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OBCHODNI SMLOUVA 
o zajišťování služeb požární ochrany - PO 

č.: .. F.t.>.1. .. .g_ q_ f!.l. /. (!. .J. .... 

uzavřená mezi -

1. Vladimír VYMĚTAL - W E T A L - Technicko-organizační činnost v oblasti PO a BOZP 
IČO: 41783743 
DIČ:
Bankovní spojení: -·. 

pod adresou: 102 00, Praha 10- Hostivař, Vajdova 1029/1 
zastoupen Vladimírem Vymětalem - odpovědným zástupcem 

jako dodavatelem a 

2. Česká republika - Městský soud v Praze 
IČO: 215 660 
DIČ : 

Bankovníspojení: ·-
pod adresou: 120 00 Praha 2- Nové Město, Spálená 2 

zastoupen: JUDr. Jan Sváček- předseda městského soudu v Praze 

jako odběratelem 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto s mI o u v u o zajišťování služeb požární ochrany 

Čl. I 
Předmět plnění 

Předmětem plnění této obchodní smlouvy se sjednává poskytování odborných činností při výkonu funkce: 
Osoby odborně způsobilé v požární ochraně ve smyslu zákona ČNR č . 133/85 Sb. o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů- vyhl. MV č. 246/2001 Sb. a to podle následující specifikace : 

a) Průběžné zajištění požární ochrany objektů 
Periodické prověrky požární bezpečnosti -
provádění nestranného zjišťování a prověřování stavu dodržování protipožárních opatření dle předpisů 
o PO tj. zákon ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně a dalších navazujících předpisů o PO, 
vedení vypracované předepsané základní a další dokumentace PO 
a to osobou odborně způsobilou v PO v objektech - viz čl. 2 
Vypracování dokumentace PO ve smyslu zákonných předpisů o PO - viz čl. 3 

b) Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně, ve smyslu platných předpisů, dle tématických plánů 
včetně vypracování a provedení zkušebních testů 
školení zaměstnanců o požární ochraně dle tématických plánů školení 
odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek dle tématických plánů 

c) Provádění kontrol, revizí a oprav PHP s případným doplněním určeného počtu PHP v objektu viz čl. 2 

d) Měření přetlaku v požárních vodovodech dle příslušných ČSN s případným doplněnim předepsaného 
požárního vybavení. 
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Čl. 2 
Místo plnění 

Dodavatel bude služby uvedené v čl. 1 této smlouvy zajišťovat v těchto objektech odběratele : 

Městský soud v Praze , Spálená 2 , Praha 2 
Městský soud v Praze , Slezská 9 , Praha 2 
Městský soud v Praze , Hybernská 18 , Praha 1 

Čl. 3 
Termín a časový rozvrh plnění 

Termín účinnosti této smlouvy se sjednává od data podpisu smlouvy na dobu neurčitou 
se tříměsíční výpovědní lhůtou počítanou od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

Časový rozsah plnění: 

sub a) 

sub b) 

sub c) 

sub d) 

Kontrolní prohlídky o stavu PO dle čl. 2 budou prováděny 1 x za tři měsíce s potvrzením 
zjištěného stavu do Požární knihy. 
První prohlídka bude provedena: do jednoho měsíce po podpisu této smlouvy resp. do tří 
měsíců od poslední provedené a zapsané prohlídky. 
Dokumentace PO bude prováděna dle platných předpisů resp . změn průběžně 

Periodické provádění školení dle příslušných zákonných předpisů a požadavků odběratele 

Kontroly a revize PHP: 1 x za rok - první kontrola bude provedena do jednoho roku 
od poslední provedené kontroly a následně 1 x za rok 

Kontrola a měření přetlaku v požárních vodovodech dle ČSN 73 0873 bude provedena: 
do šesti měsíců od poslední provedené kontroly a následně - dle dohody - 1 x za rok 

Čl. 4 
Fakturace 

Dodávky prací a výkonů budou fakturovány: 
sub a) jednou za tři měsíce 
sub b), c), d) dle fakticky provedených prací na základě odevzdané příslušné dokumentace 

(záznam o provedeném školení, revizní zpráva, kontr. zpráva, dílenský list oprav apod.) 

Faktury budou odesílány na adresu: Městský soud v Praze , Spálená 2 , Praha 2 

Odběratel se zavazuje uhradit fakturu do čtrnácti dnů od jejího obdržení od dodavatele. 

sub a) 

Čl. 5 
Cena předmětu plnění viz. čl. I 

Za zajištění provádění předmětu plnění viz. čl. 1 výše uvedeného objektu bude 
účtováno: 

Městský soud v Praze , Spálená 2 , Praha 2 
Městský soud v Praze , Slezská 9 , Praha 2 
Městský soud v Praze , Hybernská 18 , Praha I 

za kalendářní měsíc 

- 1.500,- Kč 
- 1.300,- Kč 
- 1.100,- Kč 



sub b) 

sub c) 

sub d) 
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Za provedení školení o PO a BOZP viz čl. I. b) včetně příslušné průvodní - zákonnými předpisy 
předepsané- dokumentace bude účtováno : 

1 turnus školení zaměstnanců o PO a BOZP (1 x za dva roky- bez omezení počtu účastníků): 
1 turnus školení vedoucích zam. o PO a BOZP (1 x za tři roky- bez omezení počtu účastníků): 
1 turnus odborné přípravy členů PPH v PO (1 x za jeden rok - bez omezení počtu účastníků) : 

Za kontrolu 1 ks PHP bude účtováno: 25,- Kč za rok. 
Provedení revize, oprav, tlakové zkoušky a výměny vadných či poškozených dílů PHP 
bude fakturováno samostatnou fakturou . 

Za provedení měření a vyhotovení revizní zprávy 1 ks pož. vodovodu bude účtováno : 120,- Kč 
Provedení oprav, výměny vadného či poškozeného příslušenství požárního vodovodu 
bude fakturováno samostatnou fakturou. 

Dodavatel není plátce DPH. 

Uvedené ceny jsou pro období roku 2003. Zvýšení resp. snížení ceny jednotlivých předmětů plnění 
bude sjednáno koncem ročního období po vzájemné dohodě a odsouhlasení obou zúčastněných stran. 

Čl. 6 
Další ujednání 

a) odběratel se zavazuje, že za činnosti podle předchozích ustanovení zaplatí dodavateli odměnu ve výši 
a způsobem dle čl. 4 resp. 5 

b) zjištěné nedostatky vyplývající z nekvalitního plnění předmětu této smlouvy odstraní dodavatel na své 
náklady 

c) odběratel se zavazuje umožnit dodavateli, resp. jeho pověřeným pracovníkům, vstup do objektů 
a poskytnout veškerou potřebnou součinnost v rozsahu nutném pro provedení předmětu plnění 

d) dodavatel se zavazuje, že bude odběratele neprodleně informovat o všech nedostatcích týkajících 
se PO a BOZP a případně navrhne provedení opatření k nápravě 

e) podáním výpovědi nejsou po dobu výpovědní lhůty dotčeny povinnosti dodavatele a odběratele podle 
čl. 1 a 2 

t) v případě výpovědi je dodavatel nejpozději poslední den výpovědní lhůty povinen předat odběrateli 
veškerou dokumentaci související s výkonem jeho činnosti pro odběratele 

Čl. 7 
Závěrečná ustanovení 

g) smluvní strany se zavazují, že o této smlouvě, jakož i o všech skutečnostech týkajících se druhé 
smluvní strany o nichž se v době spolupráce dle této smlouvy dozví, zachovají mlčenlivost před 
třetími osobami. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení smluvního vztahu 

h) po každé provedené kontrolní prohlídce provede dodavatel zápis do požární knihy s popisem 
zjištěného stavu 

i) za každý den prodlení odběratele se zaplacením odeslané faktury bude dodavatel odběrateli fakturovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky 

j) tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemně (písemnými dodatky) odsouhlasenými oběma 

3.500,- Kč 
4.500,- Kč 
1.800,- Kč 
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smluvními stranami 

k) právní vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí obchodním zákoníkem a příslušnými obecně 
závaznými předpisy 

I) dojde-li při realizaci této smlouvy, nebo při uzavírání jejich změn či doplňků ke sporům, zavazují 
se smluvní strany řešit je vzájemným jednáním na úrovni jejich statutárních zástupců 

m) smluvní strany (účastníci) berou na vědomí, že jejich zástupci pro plnění této smlouvy jsou : 

- za dodavatele : Vladimír Vymětal - odpovědný zástupce tel. č. 

- za odběratele : --bezpečnostní tajemník tel. č. 

n) tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží odběratel a jeden dodavatel, 
s právní silou originálu. 

o) smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, níkoliv pod 
nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si ji přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy 

p) tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran 

q) přílohou této obchodní smlouvy jsou: Živnostenský list 
Osvědčení o odborné způsobilosti v PO resp. v BOZP 

V Praze, dne: 23.června 2003 
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