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DODAVATEL:
(dále již jen „LAMA“ nebo „Dodavatel“)

LAMA kominictví s.r.o.

Se sídlem Rudná 69/44a, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČ: 13996231

Krajský soud v Ostravě, C 87617

Zastoupení jednatelem: Danielem Szabó MBA.

Číslo bankovního účtu: 242769963/0600

(dále již jen „LAMA“ nebo „Dodavatel“)

tímto jako smluvní strany ve vzájemném konsenzu uzavírají tuto:

Smlouvu o poskytování kominických služeb
I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje, pro Objednatele zajišťovat pravidelné kontroly a čištění spalinových cest a další služby dle
ostatních ujednání této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje za činnosti Dodavatelem dle této smlouvy vykonávané řádně a včas hradit sjednanou cenu.

II. Činnosti dodavatele

1. Dodavatel se pro Objednatele na základě a v souladu s dalšími ujednáními této smlouvy zavazuje:
a) 1x (jedenkrát) ročně provést kontrolu spalinových cest ve smyslu ustanovení § 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb.,

v platném znění,
b) 1x (jedenkrát) ročně provést čištění spalinových cest ve smyslu ustanovení § 1 vyhlášky č. 34/2016 Sb., v platném

zněn,
c) 1x (jedenkrát) ročně provést výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátů ze spalinových cest,
d) 1x (jedenkrát) ročně provést kontrolu všech komínových těles v celé délce od sklepní až po nadstřešní část,
e) 1x (jedenkrát) ročně vyhotovit písemnou zprávu o provedení kontroly a čištění spalinové cesty, a to zvlášť pro

každou spalinovou cestu Zákazníka (jedno vyhotovení od každé spalinové cesty obdrží Zákazník a jedno
vyhotovení od každé spalinové cesty je určeno pro archivaci u Dodavatele);

f) 1x (jedenkrát) ročně vyhotovit písemnou zprávu o provedení kontroly, ve které uvede, zda spalinová cesta
vyhovuje nebo nevyhovuje normě uvedené ve vyhlášce č. 34/2016 Sb.

2. V případě, kdy spalinová cesta nebude dle zjištění Dodavatele vyhovovat příslušným právním normám, o této skutečnost
Dodavatel informuje Objednatele a navrhne mu provedení příslušné opravy s navržením ceny opravy.

3. Dodavatel se zavazuje se zákazníkem sjednat první termín kontroly spalinových cest po uzavření této smlouvy bez
zbytečného odkladu.

4. Další kontroly v následujících letech trvání této smlouvy budou prováděny po předchozí telefonické dohodě Dodavatele a
Objednatele před skončením platnosti předcházející Zprávy o provedení kontroly. V případě, že se Dodavateli nepodaří
spojit se telefonicky s Objednatelem, zašle Dodavatel Objednateli oznámení písemně či emailem na adresu uvedenou
v záhlaví této smlouvy s návrhem alespoň 3 (tří) termínů konání kontroly. V případě, že Objednatel nebude v přiměřené
lhůtě reagovat ani na tento návrh Dodavatele, není tím dotčeno právo Dodavatele na úhradu sjednané ceny a povinnost
Objednatele ji uhradit.

5. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že berou na vědomí, že součástí služeb poskytovaných Dodavatelem dle této
Smlouvy není revize spalinových cest ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 34/2016 Sb.

6. Dle dohody smluvních stran bude Dodavatel činnosti dle této smlouvy provádět v těchto místech:

7. Poznámky:

Tuhá paliva

Plynná paliva

Ulice, čp./čo:

Obec/město:

PSČ:

Jsme součástí skupiny LAMA ENERGY GROUP lamagroup.cz

Smlouva o poskytování kominických služeb
číslo smlouvy:

ZÁKAZNÍK:
(dále již jen „Zákazník“ nebo „Objednatel“)

Jméno:

Příjmení/firma:

Datum narození/IČ:

Adresa trvalého bydliště/Sídlo:
Ulice, čp./Čo.:
Obec/město:
PSČ:

Telefon:

Email:

Adresa Počet spalinových cest
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Jsme součástí skupiny LAMA ENERGY GROUP lamagroup.cz

Smlouva o poskytování kominických služeb
číslo smlouvy:

III. Cena

1. Smluvní strany sjednaly, že cena za plnění této smlouvy je stanovena v ceníku LAMA s tím, že Zákazníkovi Dodavatel
garantuje sjednanou cenu platnou ke dni podpisu této smlouvy po celou dobu trvání smlouvy sjednanou v čl. V. Změna
ceny je ze strany Dodavatele možná vždy k výročí doby, na kterou byla smlouva sjednána (po 3 letech).

IV. Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou 3 (tři) roky, která počíná běžet ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami

V. Smluvní pokuta

1. Objednatel se zavazuje Dodavateli poskytnout nezbytnou součinnost pro plnění této smlouvy (zejména, nikoli však
výlučně – umožnění a zajištění přístupu ke spalinovým cestám ve sjednaném termínu). V případě, kdy Objednatel
Dodavateli neumožní provedení kontroly spalinových cest ve sjednaném termínu, vzniká Dodavateli nárok na smluvní
pokutu ve výši 200,- Kč (dvě stě korun českých) za každou spalinovou cestu, kterou se Objednatel zavazuje uhradit
nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne obdržení výzvy druhé smluvní strany.

2. V případě ukončení smlouvy ze strany Zákazníka před sjednanou dobou jejího trvání (čl. IV. smlouvy) vzniká Dodavateli
nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), kterou se Objednatel zavazuje
uhradit nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne obdržení výzvy druhé smluvní strany. Toto ujednání se nepoužĳe
pouze v případě, kdy je důvodem předčasného ukončení této smlouvy ze strany Zákazníka porušení smluvních
povinností na straně Dodavatele, úmrtí Zákazníka, změna trvalého bydliště Zákazníka, změna vlastníka nemovitosti, kde
je spalinová cesta umístěna a zrušení spalinové cesty, pro kterou byla smlouva uzavřena.

VI. Spotřebitelské informace

1. Objednatel výslovně prohlašuje, že před sjednáním této smlouvy mu byly Dodavatelem poskytnuty veškeré informace dle
§ 1811 a dle § 1820 občanského zákoníku, což svým podpisem na smlouvě Objednatel stvrzuje a nežádá další
vysvětlení. Objednateli byly sděleny zejména následující informace:

a) identifikační a kontaktní údaje Dodavatele,
b) označení poskytované služby a popis jejích hlavních vlastností,
c) informace o ceně, nákladech a platbách,
d) informace o právech z vadného, plnění a způsob uplatnění práv,
e) doba trvání smlouvy a podmínky ukončení,
f) informace o právu odstoupit od smlouvy (včetně podmínek, lhůt a vzorového formuláře pro odstoupení),

2. Je-li Objednatel spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů, je možné případné spory vyplývající ze Smlouvy
mimosoudně řešit před Českou obchodní inspekcí, sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, www.coi.cz.

3. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na http://
ec.europa.eu/consumers/odr. Tímto není dotčena pravomoc obecných soudů k řešení sporů vyplývajících ze smlouvy.

VII. Zpracování osobních údajů

1. Objednatel bere na vědomí, že za účelem plnění smluvního vztahu budou zpracovávány jeho osobní údaje, zejména
v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, bydliště či sídlo, jiná adresa, kontaktní údaje typu telefonní číslo, e-mailová
adresa, číslo bankovního účtu.

2. Objednatel:
vyjadřuje souhlas se sdělováním informací o důležitých změnách, výhodných produktech a službách Dodavatele a
třetích subjektů, zejména dalších členů skupiny LAMA ENERGY GROUP a,s,, v souladu s článkem VIII.
Obchodních podmínek Dodavatele;
vyjadřuje souhlas se zasíláním elektronického zpravodaje o posledních novinkách a vylepšení služeb Dodavatele,

sou souvisejících s poskytovanými službami.
3. Osobní údaje Objednatele zpracovává Dodavatel v souladu s článkem VIII. Obchodních podmínek Dodavatele. Veškeré

informace o zpracování, ochraně osobních údajů a způsobu uplatnění práv Objednatele, jsou dostupné na webových
stránkách Dodavatele www.lamakominictvi.cz. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Objednatele po dobu

LAMA kominictví s.r.o.
Daniel Szabó MBA., jednatel

V Ostravě dne 2021 V dne 2021


