
SUEZ CZ a.s.
sídlo: Španělská 1073/10, Práha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00
IČO: 25638955 DIČ: CZ25638955
zapsaný v OR vedeném MS Praha, oddíl B, vložka 9378
jednající:
kontaktní osoba:

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)
e-mail: podate1na@,firebmo.cz
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099 (neplátce DPH)
Bankovní spojení: ČNB pobočka Brno, č. ú. l9-10039881/0710
zastoupený plk. Ing. Jiřím Pelikánem, ředitelem HZS
kontaktní osoba:
e-mail:

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, adrese třída
Komenského 2086/71 a 2087/73, parc.č.st. 116 (zastavěná plocha a nádvoří - objekt k bydlení), parc.č.st. 117
(zastavěná plocha a nádvoří - objekt k bydlení), parc.č. 165/1 (zahrada), parc.č. 165/3 (zahrada), vše v k.ú.
Nětčice u Kyjova, obec Kyjov, LV 270 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 I.
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 sjednané v této smlouvě (v souladu s § 97 zák. č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně).

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



l. Dodavatel provádí asistenci na místě asistence jako součást nutných opatření směřujících k odstranění
nebezpečí vzniku újmu na zdraví a škody na majetku vlastníka a jiných osob, které stanovil velitel zásahu
v souladu s ustanoveními zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2. Asistence bude zahájena 21.6.2021 a zabenečena od 21.6.2021 do 25.6.2021

Použitá technika a osoby zajištěné dodavatelem:

- lx CAS, s osádkou, minimálně.....

3. Asistence bude zabezpečena po dobu min. 16 hodin, 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
množství 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 zvláštního stupně požárního poplachu nebo poplachu
integrovaného záchranného systému (dále jen ,,poplach") podle zákona č. 133/1985 Sb. O požární ochraně,
ve mění pozdějších předpisů, zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, ve mění
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 kaje. 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 bemdkladně informovat kontaktní osobu objednatele.

Článek III.
Práva a povinnosti dodavatele

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

ochraně práv objednatele.
3. Dodavatel je povinen průběžně informovat kontaktní osobu objednatele o průběhu zajištění asistence a o

případném doporučení dalšího postupu, včetně všech zvláštních a mimořádných událostí, ke kterým v jejím
průběhu došlo.

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 smlouvy, uhradí Objednatel
Dodavateli jeho náklady, vynaložené na tuto službu a činnost, a to ve výši 5.600,- KČ za každou jednotku a



jí započatou hodinu prováděné asistence. výše náhrady nákladů vychází z Nařízení vlády České
republiky č. 263/2013 Sb. O paušální výši úhrady nákladů zásahu Hasičského záchranného sboru České
republiky.

2. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli výši vynaložených nákladů na základě faktury vystavené
dodavatelem po úplném skončení asistence se splatností 14 dnů ode dne vystavení této faktury. Přílohou
faktury bude závěrečná zpráva ve smyslu Článku III. odst. 4 této smlouvy. Faktura bude vystavena
v elektronické formě a zaslána na adresu objednatele priiatefakturyvYchod@suez.com, kopie:

3. Smluvními 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 porušení závazků, vyplývajících ze smlouvy, některou ze smluvních stran je druhá

strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného omámení o
odstoupení druhé smluvní straně.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Jakékoliv zrněny, dodatky nebo zrušení této smlouvy musí být učiněny písemnou formou.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. l: Závěrečná zpráva o provedené asistenci na místě asistence.
Příloha č. 2: Plná moc

4. 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 Brně dne 17.6.2021

Do

ří Pelikán
ředitel

- Hasičský záchranný sbor JmK
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