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SMLOUVA 
o dílo podle zákona č. 89/ 2012 Sb. v platném znění 

1. Smluvní strany 

1.1 Zhotovitel : 

Obchodní jméno: 

Adresa: 
Odpovědný zástupce: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

1.2. Objednatel : 

Obchodní jméno: 
Adresa: 

Odpovědný zástupce: 
IČ: 
DIČ: 

2. Předmět smlouvy 

Plátce DPH 

Ing. Martin Lisoněk 
Živnostenský list vydal MÚ Otrokovice 
Kpt. Nálepky 1208, 765 02 Otrokovice 
Ing. Martin Lisoněk 
01127811 
CZ8611044541 
670100-2211150286/6210 

Plátce DPH 

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje p.o. 
Peroutkovo nábřeží 434 
760 01 Zlín 
Česká republika 

62182137 
cz 62182137 

POŽÁRNÍ OCHRANA 

2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele tyto služby na úseku požární ochrany (dále jen dílo) v 
souladu s platnými právními předpisy, a to: 

2.1.1 Pravidelně zajišťovat v prostorech společnosti kontrolu dodržování předpisů v oblasti požární ochrany. 
Zjištěné skutečnosti oznámit objednateli a zapsat do požární knihy. Upozorňovat na termíny odstranění 
závad vlastních i státního požárního dozoru. 

2.1.2 Provádět školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců o požární ochraně, odbornou přípravu členů 
preventivní požární hlídky v termínech stanovených vyhláškou o požární prevenci. 

2.1.3 Zpracovávat dle zařazení do kategorie činností stanovenou dokumentaci požární ochrany 
(dokumentace o začlenění, požární poplachové směrnice, požární řády, požární evakuační plány, 
dokumentaci zdolávání požáru, tematické plány a časové rozvrhy školení zaměstnanců a vedoucích 
zaměstnanců a další dokumentaci vyplývající ze zákona o požární ochraně a navazující prováděcí vyhlášky). 
Provádět aktualizaci dokumentace požární ochrany při změnách právních předpisů, technických norem apod. 
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2.1.4 Zpracovat vnitřní směrnice týkající se požární ochrany (organizační směrnici pro činnost na úseku 
požární ochrany, kategorizace činností, pokyny pro činnost preventivní požární hlídky, směrnice ke 
svařování). 

2.1.5 Zajišťovat poradenskou činnost v oblasti požární ochrany při provoze a změnách v užívaných 
prostorech. 

2.1.6 V termínech určených vyhláškou o požární prevenci zajistit provedení kontroly požární dveří, 
nouzového osvětlení, požárních ucpávek. Upozorňovat na termíny kontrol technických zařízení (dle 
lhůtníku). Rozsah viz. příloha č.1. 

2.1. 7 Vyjadřovat se k místům kde se bude svařovat (vyhl. č. 87 /2000 Sb.), povolovat kouření nebo používat 
otevřené tepelné zařízení. 

2.1.8 Trvale zajišťovat, aby bezpečnostní značení v objektu (el. zařízení, uzávěry vody, únikové cesty, 
umístění hasicích přístrojů apod.) bylo v souladu s nařízením vlády č. 375/2017 Sb., v platném znění. 

2.1.9 Zastupovat organizaci na úseku požární ochrany při jednáních s pojišťovnou, orgány státního 
požárního dozoru apod. 

Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli včasné a úplné informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. 2.1 
této smlouvy. Je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v objektech, za účelem provedení výše 
uvedených prací a provedené výsledky činnosti převzít. Dále se objednatel zavazuje k provedení díla opatřit 
zhotoviteli potřebné podklady, např. projektovou dokumentaci, revizní zprávy, kolaudační rozhodnutí atd. 

Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny dle čl. 3.1 této smlouvy. Při provádění díla je zhotovitel vázán 
individuálními pokyny objednatele. 

3. Cena plnění 

3.1 Cena plnění je stanovena ve výši 4 250 Kč bez DPH měsíčně s tím, že výše DPH k této ceně bude 
stanovena dle platného zákona o DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění. V ceně jsou zahrnuty činnosti 
výše uvedené činnosti na adresách uvedených v příloze č.1. 

3.2 Cena je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách v platné znění. 

3.3 Placení probíhá na základě faktury zaslané zhotovitelem s tím, že její splatnost činí 14 dnů. Nebude-
li faktura zaplacena v termínu splatnosti, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý 
den z prodlení. 

V případě že bude Odběratel v prodlení s platbou daňového dokladu delší než 45 dnů, si poskytovatel 
vyhrazuje právo přerušit výkon činnosti upravený touto smlouvou. 
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4. čas plnění a ostatní ujednání 

4.1 Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Každá ze stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez 
uvedení důvodu s měsíční výpovědní lhůtou, která začne plynout od prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi. Účinnost smlouvy nastane pro smluvní strany dnem podpisu smlouvy. 

4.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vzniklých vad. 

4.3 V ostatních náležitostech se řídí práva a povinnosti smluvních stran dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

4.4 Místem provádění činností uvedených v čl. 2.1 jsou prostory společnosti objednatele na adrese: 
Viz. příloha č. 1 

4.5 Zhotovitel odpovídá za provedení činnosti dle čl. 2.1 v souladu s čs. právními předpisy. Zhotovitel se 
zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu 
k třetím osobám. 

4.6 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána 
na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

4.7 Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel i zhotovitel každý jeden 
výtisk. 

5. Podpisy smluvních stran 

r ttig. Mamn \.1soněk ·-; 
P02ÁRNI OCHRANA, BEZPECNOST PRÁCE 

kpt Nálepky 1208, 765 02 Otrokovice 
IC: 01127811, DIC: CZ8611044541 

tel: 775 316 611 
www.bezpecnostpracezl;n. v 

zhotovitel 

v 

V ~ .. ..?J.f.N.~ ......... , dne. { .. ~.-:.~ .-~?-:: 

Zdravotnická záchranná služba 
zirnského, krafe, p.o. 

Perout~pvó nát)laží.A _ _, 

objednatel 

{) 
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Příloha č. 1. - rozsah poskytovaných služeb v rámci smlouvy 

Popis služby 
Poradenství v oblasti PO 

Zastupování při kontrolách SPD 

Vstupní školení v oblasti PO ve Zlíně 

Kontrolní činnost: 
Provedení preventivní požární prohlídky pracoviště 

Provádění kontrol požárních dveří, nouzového 
osvětlení, požárních ucpávek, 

Odborná příprava preventivních požárních hlídek 

Zpracování a aktualizace základní dokumentace PO 

Periodické školení v oblasti PO na provozovnách 

Zpracování a aktualizace grafické části evakuačního 
plánu 
Zpracování dokumentace zdolávání požáru, 

Tarif Premium 

Dle seznamu 

Značka fj značí, že je služba zahrnuta v paušální platbě. Pokud činnost není vyznačena, tak ji lze objednat zvlášť. 
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Příloha č. 1. - rozsah poskytovaných služeb v rámci smlouvy 
Kontrolované objekty (pracoviště) v rámci poskytované služby: 

Oblast Zlín 
Jednou za 12 měsíců: 

Ředitelství (Peroutkovo nábřeží 434, Zlín) 
Výjezdová základna (ul. L.Váchy 602, Zlín) 
Výjezdová základna (tř. Osvobození 1388, Otrokovice) 
Výjezdová základna (Komenského 1, Slavičín) 
Výjezdová základna (U Náhonu 1006, Valašské Klobouky) 
Lékařská pohotovostní služba - (Krátká 798, Valašské Klobouky) Sklad pro HN (Chrástěšovská 1005, Vizovice) 

Jednou za 6 měsíců: 
Výjezdové základna (Peroutkovo nábřeží 434, Zlín) 

Oblast Kroměříž 
Jednou za 12 měsíců: 

Výjezdová základna (Bystřice pod Hostýnem) 
Lékařská pohotovostní služba - (Bystřice pod Hostýnem) Výjezdová základna (Morkovice) 

Jednou za 6 měsíců: 
Výjezdová základna (Havlíčkova 3549, Kroměříž) 

Oblast Uherské Hradiště 
Jednou za 12 měsíců: 

Výjezdová základna (Partyzánů, Uherský Brod) 
Výjezdová základna (Suchá Lóz) 
Výjezdová základna (Buchlovice) 

Jednou za 6 měsíců: 
Výjezdová základna (J.E.Purkyně, Uherské Hradiště) 
Lékařská pohotovostní služba - (Partyzánů 2174, Uherský Brod) 

Oblast Vsetín 
Jednou za 12 měsíců: 

Výjezdová základna (Nemocniční 940, Vsetín) 
Výjezdová základna (Radniční nám. 42, Karolínka) 

Oblast Valašské Meziříčí 
Jednou za 12 měsíců: 

Výjezdová základna (U Nemocnice 1511, Valašské Meziříčí) 
Jednou za 6 měsíců: 

Výjezdová základna (Letenská 1183, Rožnov pod Radhoštěm) 
Lékařská pohotovostní služba - (Letenská 1183, Rožnov pod Radhoštěm) 

Provedení kontroly provozuschopnosti vlastních požárně bezpečnostních zařízení v jednotlivých objektech organizace v 
oblasti Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Valašské Meziříčí v souladu s odst. 4 a odst. 8 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o 
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

Jedná se o kontrolu požárních dveří, nouzového osvětlení a požárních ucpávek (1x ročně). 

• oblast Zlín 

• oblast Kroměříž 

• oblast Uherské Hradiště 

• oblast Vsetín 

• oblast Valašské Meziříčí 
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• Příloha č. 1. - rozsah poskytovaných služeb v rámci smlouvy 

Ceník činností nezahrnutých v ceně paušální platby: 

• prodej požární knihy 90,-Kč/kus 

• Ostatní materiál dle skutečné spotreby (napr. bezpečnostní značení) 

V případě použití svého vozidla k dopravě je účtováno 7 kč/km. 
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