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Btzpič«osí paAci
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Předmětem smlouvy je zajišt'ování níže uvedených činností v oblastipožární ochrany podle zákona čNR č. 133/85 Sb.-o požární ochraně ve
znění zákona č, 91/95 sb., vyhlášky MV ě. 21/96 sb., kterou se provádějíněkterá ustanovení zákona- čNR o požární ochraně a teehnickýcb no-
rem a předpisů v oboru požární ochrany (dále jen PO), vztažených k
činnostem a provozu firmy klienta.
Dalším bodem je zajišt5ování niže uvedenýcli činností v oboíu všeobeené
bezpeěnosti práce dle úplného znění zákona č. 65/65 sb., ve znění poz-
dějších předpisů a prováděcíeh předpisů a jejich novelizovaného znění,dalších právních a techniekýeb norem v oboru bezpečnosti a oehrany
zdraví při práci (dále jen BOZP) majíeích vztah k činnostem a provozu
firmy klienta.

II.

Ve smyslu předmětu smlouvy, se firma SEASPOL zavazuje:

dokuíw«svac« PO
1. zpracovat, organizační směrnici PO (bude-li dohodnuto při podpisu

on-lú-i-rt-ísmlouvy)
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2. zavést a průběiě novelizovat předepsanou agendu PO vyžadovanou
právními předpisy, přípaůě státním poirním dozorem (dále jen SPD)

3, zpracovat, aktualizovat a rozmisťovat povmou dokumentaci PO v
souladu s právními a technickými norrnarni

4. zpmcovat, zavést a sledovat vedení předepsané dokumentace školení o
PO, kontrolovat dodržování terínínů provádění opakovaného školení o
PO pro zarněstnance, sledovat provádění školení fyzických osob, které
se zdržují na pracovištích klienta a vykonávají požárně nebezpečné čin-
nosti, provádět periodické školení o PO pro vedoucí zaměstnance, perň-
oďické školení zaměstnanců, provádět školení, odbornori přípravu a vý-
cvik členů požárních hlídek a k tomu vést předepsanou agendu

5. zajistit proškolení požární asistenční služby při provádění poirně ne-
bezpečných akcí (bude-li toto oznárneno v předstihu - rnin. 3 týdny)

6. zajistit provádění preventivníeh poimích prohNídek, nebo kontrolu je-
jich provádění, včetně zápisů do požární knihy, pro objekty uvedené na
poslemí straně této smlouvy

7. navrhnout zprostředkování odstranění těch závad, jejichž odstranění ne-
ní v možnostech klienta (vždy až s jeho souhlasem)

8. navrhnout v předepsaných terrnínecb zprostředkování revizí hyďrantů a
hasících přístrojů

9. na základě pohdavku klienta stanovovat opatření při provádění prací se
zvýšeným nebezpečím požáru, zejména při sváření (bude-li toto ozná-
meno v dostatečnérn přeďstihu - min. 3 týdny)

školtwío PO

puvas'riwá
paohlídky

odsyaasšsé dvad

a«vizi kasebmck
pmosdtdků

IIL

1. zavést a průběžně novelizovat nutnou agendu BOZP vyhdovanou
právními předpžsy, případně státním odbornýrn dozoreín nad BOZP
(dále jen IBP/SOD)

2. kontrolovat dodržování termínů školení a provádět periodické školení
všeobecné BOZP pro zaměstnance, sledovat vedení předepsané doku-
rnentace školení, prováďět školení BOZP pro vedoucí zarněstnmnce

3. provádět kontroly BOZP na pracovištích, při zjištění závad navrmout
způsob jejich odstranění, na idost Uienta zprostředkovat odstranění

4. připravit a zúčastnit se ročních prověrek BOZP
5. spolupracovat při likvidaci pracovních úrazů
6. kontrolovat dodrzování předepsaných terínínů revizí (pokud není

srnluvně řešeno s jinou firmou) a v případě žádosti klienta, jejich pro-
vedení zprostředkovat

doku«uíact
BOZP

školtsí BOZP

odmasš»í mvhd

likvidaci úabzů

RIVil€
dokw«síact

IV.

Minirnálně l x za kalendářní měsíc provést fyzickou kontrolu v dohod-
nutých objektech klienta v Liblíně a o {éto kontrole vyhotovit zápis .

fyzickA kowíaola
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Dále firma SEASPOL zajistí za zvláštní finanční úhradu:
- pohotovostní služby v mimopracovní době, svátcích, dnech pracovní-

ho volna a klidu - podmínky stanoveny zvlástrií smlouvou
- zpracování požární zprávy k projeíctové dokumentaci
- posouzení poirního nebezpečí
- dokumentace zdoNávání požáru

V,

Klient se zavazuje:
podmásky
spolupaAct

pomh sikAzsě

ů«Fowiace o
změsAck

odsíaasMsá zAvad

jedsawá s vid«aiíw
společsosť

1. urnoit prostudování stávající dokumentace PO a BOZP zaměstnancůrn
f7. SEASPOL

2. určit zaměstnance, z řad hospodářského vedení, pro styk se zaměstnanei
fy. SEASPOL a vybavit '3ej potřebnými pravomocemi

3. na návrh fy. SEASPOL postihovat v odůvodněných případecb porušová-
ní předpisů o PO a BOZP dle vlastních interních předpisů nebo Zákoníku
práce

4. zajistit proškolení nebo poučení zaměstnanců fy. SEASPOL v oblasti
bezpečnosti práce při zavádění nové technologie

5. zajistit průběiou informaci o nových nástupech a na vyžádání předložit
k nahlédnutí výpis zaměstnanců

6. dokumentaei zpracovanou firrnou SEASPOL, vydávat jako interní právní
předpisy

7. informovat firmu SEASPOL o všeeh zamýšlených nebo připravovaných
akcích, které souvisí s PO a BOZP - výstavba, změna užívání, zrněna ne-
bo zavádění nové teehnologie, změny vnějších nebo vnitřních kornuni-
kačních systérnů, svařování v nebezpečných prostorech atd.

8. umomt zaměstnancům fy.SEASPOL poidovat odstranění závad větší-
ho rozsahu od vedoucích pracovní)ců, kterým toto přísluší, nebo požado-
vat odstranění odloženého materiálu v únikových cestách, před rozvaděči
a uzávěry energie, ručnírni hasicírni přístroji, nástupovýíni plocharni atd.

9. vytvářet podmínky, a organizačně zajistit školení vedoueích zaměstnanců
o PO a BOZP a školení členů požárních hlídek - místnost, uvolnění

10. vytvořit podmínky (po dohodě) pro provedení cvičného požárního popla-
chu

I1. umohit jednání se statutárním zástupcem klienta je-li:
a/ nutno projednat způsob odstranění hrubých závad
b/ nutno zprostředkovat některé služby (viz. stať n.)
c/ potřeba podpisu na některý z vyhotovených dokladů
d/ nutno řešit opakovanou a neřešenou nekázeň zaměstnanců kNi-

enta v oblasti PO + BOZP
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e/ nutno, zastavit případné maření výsledků práce firmy SEASPOL
f/ v ostatních pHpadech, kdy musi rozhodnout stat. zástupce kli-

enta

12. včas předložit k nahlédnutí, či prostudování písemností nebo jiné do-
kumenty týkající se PO nebo BOZP, kterýrni je nutno se zabývat

13. uhradit firmě SEASPOL finanční nák}ady na drobný materiál, spotře-
bovaný pro firmu klienta - po převzetí určeným pracovníkem

V,

V případě, že i přes opravný prostredek dojde k postihu klienta,
ze strany oprávněného orgánu, za nedostatky v práci, kterou odvedJa
fa. SEASPOL, uhradí fa. SEASPOL takto vzniklou škodu.
Fa. SEASPOL neodpovídá za provozní závady, které vzniknou běžným
provozem nebo opotřebením v mezidobí kontrol provedenýeh pracov-
níky fy. SEASPOL, nebo nekázní a porušováním předpisů zaměstnanci
klienta, kteří byli řádně poučeni a proško»eni.
Tento závazek přebtrá v plném rozsahu firma SEASPOL po ffech měs(-
cích od podepsánt smlouvy.

Smluvní strana, která způsobí druhé straně škodu, zaviněnou po-
rušením smluvní nebo právní povinnosti, je povinna druhé straně takto
vzniklou škodu nahradit a to v rozsahu zákona.

&imi pomhu

osmsí škody

V případě, ze ani po písemném upozornění smluvní strana nesplní
touto smlouvou dohodnuté povinnosti, může strana druhá vypovědět
tuto smlouvu a to písemně se 14-ti denní IMtou k předání převzaté
agendy a zajištění kontinuity. Náhrada škody tím není dotčena.

pomumí s«louvy

VI.

Společnost uhradí firmě SEASPOL, na zák}adě pře«llo'zeného vyúč-
tování, n&rady za provoz motorových vozňdel, na zajištění činností vyplý-
vajících z této smlouvy (doprava na pracoviště klienta Plzeň - Liblín a zpět)
Ůhrada bude provedena ve výši stanovené platnýrni právními předpisy.

pzdy moíomovýwi
vozidly

VII.

Obě strany, které snnlouvu uzavírají se dohodly na srnluvní ceně za
služby, které jsou předmětem této smlouvy,

ssluvsí ctnb

a to ve výši i 2.500,- Kěr ) měsíčně + 5 o,o DPH

Obě strany prohlašují, že s touto cenou souhlasí.
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VIII.

áí'má dlukv

pomk v dobš
ímvAm dluhu

Platby ve sjehané výši budou prováděny vžďy na základě vystave-
nýeh faktur s tím, že nebude-li piatba provedena v terrnínu, může firma
SEASPOL uplatnit smluvní pokutu 0,5 o/o z dluié částky, za kažďý zapo-
čatý den po datu splatnosti.

Vzniknou-li,y dot»ě trvání dmut4u důvody k zahájení řízení o postí.
hu Qi@nta, není fy. SEASPOL vázána zárukou za postih.

Vždy v lednu každého roku bude projednána moiá úprava smluvní
ceny v souvislosti s inflačním nárůstem cen ve společnosti.

IX.

VýpovMsí Ihůía
Oboustranně Ize smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní Ihůtou,

běžící od prvého dne měsíee následujícího po doručení výpovědi. Výpověď
musí být provedena písemnou forrnou s prokazatelnýrn předáním. V případě
trvání dluhu, může fa. SEASPOL vypovědět smlouvu okamžitě, přičemž za
výpovědní ?hůtu se pova'zu3e zbytek dnů v měsíci, kdy byla výpověd' podá-
na. Tím nejsou dotčena práva na finanční vyrovnání.

Firma SEASPOL v průběhu této doby předá klientu kompletní doku-
mentaci, včetně přehledu všech důležitých údajů tak, aby bylo možno na
činnost firrny okamžitě navázat.

X.

Statutárrxí zástupce klienta - prohlašuje jménem svým i jmánem za-
městnanců klienta, že budou respektována práva na autorsM u dodaných
dokumenhí firmou SEASPOL a 5to dokumeríty nebudou dále šířeny bez
souhlasu fy. SEASPOL.

Firma SEASPOL bere na vědomí, že v objektu se pohybují staří, ne-
mocní a mentálně postižení lždé

XI.

sabyíí účmom Tato smlouva nabývá účinnosti dnem: 1. 2. 1998

Smlouva se vztahuje na objekty:

Rudolf ŠLEHOFER

areál ústavu (zárrtku) v Liblíně
2 obytné domy v Liblíně
4 obytné dany

Jana Jílková

inajitel firmy SE@S?Ol
ředitelka ústavu

Podepsáno v Plzni 6, 8 l-
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P Ř Í L O H A č. 2
k mandátní smlouvě č. 173

uzavřené mezi:

SPOLEčNOST:
ADRESA:
Nč:
Dič:

SEASPOL s.g.o.
Lixoúrígovh N9, 301 00 P?ztš
45359024
CZ45359024

,S

SPOLEčNOST:
Aogysh:
Ič:
Dič:

Dogov soct,'u.xÍc:ii suižín LIBl.íN, P.0.
LmmJx 1, 33í 4]l Kn,sx.ovxec
48379794
CZ48379794

Touto přílohou se mění se výše odměny uvedené v příloze č. 1 uzavřené mezi uvedený-
rni stranarni dne 21.05.2007 ke smlouvě ze dne } .2.1998. Tato příloha je nedílnoíi součástí
mandátní smlouvy č. 173.

Texí přílohy č. l se měrxí následovně:
Obě smluvní strany, které mandátní srnlouvu uzavřely, se dohodly iia odměně mandatáře
za služby uvedené v mandátní srnlouvě ve výši:

3.000,- Kč/měsíčně s platností od Ol.0í.20'íl %

K ceně je účtováno DPH v zákonné výši.

Ostatní ustanovení rnandátní smNouvy zůstávají beze změn.

V Plzni dne: 13.Ol.20l1 V Liblínč dne: }3.Ol.20} N

za mandatáře:
za í'naiidanta:

JiM SOUčEK,J?
prokurista společnosti
SEASPOL s.r.o.

%Hr.- ']['éír KOjJNOVSKÝ
aa"

/' řeíliíel

Doníiiv sociáliiíeli služcb Liblín. p.íy


