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Číslo smlouvy objednatele: 000519 00 19 

Číslo smlouvy zhotovitele: 06/2019  

 

 
S M L O U V A    O    D Í L O 

(zajištění báňské záchranné služby) 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl.občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

(dále jen smlouva) 
 

 

 

 

 
uzavřená mezi 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:               Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:               Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
              Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:                00005886 

DIČ:                CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:         Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:                1930731349/0800 

OR:               MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen  „Objednatel“) 

 

a 

 

Energie – stavební a báňská a.s. 

se sídlem:    Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno  

zastoupená:    Ing. Richardem Zárubou, statutárním ředitelem  
IČO:     45146802 

DIČ:     CZ45146802, plátce DPH 

bankovní spojení:   Komerční banka a. s., pobočka Kladno 

číslo účtu:    1000141/0100 

OR:               MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1399 

provozovna Hlavní báňská záchranná stanice Praha, Za opravnou 276/8, 151 23 Praha 5 – Motol 

zastoupená:     

(dále jen  „Poskytovatel“) 

 

(společně též „smluvní strany“) 
  

 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zajišťovat báňskou záchrannou službu (dále jen 
BZS) pro provozované podzemní objekty objednatele ve smyslu ustanovení § 37 zákona ČNR  č. 
61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění a dle 
vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné službě. Objednatel se zavazuje uhradit za 

poskytnuté služby cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy. 
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2. Smluvní vztah se při poskytování BZS řídí platným zněním právních předpisů a sjednanými 
podmínkami, zejména: 

a) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

b) Zákon ČNR č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů  

c) Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů 

d) Vyhláška ČBÚ č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě 

e) Vyhláška ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou 
způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně 
některých právních předpisů 

f) Služební řád schválený ČBÚ v platném znění aj. 

 

II. Povinnosti poskytovatele 

1. Poskytovatel zabezpečí pro objednatele BZS v souladu s uvedenými právními předpisy a sjednanými 
podmínkami smluvních stran. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat BZS. 

2. Na základě této smlouvy bude poskytovatel zajišťovat pro objednatele následující služby a činnosti: 
a) Udržování stálé a nepřetržité pohotovosti báňských záchranářů ve svých objektech, stálé 

pohotovosti svých technických prostředků a zařízení, zajišťování jejich nasazení při haváriích 
k záchraně lidských životů a majetku a při závažných provozních nehodách v souladu se 

Služebním řádem v platném znění, neprodleně po vyzvání vedoucím likvidace havárie 
objednatele. 

b) Na vyžádání objednatele neprodlený výjezd směnového technika Hlavní báňské záchranné 
stanice Praha (dále jen HBZS Praha) s odbornou způsobilostí – technický dozor pro vedení 
důlních a podzemních děl (Vyhláška ČBÚ č. 298/2005 Sb.), jako technickou pomoc při 
posouzení rozsahu a charakteru mimořádné události na ostění tunelů, mající vliv na jeho 
bezpečný stav a způsobu jeho likvidace. 

c) Zajištění záchranářského materiálu dle Služebního řádu (dále jen SŘ) pro potřeby prvovýjezdu 
při výše uvedených mimořádných událostech. 

d) Udržování pohotovostních a provozních rezerv vybraných a schválených druhů materiálu 
v souladu se Služebním řádem v platném znění. 

e) Po MU spolupracuje s objednatelem na objasnění příčin havárie, zjištění a likvidaci jejích 
následků. Provede mimořádnou kontrolu podzemního objektu ve smyslu ustanovení § 5 
vyhlášky č. 49/2008 Sb. a vypracuje o ní zprávu. 

 

III. Povinnosti objednatele 

1. Spolupracovat s poskytovatelem při realizaci předmětu smlouvy tak, aby poskytovatel měl 
k dosažení žádoucího výsledku zajištěny potřebné podmínky a dle možnosti poskytnout potřebné 
prostředky a materiál k likvidaci havárie. 
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2. V případě vyžádání výjezdu jednotek poskytovatele, zajistí případ od případu místo kontaktu 
s oprávněným zástupcem objednatele. 

3. Poskytne poskytovateli veškeré dostupné informace, dokumenty a podklady k provedení účinného 
zásahu. 

 

IV. Cena díla 

1. Cena za poskytování BZS v rozsahu stanoveném v čl. I. a II. je stanovena smluvně v souladu s § 7 
odst. 7 zák. č. 61/1988 Sb. a zák. č. 526/1990 Sb, o cenách a činí: 705,- Kč/km provozovaného 
podzemního objektu (všechny podzemní prostory vytvořené ražením včetně jejich přístupových 
částí), za kalendářní měsíc. Celková délka ražených tunelů metra udávaná objednatelem ke dni 
podpisu této smlouvy je 107 km. Zúčtovací období se stanovuje čtvrtletně. Délku provozovaných 
podzemních objektů aktualizuje objednatel rovněž čtvrtletně. Daň z přidané hodnoty bude připočtena 
ve výši dle právních předpisů účinných ke dni zdanitelného plnění. DUZP je posledním den daného 
čtvrtletí.  

2. Faktura poskytovatele bude obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle § 29 zákona č. 
235/2004 Sb o dani z přidané hodnoty a zák č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě zákonných 
náležitostí bude faktura obsahovat číslo objednávky. Objednatel je povinen zaplatit vystavenou 

fakturu do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení objednateli. Pokud nebude mít faktura sjednané 
náležitosti nebo pokud fakturovaná částka nebude odpovídat ujednáním dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn ji vrátit a nedostává se do prodlení s její úhradou. Nová lhůta splatnosti běží až 
od okamžiku prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

3.  Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) 
zákona o DPH. V případě, že Poskytovatel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel 
pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a 
identifikovaných osob. 

 

4.  Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH 
bude uhrazena až po písemném doložení Poskytovatele o jeho úhradě příslušnému správci daně.  

 

5. Náklady poskytovatele spojené s likvidací případné mimořádné události a jejích následků, tj. 
materiálové, mzdové a finanční náklady na akce báňských záchranářů, nejsou zahrnuty v ceně a 
budou účtovány dle poskytovatelem prokázaných skutečně vzniklých vzájemně odsouhlasených 
nákladů fakturou poskytovatele splatnou do 21 dnů po jejím prokazatelném doručení objednateli. 

6. Za pozdní úhradu řádně vystavené a prokazatelně doručené faktury zaplatí objednatel poskytovateli 
úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

V. Doba trvání a ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá se na dobu neurčitou. Kterákoliv ze stran ji může vypovědět v tříměsíční 
výpovědní lhůtě, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení. Smlouva 

může být ukončena i dohodou smluvních stran. 
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VI. Smluvní pokuty 

1. Při nedodržení povinností poskytovatele dle části II. je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu 
ve výši 0,03 % měsíční sazby za každý den, kdy nedochází k plnění některé z povinností. 
Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.  

 

VII. Kontaktní místa 

1. Požadavky na zajištění smluvní povinnosti s okamžitým výjezdem pohotovosti poskytovatele budou 
prováděny výhradně prostřednictvím nahrávané havarijní linky: 

 

 

   

 

VIII. Ostatní smluvní ujednání 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. 
2. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemných a očíslovaných dodatků 

odsouhlasených oběma smluvními stranami. 
3. Všechny předané doklady jsou považovány za důvěrné a zakazuje se je použít v obchodním styku a 

předávat je třetím osobám. 
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, 
ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. 
Poskytovatel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že informace týkající 
se plnění tohoto dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a nebude-li jejich 

poskytnutí v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb. 
5. Každá ze stran této smlouvy se zavazuje, že:  

neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností 
za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;  

- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 
souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

- učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv 
formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit 
znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného 
činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného 
trestného činu spojeného s korupcí dle TZ; 

- nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 



Stránka 5 z 5 

 

 

- Každá ze stran této smlouvy prohlašuje, že: 
že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako 
„ZTOPO“); 
že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších 
odpovědných osob dle § 8 ZTOPO; 
že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 
že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu 
ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž objednatel proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně 
aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;  

každá ze stran této smlouvy se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
smluvním stranám ve smyslu ZTOPO 

6. Samostatnou přílohou smlouvy se stávají Služební řád Hlavní báňské záchranné stanice Praha v 
platném znění schváleném Českým báňským úřadem v Praze a samostatný Seznam sil a prostředků 
HBZS Praha určených k havarijnímu výjezdu k mimořádné události objednatele. 

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

 

 

Praha dne:        Praha dne: 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

        

          

 

   

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

Ing. Petr Witowski     Ing. Richard Záruba 

předseda představenstva     statutární ředitel 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,    Energie – stavební a báňská a.s. 
akciová společnost 
 

 

 

 

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

Ing. Ladislav Urbánek      

místopředseda představenstva                                          

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    

akciová společnost 
 

 

 

 

  


