
SMLOUVA 
O ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A 

OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
uzavřená podle § 1746, odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Smluvní strany: 

                                                

BENDIG POBP s.r.o.,  

Sídlo: Čsl.armády 320, 742 01 Suchdol nad Odrou 

IČO:076 18 981,DIČ: CZ07618981        

zastoupená: XXXXXXXX XXXXXXXXX, jednatelem       

MT:XXX XXX XXX, e-mail:XXXXXXXXXXXXXXXXX                    

hl.provozovna: Komenského 68, 741 11 Nový Jičín 

odb.způs.osoba: XXXX XXXXXXXX XXXX,MT XXX XXX XXX 

č.ú.: 2221119944/5500,  Raiffeisenbank 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě 

pod sp.zn. , C 76503 

(dále jen „dodavatel“) 

 

a 

 

Město Nový Jičín 

Sídlo: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 

zastoupené Mgr. Zdeňkem Petrošem, vedoucím Organizačního odboru MěÚ Nový Jičín  

kontaktní osoba pro věci technické: XXXX XXXXX XXXXXXX, tel.: XXX XXX XXX ,  

mobil: XXX XXX XXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

IČ: 00298212  

DIČ:CZ002298212       

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín 

                      Č.ú.: 326801/0100 

(dále jen „objednatel“) 

 

v textu dále společně též „smluvní strany“ 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746, odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smlouvu o zajištění požární ochrany  

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „smlouva“) tohoto znění: 

 

 

1.  

Předmět smlouvy 

 

Předmětem této smlouvy jsou služby a činnosti zabezpečení oblasti požární ochrany (dále jen 

PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), uvedené v Příloze č.1 této 

smlouvy, týkající se provozu a zaměstnanců Města Nový Jičín. Tato příloha č.1 je nedílnou 

součástí smlouvy.  
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2.  

Povinnosti dodavatele 

 

2.1 Dodavatel je povinen provádět činnosti, které jsou předmětem této smlouvy dle Přílohy  

č.1 v rozsahu a lhůtách stanovených obecně závaznými předpisy o PO a BOZP nebo  

na základě dohody s pověřeným zástupcem objednatele. 

 

2.2 Pracovník dodavatele bude přítomen u objednatele 1 x měsíčně pro konzultační, 

poradenskou a kontrolní činnost, v předem dohodnutých dnech.  

 

2.3 Součástí plnění předmětu smlouvy je vypracování všech písemných zpráv a dokumentací, 

k jejichž pořízení je objednatel dle obecně závazných právních předpisů a technických norem 

povinen. 

 

2.4 Dodavatel se zavazuje bezplatně odstranit v dokumentaci, kterou zpracoval nebo 

odsouhlasil, nedostatky zjištěné kontrolními orgány ve lhůtě jimi stanovené. 

 

2.5 Vznikne-li objednateli škoda (uložení pokuty kontrolními orgány) v důsledku porušení 

povinností vyplývajících z této smlouvy pro dodavatele, dodavatel tuto škodu objednateli 

uhradí. 

 

2.6 Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž se seznámil při 

výkonu své činnosti u objednatele. 

 

2.7 Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH, je povinen to objednateli neprodleně, 

nejpozději však při poskytnutí prvního poté následujícího plnění, oznámit a sdělit mu potřebné 

údaje pro úhradu DPH z daného plnění. Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem DPH, má 

objednatel právo snížit jakékoliv další úhrady dodavateli o DPH a odvést DPH z daného plnění 

za dodavatele. 

 

2.8.  Jsou-li ke splnění povinností dodavatele potřebné věci a informace, které má objednatel, 

je dodavatel povinen objednatele s dostatečným předstihem (alespoň 3 pracovní dny) vyzvat 

písemně k jejich předání. Obdobně to platí, je-li třeba plné moci. 

 

 

3.  

Povinnosti objednatele 

 

3.1. Objednatel se zavazuje poskytnout pracovníkům dodavatele bezplatně možnost užívat po 

dobu účinnosti smlouvy zasedací místnost u obřadní síně a kanceláře číslo 003  

v budově radnice, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín za přítomnosti odpovědného pracovníka 

pro výkon služeb dle předmětu smlouvy a pro uložení dokumentace PO a BOZP. 

 

3.2 Objednatel je povinen poskytnout dodavateli všechny podklady pro výkon činnosti, které 

má k dispozici, zpřístupnit s doprovodem veškeré prostory, v nichž se uskutečňuje jeho činnost, 

a seznámit na základě doporučení dodavatele všechny zaměstnance popř. jinak zainteresované 

osoby se všemi skutečnostmi dotýkajícími se oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

 

3.3 Objednatel se zavazuje odstranit závady technického charakteru, zjištěné kontrolou 

dodavatele za předem dohodnutých podmínek. 
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3.4 Při provádění namátkových tématických a komplexních kontrol, šetření požárů a dalších 

činností poskytne objednatel pracovníkům dodavatele doprovod, pokud se obě strany 

nedohodnou jinak. 

 

3.5. Objednatel se zavazuje v dostatečném předstihu informovat dodavatele o ohlášených 

kontrolách státního odborného dozoru tak, aby se dodavatel mohl včas a řádně připravit na 

kvalifikované zastupování objednatele. 

 

3.6. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat dodavatele o vzniklých pracovních úrazech 

nebo o nemocech z povolání a podat k nim kompletní požadované informace. 

 

 

4.  

Cena, fakturace a platba 

 

4.1 Za výkon činností uvedených v bodu 1. Přílohy ke smlouvě uhradí objednatel dodavateli 

měsíčně paušální částku ve výši 5.000,- Kč. Tato úhrada zahrnuje veškeré náklady spojené 

s poskytováním plnění dle této smlouvy v daném měsíci, včetně nákladů na dopravu. 

 

4.2 K částce dle odst.4.1. tohoto článku smlouvy (dohodnuté ceně) bude dále připočtena částka 

odpovídající DPH dle sazby platné k datu vystavení faktury. 

 

4.3 Faktura bude dodavatelem vystavena vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce  

a je splatná do 14-ti dnů po jejím obdržení objednatelem. V případě nedodržení lhůty splatnosti 

má dodavatel právo účtovat objednateli penále ve výši 0,05 % z celkové fakturované částky  

a to za každý započatý den prodlení.   

 

4.4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 

smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 

náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět poskytovateli k doplnění, 

aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 

doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli. 

 

4.5 Za činnosti uvedené v bodu 2. Přílohy 1 ke smlouvě uhradí objednatel dodavateli cenu ve 

výši sjednané oběma stranami na základě objednávky objednatele.  

 

 

5.  

Doba trvání smlouvy 

 

5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s dvouměsíční výpovědní dobou, a to 

s účinností této smlouvy od 15.1.2019. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce 

následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 

5.2 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě opětovného prodlení dodavatele  

s provedením oprav zjištěných nedostatků nebo v případě jiného podstatného porušení 

povinností vyplývajících z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně 

a stává se účinným doručením dodavateli.  

 

5.3 Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě opakovaného prodlení s placením 

ceny za plnění poskytnuté v souladu s touto smlouvou.  
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5.4 V případě ukončení smluvního vztahu je dodavatel povinen objednateli odevzdat veškerou 

dokumentaci zpracovanou na základě této smlouvy.  

 

 

6.  

Závěrečná ustanovení 

 

6.1 Změny této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou, a to po sobě jdoucími 

číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 

 

6.2 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), v platném znění uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz 

smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový 

Jičín, a to nejpozději ke dni sjednané účinnosti smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že osobních 

údajů osoby zastupující dodavatele a podpisů jednajících osob tato smlouva neobsahuje žádné 

informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého 

textu smlouvy za podmínky, že osobní údaje osoby zastupující dodavatele a podpisy jednajících 

osob budou znečitelněny. 

 

6.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 

6.4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním a že tuto smlouvu 

uzavírají na základě svobodné, pravé, vážné a určité vůle. Smluvní strany si text této smlouvy 

přečetly, porozuměly mu a souhlasí s ním. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

Příloha č.1 ke smlouvě o zajištění požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

 

V Novém Jičíně  dne: 9. ledna 2019         

 

 

 

 

 

---------------------------------                                                    --------------------------------- 

         za  objednatele                                                                           za dodavatele  

     Mgr. Zdeněk Petroš                                                              XXXXXXXXXXXXXX 

vedoucí odboru organizačního                                                                jednatel 

        MěÚ Nový Jičín                                                                                                                   
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Příloha č. 1 ke smlouvě o zajištění požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

 

l. Služby a činnosti poskytované v rámci paušální odměny.     

 metodické řízení a konzultační činnost v oblasti PO a BOZP pro vedoucí pracovníky  

a pověřené pracovníky zadavatele, 

 provádění kontrol a prohlídek v oblasti PO a BOZP, zejména kontrola plnění 

nápravných opatření uložených odpovědnými osobami zadavatele, 

 účast při jednání s orgány státního dozoru v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce, 

účast při správním řízení, 

 spolupráce s orgány státního dozoru při řešení problémů v oblasti PO a BOZP  

u zadavatele, 

 předkládání návrhů k odstranění zjištěných závad v oblasti PO a BOZP, 

 příprava a realizace ročních prověrek ve spolupráci s pověřenými pracovníky 

zadavatele, 

 metodická pomoc při šetření úrazů, při vedení registrace, evidence, hlášení  

a odškodňování pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, 

 aktualizace stávajících vnitřních směrnic, pravidel a pokynů z oblasti PO a BOZP, 

vypracování návrhů nových, 

 vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, vypracování návrhů opatření k jejich 

odstranění, 

 provádění periodických školení vedoucích pracovníků a zaměstnanců v oblasti PO  

a BOZP (ve lhůtách stanovených obecně závaznými právními předpisy)  

a jednorázových školení dle potřeb a požadavků zadavatele, 

 sledování stavu pracovního prostředí vč. návrhů na opatření (kategorizace pracovišť, 

návrhy na měření), 

 spolupráce a poradenství při stanovení rozsahu poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a tzv. ochranných 

nápojů. 

 

 

2. Služby poskytované na základě písemné objednávky objednatele, jejichž cena  bude 

sjednána samostatně. 

 metodická pomoc a vypracování dokumentace při mimořádných událostech – rozsáhlé 

poruchy, havárie, dopravní nehody, vyřizování stížností apod. (včetně nákladů na 

dopravu).  

 


