
Smlouva o zajištční asistenční služby ev.č.: 62-2--7089/2020

RWE Gas Storage CZ, s.r.o.
sídlo: Limuzská 3135/12. 108 00 Praha 10
IČO: 27892077 DIČ: CZ 27892077
spisová značka 12471 l c, Městský soud v Praze
jednající:
kontaktní osoba:
Zastoupená: seolečnosti innogy Česká republika a.s. na základě plné moci

IČO: 24275051
která je zastoupena:
a

naše číslo smlouvy: 2720000235

dále jen ,,objednatel"

a

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
sídlo: Zubatého l, 614 00 Brno
tel: +420 950 630 110 (sekretariát)
tel: +420 950 630 Ill (spojovateľ)
fax: +420 950 630 207
e-mail: podatelna(i',ňrebmo.cz
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099 (neplátce DPH)
Bankovní spojení: ČNB pobočka Brno, č. ú. 19-10039881/0710
zastoupený plk. Ing. jiří Pelikán, krajský ředitel HZS Jmk
e-mail: jiri.pelikan@firebrno.cz, tel: +420 950 630 101

dále jen ,,dodavatel"
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o zajištění asistenční služby:
Preambule

v zájmu zajištění protipoŽární prevence a zajištění ochrany obyvatelstva a majetku na pozemcích firmy RWE
Gas Storage CZ, s.r.o., v k. ú. Kostice, parcela č. 851/192, a 851/193 (dále jen ,,místo asistence"), dohodly se
smluvní strany na zajištění asistenční služby na místě asistence ze strany Dodavatele za podmínek uvedených v
této smlouvě.

Článek l.
Předmět této smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele zajistit na místě asistence asistenční službu (dále jen asistence), a
to za podmínek a v rozsahu stanovených touto smlouvou a závazek objednatele uhradit dodavateli náklady,
vynaložené na tuto činnost, a to ve výši s,jednané v této smlouvě (v souladu s § 97 zák. č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně).

Článek Il.
Obsah a rozsah sjednané asistenční služby, doba plnění

]. Dodavatel provádí asistenci na místě asistence jako součást nutných opatřeni směřujících k odstranění
nebezpečí vzniku škody na majetku vlastníka, které stanovil Český báňský úřad ve svém rozhodnutí č.j.
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SBS 42074/2019/ČBÚ-21/6, a to společně s ZBZS - četa báňských záchranářů s příslušným
vybavením pro zddáni mimořádné události.

2. Asistence bude zahájena dne 19.8.2020 a zabezpečena nepřetržitě od 07:00 hod. do 14:00 hod.

Použitá technika a osoby zajištěné dodavateleni:

- 2x CAS, s osádkou dvakrát 1+3, velitelem jednotky bude

3. Asistence bude zabezpečena nepřetržitě po dobu dle bodu 2 tohoto článku., pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak v závislosti na vývoji situace na místě asistence.

4. Asistence bude ukončena okamžikem případného vzniku požáru na místě asistence. vyžadujícího větší
ninožství prostředků, techniky a hasičů než je sjednáno v bodě 2 tohoto článku.

5. V rámci zajištění akceschopnosti jednotek požární ochrany může dodavatel prováděnou asistenci okamžitě
ukončit, a to v případě vyhláŠení 3. nebo zvIášlního stupně požárního poplachu nebo poplachu
integrovaného záchranného systému (dále jen ,,poplach") podle zákona č. 133/1 985 Sb. O požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení
integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení Rady Jihomoravského
kraje č. 24/2004, kterým se vydává požární poplachový plán Jihomoravského kraje, na území
Jihomoravského kraje. Okamžikem vyhlášení takového poplachu končí také platnost a účinnost této
smlouvy a objednateli bude vyúčtována asistence, provedená do tohoto okamžiku. Dodavatel je povinen o
vzniku poplachu bezodkladně informovat kontaktní osobu objednatele.

Článek III.
Práva a povinnosti dodavatele

l. Dodavatel je povinen provádět asistenci s náležitou odbornou péčí.
2. Dodavatel je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky k řádnému provádění asistence a

ochraně práv objednatele.
3. Dodavatel je povinen postupovat dle pokynů odpovědné osoby objednatele, případně velitele ZBZS,

v případě vzniku mimořádné události přebírá velení velitel jednotky HZS JmK.
4. Dodavatel je povinen po úplném skončení asistence vyhotovit Závěrečnou zprávu o provedené asistenci na

místě asistence, ve které bude uveden skutečný časový rozsah prováděné asistence, který bude následným
podkladem k vyúčtování prováděné asistence.

Článek IV.
Práva a povinnosti objednatele

l. Objednatel je povinen uhradit dodavateli za službu a Činnost Dodavatele prováděné na základě této smlouvy
vynaložené náklady na tuto službu a činnost.

2. Objednatel je oprávněn kdykoliv Žádat informace o prováděné asistenci a provádět průběžnou
kontrolu prováděné asistence. V případě, že dodavatel nebude plnit své povinnosti z této smlouvy, má
objednatel právo od smlouvy odstoupit.

Článek V.
Náhrada nákladů

l. Smluvní strany se dohodly, že za službu a činnost, poskytnuté dle této sndouvy, uhradí Objednatel
Dodavateli jeho náklady, vynaložené na tuto službu a činnost, a to ve výši 11.200,- KČ za každou
započatou hodinu prováděné asistence. Paušální výše náhrady nákladů vychází z § 51 odst. 6 zákona č.
320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o zrněně některých zákonů ve spojení s
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nařízením vlády České republiky č. 263/2013 Sb. o paušální výši úhrady nákladů zásahu llasičského
záchranného sboru České republiky..

2. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli výši vynaložených nákladů na základě fakturj "ystavené
doda\'ate|e]]] po úplném skončeni asistence se splatností 14 dnů ode dne vystavení této faktury. Přílohou
faktury bude závěrečná zpj'áva ve smyslu článku Ill. odst. 4 této smlouvy.

3. S]11|uv|1ín)j stranami dohodnutou výši vynaložených nákladů lze měnit pouze písemnou dohodou mezi
objednatelem a dodavatelem.

Článek VI.
Trvání této smlouvy

l. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu objektivní potřeby plnění této smlouvy.
2. V případě podstatného porušeni úvazků, vyplývajících ze smlouvy, některou ze smluvních stran je druhá

strana oprávněna od smlouvy ocjsloupil. Odstoupení .je účinné okaínžikem doručeni písemného oznámení o
odstoupení druhé smluvní straně.

Článek VI.
Trvání této smlouvy

l. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve mění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv").

2. Smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy, uveřejní dodavatel (dále
jen ,,strana povMná"). Při uveřejněni .je strana povinná povinna postupovat tak, aĹy nebyla ohrožena
doba zahájení plnění ze smlouvy, pokud si ji smluvní strany sjednaly, případně vyplývá-li z účelu
smlouvy.

3. RWE Gas Storage CZ, s.r.o. prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo
možné uveřejnit.

4. Strana povinná, v souladu se zákonem o registru smluv zajistí, aby při uveřejněni této smlouvy nebyly
uveřejněny informace, které podle platných právních předpisů nelze uveřejnit (například osobní údaje
zaměstnanců RWE Gas Storage CZ, s.r.o., pracovní pozice a jejich emailové adresy a tel. čísla) a dále,
aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany. Pokud se smluvní strany dohodnou
(zejména s ohledem na technické možnosti smluvních stran), strojově čitelnou verzi k uveře.jnění
připraví pro stranu povinnou RWE Gas Storage CZ, s.r.o. RWE Gas Storage CZ, s.r.o. bude při
přípravě vycházet z pokynů strany povinné, a to zejm. ve věci znečitelněni obchodního tajemství,
osobních údajů a jiných zákonem chráněných údajů. Pokud k takovému sděleni strany povinné nedojte
ještě před uzavřením smlouvy, potvrzuje tímto strana povinná, že výslovně souhlasí s uveřejněním
smlouvy v plném rozsahu. RWE Gas Storage CZ, s.r.o. není odpovědná za správnost a úplnost takto
připraveného dokumentu.

5. Spolu se smlouvou zašle strana povinná správci registru smluv také metadata smlouvy dle § 5 zákona o
registru smluv. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že uveřejněná metadata smlouvy
budou mít tuto podobu:
a) identifikace smluvních stran

označení smluvních stran v rozsahu dle elektronického formuláře uveřejněného pro tento účel na
portálu veřejné správy a dále uvedení ID datové schránky všech smluvních stran

b) vymezení předmětu smlouvy
dle ČI. J. této smlouvy

C) cena, a pokud ji smlouva neobsahuje, lak hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit

d) datum uzavření smlouvy
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. l zákona o

registru smluv, není-li smluvními stranami sjednáno datum pozdější.
7. Pro případ potřeby opravy uveřejněné smlouvy nebo metadat smlouvy je smluvními stranami ujednáno,

že tyto opravy bude povinna uveřejnit strana povinná. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto
Článku o uveřejnění obdobně, lj. oprava musí být provedena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10
dnů ode dne, kdy druhá smluvní strana vyzve stranu povinnou k provedení opravy.
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8. Sniluvní strany se dohodly. že v případě kdy strana povinná bude výslavova1 fakturu/daňový doklad
nebo jiný podklad k úhradě, bude uvádět na tomto dokladu ID smlouvy a ID verze. které bude
v souladu s informacemi o zápisu uvedené smlouvy z registru smluv.

9. Smluvní strany považují ve vztahu k registru smluv pTáva a povinnosti upravené v tomto článku za
postup odpovídaiici péči řádného hospodáře. Strany se zavazují informovat se vzé!ien)ně bez zbytečného
odkladu pro případ nesplněni jakékoliv povinnosti v toínto článku sjednané.

10. Pro případ porušení povinností sjednaných v tonjto článku některou smluvní stranou, bude tato
odpovědná za Škodu druhé smluvní straně způsobenou.

Článek VII.
Závěrečná ustanoveni

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Touto smlouvou se objednatel nezbavuje povinnosti dodržovat veškeré povinnosti vyplývající mu ze zákona

č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve mění pozdějších předpisů.
3. Jakékoliv změny, dodatky nebo zrušení této sn]louvy musí být učiněny píseninou formou.
4. Smlouva je vyhotovena dvQimo, po jednom vyhotovení pro každou ze stran. Každé vyhotovení má právní

sílu originálu.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. l: Závěrečná zpráva o provedené asistenci na njístě asistence.
Příloha č. 2: Plná moc jen pokud nepodepíše štatutár.

6. Smluvní strany prohlašují, že při sjednávání této smlouvy jednají svobodně, vážně a určitě a že smlouva
není uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: 1 8, 08, 2020

Objednatel:

RWE as Storage CZ, s.r.o.

otisk razítka:

"'"""" 18, 08, 202Ô
Dod avatel:

Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
plk. Ing. jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje
otisk razítka:
čr - Hasičský záchranný sbor JmK

Česká rěpúbHka
Hasičský záchranriý sbor

Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
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