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sMLoUVa nnaNoÁruÍ r. 3I201l

o obstarávání trvalé činnosti v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požámí ochraně
dle s 566 a násl. zák. č. 513/9l Sb.

Článek t'
Smluvní strany

uRNonrÁŘ:
Rotrert Bakala-BEZPO
Slov.nár' povstání 3996121
767 01Kroměříž
tČo +szgsqqz
DIč CZ69O5I34390
Bankovní spojení: KI! Kroměřiž, č'u. $44a2024710!00
oprávněný zástupce: Robert Bakala

(dále jen mandatď)

MANDANT: Psychiatriclcí léčebna v Kroměříži
Havlíčkova ul. č. 1265
767 0I Kroměříž
tČo: oosozqt+
DIČ: CZ7567914

oprávněný zástupce: Prim. MUDr. Petr Možný
ředitel Psychiatrické léčebny v Kroměříži
(dále jen mandant)

Článek II.
Předmět smlouvy

Mandatář se zavazuje provádět za podminek uvedených v této smlouvě k následující činnosti pro
mandanta Psychiatrickou léčebnu v KroměříŽi, Havlíčkova ul. č. 1265:

L. v oblasti požární ochrany:
l . 1 . dyakratzarok provádí kontroly poŽámi ochrany objektů a zaYizeni a dodrŽování předpisů o požámi

ochraně na pracovištích se zqýšenýmpoŽárním nebezpečím, (dle kategorií Po)
iedenkrát za rok ostatní objekty, se zápisem do požámí knihy a zápisem z kontroly,

I.2.iedenh'rátzarok provádí kontrolu dokumentacepoŽámí ochrany sezěznamem do hlavní požámí
knihy,

1.3. provádí školení o požámí ochraně vedoucích zaměstnanců při nástupu a opakovaně I xza3 roky,
1.4. vypracovává požitrní poplachové směmice a požámi Íády a ostatní dokumentaci požámi ochrany,
l.5. provádí odbomou přípraw požÁmich preventivních hlídek pracoviště a preventivní požÁmi hlídky

zqišť ý í cí p ožámi dohl e d,
1.6' provádí odbomou přípravu preventisty Po,
I.7. zpracuje a bude dle potřeby aktualizovat směrnici o organizaci, kontrole aiízern poŽární ochrany

v Psychiatrické léčebně v Kroměříži.
l.8. vypracovává a dle potřeby aktualizuje tématickó plány školení a odborné přípravě požárních hlídek a

jejich časovy plán,
1.9. provádí poradenskou činnost v oblasti Po pro vedoucí zaměstnance,
1.l0.zúčastňuje se s mandantem kontrol ajednání s HZS.



ť

2 . v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
2'1. ve spolupráci s řídícími pracovníky vyhledává, identifikuje rizikaa podává náwhy na jejich

odstranění,
2'2. provádět kontroly B0ZP v objektech' zaÍizeních, o kterých podá v zásadních a závažných

případech písemnou zprávu ibned, jinak 1 x za dva měsíce řediteli,
2.3. vypracovávat náwhy na opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

2.4. zlčastňovat Se s mandantem jednání a kontrol s IBP a jinými orgány při řešení BOZP,
2'5. podílet se na šetření pracovních urazi anemocí zpovolání s návrhy na opatření,

2.6. provádí vstupní školení zaměstnanců oBOZP, nejpozději do jednoho měsíce od nástupu,

2.7. kontrolovat provádění vstupních a opakovaných lékařslých prohlídek,
2.8. kontrolovat provádění školení a instruktáží na pracovištích a periodických školení,
2.9. v pÍípadě potřeby vypomáhat při školení zaměstnanců na pracovišti v dohodnutém rozsahu a

obsahu (v obecné části),
2'10. kontrolovat umístění místních provozrích řádů na pracovištích a jejich dodržování pracovníky

obsluhy,
2.1L.zajišťovat poradenskou a konzultační činnost pro pracovníky organizace v oblasti BOZP,
2. 12.po dilet Se na Zpracování odškodnění pracovn ich ur azů,
2.I3.ptovádět školení vedoucích a řídících pracovníků,
2' 1 4. spolupodílet se na zpracovávání harmonogramů kontrol a revizi VTZ, kontrolovat, zda

jsou ve lhůtách prováděny revize VTZ (elektrika" zdvihací a plynová zařizení, tlakové nádoby),
2 'I5 ' vypracovává nové vnitropodnikové zásaý , směmice a pokyny BOZP , aktualizuj e stávaj ící,
2.|6' zptostÍedkovává odborná školení zaměstnanců (obsluha TNS, řidič, obsluha p|yn.zaÍizení atp.),

2.17. zprostÍedkovává provádění kontrol areviziYTZ (vybrazených technických zařizeru)'

3. Mandatář bude svoji činnost, především školení, konzultace, kontroly atp.' uvedenou v čl. I. odst. 1 a 2
provádět přímo na pracovištích PL. ostatní činnosti bude zajišťovat ze své provozovny.

Článek III
Cena plnění

1. Cena plnění je stanovena dohodou v paušální Výši 6.600'- Kč měsíčně.
slovy: šesttisícešestsetkorun.
Mandatář je plátcem DPH, proto k dohodnuté ceně bude účtováno DPH dle zákona č. 588ll992 Sb.

2. Cenaplnění bude mandatářem fak1urovánavždy za uplynulý měsíc. Mandant vždy do 12. dne
následujícího měsíce provede úhradu dle čl. il. bod 1 této smlouvy na účet mandatiíře na základě řádně

vystaveného daňového dokladu - faktury.

3. Míra inflace:
Výše ceny za služby dle této smlouvy bude od 1. ledna 2012každoročně upravována podle roční míry
inflace za p1edchéaející rok, měřené indexem spotřebitelských cen d|e ČsÚ. tato změna bude
rea|izovánao vyši inflace a to automaticky po vyhlášení indexu ČsÚ a to zpětně k l.1. daného roku
v němž byl index vyhlášen přílohou ke smlouvě. Přílohy už není nutné schvalovat' pouze
dokontrolovat.

Článek IV.
Platnost smlouly í

1' Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s platností a účinností od 1. ledna 
'a#. 
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2. Výpovědní lhňta smlouvy je pro obě strany dvóuměsíční. - \ 

\
3. Výpověď smlouvy musí být podána písemně, přičemž vypovědní lhtÍazačináběžet první \

kalendářní den měsíce následujícího po měsíci, v němŽ byla vypověď doručena. \



Článek V.
ostatní ujednání

1. Mandant se zavazuje poskytnout mandatáři bezplatně přiměřené sociální a technické zázemi, včetně
možnosti parkování sluŽebního vozidla v objektu PL, pro výkon plnění této smlouvy. Mandatář se
zavanlie vylživat shora uvedené zázemí pouze k účelům plynoucím zplněni této smlouvy.

2. Mandant zďJisti trvale volný vstup zodpovědným pracovníkům mandatáře do všech objek1ů mandanta
za doprovodu pověřeného pracormíka mandanta a určí pracovníka odpovědného za poskytování
veškeých informací a podkladů nutných pro plnění smlouvy mandatářem.

3. obě strany se zavazuÍ k dodržování předem dohodnutých termínů školení, kontro| a dalších
prováděných činností.

4. Mandant je povinen oznámit veškeré skutečnosti potřebné pro plnění předmětu smlouvy mandatáři v
dostatečném časovém předstihu. (minimálně 7 dnů).

5. Podklady, předané mandantem, zůstávají jeho majetkem a po ukončení činnosti je mandatař povinen
je vrátit bez zbytečného odkladu.

6. Mandatář zodpovídá za oblast PO mandanta v rozsahu daném touto smlouvou v souladu s platnými
zákony a předpisy souvisejícími.

7. Mandant se zavazu1e akceptovat veškeré připomínky mandatáře vztahující se k oblasti Po. V případě
neodstranění avizovanýchzávad, nese veškeré důsledky z toho vyplývající mandant.

8. Podklady, doklady, směmice, pokyny a jinou dokumentaci nemůže mandant poskytnout žádné jiné
právnické, podnikající ýzické osobě s výjimkou kontrolních orgánů.V případě, Že by mandant
jakoukoliv dokumentaci zpracovanou, předanou mandatářem, poskytl jiné právnické nebo podnikající
ýzické osobě, vyhrazuje si mandatař právo najím Stanovenou finanční náhradu požadovat po
mandantovi.

V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran $ 566 obchodního zákoníku.
Povinnosti mandatáře je zachovávat mlčenlivost v otázkách informací o mandantovi.

Článek Vt.
Zívérečná ujednání

l. Všechny spory vmikaj íci ztéÍo smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrámíkomoře České
republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

2'Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích,znichž jedno obdrží mandant a jedno mandatář.
Smlouvu lze měnit či doplňovat písemnými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou stran
této smlouvy.

GHIATR! EBNA
Mandant: VKR Mandatář:

měs léčebna v Kronrěřiži
vl 126ó/46, 767 .íC KroměříŽ
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