Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3,
PSČ 170 34, IČO 00007064 zastoupená generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru
České republiky a náměstkem ministra vnitra genmjr. Ing. Miroslavem Štěpánem
(dále jen „MV - GŘ HZS ČR“)
a
Česká asociace pojišťoven se sídlem Na Poříčí 12, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 49624024
zastoupená Ing. Vladimírem Mrázem, prezidentemČeské asociace pojišťoven
(dále jen „ČAP“)
Uzavírají podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku tuto
Rámcovou smlouvu o spolupráci
Preambule

Obě smluvní strany vedeny snahou prohloubit spolupráci a navázat další formy spolupráce při
ochraně majetku právnických a fyzických osob a zdraví a životů občanů z hlediska požární
ochrany a ochrany obyvatelstva se shodly na oboustranném zájmu na potřebě uzavření této
smlouvy.
Čl. I
Předmět smlouvy

Tato smlouva upravuje vzájemnou spolupráci v oblasti prevence požárů, mimořádných
událostí a v dalších oblastech uvedených v čl. II této smlouvy.
Čl. II
1. Smluvní strany se dohodly zejména na následujících oblastech spolupráce:
a. prevence požárů a mimořádných událostí,
b. ochrana obyvatelstva
c. vydávání směrnic k požární bezpečnosti a k ochraně obyvatelstva v ediční řadě
ČAP,
d. statistika požárovosti a dalších mimořádných událostí,
e. vzdělávání,
f. propagace,
g. tvorba, aplikace a revize příslušných norem, účast na připomínkovém řízení k
novým či novelizovaným právním předpisům,
h. poskytování informací z oblasti zjišťování příčin vzniku požárů pro účely
likvidace pojistných událostí,
i. podílet se na preventivním programu pro snížení nehodovosti a úrazovosti
příslušníků HZS ČR

2. Spolupráce v jiných oblastech než výše uvedených není tímto ujednáním dotčena a
může být kdykoliv na základě vzájemné dohody rozšířena.
3. Podmínky a způsob realizace konkrétních projektů v jednotlivých oblastech
spolupráce uvedených v čl.I odst. 1. písm. a) až g) a i) a odst. 2 budou vždy
projednány se stanovením dohodnutých závazků obou stran formou dílčích smluv.
Čl. III
Zásady spolupráce [k čl. II odst. 1 písm. h)]
1. ČAP předá MV - GŘ HZS ČR seznam členských pojišťoven, který bude při každé
změně aktualizovat. MV - GŘ HZS ČR předá tento seznam hasičským záchranným
sborům krajů (dále jen HZS krajů) a HZS hl. m. Prahy.
2. Zaměstnanci členských pojišťoven ČAP, kteří budou pověřeni likvidací pojistné
události, popřípadě jiné osoby pověřené členskými pojišťovnami ČAP likvidací
pojistné události, obdrží od HZS krajů potřebné informace o požáru získávané
(shromažďované) při zjišťování příčin vzniku požárů podle § 50 odst. 1, vyhlášky č.
246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru ( vyhláška o požární prevenci ), a to na základě písemné žádosti, jejíž přílohou
bude i písemné zmocnění k tomuto úkonu od pojištěného, popřípadě od pojistníka.
3. Nahlížení do spisů bude umožněno jen v případě, pokud lze zajistit, že nedojde k
porušení státního, hospodářského nebo služebního tajemství nebo zákonem uložené
nebo uznané povinnosti mlčenlivosti.
4. MV - GŘ HZS ČR a HZS krajů budou poskytovat informace o požárech a
mimořádných událostech, a to zejména ve vztahu k příčinám vzniku požárů a statistice
požárů a mimořádných událostí.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Členské pojišťovny ČAP nesmí získané informace poskytnout žádným způsobem
třetím osobám.
2. Smluvní strany určí svého zástupce, který bude pověřen koordinací vzájemné
spolupráce.
3. Vzájemné vyhodnocení spolupráce bude prováděno jednou ročně, nejpozději do konce
února následujícího roku.
4. Obě smluvní strany v rozsahu svých kompetencí budou ve vztahu ke svým členům
(ČAP) a HZS krajů, HZS hl. m. Prahy usilovat o plnění této rámcové smlouvy o
spolupráci a jejich dodatků.
5. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
6. Tato smlouva může být ukončena na základě vzájemné písemné dohody nebo na
základě písemné výpovědi. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet ode dne
doručení výpovědi druhé straně.
7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou, a to
očíslovanými dodatky, které budou nedílnou součástí této smlouvy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, každá ze smluvních stran obdrží
po dvou výtiscích.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

10. Tato smlouva zrušuje Rámcovou smlouvu o spolupráci ze dne 13. 1. 1999 a Dodatek k
této smlouvě ze dne 11. 10. 1999.

V Praze dne: 24. 9. 2002

V Praze dne: 24. 9. 2002

generálmajor Ing. Miroslav Štěpán
generální ředitel
Hasičského záchranného sboru ČR
a náměstek ministra vnitra

Ing. Vladimír Mráz
prezident České asociace pojišťoven

