odstupující strana dobu odstoupení delší než 14 dní po doručení odstoupení, 
sjednávají strany, že dnem odstoupení je poslední den 14 denní lhůty k odstoupení. 

6.6. Strany se dohodly, že veškeré jejich vzájemné právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 
právním řádem České republiky a sjednávají příslušnost českých soudů.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
               zhotovitel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dne 3.3.2017 
provozovatel 

Dne  27.2.2017 


