
Smlouva o poskytování báňské Záchranné Služby

(Ěíslo Smlouvy poskytovatele: NŘZ/Ša/029/l7
Císlo Smlouvy objednatele:

uzavřená mezi

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Sídlo: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Usti nad Labem oddíl A XVIII, vložka 433
Zastoupený: Ing. Petrem Lencem, ředitelem Státního podniku
IČ; 00007536
DIČ; cZ00007536 (plátce DPH)
Bankovní Spoj ení:
č-účtw _
Ostatní Osoby poskytovatele Oprávněnéˇk jednání ve Věcech technických:
Jméno a funkce:

(dále jen poskytovatel)

a
KAZMAVR-ITA s.r.0.
51616: Lipanská 310/12; Žižkov; 130 00 Praha 3
Zapsaná v Obchodním rej Střıku vedeném Městským Soudem v Praze, Oddíl C, vložka 73266
Zastoupená: p. Radkem Babeliakem, jednatelem společnosti
IČ; 261 34 802
DIČ; 0226134802, pıátøe DPH
Bankovní Spojení:
č. účtu:

Ostatní Osoby poskytovatele Oprávněné k jednání ve věcech technických:
Jméno a funkce:

(dále jen Obj ednatel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 Odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský Zákoník, tuto smlouvu O poskytování báňské Záchranné služby:
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I.
Předmět Smlouvy

. Předmětem této Smlouvy je poskytování báňské Záchranné Služby (dále jen BZS) pro
pracoviště objednatele na území České republiky ve Smyslu ustanovení § 7 odst. 4
Zákona č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské Správě,
ve Znění pozdějších předpisů, a ve Smyslu § 12 odst. 1 Vyhlášky č. 55/1996 Sb., o
požadavcích k Zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci a bezpečnosti provozu
při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve Znění pozdějších předpisů,
ale vyhlášky ČBÚ ě. 447/2001 sh., 0 báňská záchranná Sınzhě, ve znění pozdějších
předpisů, Za dále uvedených podmínek. BZS bude poskytována pro jednotlivé stavby
objednatele.

Smluvní vztah se řídí při poskytování BZS platným a účinným Zněním obecně
závazných právních předpisů:

a) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník,
b) Zákon ČNR č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní

Zákon), ve Znění pozdějších předpisů,
c) Zákon č. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské

Správě, ve znění pozdějších předpisů,
d) Vyhláška č. ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k Zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým
způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů,

ě) vyhláška ČBÚ ě. 447/2001 Sb., 0 báňské záchranné Slnžhě, ve znění pozdějších
předpisů, a služebním řádem ZBZS Odolov, v platném Znění (dále jen Služební
řád) a touto smlouvou Sj ednanými podmínkami.

Báňskou záchrannou službu v souladu s uvedenými právními předpisy a sj ednanými
podmínkami smluvních Stran bude zajišťovat Závodní báňská záchranná stanice se
sídlem v Malých Svatoňovicích - Odolově (dále jen ZBZS Odolov), jejímž
Zřizovatelem je Palivový kombinát Ústí, státní podnik.

Poskytovatel prohlašuje, že pro provádění sjednaných prací v rámci svého závazku dle
této smlouvy, je plně kvaliíˇıkován, má tyto práce zahrnuty v předmětu svého
podnikání, je pojištěn pro jejich provádění a jejich výkon bude zajišťovat výhradně
prostřednictvím svých zaměstnanců (pracovníků). Dále prohlašuje, že takovými
pracovníky disponuje v potřebném počtu a kvalifikační skladbě.

II.
Povinnosti poskytovatele

. Poskytovatel zabezpečí pro objednatele BZS v souladu Suvedenými právními
předpisy a Sj ednanými podmínkami Smluvních stran.

. Na základě této smlouvy bude poskytovatel zajišťovat pro objednatele následující
Služby a činnosti:

a) Udržování Stálé a nepřetržité pohotovosti báňských záchranářů ve svých
objektech, stálé pohotovosti Svých technických prostředků a zařízení, Zajišťování
jejich nasazení při haváriích k Záchraně lidských životů a majetku a při Závažných



provozních nehodách V Souladu Se Služebním řádem v platném Znění, neprodleně
po vyzvání vedoucím likvidace havárie objednatele.

b) Zajištění záchranářského materiálu dle Služebního řádu pro potřeby prvovýjezdu
při výše uvedených mimořádných událostech.

c) Udržování pohotovostních a provozních rezerv vybraných a Schválených druhů
materiálu v souladu Se Služebním řádem v platném znění.

d) Provádění dokumentaristiky, určené zejména k objasnění příčin havárie, popisu
jejich následků a likvidace.

e) Spolupráce při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti provozu dozorovaných pracovišť objednatele.

. Případné nedostatky, bránící plnění předmětu smlouvy, je poskytovatel povinen
S objednatelem neprodleně a prokazatelně projednat a odstranit je v dohodnutých
lhůtách.

. Poskytovatel Se zavazuje, že neposkytne třetím Stranám žádné informace, fotografie,
videozáznamy apod. z případných zásahů na pracovišti objednatele bez předchozího
písemného souhlasu objednatele.

III.
Povinnosti objednatele

Spolupracovat S poskytovatelem při realizaci předmětu Smlouvy tak, aby poskytovatel
měl k dosažení žádoucího výsledku Zajištěny potřebné podmínky a dle možnosti
poskytnout potřebné prostředky a materiál k likvidaci havárie.

. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno plynulé financování realizace předmětu
Smlouvy a zavazuje se k převzetí výkonů a prací dle této Smlouvy.

. Objednatel při ohlašování zahájení činnosti prováděné homickým způsobem na
příslušný obvodní báňský úřad podle § 10 vyhlášky CBU ě. 104/ 1988 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, zašle kopii i poskytovateli. Poskytovatel zahrne ohlášenou
činnost do Seznamu možných míst zásahu.

Obj ednatel oznámí poskytovateli přerušení/znovu zahájení ražeb díla v podzemí.
. Případné nedostatky v plnění předmětu Smlouvy je objednatel povinen neprodleně

a prokazatelně projednat s poskytovatelem a odstranit je v dohodnutých lhůtách.

IV.
Úplata za prováděné Služby a platební podmínky

. S ohledem na rozsah a charakter zajišťovaných Staveb Se Smluvní strany dohodly na
ceně za poskytování báňské záchranné Služby za každé pracoviště objednatele
ohlášené dle § 10, vyhlášky CBU ě. 104/1988 Sb., takto:
a) 15 000 Kč za měsíc nebo 600 Kč Za den za každé pracoviště na ražbách metodou

protlaěování,



b) 35 000 Kč Za měsíc nebo 1 350 Kč Za den Za každé pracoviště na obvyklých
ražbách (profil díla do 16 m2 včetně) a dalších stavbách standardního rozsahu a
charakteru.

Částky jsou uvedeny bez DPH. K ceně Za poskytování BZS bude připočteno DPH
v aktuální výši.

Profilem díla se pro účely tohoto ceníku považuje teoretický výlom dle realizační
projektové dokumentace. Teoretický výlom je omezen rubem ostění. Do příslušné
sazby ceníku je dílo Zařazeno dle převažujícího profilu teoretického výlomu.

. V případě nutnosti úhrad za Zajištění báňské záchranné Služby společností HBZS
Praha a.s. Se smluvní strany dohodly, že tyto úhrady zajistí poskytovatel a jsou již
obsaženy v ceně uvedené v čl. IV. 1 Smlouvy. Pokud bude na Základě nařízení či
rozhodnutí třetí Strany ( ČBÚ, atp.) nutná úhrada Společnosti HBZS Praha a.s. přímo
objednatelem, bude o tuto úhradu snížena cena dle článku IV. 1. této Smlouvy.

. Dohodnutá finanční částka bude účtována měsíčně vždy nejpozději do pátého
kalendářního dne následujícího měsíce. Plnění předmětu smlouvy Se považuje za
opakované plnění podle §21 odst. 9 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dnem uskutečnění Zdanitelného plnění bude
vždy poslední kalendářní den příslušného měsíce.

. Vyúčtování bude provedeno fakturou poskytovatele, která bude obsahovat náležitosti
dle § 29 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Zpřidané hodnoty, ve Znění pozdějších
předpisů. Objednatel je povinen Zaplatit vystavenou fakturu do 30 dnů od doručení
Objednateli.

. Poskytovatel je oprávněn postoupit pohledávky a jiná práva vyplývající Z této
Smlouvy vůči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Poskytovatel je oprávněn použít pohledávky vyplývající Z této smlouvy vůči
objednateli jako zástavu či pro jiné Zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po
předchozím písemném souhlasu objednatele.

Náklady poskytovatele spojené s likvidací případné mimořádné události a jejích
následků, tj. materiálové, mzdové a finanční náklady na akce báňských záchranářů,
nejsou zahrnuty v ceně za poskytování BZS a budou, v Souladu s ust. § 7 odst. 5
zákona ČNR č. 61/1988 Sb., účtovány dle Skutečně vzniklých nákladů fakturou
poskytovatele splatnou do 30 dnů od doručení objednateli po jejím předchozím
vzájemném odsouhlasení. Za objednatele je k odsouhlasení výše nákladů dle tohoto
bodu oprávněn vedoucí příslušného projektu, na kterém k mimořádné události došlo.
Strany výslovně Sjednávají, že veškeré faktury, jakož i Veškerá korespondence
vztahující se k fakturaci dle této Smlouvy, či jakékoli, poskytovatelem vznesené
finanční požadavky související S touto smlouvou, musí být doručeny doporučeně na
adresu sídla Společnosti objednatele nebo předány osobně do podatelny na adrese
Sídla společnosti objednatele v době od 7,00 hod. do 14,00 hod. Smluvní Strany dále
činí nesporným, že se Zakazuje faktury, jakož i související korespondenci či finanční
požadavky poskytovatele doručovat jiným způsobem, Zejména pak předávat je
Zaměstnanci objednatele, resp. Zástupci objednatele na Staveništi, či v rámci jednání
mimo staveniště.



V.
Doba plnění

. Smlouva o poskytování BZS je uzavírána na dobu neurčitou.

. Tuto Smlouvu lze ukončit:
- dohodou smluvních stran,

- výpovědí.

. Vypovědět tuto Smlouvu je oprávněna kterákoliv Ze smluvních stran Z jakéhokoliv
důvodu i bez udání důvodu S výpovědní lhůtou tři měsíce. Výpovědní lhůta Začíná
běžet následující měsíc po doručení výpovědi druhé Ze Smluvních stran.

VI.
Urok Z prodlení

. V případě prodlení úhrady faktury je obj ednatel povinen Zaplatit úrok Z prodlení ve
výši dle nařízení Vlády č.351/2013 Sb.

VII.
Ostatní ujednání

Objednatel je oprávněn v průběhu poskytování služeb Sjednaných v této Smlouvě
provádět jejich kontrolu a poskytovatel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a Zajistit
odstranění Zjištěných nedostatků.

Vztahy mezi smluvními stranami, které nej sou výslovně upraveny touto smlouvou, Se
řídí příslušnými právními předpisy.

Smluvní Strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012
Sb., občanského Zákoníku, tzn., že v právním styku mezi smluvními stranami se
nepřihlíží k obchodním zvyklostem.

Smluvní strany Sjednávají, že doručování písemností bude přednostně probíhat
prostřednictvím pošty, a to na adresu uvedenou v Záhlaví této smlouvy, v případě
Změny adresy na adresu druhou Stranou písemně oznámenou. Pro případ, že se
písemnost, i při jejím řádném odeslání, vrátí jako nedoručitelná, resp. adresát ji
odmítne převzít nebo Si ji v úložní době na poště nevyzvedne, strany mají Za to, že
písemnost byla doručena dnem jejího vrácení se odesílateli, nebo dnem, kdy ji adresát
odmítne přijmout nebo posledním dnem úložní lhůty.

VSmluvní strany se ve smyslu § 630 odst. 1 zákona c. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, dohodly na promlčecí době v délce 4 let, počítané ode dne, kdy právo mohlo
být uplatněno poprvé.

Smluvní Strany Se dohodly, že možnost Zhojení nedostatku písemné formy právního
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si Smluvní Strany
Sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi Smluvními stranami
neplatí ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského Zákoníku.



7. Příloha Služební řád je nedílnou Součástí této Smlouvy. V případě Změny Služebního
řádu je poskytovatel povinen bezodkladně předat objednateli jedno vyhotovení
Služebního řádu v písemné podobě.

8. Ustanovení Smlouvy lze Změnit pouze písemným dodatkem po Vzájemné dohodě obou
smluvních Stran S podpisy oprávněných zástupců na téže listině. Jine' zápisy, protokoly
a Záznamy, pro účely této Smlouvy, za změnu Smlouvy nepovažují.

9. Smluvní Strany prohlašují, že Si Smlouvu přečetly, je výrazem jejich prave' a Svobodné
vůle, plně ji rozumějí a na důkaz toho níže připojuji podpisy svých zástupců.

10. Smlouva je Vypracována ve třech vyhotoveních. V den podpisu smlouvy obdrží
obj ednatel dvě vyhotovení a poskytovatel jedno vyhotovení Smlouvy.

Příloha: Služební řád ZBZS Odolov

V Chlumci dne **54' 'z' ł I ; V Praze dne M- J. W/ýí

Za poskytovatele Za objednatele

p. ek Babeliak
jednatel
KAZMAVR-ITA S. r. o




