
Smlouva ZZ-Pol-II/76/2016 
  EKIS: 922 000 889 
 

Smlouva o zajišťování služeb na úseku požární ochrany 

Smluvní strany 
 

Česká republika - Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra  

organizační složka státu zřízená Ministerstvem vnitra od 1. ledna 2009 pod č.j.  MV-9846-

44/OZZ – 2008 ze dne 22. října 2008 

se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk 

jejímž jménem jedná: Mgr. Jan Louška, ředitel 

bankovní spojení:  4800881/0710 

IČO:  75154960 (nejsme plátci DPH)  

kontaktní osoba:  Miroslava Koppová 

tel.: 974 827 679 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 

 
a 
 

 
Petra Hrbková 
podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Černošice 
se sídlem:                   Komenského 96, Černošice, 252 28 Praha-západ  
bankovní spojení: 1013450072/6100 
IČO: 020 15 617 (není plátcem DPH) 
kontaktní osoba: Karel Hrbek 
tel.: 777 312 705 

 
(dále jen „Poskytovatel“) 
(dohromady též „Smluvní strany“) 
 
 
se dohodly na uzavření této smlouvy dle ust. § 1746 odst. 2 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Zákoník“), a dalších obecně platných 
právních předpisů (dále jen „Smlouva“), a to v rozsahu: 
 

Čl. I. 
Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele zajišťovat po dobu platnosti 
Smlouvy pro Objednatele níže specifikované činnosti na úseku požární ochrany (dále 

jen „služby“) a to v místě a rozsahu sjednaném v této smlouvě. 
 

a) Místo poskytování služeb: 
  

- Bartolomějská 8, Praha 1, 
 

- Bubenečská 20a, Praha 6. 
 

b) Rozsah sjednaných služeb: 
 

- revize a údržba hasicích přístrojů, 

- revize vnitřních hydrantů. 



 
 
 

c) Termíny provedení: počáteční revize červen 2016, následující dle platných 

předpisů. 

Čl. II. 
Práva a povinnosti Poskytovatele 

     

1. Poskytovatel prohlašuje, že služby bude zajišťovat osoba, která je k tomu odborně 
způsobilá, a která splňuje podmínky podle Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 
Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(dále jen „Vyhláška“). 

 

2. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat práce uvedené v článku I. této smlouvy v obvyklé 
kvalitě a s vynaložením odborné péče.  

 

3. Poskytovatel se zavazuje, že kontrola, periodická zkouška, plnění a oprava hasicích 
přístrojů se provádí v souladu s Vyhláškou. 

 

4. Poskytovatel se zavazuje poskytovat bezplatně Objednateli veškerou jím 
vypracovanou dokumentaci. 

 
 
 

Čl. III. 
Práva a povinnosti Objednatele 

 

1. Objednatel je povinen poskytovat Poskytovateli potřebnou součinnost a pravdivé 
informace související s výkonem služby, a to v plném rozsahu. Umožní Poskytovateli 
přístup k dokumentaci a materiálům potřebným k zajištění předmětu této smlouvy. 

 

2. Objednatel se zavazuje hradit za plnění předmětu smlouvy Poskytovateli cenu 
sjednanou touto smlouvou. 

 
 
 

Čl. IV. 
Smluvní cena a platební podmínky 

 
 

1. Smluvní cena za plnění předmětu Smlouvy, dle Čl. I. odst. 1 b) je stanovena 
dohodou, dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

 

2. Za poskytnuté služby bude účtováno:   

 revize hasicího přístroje 40 Kč/ ks  

 revize hydrantu 80 Kč/ ks  

 tlaková zkouška hasicího přístroje  350  Kč/ ks 

 doprava 100 Kč 

 

3. Vzhledem k tomu, že poskytovatel není plátcem DPH, je cena uvedená v Čl. IV odst. 
2 cenou konečnou. 
 

4. V ceně je zahrnuto též vystavení protokolů o provedených revizích. 



 
 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena bude v případě oprávněných důvodů na 
straně Poskytovatele upravena dodatkem této smlouvy. Podmínkou stanovení nové 
ceny za poskytované služby je vzájemná dohoda mezi Smluvními stranami. 

 

6. Objednatel provede úhradu na základě faktury vystavené Poskytovatelem a doručené 
na adresu: Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 
12 – Kamýk. Fakturou se vyúčtuje úplata za služby poskytnuté dle Čl. I. této smlouvy. 

 

7. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli na doručovací 
adresu. 
 

8. Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
 

9. Objednatel je oprávněn Poskytovateli fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit v případech, 
kdy tato nebude obsahovat některou z náležitostí podle odst. 8, či v ní některá 
z těchto náležitostí bude uvedena nesprávně. Do doby doručení opravené faktury se 
Objednatel nenachází v prodlení se zaplacením dlužné částky. Okamžikem dodání 
opravené faktury začíná běžet nová třicetidenní lhůta její splatnosti. 
 

10. Za den úhrady dlužné částky se považuje den, kdy bude tato odepsána z účtu 
Objednatele. 

 
 
 
 
 

Čl. V. 
Doba trvání smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 1. 6. 2020 s účinností ode dne 1. 6. 

2016. 
 
 
 
 
 

Čl. VI. 
Ukončení smlouvy 

 

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí. 
 

2. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a doručena druhé smluvní straně na 
adresu uvedenou v této smlouvě. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
prokazatelně doručena druhé straně. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Čl. VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
 

1. Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze činit výhradně na základě vzájemné 
dohody obou smluvních stran a pouze formou písemných a řádně očíslovaných 
dodatků signovaných oběma smluvními stranami. 

 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom vyhotovení. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemné dohodě, prosty 
omylu, vážně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
4. Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České 

republiky, zejména ustanoveními Zákoníku. 
 

5. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou neúčinná nebo 
neplatná, a to i v důsledku změny právních předpisů nebo rozhodnutí správního 
orgánu České republiky, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost celé 
smlouvy a použije se právní přepis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu smlouvy, 
popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí správního orgánu, které bude 
nejblíže odpovídat smyslu a účelu této smlouvy. 

 
 
 
za Objednatele za Poskytovatele 
 
V Praze dne: 30. června 2016 
 
 
 
………………………………………… 

 
V Černošicích dne: 13. 6. 2016 
 
 
 
………………………………………… 

Mgr. Jan Louška Petra Hrbková 
ředitel  
 
 
                                                     
 


