v případě zájmu

-

PŘÍLOHA

č. 2

k mandátní smlouvě č. xxx
PODMÍNKY
PRO ZAJIŠTĚNÍ DOSAŽITELNOSTI V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Tyto podmínky platí pouze jako součást mandátní smlouvy

PŘEDMĚT
Tyto podmínky platí jako dodatek k mandátní smlouvě č. 207 a pouze tehdy, je-li mandátní
smlouva platná. Podmínky vymezují povinnosti a práva mandanta a mandatáře při zajištění
dosažitelnosti pracovníků mandanta v odpoledních a nočních hodinách, ve dnech pracovního
volna a pracovního klidu, včetně státních svátků.

VYMEZENÍ POJMŮ:
Dosažitelnost
rozumí se možnost spojení se zaměstnancem firmy SEASPOL pomocí
mobilního telefonu na konkrétně stanoveném čísle a to:
- v pracovní dny v době od 15 00 do 7 00 hodin následujícího dne
- mimo pracovní dny v době od 7 00 do 7 00 hodin následujícího dne
Mimořádná událost
událost, která se týká předmětu vzájemné smlouvy o dílo na zajišťování
požární ochrany a bezpečnosti práce a lze konstatovat, že .......
a) není řešitelná v rámci povinných a obvyklých znalostí zaměstnanců
klienta, přítomných nebo zúčastněných na události
b) nesnese odkladu
c) vyžaduje okamžitou a odbornou poradu v oboru PO a BOZP
d) neobejde se v daném čase bez konkrétních úkonů zaměstnance
mandanta, jsou-li tyto úkony předmětem zmíněné smlouvy o dílo
POVINNOSTI MANDANTÁŘE:
1) pro případ mimořádné události zajistit telefonickou dosažitelnost pracovníka firmy
SEASPOL (s klady a zápory mobilního telefonu), který provede úkony nezbytně nutné
pro řešení vzniklé situace v následujícím pořadí

a) odborná porada po telefonu
b) příprava podkladů pro následné jednání s dotčenými orgány, do doby, kterou tyto
orgány určí
c) osobní asistence pracovníka firmy SEASPOL na místě mimořádné události a jeho
aktivní pomoc při řešení jejích následků (se souhlasem dotčených orgánů a
v rozsahu smlouvy o dílo)
2) pro zajištění dosažitelnosti vyčlení mandant služební vozidlo a mobilní telefon

POVINNOSTI MANDANTA:
1) vybavit mandatáře odpovídajícím zmocněním, pro jednání jménem mandanta, ve věci
mimořádné události do doby, kdy se dostaví statutární zástupce mandanta
2) zajistit uložení čísla mobilního telefonu, určeného pro účely dosažitelnosti, na místě
nebo místech dostupných v případě potřeby. O podmínkách jeho využívání zaměstnance
řádně poučit
3) zajistit, aby nedocházelo k neopodstatněnému přivolání
4) vytvořit podmínky pro práci zaměstnance mandatáře, který se na místo mimořádné
události dostaví

NÁHRADA ŠKOD:
1) vznikne-li prokazatelně mandatáři škoda tím, že mandant nezajistí výše uvedené úkony,
ačkoliv bude řádně a oprávněně přivolán, uhradí mandatář takto vzniklou škodu
2) v případě přivolání zaměstnanců mandatáře bez důvodů uvedených ve vymezení pojmu
mimořádná událost, uhradí mandant následující:
- 1 500,- Kč jednorázově a pak 576,- Kč za každou započatou hodinu od zavolání do
návratu zaměstnance mandatáře do místa svého bydliště
CENA SLUŽBY
Služba je poskytnuta bezplatně jako zvýhodnění mandanta k Mandátní smlouvě č.207.

Za mandatáře

Rudolf ŠLEHOFER
jednatel společnosti SEASPOL

Za mandanta

……………………..
jednatel společnosti Panasonic

