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OBCHODNÍ SMLOUVA 

o poskytování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce 
Dnešního dne byla uzavřena mezi firmou:  

____________________ 

___________________ 
IČO: ________________ 

DIČ: _____________________ 

zapsána v ______________________________________________________________ 

jednající panem ______________________, jednatelem společnosti 

          /jako objednatelem na straně jedné/ 

a Bohumilem Šebkem, fyzickou podnikající osobou, nezapsanou v obchodním rejstříku, IČO:  460 

18 999, se sídlem podnikání, i bytem,  411 19 Mšené-lázně, Hlavní 119, tel.: 603 893 823 [není 

plátcem DPH] 

                                                                                 /jako zhotovitelem na straně druhé/ 

 

I. 
Předmětem smlouvy je průběžné zajišťování požární ochrany v rozsahu zákona ČNR č. 133/85 Sb. 

o požární ochraně ve znění zákona č. 67/2001 Sb., vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a technických norem a předpisů v oboru požární ochrany (dále též 

jen PO), vztažených k činnostem a provozu objednatele.  

Dále je předmětem smlouvy zajišťování všeobecné bezpečnosti práce dle znění zákona č. 262/2006 

Sb., ve znění platných předpisů, (Zákoník práce) a prováděcích předpisů, (případně jejich 

novelizovaného znění), dalších právních a technických norem v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (dále jen BOZP) majících vztah k činnostem a provozu objednatele.  

 

Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli služby v tomto rozsahu: 

 

I.A. 

1. vykonávání funkce odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, 

2. zavést a průběžně novelizovat předepsanou agendu PO vyžadovanou právními předpisy, s 

výjimkou bodu III. této smlouvy, případně státním požárním dozorem (dále jen SPD), 

3. zpracovat, aktualizovat a rozmisťovat povinnou dokumentaci PO v souladu s právními a 

technickými normami, 

4. zpracovat, zavést a sledovat vedení předepsané dokumentace školení o PO, kontrolovat 

dodržování termínů provádění opakovaného školení o PO pro zaměstnance objednatele, 

sledovat provádění, popřípadě provádět školení fyzických osob, které se zdržují na pracovištích 

objednatele a vykonávají požárně nebezpečné činnosti, provádět periodické školeni o PO pro 

vedoucí pracovníky a zaměstnance objednatele, provádět odbornou přípravu a výcvik členů 

požárních hlídek, popř. preventistů a k tomu vést předepsanou agendu (pokud jsou jmenovány), 

5. zajistit provádění preventivních požárních prohlídek nebo kontrolu jejich provádění, včetně 

zápisů do požární knihy, 

6. pokud budou zjištěny závady, pokusit se zajistit jejich odstranění ihned, prostřednictvím 

jednotlivých vedoucích zaměstnanců objednatele, kterým toto přísluší a je-li to v běžných silách 

objednatele, 

7. zprostředkovat odstranění těch závad, jejichž odstranění není v možnostech objednatele, a to 

vždy až s jeho souhlasem a dohodnout případně termíny plnění se SPD, 

8. zajistit v předepsaných termínech zprostředkování revizí hydrantů a hasicích přístrojů, 

9. zúčastnit se kontrol prováděných SPD a projednání zápisu, 

10. zúčastnit se všech důležitých jednání se SPD, 
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11. na základě požadavku objednatele stanovovat opatření při provádění prací se zvýšeným 

nebezpečím požáru, zejména při sváření, 

12. na základě požadavku objednatele spolupracovat při posouzení nových technologií nebo 

výroby, 

13. provést začlenění do kategorie činností dle § 4 zákona o PO, pro potřeby zpracování 

dokumentace dle bodu III. této smlouvy, 

 

I.B. 

1. zavést a průběžně novelizovat nutnou agendu BOZP vyžadovanou právními předpisy, případně 

státním odborným dozorem nad BOZP (dále jen OIP),  

2. sledovat a vyhodnocovat rizika možného ohrožení zdraví, 

3. provádět periodická školení BOZP pro všechny zaměstnance objednatele v požadovaných 

termínech, spolupracovat s vedoucími pracovišť při provádění instruktáží na pracovních 

místech, podílet se na vstupních školeních po zavedení organizační dokumentace, vztahující se 

k výchově a vzdělávání zaměstnanců, sledovat vedení předepsané dokumentace školení,  

4. provádět průběžně kontroly dodržování požadavků BOZP na pracovištích, 

5. na žádost objednatele provádět kontroly (dechové zkoušky) na přítomnost alkoholu na 

pracovišti, 

6. v případě zjištění závad, pokusit se zajistit jejich odstranění ihned, pokud tak nelze učinit 

navrhnout a projednat jejich řešení. Na žádost objednatele zprostředkovat odstranění,  

7. připravit a zúčastnit se ročních prověrek BOZP dle ZP, 

8. podílet se na prošetřování a likvidaci pracovních úrazů, s pracovní neschopností nad tři 

kalendářní dny (tzn. při požadavku firmy, se dostaví v domluveném termínu na místo události a 

provede prošetření a sepsání protokolu za účasti odpovědných zaměstnanců objednatele). Dále 

spolupracuje s odpovědnými pracovníky objednatele podílejících se na přípravě pro odeslání 

záznamů na příslušné úřady a instituce,  

9. zúčastnit se kontrol provedených OIP a zúčastnit se projednání zápisu,  

10. zúčastnit se v případě závažných jednání s orgány OIP,  

11. vyjadřovat se k zavádění nových technologií z hlediska BOZP, 

12. kontrolovat dodržování předepsaných termínů revizí (pokud není smluvně řešeno s jinou 

firmou) a v případě žádosti objednatele, jejich provedení zprostředkovat. 

 

 

II. 
Za poskytovanou službu se objednatel zavazuje platit měsíčně paušální odměnu:  _________,- Kč. 

Odměna je splatná po uplynutí měsíce, za který zhotoviteli odměna náleží. Objednatel se zavazuje 

uhradit zhotoviteli odměnu oproti řádně vystavené faktuře zhotovitele nejpozději do čtrnáctého dne 

po doručení faktury (bude-li ve faktuře uveden pozdější datum splatnosti, je objednatel vázán 

k úhradě odměny v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře). Odměna bude objednatelem hrazena v 

hotovosti nebo na běžný účet zhotovitele vedený u Komerční banky a.s. Roudnice nad Labem, číslo 

účtu 2077330277/0100 (bude-li ve faktuře uveden jiný účet, uhradí objednatel odměnu na účet 

uvedený ve faktuře). Nebude-li fakturovaná částka uhrazena v této smlouvě sjednaném termínu, 

zavazuje se objednatel zaplatit poplatek z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

 

 

III. 
Předmětem této smlouvy není zpracování posouzení požárního nebezpečí ve smyslu § 6a Zákona o 

PO č. 133/85 Sb. v úplném znění zákona č. 67/2001 Sb. 
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IV. 
Objednatel se zavazuje:  

1. umožnit prostudování stávající dokumentace PO a BOZP zhotoviteli, 

2. určit zaměstnance (konzultanta), z řad hospodářského vedení, pro styk se zhotovitelem a 

vybavit jej potřebnými pravomocemi. Konzultant: ____________________ 

3. na návrh zhotovitele postihovat v odůvodněných případech porušování předpisů o PO a BOZP 

dle interních předpisů nebo Zákoníku práce, 

4. zajistit proškolení nebo poučení zaměstnanců zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce při 

zavádění nové technologie,  

5. zajistit průběžnou informaci o nástupech nových zaměstnanců,  

6. dokumentaci zpracovanou zhotovitelem vydávat jako interní právní předpisy,  

7. informovat zhotovitele o všech zamýšlených nebo připravovaných akcích, které souvisí s PO a 

BOZP - výstavba, změna užívání, změna nebo zavádění nové technologie, změny vnějších nebo 

vnitřních komunikačních systémů, svařování v nebezpečných prostorech atd., 

8. umožnit zhotoviteli požadovat odstranění závad většího rozsahu od vedoucích pracovníků, 

kterým toto přísluší nebo požadovat odstranění odloženého materiálu v únikových cestách, před 

rozvaděči a uzávěry energie, ručními hasicími přístroji, nástupovými plochami atd.,  

9. vytvářet podmínky a organizačně zajistit školení zaměstnanců o PO a BOZP a odborné přípravy 

členů požárních hlídek - místnost, uvolnění apod., 

10. vytvořit podmínky (po dohodě) pro provedení cvičného požárního poplachu, 

11. umožnit jednání se statutárním zástupcem objednatele je-li:  

a) nutno projednat způsob odstranění hrubých závad,  

b) nutno zprostředkovat některé služby (viz. stať I.),  

c) potřeba podpisu na některý z vyhotovených dokladů,  

d) nutno řešit opakovanou a neřešenou nekázeň zaměstnanců klienta v oblasti PO + BOZP,  

e) nutno, zastavit případné maření výsledků práce zhotovitele,  

f) v ostatních případech, kdy musí rozhodnout stat. zástupce organizace,  

12. včas předložit k nahlédnutí, či prostudování písemnosti nebo jiné dokumenty týkající se PO 

nebo BOZP, kterými je nutno se zabývat. 

 

V. 

Objednatel dále uhradí zhotoviteli, na základě předloženého vyúčtování, náhradu za provoz 

motorového vozidla, použitého pro zajištění činností sjednaných v zájmu objednatele a na žádost 

objednatele a to ve výši stanovené platnými právními předpisy. Každá cesta musí být předem 

odsouhlasena pověřeným zaměstnancem objednatele nebo jinak s objednatelem dohodnuta a netýká 

se pravidelných návštěv zhotovitele v rámci této smlouvy (max. 2x měsíčně) na pracovištích v 

místě provozovny objednatele. 

 

 

VI. 

Vždy k prvému lednu každého roku bude realizován nárůst měsíčních plateb o dohodnutou částku, 

která zohlední nárůst nákladů vlivem inflace, bude-li inflace vyšší než 5% dle vyjádření ČNB. 

 

 

VII. 

Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne třetím osobám žádné údaje o charakteru a provozu 

objednatele, či o speciálních pracích a materiálech, nebo o jiných skutečnostech, o nichž má být na 

žádost objednatele pomlčeno. Tento závazek zhotovitele trvá i po skončení této smlouvy.   
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VIII. 

Objednatel prohlašuje, že z jeho strany případně strany jeho zaměstnanců budou respektována práva 

na autorství u dodaných dokumentů zhotovitelem a tyto dokumenty nebudou dále šířeny bez 

souhlasu zhotovitele. Tento závazek objednatele trvá i po skončení této smlouvy.  

 

 

IX. 

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli veškeré listinné materiály, dále pravdivé a úplné 

informace potřebné pro poskytovanou službu a umožnit zhotoviteli vstup do objektů objednatele v 

dohodnuté době.  

 

X. 

Pravidelně - 2 x  za měsíc, nebo podle potřeby, bude zhotovitel provádět schůzky s konzultantem, 

viz. bod V., na kterých budou diskutovány požadavky obou stran pro zajištění podmínek 

plynoucích z této smlouvy.  

 

 

 

XI. 
Tato smlouva se uzavírá s účinností od ____________. Uzavřena je na dobu neurčitou. Zrušit ji lze 

dohodou nebo výpovědí kterékoliv ze smluvních stran bez udání důvodů s výpovědní lhůtou dvou 

měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po odeslání písemné výpovědi druhé 

smluvní straně. Obě smluvní strany jsou dále oprávněny vypovědět smlouvu s jednoměsíční 

výpovědní dobou, jejíž běh začne následující den po doručení výpovědi druhé smluvní straně, 

v případě že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti vyplývající pro ni 

z této smlouvy.  

 

 

XII. 
Výše uvedená paušální odměna za prováděné práce odpovídá činnostem prováděným na 

pracovištích objednatele  v době podpisu smlouvy. Obě strany jsou seznámeny s jejím rozsahem. 

Při každém navýšení pracovních činností nebo rozšíření pracovišť bude postupováno individuálně 

při sjednávání nové paušální odměny. 

 

 

XIII. 
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

stejnopise této smlouvy. Změna smlouvy je možná pouze písemnou formou, na základě dohody 

obou smluvních stran. 

 

 

Ve Mšeném-lázních , dne: ___________ 

 

 

 

 

.........................................................                 .................................................. 

         za objednatele                      za zhotovitele  


