Smlouva o povolení vstupu na pozemek a do objektu
v souvislosti s instalací a provozem nuceného ventilačního systému (NVS)
a elektronického monitorovacího systému (EMS)
Číslo smlouvy vlastníka objektu:

ODB20190362

Číslo smlouvy provozovatele systémů:

…………………………………..

Vlastník objektu:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zapsán v:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zastoupen:

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
61974757
CZ61974757 plátce DPH
OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1104
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

xxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxx
(dále jen „Vlastník“)
a
Provozovatel systémů:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zapsán v:
Týká se:
Se sídlem:
Zapsán v:
Zastoupen:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
00002739
CZ00002739
OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
OR vedeném KS v Ostravě, spis. značka AX 642
xxxxxx

(dále jen „Provozovatel“)
a
Zástupce provozovatele systémů:
Účastníci Sdružení „Velký metan“ dle smlouvy o sdružení ze dne 23.10.2009 uzavřené podle § 829
a násl. z.č. 40/1964 Sb.
GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
a
Energie – stavební a báňská a.s.
se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399
IČO: 451 46 802
DIČ: CZ45146802
(dále společně jen jako „Zástupce“)
zastoupen na základě dohody o plné moci ze dne 8.6.2012 společností:
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MTA Ostrava, s.r.o.
se sídlem Herbenova 928/6, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 465 79 877
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3534,
zastoupena Ing. Vladimírem Vančurou, jednatelem
bankovní spojení: xxxxxxx
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:
I.
Úvodní ustanovení
1. Provozovatel v rámci realizace veřejné zakázky Aktualizovaný projekt č. 35 „Komplexní řešení
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ (dále jen „Projekt“) zajišťuje stálý monitoring
oblastí ohrožených výstupem důlních plynů na povrch sledovaný centrálním dispečerským
pracovištěm DIAMO, s.p., o.z. ODRA z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob před
samovolnými výstupy důlních plynů.
2. Vlastník je srozuměn s tím a souhlasí, že Zástupce zajišťuje instalaci a provoz nuceného ventilačního
systému (dále jen „NVS“) a elektronického monitorovacího systému s označením MS 136 (dále jen
„EMS“), umístěného v objektu Vlastníka na adrese Bohumínská 157/25, 710 00 Slezská Ostrava
(dále jen „Objekt“), za účelem realizace Projektu, a že od 1.1.2020 převezme provoz NVS a EMS
plně Provozovatel.
3. Předmětem této smlouvy je závazek Vlastníka strpět umístění a provozování NVS a EMS v Objektu
a umožnit vstup do Objektu v souvislosti s instalací, provozem, opravami a údržbou NVS a EMS
za podmínek stanovených touto smlouvou.
II.
Povinnosti účastníků smlouvy
1. Zástupce je povinen provádět instalaci NVS a EMS dle schválené projektové dokumentace (Příloha
č. 2 této smlouvy).
2. Zástupce a následně Provozovatel je povinen provádět instalaci, údržbu a kalibraci NVS a EMS pod
dozorem pracovníka Vlastníka. Zástupce a následně Provozovatel je povinen vést provoz NVS
a EMS hospodárně bez omezení užívání Objektu nad rámec uvedený v tomto článku smlouvy.
3. Zástupce a následně Provozovatel je povinen dobu a důvod vstupu do Objektu oznámit alespoň
3 pracovní dny předem na email:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s výjimkou řešení havarijních stavů, které
vyžadují okamžitý zásah.
4. Vlastník je povinen poskytnout Provozovateli a Zástupci součinnost zejména při těchto úkonech:
 zpřístupnit Objekt pro instalaci NVS a EMS,
 zpřístupnit Objekt na předchozí žádost pro pravidelnou kalibraci, kontrolu a údržbu, v souladu
s „Pravidly provozu NVS a EMS 136“ (Příloha č. 3 této smlouvy)
5. V případě signalizace výskytu metanu v Objektu je Vlastník povinen řídit se povinnostmi
stanovenými v dokumentu: „PROVOZNÍ ŘÁD pro objekty s rozmístěnými monitorovacími systémy“
(Příloha č. 1) a to zejména:
 nekouřit a nepoužívat otevřený oheň,
 zajistit intenzivní větrání celého Objektu, ve kterém je signalizován výskyt metanu otevřením
oken a dveří,
 se všemi pracovníky opustit zaplynovaný Objekt a znepřístupnit jej,
 oznámit událost na dispečink DIAMO, s.p., o.z. Odra,
 vyčkat příjezdu odborných podnikatelských subjektů, zajišťujících provoz, opravy a údržbu
NVS a EMS a řídit se jejich pokyny.
6. Vlastník se zdrží jakéhokoliv zásahu do NVS a EMS.
7. NVS a EMS je státní majetek, jeho odstranění nebo odcizení je trestné.
III.
Pravidla provozu NVS a EMS
1. S ohledem na to, že NVS a EMS je zařízením ve vlastnictví státu provozovaném v cizím objektu,
bude se jeho provoz řídit samostatnými „Pravidly provozu NVS a EMS 136“, které před podpisem
této smlouvy schválili zástupci všech smluvních stran. Tato pravidla tvoří Přílohu č. 3 smlouvy.
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2. Obsahem pravidel je zejména stanovení způsobu komunikace a postupu stran v rámci provozu NVS
a EMS, určení konkrétních kontaktních osob a kontaktních adres a telefonních čísel pro sdělování
a hlášení jednotlivých stavů zjištěných provozem NVS a EMS. Pro pružnější řešení možných změn
a doplnění těchto údajů v závislosti na potřeby smluvních stran v průběhu provozu NVS a EMS, jsou
„Pravidla provozu NVS a EMS“ samostatným dokumentem. Jednotliví účastníci jsou vázání
dodržováním „Pravidel provozu NVS a EMS 136“. Porušení těchto pravidel se pokládá za porušení
této smlouvy.
3. Obsah „Pravidel provozu NVS a EMS 136“ může být měněn pouze písemnou formou, která musí být
schválená a podepsána zástupci pro věci technické Vlastníka a Provozovatele.
IV.
Náhrada nákladů
1. Za podmínek stanovených touto smlouvou bude Vlastníkovi poskytnuta paušální náhrada za provoz
NVS a EMS (připojení na NN,) v souvislosti s jejich provozem.
Vlastníkovi bude poskytnuta jedenkrát ročně paušální náhrada nákladů ve výši 2 100,- Kč,
slovy: dvatisícestokorunčeských. Tato náhrada bude Vlastníkovi poskytnuta takto:
 do konce IV. čtvrtletí roku 2019 uhradí náhradu nákladů Zástupce, v dalším období uhradí
náhradu nákladů Provozovatel, nebo jím pověřená osoba a to vždy do konce IV. čtvrtletí
příslušného kalendářního roku
Roční náhrada bude poukázána na číslo bankovního účtu Vlastníka uvedené v záhlaví této smlouvy.
V.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění této smlouvy
v Registru smluv zajistí Provozovatel a bude o této skutečnosti informovat Vlastníka na email
xxxxxxxxxxxxxx, bez zbytečného odkladu po zajištění zveřejnění.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.
3. Právní vztahy smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené v smlouvě, případně získané
v souvislosti s plněním této smlouvy použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana si ponechá
po jednom vyhotovení.
6. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
všech smluvních stran. Všechny smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání a podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni
a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy připojují zástupci
smluvních strany v závěru své podpisy.
7. Provozovatel i Zástupce podpisem této dohody berou na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s.
je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto dohodu,
příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této dohody dále bere
zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených
v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru
smluv.

Přílohy :
1. Projektová dokumentace
2. Pravidla provozu EMS 136
3. Provozní řád pro objekty s rozmístěnými monitorovacími systémy
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Za Vlastníka, v Ostravě dne
Dopravní podnik Ostrava, a.s.
xxxxxx

………………………………………….

Za Provozovatele, v Ostravě dne
DIAMO státní podnik, odštěpný závod ODRA
xxxxxxx

………………………………………….

Za Zástupce, v Ostravě dne

MTA Ostrava, s.r.o.
Ing. Vladimír Vančura
jednatel

………………………………………….
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