
SMLOUVA o SPOLUPRÁCI

1.

Smluvní strany

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

se sídlem: Lumírova 13/630. 700 30 Ostrava-Výškovice

zastoupena: děkanem fakulty

IČO: 61989100. DIC: CZ61989100

(dále jen „FBI“)

a

Záchranný útvar HZS ČR

se sídlem: Opavská 771/29, 748 01 Hlučín,

zastoupený:—velitelem útvaru

IČO: 75152304.

(dále jen „ZÚ“)

II.

Uvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouWí podle ;; 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb..

občanského zákoníku. a to za účelem spolupráce při zabezpečení experimentálních měření

vrámci projektu bezpečnostního výzkumu VH20182021035 „Bezpečná jízda zásahové

požární techniky k zásahu'“.

2. Smluvní strany prohlašují. že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu s právní

skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují. že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany prohlašují. že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim

známé skutkové a právní okolnosti. které by mohly být významné ve vztahu k uzavření

této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vf'yplývajícíínu.

4. Smluvní strany prohlašují. že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto úkonu

oprávněny.

IlI.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na vzájemné spoluprácí při zabezpečení experimentálních

měření projektu bezpečnostního výzkumu VH20182021035 „Bezpečná jízda zásahové

požární techniky k zásahu“.

(
\
)

Experimentální měření zásahových požárních vozidel bude probíhat v Centru bezpečné

jízdy LIBROS. Palackého 1 l 14. 702 00 Ostrava — Přívoz (dálejen „Centrum bezpečné

jízdy“) v termínech dle harmonogramu. který _.FBI“ předá ,.ZU“ minimálně 14 dnů před

zahájením měření.

3. Kontaktní osoby za „ZÚ“ ve věcech technické podpory:_

 



IV.

Zásady spolupráce

Smluvní strany se v rámci spolupráce na realizaci předmětu smlouvy zavazuji:

1. _,ZU“

1.1. zajistit podmínky pro přípravu zásahových požárních automobilu k experimentálnímu

měření v prostorách dílen ZÚ HZS ČR.

1.1. zajistit přesun a doprovod zásahových požárních automobilu z dislokace ZÚ HZS ČR

do „Centra bezpečné jízdy", doprovod těchto automobilu bude realizován osobním

automobilem.

1.2. zajistit převoz náhradních dilu (brzd) do a z vybraných autoservisů dle

harmonogramu výměn.

1.3. po dobu experimentálních měření zajistí uložení náhradních dílů (brzd) ve svých

skladovacích prostorách.

1.4. zajistí. aby zásahové požární automobily byly k experimentálnímu měření přistaveny

s plnou nádrží pohonných hmot.

1.5. předá ,.FBI“ kopie Provozních deniku zásahových požárních automobilu a servisních

(doprovodných) automobilu. která byla v rámci experimentálních měření přistavena.

se záznamem o natankováni pohonných hmot. L} servisních (doprovodných)

automobilu doloží doklad o pruměrne' spotřebě pohonných hmot (technický průkaz)

2. „FBI“

2.1. předá _,ZÚ“ harmonogram experimentálních měření. a to minimálně 14 dnů před

zahájením měření.

2.2. předá „ZÚ“ harmonogram výměny brzd zásahových požárních automobilu ve

vybraných autoservisech. a to minimálně 14 dnů před požadovaným termínem

výměny.

2.3 zajistí doplnění pohonných hmot. ktere automobily spotřebují v rámci

experimentálních měření tak. aby automobily byly po ukončení měření splnou

nádrží.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se

uzavírá na dobu určitou a to do 31. 8. 2021. termínu ukončení projektu VH20182021035

„Bezpečná jízda zásahové požární techniky k zásahu“.

2. Smlouvu lze ukončit dohodu smluvních stran.

3. Smlouvu lze jednostranně písemně vypovědět. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná

běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci. v němž byla výpověď

druhé straně doručena.

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků. které budou vzestupně číslovány. výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a

podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. z nichž každá smluvní strana obdrží po

jednom vyhotovení.

V Hlučíně dne Í * ' V Ostravě dne
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