
PODMÍNKY JMENOVÁNÍ SUBJEKTEM HM 
 

 

SUBJEKTEM HOSPODÁŘSKÉ MOBILIZACE MŮŽE BÝT JMENOVÁNA 

PODNIKAJÍCÍ FYZICKÁ A PRÁVNICKÁ OSOBA, KTERÁ: 

 

  je finálním dodavatelem MD nebo poddodavatelem 

      má potřebné technické vybavení, systém řízení a kontroly jakosti a

 potřebné kvalifikační předpoklady pro plnění MD v požadované době a 

 místě plnění, množství a kvalitě podle uzavřené smlouvy 

      má uzavřenou smlouvu s odběratelem MD apokud to jeho 

        dodávka vyžaduje, se svými poddodavateli 

      splňuje požadavky na ochranu utajovaných skutečností podle        

 zvláštního právního předpisu, pokud MD tuto ochranu vyžaduje 

      není v likvidaci, ani na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs 

      splňuje požadavky objednatele MD kladené na MD 

 

 

POSTUP PŘI JMENOVÁNÍ SHM (DMD) 

 

 
 

 

1.  Zaslání návrhu resortu obrany - FD MD, jednotliví poddodavatelé.  

2.  Předání návrhu SSHR - po posouzení a vyhodnocení resortem obrany 

3.  Jmenování SHM - vydání  osvědčení o jmenování (předseda SSHR) 

4.  Vyrozumění resortu obrany o jmenování 
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NÁVRH NA JMENOVÁNÍ SHM (§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 498/2000 Sb.) 

 

1. Základní údaje o dodavateli (§ 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 498/2000 Sb.) 

 

• Obchodní firma:                                          Vodovody a kanalizace SLANÝ, a.s. 

•  Sídlo:                                                            Pražská 1235, 274 01 SLANÝ 

•  IČ:        27401530 

•  Statutární orgán:                                        Ing. Karel HRUBÝ, předseda  

      představenstva 

•  Osoba pověřená vyřizováním MD:          Josef PROKOP, krizové řízení 

•  Spojení:                                                       tlf. 0314/253422, fax. 0314/253430, mob. 

      723/222333 
 

2.  Údaje o dodávce (§ 5 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 498/2000 Sb.) 

 

•  Kódové označení MD:                                        307.0999.9900015000000 

•  Číselné označení dodávky zpracovatele:          nejvýše 13 znaků   

•  Předmět dodávky:                                               pitná voda 

•  Měrná jednotka dodávky:                                  l/s 

•  Požadovaný celkový objem dodávky:               4 zdroje s min. kapacitou 2 l/s 

•  Pokrytí dodávky dodavatelem:                          předmět dodávky pokryje  

               obvyklou nebo zvláštní činností                                                                    

 

3.  Údaje o smlouvě (§ 5 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 498/2000 Sb.) 

 

• Číselné označení smlouvy:                                  307/0999/0 

•  Potvrzený celkový objem plnění:                      4 zdroje s min. kapacitou 2 l/s 

•  Časový průběh plnění po zahájení:                   1. - 4 . Q …..  4 zdroje á 2 l/s 

 

 

PŘÍLOHY K NÁVRHU NA JMENOVÁNÍ SHM POSÍLANÉ OBJEDNATELI 

 

1.  Zdůvodnění, proč se uchází o jmenování SHM 

2.  Stejnopis smlouvy  

      uzavřené mezi DMD a rezortem obrany nebo ověřenou kopii 

3.   Stejnopis smluv mezi DMD a jeho poddodavateli  

      nebo kopie nebo čestné prohlášení, že plní dodávku bez poddodavatelů 

4.   Výpis z OR (oprávnění k podnikání) 

      výpis ne starší 3 měsíců 

      (§ 14 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 498/2000 Sb.) 

5.   Čestné prohlášení DND 

      že splňuje požadovaná kriteria a tyto rozepíše podle textu vyhlášky SSHR  

      (§ 13 odst. 1 písm. a)-f) vyhlášky č. 498/2000 Sb.)  

6.   Písemné prohlášení  DND o souhlasu se jmenováním SHM 

      (§ 14 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 498/2000 Sb.) 

 

 

 

 


