
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní strany  
 
1. Město Písek 

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek 
IČO: 00249998 
DIČ: CZ00249998 
Bankovní spojení: 127271/0100 
Zastoupená starostkou Mgr. Evou Vanžurovou 
(dále jen jako Zřizovatel) 

 
a 

 
2. České pošty, s. p. 

Sídlo: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 
IČO: 47114983 
DIČ: CZ47114983 
Bankovní spojení: 133406370/0300 
Zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen jako Chráněný subjekt) 

 
(dále jednotlivě jako smluvní strana nebo společně jako smluvní strany) 

 
smlouvu o využití Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Písek na zásah 
v objektu České pošty, s. p. – pošta Písek 1, Žižkova třída 270, 397 01 Písek 
(dále jen Smlouva) 

 
 

I. 
Preambule 

 
Smlouva je podkladem pro uzavření smlouvy mezi Chráněným subjektem  
a Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje (dále jen HZS JčK)  
a provozovatelem zařízení dálkového přenosu ke střežení objektu Chráněného 
subjektu prostřednictvím elektrické požární signalizace (dále jen EPS). 

 
II. 

Předmět smlouvy 
 
Předmětem Smlouvy je využití Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Písek 
(dále jen JSDHMP) jako předurčené jednotky požární ochrany, v souladu s aktuálním 
Požárním poplachovým plánem Jihočeského kraje, na zásah v objektu Chráněného 
subjektu pošta Písek 1 na adrese Žižkova třída 270, 397 01 Písek (dále jen „Objekt“), 
jenž by byl prováděn na základě signalizace EPS na pult centralizované ochrany 
(dále jen PCO), spočívající ve vyslání JSDHMP Krajským operačním a informačním 
střediskem HZS JčK (dále jen KOPIS). 
 
 

III. 
Práva a povinnosti 



 
Chráněný subjekt připojený na PCO zajistí: 

a) předání schválené operativní dokumentace a klíče od klíčového trezoru Objektu 
veliteli JSDHMP, a to dle telefonické dohody a předem dohodnutém místě 
Objektu; 

b) seznámení všech potenciálních velitelů zásahu z řad JSDHMP, a to dle 
telefonické dohody a předem dohodnutém místě Objektu s 
- operativní dokumentací Objektu, 
- zásadami vstupu do Objektu, 
- obsluhou obslužného pole požární ochrany Objektu, 
- způsobem předání Objektu po zásahu. 

 
IV. 

Úhrada nákladů za zásah při planém poplachu 
 
Chráněný subjekt se zavazuje: 

Uhradit zřizovateli nákladů za zásah ve smyslu § 97 zákona  
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v případě výjezdu 
JSDHMP na základě hlášení stavu „VŠEOBECNÝ POPLACH“, jestliže jde o planý 
poplach. 

Za planý poplach je pro účely Smlouvy považována činnost JSDHMP po ohlášení 
požáru v Objektu, a to prostřednictvím EPS, u něhož je následně zjištěno, že  
ve skutečnosti nenastal. Zásah JSDHMP je považován za uskutečněný v okamžiku, 
kdy JSDHMP po vyhlášení poplachu potvrdí KOPIS svůj výjezd. 
 
Výše nákladů za zásah při planém poplachu činí 1 000,- Kč bez DPH. 

Náklady za zásah při planém poplachu uhradí Chránění subjekt Zřizovateli  
na základě zaslané faktury – daňového dokladu, jejíž splatnost bude stanovena  
na 30 kalendářních dnů. 

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními 
předpisy. Pokud nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou 
správně uvedené požadované údaje, je Chráněný subjekt oprávněn vrátit ji 
Zřizovateli ve lhůtě její splatnosti s uvedením chybějících náležitostí nebo 
nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti počne běžet doručením opravené faktury Chráněnému subjektu.  

Smluvní strany se dohodly, že povinný je povinen poslat fakturu na základě 
Smlouvy elektronicky. Oprávněný vyslovuje tímto svůj souhlas s tím, aby mu povinný 
fakturu - daňový doklad poslal v elektronické podobě buď: 

a) na emailovou adresu e-podatelna@mupisek.cz; 

b) do datové schránky oprávněného p5ibfya. 

Peněžité částky se platí bankovním převodem na účet Zřizovatele uvedený  
ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou dnem, kdy byla odepsána 
z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce. 



Neuhradí-li Chráněný subjekt Zřizovateli celou částku za zásah při planém poplachu 
řádně a včas, je Zřizovatel oprávněn požadovat po Chráněném subjektu úrok 
z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 

V. 
Platnost Smlouvy a výpovědní doba 

 
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Smluvní vztah může kterákoliv  
ze smluvních stran ukončit výpovědí, a to i bez udání výpovědního důvodu. 
Výpovědní doba činí 3 (slovy tři) měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

Ke dni účinnosti zániku smluvního vztahu mezi HZS JčK jako obsluhou PCO, 
Chráněným subjektem a Provozovatelem PCO zaniká i Smlouva. 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Smlouvy. 

Podmiňuje-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),  
ve znění pozdějších předpisů nabytí účinnosti Smlouvy jejím uveřejněním v registru 
smluv dle ZRS, pak bez ohledu na ostatní smluvní ustanovení nabude Smlouva 
účinnosti nejdříve okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle tohoto zákona. 

Obě smluvní strany souhlasí s tím, že pokud Smlouva bude podléhat zveřejnění 
v registru smluv, zajistí zveřejnění Smlouvy Zřizovatel. 

Smluvní strany se tímto dohodly, že Smlouva, včetně příloh a dodatků, může být 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Písek, s ohledem  
na dodržení anonymizace osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen nařízení GDPR). S veškerými osobními údaji, které jsou 
shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním 
Smlouvy, strana povinná nakládá dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
(dále jen nařízení GDP) a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zzo). Strana oprávněná dále činí,  
v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 Zzoú, informační 
povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné  
na webových stránkách města www.mesto-pisek.cz. 

Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných, vzestupně 
číslovaných dodatků, a to jen po dohodě obou smluvních stran. Dodatek se vždy 
stává nedílnou součástí Smlouvy. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Zřizovatel a Chráněný subjekt obdrží 
po jednom výtisku. 

http://www.mesto-pisek.cz/


Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné 
a pravé vůle, nikoli v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz 
čehož připojují podpisy svých zástupců. 

Uzavření Smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 
24.08.2020 usnesením č. 493/20. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje 
se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona. 
 
 
 
Za zřizovatele: Za chráněný subjekt: 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Vanžurová  XXXXXXXXXXXXXXXXX 
starostka města Písek manažer specializovaného 
       útvaru BOZP a PO 
 
 
V Písku dne 04.09.2020 V Praze dne 14.09.2020 
 


