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Mandátní smlouva
ve smyslu ust. $ 566 a násl. obchodního zákoniku v platném znění

uzavřená mezi smluvními stranami

článek I.
Strany smlouvy

Psychiatriclcí nemocnice v Kroměříži
zŤizená: Ministerstvem zdravotnictvi ČR ate ZŤizovacílistiny čj.:8870-Dí2013
sídlem: Havlíčkova 1265146
IČ 00567914
zastoupená: prim.MUDr. Petrem MoŽným - ředitelem
(dále jen ,,mandant")

a

Miroslava Zbrankov á , nar. 2I .08.1967
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Kroměříži
místem
podnikání : Postoupky 227, 7670| Kroměříž
rc 67533868
č.ú.
(dále také jen,,mandatář')

Clánek II.

Předmět smlouvy

Mandatař se zavazuje provádět zapodmínek uvedených v této smlouvě k následující činnosti pro
mandanta Psychiatrickou nemocnici v KroměříŽi, Havlíčkova ú. č.1265146:

1. v oblastipoŽární ochrany:

1.1. dyakratzargk provádí kontroly požámí ochrany objektů azařízeru a dodrŽování předpisů o
požámí

ochraně na pracovištích se zqfšeným požámim nebezpečím, (dle kategorií Po)
jedenkrát za rok ostatní objekty, se zápisem do požérní knihy azápísem z kontroly,

1.2. iedenkrát za rok provádí kontrolu dokumentace požární ochrany se záztamem do hlavní
požamí

knihy,

1.3. provádí školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců při nástupu a opakovaně 1 x za 3
roky,

1.4. vypracovávápožámí poplachové směrnice apožámířády a ostatní dokumentacipožarní
ochrany,

2.



/ 1 .5. provádí odbornou přípralu požámichpreventivních hlídek pracoviště a preventivn í požární
Í t'tídky zajišťuj ící požártú dohled,

1.6. provádí odbornou přípravu preventisty Po,

1'.7 . zpracuje a bude dle potřeby aktualizovat směrnici o organizaci, kontrole aŤízení požarni
ochrany v Psychiatrické nemocnici v KroměříŽi.

1.8. vypracovává a dle potřeby aktualizuje tématické plany školení a odborné přípravě požérnich
hlídek a jejich časový plán,

1.9. provádí poradenskou činnost v oblasti Po pro vedoucí zaměstnance,

i.lO.zúčastňuie se s mandantem kontrolajednání s HZS.

2 . v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

2.1. ve spolupráci s řídícími pracowíky vyhledává, identiťrkuje rizlka apodává návrhy na jejich

odstranění'

2.2. provádět kontroly B0ZP v objektech, zaŤizenich. o kterých podá v zásadnich a závažných

případech písemnou zprávu ihned, jinak 1 x za dva měsíce řediteli,

2.3. vypracovávat návrhy na opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

2.4. zuč,astřtovat se s mandantem jednaní a kontrol s IBP a jinými orgány při řešení B0ZP,

2.5. podílet se na šetření pracovních irazů a nemocí zpovolání s náwhy na opatření,

2.6. ptovádí vstupní školení zaměstnanců o BoZP, nejpozději do jednoho měsíce od nástupu,

2.7. kontrolovat provádění vstupních a opakovaných lékařských prohlídek,

2.8. kontrolovat provádění školení a instruktiíží na pracovištích a periodických školení,

2.9. v případě potřeby vypomiíhat při školení zaměstnanců na pracovišti v dohodnutém rozsahu a
obsahu (v obecné části),

2.10. kontrolovat umístěni místních provozních řádů na pracovištích a jejich dodržování
pracovníky

obsluhy,
2.Il.zajlšťovat poradenskou a konzultační činnost pro pracovníky organizace v oblasti BaZP,

2 . I 2 .p o dilet s e na zpr ac ov étni odško dnění pracovních iu aztl,

2.I3.provádět školení vedoucích a řídících pracovníků,

2.14. spolupodílet se na Zpracovávéni harmonogramů kontrol arevizíYTz, kontrolovat, zda

jsou ve lhůtách prováděny revizeYTZ (elektríka, zdvihací a plynová zaŤízeni, tlakové
nádoby)'

2.I5.lrypracovávánové vnitropodnikové zásaďy, směrnice a pokyny BOZP' aktualizuje stávající,

2.16. zprostředkovává odborná školení zaměstnanců (obsluha TNS, řidič, obsluha plyn.zařízeru
atp.),

2.I7. zprostředkovává provádění kontrol arevizí VTZ (vyhrazených'technickýchzařizení).
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l 3. Mandatař bude svoji činnost, především školení, konzultace, kontroly atp., uvedenou v č1. I.
7 odst. I a 2 provádět přímo na pracovištích PN. ostatní ěinnosti bude zajišťovat ze své

pÍovozovny.

Clanek III

Cena plnění

1. Cena plnění je stanovena dohodou v paušální výši 12 000,- Kč měsíčně.
slovy: dvanácttisíckorun.

2. Cenaplnění bude mandatářem fakturovránavždy za uplynulý měsíc' Mandant vždy do 12. dne

následujícího měsíce provede úhradu dle č1. III. bod 1 této smlouvy na účet mandatáře na
základě řádně vystaveného daňového dokladu - faktury.

Clánek IV.

Platnost smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s platností a účinností od 1. ledna 2014.

2. Výpovědní lhůta smlour,y je pro obě strany dvouměsíční.

3. Výpověď smlouvy musí být podána písemně, přičemž qipovědní lhttazačináběŽet první

kalendářní den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.

Clánek V.

ostatní ujednání

1. Mandant se zavazuje poskýnout mandatiíři bezplatně přiměřené sociální a technické ziuemí,
včetně možnosti parkování sluŽebního vozidla v objektu PN, pro ýkon plnění této smlouvy.
Matdatář se zavazuie využívat shora uvedené zézemí pouze k účelům plynoucím z plnění této
smlouvy.

2. Mandatt zajistí trvale volný vstup zodpovědným pracovníkům mandatiíře do všech objektů
mandanta za doprovodu pověřeného pracovníka mandanta a určí pracovníka odpovědného za
poskytování veškerých informací a podkladů nutných pro plnění smlouvy mandatářem.

3. obě strany se zavazují k dodrŽování předem dohodnutých termínů školení' kontrol a dalších
prováděných činností.

4. Mandant ie povinen oznámit veškeré skutečnosti potřebné pro plnění předmětu smlouvy
mandataři v dostatečném časovém předstíhu. (minimálně 7 dnů).
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5. Podklady, předané mandantem, zastávajíjeho majetkem a po ukončení činnosti je mandatář

povinen je vrátit bez zbyeěného odkladu.

6. Mandatríř zodpovídá za oblast Po mandanta v rozsahu daném touto smlouvou V souladu
s platnými zákony a předpisy souviseiícími"

7. Mandant se zavazuje akceptovat veškeré připomínky mandatáře vztahujíci se k oblasti Po.
V případě neodstranětí avízovaných závad, nese veškeré důsledky z toho vypIývající mandant.

8. Podklady, doklady, směrnice' pokyny a jinou dokumentaci nemůže mandant poskýnout
žáďnéjiné právnické, podnikající fuzické osobě s ýjimkou kontrolních orgánů.V případě' že
by mandant jakoukoliv dokumentaci zpracovanou, předanou mandatářem' poskytl jiné
právnické nebo podnikající fyzické osobě, vybrazuje si mandatář právo na jím stanovenou
finanční niíhradu požadov at po mandantovi.

V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran e 566 obchodního ziákoníku.

Povinnosti mandatáře j e zachovávat mlčenlivost v otázkách informací o mandantovi.

Závérečná ujednání

V případě, že by některé ustanovení smlou'r,y bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné,
nezpůsobuje neplatnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazuji nahradit po
vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím sqým obsahem účelu zrušeného
ustanovení.

Tato smlouva m:ůže byt měněna a doplňována pouze po dohodě obou smluvních stran
formou písemného dodatku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, oba s platností originálu s tím, Žekaždá
ze smluvních stran obdrŽí jedno vyhotovení.
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