
Ing. Martin Lisoněk - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

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: 

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 

Obchodní jméno: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278 
Adresa: Peroutkovo nábřeží 434 

760 01 Zlín 
Česká republika 

Statutární orgán, jednající: JUDr. Josef Valenta, ředitel 
Zástupce ve věcech plnění této smlouvy: Ing. Josef Sýkora 
IČ: 621 821 37 
DIČ: cz 62182137 

2. Předmět smlouvy 

BEZPEČNOST PRÁCE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje na vyzvání zajistit pro objednatele tyto služby na úseku bezpečnosti práce 
(dále jen dílo} v souladu s platnými právními předpisy, a to: 

• Provádění opakovaných školení BOZP a ověřování znalostí vedoucích zaměstnanců zaměstnavatele, 
v termínech daných organizační směrnicí objednatele k provádění a organizování školení BOZP, 
případně i mimo tyto termíny na základě zvláštních okolností (vážné nehody, smrtelné úrazy, hrubé 
porušování pravidel BOZP atd.}. Dále provádění školení některých typů pracovních činností, které 
nepodléhají zvláštní odborné způsobilosti školitele (jedná se o školení řidičů referentských vozidel, práce 
ve výšce a nad hloubkou}. Dále provádění vstupních školení zaměstnanců v oblasti BOZP v rámci předem 
stanovených školících dnů a po předchozí dohodě. Objednatel vždy v předstihu informuje zhotovitele o 
potřebě školení nových nástupů a termín školení se vždy stanovuje na základě oboustranné dohody. 
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• Zastupování zaměstnavatel před dotčenými orgány a organizacemi v záležitostech týkajících se dané 
oblasti a spolupracovat s těmito orgány a organizacemi při řešení vzniklých problémů (s výjimkou 
zastupování před orgány soudu). Jedná se o jednání zejména s orgány státního odborného dozoru (OIP), 
orgány veřejného zdraví (KHS) a dalšími kontrolními články působícími v oblastech např. kontrola nad 
BOZP ze strany odborového svazu, audity zaváděných systémů jakostí apod. 

• Poskytování konzultací, porad a stanovisek řídícím a jiným zaměstnancům v záležitostech týkajících 
se BOZP. 

• Vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a navrhování opatření k jejich odstranění, příp. jejich 
eliminaci (v součinnosti s odborným personálem případně externími specialisty se zvláštní odbornou 
způsobilostí). Zpracování kategorizace prací, její projednávání se státním zdravotním dozorem (KHS) a 
její aktualizaci. 

• Vykonávání kontrolní, poradenské a konzultační činnosti na úseku ochrany zdraví při práci. Tato 
činnost bude prováděna průběžně a na případné vyžádání jednotlivých vedoucích zaměstnanců. O 
provedené kontrole je podána ústní zpráva odpovědným osobám. Jedenkrát ročně se bude podílet na 
prověrce bezpečnosti práce, která je prováděna za účasti zástupce OS, případně zástupce zaměstnanců 
pro oblast BOZP. Z této prověrky vytvoří zápis, který bude předán vedení objednatele. Bude kontrolovat 
odstraňování závad dle termínů a rozsahu, které stanoví vedení objednatele. 

• Vypracování, případně konzultace a poradenství pro vypracování potřebných vnitřních předpisů a 
směrnic, místních řádů a opatření ke zdolávání mimořádných událostí u objednatele, dle předmětu 
činnosti včetně jejich aktualizace vyplývající z nově vydaných předpisů nebo změn u objednatele. 

• Projednávání, popř. schvalování a evidování všech dalších předpisů objednatele týkající se předmětu 
činnosti objednatele jako zaměstnavatele. 

• Kontrolu, zda odpovědní zaměstnanci objednatele dodržují ustanovení legislativy týkající se BOZP (v 
rámci výše uvedených kontrol i mimo ně, při namátkových kontrolách pracovišť, zejména těch, které 
jsou se zvýšeným rizikem). 

• Kontrolu vybavení pracovišť a zaměstnanců ochrannými zařízeními, prostředky a pomůckami a 
kontrolovat jejich používání při práci a navrhovat termíny k odstranění závad (viz. rozsah bod h) 

• Provádět šetření a evidenci pracovních úrazů do pěti dnů po jejich ohlášení a vyhotovení záznamu o 
úrazu dle NV č. 201/2010 Sb. v platném znění a interního dokumentu zaměstnavatele, ohlášení 
pracovního úrazu příslušným orgánům v případech, kdy tak stanoví obecně závazné právní předpisy a 
splnění dalších právních povinností zaměstnavatele v souvislosti s pracovním úrazem. 

• Na vyžádání se vyjadřovat a dávat připomínky k projektům, konstrukční a projektové dokumentaci, 
strojů, výrobním zařízení, technologickým postupům a k jiným předpisům a normám týkající se BOZP a 
hygieny pracovního prostředí. 

• Evidování základních právních předpisů v oblasti BOZP a provádění jejich uplatňování u objednatele. 
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• Ve spolupráci s poverenou osobou za konkrétní VTZ kontrolovat platnost revizí a prohlídek, 
spolupodílet se na vedení lhůtníků a kontrolovat odstraňování závad zaznamenaných v revizních 
zprávách. 

Rozsah výkonu činnosti pro objednatele je stanoven na 10 hodin za týden. Do tohoto času se započítávají i 
cesty na odloučené pracoviště (výjezdové stanice). 

2.2. Zhotovitel se dále zavazuje provádět činnosti uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a na vyzvání provádět, 
případně zprostředkovat pro objednatele činnosti na úseku bezpečnosti práce (jinde v této .smlouvě též jen 
BOZP), které napomáhají objednateli k plnění povinností v prevenci rizik dle ustanovení zákona č. 262/2006 
Sb. v platném znění a zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. 

2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli včasné a úplné informace potřebné k zajištění činnosti dle 
čl. 2.1 a 2.2 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. 

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

3. Cena p lnění 

3.1 Cena plnění je stanovena ve výši 14 000 Kč bez DPH měsíčně s tím, že výše DPH k této ceně bude 
stanovena dle platného zákona o DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění (což v době uzavření 
smlouvy činí 16 940 Kč vč DPH). V ceně jsou zahrnuty činnosti výše uvedené a činnosti uvedené v příloze č. 
2 této smlouvy na adresách uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 

Ceník činností nezahrnutých v ceně paušální platby: 

• Ostatní materiál dle skutečné spotřeby (např. bezpečnostní značení) 

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 do emailu objednatele s tím, že její 
splatnost činí 14 dnů od jejího doručení objednateli. Na emailové adrese pro zasílání faktury se dohodne 
zhotovitel s objednatelem. Nebude-li faktura zaplacena v termínu splatnosti, uhradí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského. 

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. 

V případě použití svého vozidla k dopravě je účtováno 7 kč/km. 
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4. Čas plnění a ostatní ujednání 

4.1 Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2023. Každá ze stran je oprávněna 
smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začne plynout od prvního dne 
měsíce následujícího po doručení výpovědi. Zveřejnění smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb. provede 
objednatel. 

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 objednatele na adrese: 
Viz. příloha č. 1 

4.5 Zhotovitel odpovídá za provedení činnosti dle čl. 2.1 a 2.2 v souladu s českými 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. 

S. Podpisy smluvních stran 

Objednatel: 

Ve Zlíně, dne 16.5.2022 

-lng. Martin Lisoněk 
P02ARNI OCHRANA, BEZPECNOST PRÁCE 

kpt Nálepky 1208, 765 02 Otrokovice 
Zhotovitel: IČ: 01127811, DIC: CZ8611044541 

tel: 775 316 611 
www. bezpecnostpracezlin 
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Příloha č. 1: Kontrolované objekty (pracoviště): 

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 12 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 12 měsíců: 
Výjezdová základna (Havlíčkova 3549, Kroměříž) 

Oblast Uherské Hradiště 
Jednou za 12 měsíců: 

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

Jednou za 12 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 12 měsíců: 
Výjezdová základna (Letenská 1183, Rožnov pod Radhoštěm) 
Lékařská pohotovostní služba - (Letenská 1183, Rožnov pod Radhoštěm) 
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Příloha č. 2 - upřesnění výkonu činnosti 

Zhotovitel - Technik BOZP zejména: 

a) Odpovídá za udržování vnitřního systému řízení BOZP. 

b) Vyhledává, analyzuje a vyhodnocuje bezpečnostní rizika práce v ZZS ZK. 

c) Zpracovává a aktualizuje vnitroorganizační směrnice k řízení BOZP vč. zdravotní péče o 
zaměstnance, připravuje a aktualizuje příslušné tiskopisy. 

d) Poskytuje součinnost personálnímu oddělení, které zpracovává a aktualizuje náplně 

pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců ZZS ZK. 

e) Spolupracuje s lékaři závodní preventivní péče a s odborovou organizací. 

f) Poskytuje rady zaměstnavateli a ostatním vedoucím pracovníkům zejména při: 

• výběru ochranných prostředků a pracovních pomůcek 

• vytváření pracovišť s ohledem na uspořádání, vybavení a udržení vhodného pracovního 
prostředí 

g) Ověřuje, zda výrobní a pracovní prostředky a zařízení při jejich přejímání a uvádění do 
provozu odpovídají požadavkům z hlediska zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

h) Organizuje po odborně metodické stránce pravidelně kontrolu jednotlivých pracovišť, 
sděluje zjištěné nedostatky zaměstnavateli a vedoucím pracovníkům kontrolovaných pracovišť 
(písemně). 

i) Předkládá návrhy opatření na odstranění zajištěných nedostatků a spolupracuje při jejich realizaci. 

j) Kontroluje používání osobních ochranných pracovních prostředků a pracovních pomůcek. 

k) Vyšetřuje nebo spolupracuje při vyšetřování příčin vzniku pracovních úrazů, provádí analýzy 
pracovní úrazovosti a stanovuje návrhy opatření proti jejich opakování ze stejných zdrojů a příčin. 

I) Eviduje pracovní úrazovost dle příslušných předpisů. 

m) Spolupracuje při školení a zacvičování zaměstnanců organizace, zaměstnanců spolupracujících 
podniků a fyzicky podnikajících osob, pracují-li pro zaměstnavatele, nebo na stejném pracovišti. 

n) Poskytuje součinnost odborně způsobilé osobě, která zajišťuje činnost požární ochrany. 

o) Vyjadřuje se k obsahu dohod při zadávání zakázek dodavatelům prací a služeb z hlediska zajištění 
bezpečnosti práce a spolupracuje při získávání podkladů a předávání informací o rizicích, plní-li 
úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů na jednom pracovišti. 

p) Spolupracuje s orgány státního odborného dozoru na BOZP. 

q) Je oprávněn: 

• zastavit výkon práce, je-li bezprostředně ohrožen život nebo zdraví zaměstnanců 

• provádět dechové zkoušky na alkohol 

r) Spolupracuje při zpracování podkladů pro obnovu a nákup osobních ochranných pracovních 
pomůcek (OOPP) zaměstnanců. Kontroluje jejich používání na pracovišti. 

s) Poskytuje součinnost na přípravě podkladů zaměstnancům pro uplatnění pojistného za nemoc z 
povolání 
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