
Dohoda
o výši příspěvku na zřízení, vybavení a provoz báňské záchranné stanice

dle ustanovení § 7 odst. 7 zákona č. 61/1988 Sb.

č. NŘZ/Ně/002/2018

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536
DIČ CZ00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl A XVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem
ředitelem podniku

Bankovní spojení: Ve věcech
technických:Komerční banka, a. s., pobočka Most

Číslo účtu:
 vedoucí střediska VUD

ved. ZBZS Odolov

zástupce ved. ZBZS Odolov(dále jen „PKÚ, s. p.“)

a
Energie - stavební a báňská a.s.
Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04
IČO 45146802
DIČ CZ45146802
zapsaná v obchodním u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 1399
spisová značka: B 1399

Zastoupena: Ing. Martinem Váchou, výkonným
ředitelem
na základě plné moci ze dne
1. 10. 2016

Bankovní spojení:

Ve věcech
technických:

Komerční banka, a.s., pobočka Kladno,
Číslo účtu:

středisko: Hlavní báňská záchranná
stanice Praha

ředitel HBZS Praha

zást. ředitele HBZS Praha
(dále jen „ESB a.s.“ a „HBZS Praha“)
(společně dále jen „zúčastněné strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 7 odst. 7 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, tuto dohodu:
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I.
Úvodní ustanovení

1. Činnost prováděná hornickým způsobem v podzemí na území celé České republiky náleží
ve smyslu Rozhodnutí ČBÚ č. 4505/05 do obvodu působnosti HBZS Praha.

2. ESB a.s. bere na vědomí, že součástí samostatných smluv mezi PKÚ a třetími organizacemi je
ujednání o úhradách ve smyslu ustanovení § 7 odst. 7 zákona č. 61/1988 Sb., tzn. na zřízení, vybavení
a provoz báňské záchranné stanice, v jejímž obvodu působnosti vykonávají činnost (dále jen
„příspěvek“). Součástí ujednání je, že příspěvek na HBZS Praha bude hrazen prostřednictvím
PKÚ, s. p.

3. Výše příspěvku je ve smyslu ustanovení § 7 odst. 7 zákona č. 61/1988 Sb. stanovena dohodou.

II.
Předmět dohody

1. Výše příspěvku, který je PKÚ, s. p. na základě této dohody povinen hradit HBZS Praha, je stanovena
takto:

a) Příspěvek ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den ražby za každou organizaci, která bude
na svých pracovištích razit dílo v podzemí v profilu do 16 m2 včetně.

Za každé další ražené dílo do 16 m2 téže organizace je stanovena výše příspěvku 500,- Kč
za každý kalendářní den ražby.

b) Příspěvek ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den ražby protlakem do 1200 mm za každou
organizaci, která bude na svých pracovištích razit dílo v podzemí tímto způsobem.

c) Příspěvek ve výši 4 500,- Kč za každý kalendářní den ražby za každou organizaci, která bude
na svých pracovištích razit dílo v podzemí v profilu větším než 16 m2.

Za každé další ražené dílo nad 16 m2 téže organizace je stanovena výše příspěvku 2 500,- Kč
za každý kalendářní den ražby.

2. Za kalendářní den ražby je ve smyslu této dohody považován každý den v rámci souvisle
sledovaného období, po který bude organizace na svých pracovištích provádět ražbu, při které bude
postupováno ve smyslu ustanovení § 7 odstavce 4 zákona 61/1988 Sb., a to včetně dnů pracovního
klidu (soboty, neděle, státní svátky).

3. Fakturace bude provedena na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací po
uplynutí sjednané doby určité (31. 8. 2018). Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne
doručení faktur. K fakturované částce bude připočtena DPH v platné výši.

III.
Doba plnění

1. Tato dohoda je uzavřena na dobu určitou do 31. 8. 2018. Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění
smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Dohoda bude uveřejněna prostřednictvím PKÚ, s. p. neprodleně po podpisu této dohody.

2. Dohodu lze ukončit dohodou zúčastněných stran nebo výpovědí dohody jednou ze zúčastněných
stran. Dohodu lze vypovědět i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou tři měsíce. Výpovědní doba
začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé ze zúčastněných stran.
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IV.
Ostatní ujednání

1. Vztahy mezi zúčastněnými stranami, které nejsou výslovně upraveny touto dohodou, se řídí
příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

2. ESB a.s. bere na vědomí, že PKÚ, s. p. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).

3. Zúčastněné strany sjednávají, že doručování písemností bude přednostně probíhat prostřednictvím
pošty, a to na adresy uvedené v záhlaví této dohody,  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.

4. Zúčastněné strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se
vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si zúčastněné strany sjednaly písemnou formu,
lze namítnout kdykoliv, tzn., že mezi zúčastněnými stranami neplatí ustanovení § 582 odst. 1 první
věta  a odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

5. Dohodu lze změnit pouze písemným dodatkem. Jiné písemnosti (zápisy, protokoly, záznamy apod.)
se pro účely této dohody za změnu dohody nepovažují.

6. Dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních. Zúčastněné strany prohlašují, že si dohodu přečetly,
je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně ji rozumějí a na důkaz toho níže připojují podpisy svých
zástupců.

      V Chlumci dne 20. 7. 2018                                                             V Praze dne

      Za PKÚ, s. p.                                                                Za  ESB a.s.

 .......................................                                                                 ……………………………
        Ing. Petr  Lenc             Ing. Martin Vácha

     ředitel  výkonný ředitel
    Palivový kombinát Ústí, s. p.                                                          Energie - stavební a báňská a.s.
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