Smlouva o dílo
uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl.
Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném Znění

Krajská Zdravotní, a.S.
sídlo:
Zastoupená:

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Usti nad Labem

iČO:
DIČ:

25488627
CZ25488627

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Usti nad Labem, oddíl B` vložka 1550

bankovní spojení:

čv účtu:
telefon, fax:
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a
HELGOS s.r.o.

sídlo:

Revoluční 8, 400 01 Usti nad Labem

zastoupená:

IČO:

46711732

DIČ:

CZ46711732

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ustí nad Labem, Oddíl Č, vložka 2570

bankovní Spojení:
c. účtu:
telefon, fax:
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovìte|“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu

I.
Předmět Smlouvy a díla
1.

2.

Předmětem této smlouvy je Závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výsledku
zadávacího řízení k zakázce s názvem „Modernizace výtahů Krajské Zdravotní, a.S.“ a to část 1
„Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.“, za podmínek této smlouvy
níže uvedené dílo - „Modernizace výtahů Krajské Zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, 0.2.“. Rozsah
díla je specifikován v této smlouvě a v jejich přílohách.
Zhotovitel se Zavazuje provést dílo:
a) vsouladu se zadávací dokumentací shora uvedené veřejné Zakázky, a v rozsahu a kvalitě dle
položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, a při respektování potřeb objednatele
vzhledem k provádění díla Za plného provozu objednatele.
b) včetně demontáže a ekologické likvidace stávajícího Zařízení,

c)

uvedení do provozu včetně Ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních
testů a ZkouŠek dle platně legislativy a provedení příslušných revizí, Ověření deklarovaných
technických parametrů nabízených přístrojů dle Zadávací dokumentace,

d) dále instruktáže pracovníků Odboru správy a údržby nemovitostí Objednatele, případně dalších
uživatelů a Zaměstnanců objednatele včetně vystavení protokolu o instruktáži,

e) předání vsech příslušných dokladů,
f) likvidace obalového materiálu,
g) za průběžného odstraňování Odpadů a provádění úklidu nečinnost vzniklých prováděním díla či
dodávkou materiálů, výrobků a zařízení, a to vždy bez Zbytečného Odkladu poté, kdy tyto odpady a
nečistoty vzniknou
h) v souladu s ČSN 730540-2 a dalšími předpisy detailně popisujícími Způsob montáže a Začištění.

i)

na Své vlaStní náklady a na Své riziko v souladu se Zadávacimi podklady` a Odpovídajícím

j)

řádně a s náležitou odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících Se k předmětné

k)

činnosti4 V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese
odpovědnost Za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sam.
vsouladu sveškerými zadávacími podklady. Zhotovitel prohlašuje, že Si dostatečně prostudoval
Zadávací podklady a seznámil se S rozsahem díla a parametry staveniště tak, aby mohlo být dílo
řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy.

I)

včetně zajištění závěrečného úklidu a likvidace vzniklých stavebních odpadů v souladu s platnými

postupem, který je v souladu s právními předpisy a s ujednánim těto Smlouvy.

předpisy4
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost Za vlastni řízení postupu prací, Za Sledování a
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a Za zachování pořádku na
staveništi.
Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle Zákona č4 309/2006 Sb. a případně
respektovat pokyny koordinátora BOZP. Současně se zavazuje uhradit Smluvní pokutu dle Sazebniku
objednatele (viz příloha č. 2) Za porušení povinnosti dle tohoto článku.
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu
Za jeho provedení.

Il.
Doba a místo plnění

.01.43

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo v celém rozsahu a předat ho objednateli do 20. týdnů Ode dne
účinnosti smlouvy, tj. Zhotovitel je povinen do 12 týdnu ode dne učinnosti smlouvy zajistit přípravu
komponentu (tj výrobu výtahu a zajištění veškerých dodávek nezbytných k řádnemu provedení díla). a
do 8 týdnu ode dne předání staveniště provést montáž výtahu. dokončení a předání dila.
Místem plnění je Krajská zdravotní, as. - Nemocnice Děčín, O. z., U Nemocnice í. 405 99 Děčín II4
budova „A výtah č. í.
Staveniště bude Zhotoviteli předáno a převzato nejpozději 12. týden od účinnosti Smlouvy. Zhotovitel
vyzve objednatele k předání Staveništé 3 dny předem. Předpokládaný termín zahájení Stavebních prací
je ihned po řádném předání a převzetí staveniště. Objednatel si však vyhrazuje možnost posunutí
termínu zahájení prací s ohledem na Své provozní a organizační potřeby,
Zhotovitel se Zavazuje vyklidit staveniště nejpozději v den předání a převzetí díla.
Splněním dila se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí

Staveniště Ze strany objednatele a budoucího uživatele, předání dokladů o revizich, předepsaných
atestech, protokolů o zkouškách, návodů k obsluze a dokladů o zajištění likvidace odpadu vzniklého
činností Zhotovitele v souladu Se zákonem č.185/2001 Sb., O Odpadech, v platném znění.
Objednatel se zavazuje, že převzetí dila Se uskuteční na staveništi. O převzetí hmotných části díla bude
sepsán předávaci protokol, který bude podepsán oběma stranami.
V případě zjištění vad a nedodělků dila, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam
vad a nedodělkü včetně závěru, zda se jedná o vady, ktere' brání či nebrání užívani díla a případně
termínů jejich odstranění zhotovitelem. Pokud se zhotovitel S objednatelem nedohodnou na termínech
odstranění Zjištěných vad díla, nebude dílo objednatelem převzatoA Vzávěru protokolu objednatel
prohlásí, zda na Základě přejímacího řízení dílo přejímá či nepřejimáA Vpřípadě, že nebude dílo
převzato, dohodnou vzápise osoby odpovědné Za předání a převzetí díla náhradní termín přejímky.
Tato dohoda nemá vliv na právo Objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání dila.

lII.
Cena díla a platební podminky
Cena díla je stanovena ve výši 618.60000 Kč bez DPH.
K ceně dila dle čl. lll. bod 1 Smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění
a Za jeji určení a vyčíslení v souladu S právními předpisy nese Odpovědnost zhotovitel.

Cena dila stanovena postupem podle bodu 'l a 2 tohoto Článku je cenou nepřekročitelnou, je cenou
konečnou a Zahrnující veškeré plnění dle této smlouvy, tj4 jsou v ní Zahrnuté i veškeré nezbytné náklady
k řádněmu plnění předmětu díla.
Práce, Služby, činnosti a položky výkazu výměr, které nebudou provedeny, nebudou předmětem

.0101

fakturace.
Smluvní Strany Se dohodly, že na plnění díla nebudou poskytovány zálohy.
Podkladem pro vystavení daňového dokladu - faktury je převzetí díla objednatelem stvrzené
v předávacím protokolu. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu dila až po převzetí předmětu plnění díla
objednatelem.
V případě, že dojde k ukončení, nebo Odstoupení Od této Smlouvy Z důvodů na straně objednatele bude
zhotovitel fakturovat práce skutečně vykonané ke dni ukončení, nebo odstoupení. Zhotovitel je povinen
doložit objednateli soupis prací, které na díle do okamžiku ukončení smlouvy nebo odstoupení od
smlouvy z důvodů na Straně Objednatele, vykonal.

8.

Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 60 dnů od doručení
faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 Zákona č. 235/2004 Sb, O dani Z přidané
hodnoty. V případě, že faktura nebude mít Odpovídajici náležitosti, je objednatel oprávněn Zaslat ji ve
lhůtě splatnosti Zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta
splatnosti počíná běžet Znovu Od Opétovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, Obě
smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý Závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána Z účtu
objednatele

IV.
Splnění závazku
Přechod odpovědnosti Za Škodu a přechod vlastnictví
Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání Za účelem Zjištění Zjevných vad.
1.
Nebezpečí Škody na díle přechází Ze Zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.
Vlastníckě právo k dílu (nově Zhotovené věci) přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
2.

NC“

io

V.
Odpovědnost zhotovitele Za vady a jakost
Zhotovitel přebírá Záruku Za jakost dila, Zejména Za to, že veškerá ve smlouvě uvedená dokumentace
bude řádným podkladem pro řádnou realizaci Záměru.
Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku
Obvyklémui V případě vady dila si dojednávaji smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost
Zhotovitele poskytnout bezplatně odstranění vady.
Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle
schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a
bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu
pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality vŠech praci a dodávek
sjednaných v této smlouvě je Závaznou povinnosti Zhotovitele. K tomu se Zhotovitel Zavazuje používat
pouze materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o
shodě.
Zhotovitel odpovídá Za vady díla vzniklé po předání dila nebo jakekoli jeho části Objednateli.
Zhotovitel přejimá Závazek (Záruku Za jakost), že dílo bude po dobu Záruční doby Způsobilě pro použití
ke smluvenému účelu
Záruční doba činí 24 měsíců Ode dne předání bezvadného díla.
Zhotovitel se Zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 10 dni po doručení reklamace
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady
dila v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výŠi 0,25 %
Z celkové ceny díla bez DPH Za každý i Započatý den prodlení až do dne jejího odstranění. Smluvní
pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě Zhotoviteli.
Po odstranění vady vyzve písemně Zhotovitel Objednatele k převzetí té části díla` kterého se
odstraňovaná vada dotýkala, o čemž vyhotoví Zápis, Ze kterého bude Zřejmě, Zda je reklamovaná vada
Odstraněna a termín jejího odstranění, což Objednatel potvrdí svým podpisem.

Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu Škody či jiné sankce.
. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti Škodám Způsobeným jeho činností včetně možných Škod
pracovníků Zhotovitele (pojištěni odpovědnosti Za Škodu Způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve
výŠi 2.000000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Kopie této pojistné smlouvy je nedílnou
součástí této smlouvy. Další doklady O pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platně a účinně pojištěni odpovědnosti Za Škodu Způsobenou
dodavatelem třetí Osobě musi být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na
pojištění nese Zhotovitel a má je Zahrnuty ve sjednané ceně.

__ı

VI.
Porušení smluvních povinností
. V případě. že Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok Z
prodlení ve výŠi 0,005 o/ø z celkové ceny Za dílo Za každý kalendářní den prodlení.
V případě, Že prodlení Zhotovitele se splněnim díla, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve
výši 0,25 % z ceny díla Za každý kalendářní den prodlení.
Pokud dojde k nedodržení termínu Odstranění vad a nedodělků v dohodnutých termínech Z přejímacího
řízení a skrytých vad v dohodnutých termínech Z reklamačniho řízení, které bude objednatel písemně
reklamovat v průběhu Záruční doby pro předmět díla, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,25 o/ø Zcelkové ceny díla bez DPH Za každou vadu nebo nedodělek a za každý i
Započatý den prodlení. OZnačil-Ii Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádněmu
užívání díla, případně hrozí nebezpečí Škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany
smluvní pokutu v dvojnásobné výši.
. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu Škody v plném rozsahu.

01

, Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů Od doručení výzvy k jeji úhradě Zhotoviteli.
VII.
Práva a povinnosti smluvních stran
Objednatel umožňuje podpisem Smlouvy Zástupcům zhotovitele bezpečný vstup do dotčených prostor
Objektu Za účelem přípravy a realizace díla dle smlouvy.
Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu dila dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně
Závazných předpisů a technických norem, a to zejmena z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany
a Ochrany životního prostředí. Zhotovitel zajistí provedeni bezpečnostních opatření pro Ochranu Osob,
Zvířat a majetku.
Zhotovitel plně zodpovídá Za Škody Způsobene objednateli nebo třetí straně svou činnosti a tyto na sve
naklady a bezodkladně odstraní.
Zhotovitel je vlastníkem všech věci nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukci, ktere
vnesl na staveniště, včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých
nebo jimi vyvolaných.

VIlI.
Předčasné ukončení smlouvy
Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či Odstoupením od smlouvy dle zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník.
Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a Závazky v souladu s ustanoveními Zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

IX.
Zvláštní ustanovení
V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 OOO Kč bez daně Z přidane
hodnoty, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 Odst. 2 Zákona č.
340/2015 Sb., O Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (Zákon o registru smluv), musí být tato smlouva uveřejněná prostřednictvím registru
smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. V případě nesplnění této povinnosti bude
smlouva ze Zákona Zrušena od počátku.
Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení těto smlouvy (včetně všech jejich
příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádně smluvní strany podle § 504 Zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník a ani důvěrně informace, a souhlasí s uveřejněním těto smlouvy v plném
rozsahu.
Smluvní strany se dohodly, že elektronický Obraz teto smlouvy a metadata vyžadována
zákonem o registru smluv Zašle Správci registru smluv objednatel ve lhůtě 14 dní Od uzavření
smlouvy.
V případě, že smlouva nebude uveřejněná prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od
jejího uzavření, je Oprávněná předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana

tak, aby smlouva byla uveřejněná prostřednictvím registru smluv do tří měsíců Ode dne, kdy byla
uzavrena.

X.
Závěrečná ustanovení
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných

dodatků.
Pokud v teto smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ni vyplývající příslušnými ustanovení
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platnosti originálu, přičemž každá Ze smluvních stran
Obdrží jedno vyhotovení.
Zhotovitel je povinen umožnit Oprávněným orgánům státní správy vstup do Objektů a na pozemky
dotčene' projektem a jeho realizaci a kontrolu dokladů souvisejících s realizací smlouvy. Zhotovitel je
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole
ve veřejně správě, ve Znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva nabývá platností dnem jejího podepsání Oběma smluvními stranami a timto dnem jsou jeji
účastníci svými projevy vázáni. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součásti teto smlouvy jsou přílohy číslo 1 až 4. Smluvní vztahy vyplývající Z této smlouvy se
dále dle dohody smluvních stran řídí všeobecnými obchodními podmínkami objednatele, které jsou
přílohou čA 1 těto Smlouvy. Tyto všeobecně obchodni podminky mají přednost před zákonnou
dispozitivni úpravou. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně Zadávací
dokumentace, se jednotlivě části aplikuji v následujícím pořadí vzájemně přednosti: tělo smlouvy,

příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3, a příloha č.4.

7.

Není-li vtétO Smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná vpísemně formě si

smluvní, veškerá právní jednání činéná v písemné formě Si smluvní strany dorućují Osobně Oproti
podpisu druhé Smluvní Strany, datovými Zprávami ve smyslu zákona č.300/2008 Sb., O elektronických

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, Či prostřednictvím provozovatele poštovních Služeb ve
smyslu Zákona Č. 29/2000 Sb., O poštovních službách na adresu uvedenou vzáhlaví této smlouvy.
případně na jinou adresu písemné Sdělenou příslušnou smluvní stranou. „le-li písemnost doručována do
datové Schránky, považuje se Za doručenou Okamžikem, kdy se adresát do datové Schránky přihlásí.

Pokud se adresát dO datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnu Ode dne, kdy byla písemnost do datové
Schránky dodána, považuje se posledním dnem lhůty písemnost Za doručenou.
8.

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vùle1 určité, vážné a srozumitelné,
nikoliv v tísni za nápadné nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentićnost této Smlouvy
Svým podpisem,

.Í

l

n

_.

i"

Vl/(r/W/Ĺdne'ć'żł7

Příloha
1. Všeobecné obchodní podmínky KZ, as.
2.
34
44

Sazebník
Kopie pojistné smlouvy
Položkový rozpočet

VUstí

KZtO_SCOOOiVŠeobecné obchodní podmínky KZ, as.
o veřejných Zakázkach. jakožto jiná právnická Osoba` dle § 2

Všeobecné obchodni podminky Společnosti

odst. Z písma d) tohoto Zákona

Krajská Zdravotníı a.S.
6.

Právnim

subjektem

oprávněným

k

uzavírání

smluvních vztahu je vždy KZ, a.s. Subjektem oprávněným

ı.

jednat za KZ. as. je generální ředitel společnosti` Ing. Petr

Identifikační údaie

Fiala. Právo podpisu objednávek pro jednotlive zaměstnance

Název: Krajská Zdravotní. as.
je upraveno vnitřní Směrnici.

IČ; 25488527

7.

DIČ; c225488827
Sídlo:

vKZ.

Všechny smlouvy procházejí před jejich podpisem
a.s. vnitřním schvalovacim procesem.

Zpracovávana

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

smlouvy`

Zastoupena:

Zpracovatelem

a

Smlouva je

schvalovana

garantem

ekonomickou výhodnost posuzuje Zaměstnanec

úseku ekonomického řízení a controllingu, právní správnost
garantuje právník KZ, a.s. Na schválovacím procesu se
mohou podílet i jiné Osoby. jsouvli určené zpracovatelem nebo
garantem smlouvy.

Všechny smlouvy musí být sepsány v Českém

8.

Kontaktní osoba:

jazyce. Je-li smlouva sepsána ve vícejazyčném znění, je
rozhodné Znění smlouvy v českém jazyce, případně muže být

Telefon:

vyhotoven

e-mail;

|.

soudním

Znalcem

ověřený

překlad,

je›li

tak

dohodnuto smluvními stranami.

Obecná ustanovení

Smluvní strany se Zavazují řešit veškeré případné

9.

práva

spory Smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná.

a povinnosti společnosti Krajská Zdravotní` as. při uzavírání

případné spory mezi Smluvnimi Stranami jsou oprávněny

smluvních vztahu mezi společností Krajská Zdravotní. as.

rozhodnout

(dále jen

rozhodčích soudu je vyloučena.

1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují

KZ,

as.)

a jejími

obchodními

partnery nebo

zákazníky (dále jen obchodní partner).

2.

10.

Tyto všeobecné obchodni podmínky jsou

Závazné

obecné

České

soudy

republiky.

Příslušnost

V případě, že by kterékoli z ustanovení smlouvy

bylo či se dodatečně Stalo neplatným nebo neúčinným, budou

pro všechny obchodní partnery a Zákazniky KZ` a.s.` tj. pro

Ostatní její ustanovení posuzována jako oddělitelná a platnost

fyzické a právnické osoby, které jí Zašlou objednávku nebo

Či účinnost smlouvyjako celku zůstane Zachována. Pro takový

uzavřou písemnou smlouvu` která bude obsahovat Odkaz na

případ se KZ, as. a obchodní partner zavazuji na Základé

tyto Všeobecné Obchodni podmínky.

vzájemné

dohody

ustanovení

3.

Tyto

všeobecné

obchodni

podmínky

vstupují

v platnost dnem jejich Zveřejnění na internetových stránkách

nahradit

takovým

neplatné

ustanovením,

ktere

nebo

neúčinné

bude

nejlépe

odpovídat účelu smlouvy a vuli smluvních stran při jejím
uzavření.

společnosti KZ, as. (www.kzcr.eu). Společnost KZ` as. si
Smluvní

vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodnípodmínky kdykoli
ˇ upravit.

4.

1.

Veškeré

a obchodním

vztahy

mezi

partnerem,

všeobecnými obchodními

společnosti

které

podmínkami

KZ,

nejsou
upraveny,

as.
těmito

se

řídí

příslušnými ustanoveními Občanského Zákoníku.
5.

Právní

vztahy

se

řídí

platným

právem

odmínk

Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy ve

dvou vyhotoveních. není›|í Sjednáno jinak.

2.
as`

Jako smluvní strana musí být vždy uvedena KZ.
identíﬁkovaná

údaji

nejméně

vrozsahu`

uvedeném

v těchto všeobecných obchodních podmínkách v ČI. l.

České

republiky. KZ` as. se při navazování a uzavírání obchodních

vztahu řídí ustanoveními platných právních předpisu, zejmena
pak Zák. c. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Při výběru
dodavatelu postupuje KZ` as. dle Zákona č. 137/2006 Sb.,

3.

Každá

smlouva

musí

obsahovat

podstatné

náležitosti pro daný typ smlouvy dle platných právních
předpisu. Vždy musí obsahovat vymezení předmětu plnění
ajeho

vyćislenou

hodnotu,

dobu

plnění.

dobu

platnosti

a účinnosti smlouvy. datum a místo podpisu smlouvy` platební

Ućinnost Od.

Garant:

Uvolnil;

Schválíl:

1.8.2014

VPOC

VKK

GR KZ
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a dodací podmínky. Cena se ve Smlouvě stanoví v Kč bez

obsahovat podminky pro odstoupení a pro výpověd' smlouvy.

DPH i včetně DPH. pevnou částkou nebo zpusobem výpočtu.

případně ukončení dohodou,

Každá smlouva musi dále obsahovat popis Zpusobu předání

apřevzetí plnění. a to tak. aby tyto úkony byly Zpětně

prokazatelně.

a obchodními

partnery do jejich podpisu předávají v elektronicke formě. ve
Microsoft

prostředky

zpracovatelných

formátech

Ofﬂce.

s výjimkou příloh. u kterých to není technicky možné,
5.

poskytovaných KZ. as. obchodním partnerem třetí osobě.
pokud pro něj taková povinnost nevyplývá Ze zákona nebo

Návrhy smluv se mezi KZ. as.

4.

dodávkách

o

údaje

nezpřístupnit

závazek

f.

pravomocneho rozhodnuti příslušného soudního Či správního

orgánu.

požadovat smluvní pokutu pro případ

oprávněni

g.

prodlení s dodáním Zboží Ze Strany obchodního partnera. jež

Pro standardní typy smluvních vztahu a opakovaně

nákupy používá KZ. a.s. vzorové Smlouvy, Obsahujicí všechna

muže

činit

a oprávněni

001%

minimálně
požadovat

Za

každý

z prodlení

úrok

den

prodlení.

Za nedodržení

potřebná ujednání a respektující tyto všeobecné Obchodní

Splatnosti faktury Ze strany KZ, as.. jež muže činit maximálně

podmínky. Obchodní partneři jsou povinní respektovat tyto

0.0050/0 Za každý den prodlení.

vzory. nen i-li dohodnuto jinak.

6.

být

musí

smlouvy

Návrh

h.

strany

Ze

uchazeče

podepsán Statutárním orgánem uchazeče nebo jinou Osobou

ktomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto
oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu
smlouvy uchazeče.

mohou

Závazek. Že jakekoliv Změny Či doplnění Smlouvy
být

učiněny

výhradně

písemným

dodatkem

ke

Smlouvě.

i.

souhlas obchodního partnera pro případ. že je

oněm jako O poskytovateli Zdanitelného plnění Zveřejněna
Zpusobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost. že je

Navrh smlouvy musí obsahovat následující práva

nespolehlivým plátcem DPH. v Souladu se Zněnim Zákona Č.

práva

235/2004 Sb..O DPH. stím, Že Za splnění Závazku KZ. as.

a povinnosti výslovně obsažena. jsou aplikovatelná přímo na

uhradit sjednanou kupní cenu je považováno. uhradí-li KZ.

Základě těchto Všeobecných obchodních podmínek KZ. as;

as. částku ve výši daně na účet spravce daně poskytovatele

7A

Nejsou›|i

a povinnosti.

a.

Smlouvě

ve

následující

Závazek Obchodního partnera dodržovat po celou

dobu Obchodni Spolupráce (veřejné Zakázky) platné právní
předpisy a provádět veškerá plnění vsouladu splatným

partnerovi na účet umožňující dálkový přístup v souladu se
Zněnim zákona č. 235/2004 Sb..o DPH. (tzn. účet musí být

Zveřejněny)

právním řádem.

b

a Zbývající Část kupní ceny o daň poníženou obchodnímu

obchodního

souhlas

se

partnera

Platební podmínky

Zveřejněním

Vsouladu s ustanovením

§

1963 odstA

2 zák.

Z duvodu

povahy

smlouvy vsouladu s povinnostmi KZ. as. jakožto subjektu

1.

povinného dle Zákona Č. 106/1999 Sb.. O Svobodném přístupu

Č. 89/2012

k informacím.

závazkového vztahu. kdy na straně dlužníka vystupuje KZ.

c.

Závazek Zachovávat dle zákona c. 101/2000 Sb..

oochranë osobních údajù. ve znění pozdějších předpisu.
osobních

mlčenlivost

o

opatřeních.

jejichž

a

údajích
by

zveřejnění

o

bezpečnostních

ohrozilo

Zabezpečení

osobních udaju4 a to i po ukončení plnění smlouvy` v případě
jejího ukončení dohodou. odstoupením od ní či její výpovědi.

Sb..

Zákoník`

občanský

as. jakožto poskytovatel Zdravotních služeb. jehož příjmy
v převážené

většině

Závisí

na

platbách

Zdravotnich

pojišťoven. se splatnost faktur stanovena na šedesát (60) dní
od doručení daňového dokladu KZ. as. Obchodní partner je
povinen odeslat fakturu (daňový doklad) KZ. as. nejpozději
následující pracovni den po vystavení faktury (daňového

dokladu). Jsou-li sjednány měsiční Zálohově platby` tyto musi

d.

oprávnění KZ. a.s. Od smlouvy odstoupit kdykoliv

být splatné vždy k určitému dni v měsíci, a výše zálohy muže

během její platnosti Z duvodu porušení smluvních povinností.

činit maximálně 80% Z předpokládané platby Za dodávku

nebude-li Závadný stav vyvolaný porušením takové povinnosti

vdaném měsíci. Platební kalendář Záloh předloží dodavatel

Odstraněn ani během přiměřené lhuty poskytnuté v předchozí

před Začátkem dodávkyA

písemné Výzvě poškozené strany.
2.

e.

mechanismus,

kvypořádáni

vzájemných

předčasného

ukončení

na

Základě

práv
smlouvy.

a

dojde

veškeré náležitosti požadované Zákonem čA 235/2004 Sb.,

pro

případ

odani zpřídaně hodnoty. ve znění pozdějších předpisu.

Závazku
Každá

Všechny faktury (daňové doklady) musi splňovat

ktereho

Smlouva

Účinnost od:

Garant:

Uvolnil:

1.8.2014

VPOC

VKK
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účinným

v

době

fakturace.

avšak

výslovně

musí

vždy

obsahovat následující udaje:

(daňovém

dokladu).

V případě

daňového

dokladu

účet

uvedený na faktuře musi splňovat podmínku dálkového

přístupu, v souladu se zněním Zákona č.235/2004 Sb.,o DPH.

Běžný daňový doklad musí Obsahovat

Účet musí být zveřejněný.
a.

obchodni firmu nebo jmeno a příjmení. popřípadě

název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu,
Sídlo

nebo

místo

podnikání

plátce.

který

5.

V

případě

rozumí výdajový
daňové identifıkační číslo plátce. který uskutečňuje

plnění,

název. dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu,

sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se

uskutečňuje plnění,

cena

pokladní

doklad

vystavený Zákazníkem

a potvrzený KZ, a.s. nebo příjmový pokladní doklad vystavený

6.

Obchodní

partner

je

povinen

uhradit

veškeré

Závazky vuči KZ, as. podle pravidel stanovených v těchto

všeobecných obchodních podmínkáchI nemá-li S KZ, as.
písemně sjednány platební podmínky índividualnı'.

daňové ıdentíﬂkační číslo, pokud je Osoba, pro

d.

se

KZ, as.

obchodní ﬁrmu nebo jméno a příjmení. popřípadě

c.

převodu

ve prospěch účtu KZ, as. Dokladem o platbě v hotovostí se

uskutečňuje plnění,

b.

bezhotovostního

považuje Za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky

7.

Dojde-li k prodlení Obchodního partnera s dodáním

kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,

zboží Či služby, je

e.

evidenční Číslo daňového dokladu,

pokutu ve výši 0,01% Za každý den prodlení.

f.

rozsah a předmět plnění.

8.

KZ, as. oprávněna požadovat smluvní

KZ, a.s. neposkytuje zálohy na budoucí plnění.

S těmito výjimkami:

g.

datum vystavení daňového dokladu,

h.

datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty.

a.

trvalá dlouhodobá plnění se stanovenými termíny

vyúčtování

a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od

jeden

měsíc nebo

delšímí

(napří

dodávky energií. předplatné periodik)

data vystaveni daňového dokladu,
b.

i.

jednotkovou cenu bez daněı a dále slevu, pokud

předpokladem přijetí objednávky (kurzy` školení.

není Obsazena vjednotkové ceně,
j.

zajezdy, rekreace)

Základ daně.
9.

k.

KZ, as. fakturuje a vyučtovavá svá plnění svým

Základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení,

obchodním partnerum, zákazníkùm a pacientum stěmito

že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz

splatnostmi:

na příslušné ustanovení tohoto Zákona.

I.

výši daně: tato daň muže být Zaokrouhlena na celé

koruny tak, Že částka 0,50 koruny a vyšší Se
zaokrouhli na celou korunu nahoru a částka nižší

a.

Dle uzavřených smluvních platebních podmínek

b,

14 dnu pro Samoplátce Za Zdravotnické výkony

c,

8 dnu pro plátce regulačních poplatku Za Iužkovou

péči

než 0.50 koruny Se Zaokrouhlí na celou korunu

dolu.

3.

plnění. u nichž je nutně nebo obvyklé, že platba je

d.

Nebude-li

faktura

(daňový

doklad)

obsahovat

stanovené náležitosti, je KZ, as. oprávněna jí vrátit ve Ihutě

10.

do 14 dnu Za ostatní plnění
KZ, as. vyžaduje platbu zálohy ve výši až 100%

předpokládané ceny od:

splatnosti. V takovém případě se přeruší běh lhuty splatnosti a
nová lhuta splatnosti počne běžet doručením Opravené faktury

(daňového

dokladu).

prohlašují`

že

navzájem

započitatelné

V

této

souvislostí

smluvní

strany

veškeré jejich vzájemné pohledávky jsou

ve

smyslu

ustanovení

§

a.

samoplatcü za plánované Zdravotnické výkony

b,

od právnických a fyzických osob, které své Závazky
plní dlouhodobě se Zpožděním. a to na Základě

1982

pokynu vedení společnosti

občanského Zákoníku.
11,

4.

Faktury

(daňové

doklady)

Se

platí

bankovním

převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře

Účinnost od;

Garant:

Uvolnil;

1.8.2014

VPOC

VKK

Pro Zajištění muže KZ,

dalších Zajišťovacích

as.

požadovat použítí

nastroju. jako je bankovní záruka,

ručitele apod.
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U

12

se

vztahu

pojišťovnami

Zdravotnimi

Za

poskytnutou Zdravotní péči postupuje KZ. as. podle platných

předpisu a s Ohledem na ostatní aspekty smluvního vztahu`

vynaložené náklady přímo se vztahující k soudnimu sporu

o náhradu Škody, a to včetně nákladu na právní Zastoupení.

f.

ustanovení.

Že

studie

výsledek

výlučným

je

vlastnictvim zadavatele. V případě. že by v rámci plnění

13.

Pro případ` že o prodávajícím jako o poskytovateli

zveřejněna Zpusobem umožňujícím

Zdanitelného plnění je

dálkový přístup skutečnost. že je nespolehlivým plátcem DPH.
v souladu Se zněním Zákona ć. 235/2004 Sb., o DPH. smluvní

strany sjednávaji. Že Za splnění Závazku kupujícího uhradit

smlouvy o provedeni Studie došlo k vytvoření vynálezu ve
smyslu zákona č. 527/1990 Sb.. o vynálezech` prumyslových
návrzích.

Zlepšovacich

a

vzorech

náleží

právo

na

puvodcovství Zkoušejícimu` případně jeho jinému puvodcí.

sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující Částku

Vpřípadě, Že právo na puvodcovství vznikne komukoliv Ze

ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a Zbývající

Záměstnancu nebo pracovníku KZ. as.. Zavazuje se KZ. as.

Část kupní ceny o daň poníženou prodávajícímu

bezplatně Zajistit převod práva na patent. popř. na jeho
využití. na Zadavatele. a to nejpozději do 30 dnu ode dne
oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu prumyslového

podminky

Obchodní

V.

uzavírání

při

Smluv

o provedení klinických hodnoceni

KZ,

li

-

as.

jakékoliv

náklady

jednoznačně a prokazatelně související s převodem prava na

Klinické hodnocení je možné provést pouze na

1.

Vzniknou

vlastnictví.

základě písemné smlouvy. Pří uzavírání smluv o provedení

patent. popř. na jeho využití` zadavatel se Zavazuje tyto

náklady KZ. as. proplatit.

klinických hodnocení (dále jen Studie) platí tyto podmínky
a smlouva musi Obsahovat následující články prokazující tyto
Jiná ustanovení

skutečnosti;

k

a.

provedení

Studie

musi

být

udělen

souhlas

1.

Tyto podminky se použijí přiměřeně i pro uzavírání

bezúplatných

příslušnou etickou komisí

vztahu

či

vztahu

nepodléhajících

režimu

obchodního zákoníku a řídících se občanským právem` tj.

ve smlouvě musí být uvedeno misto provedeni

b.

Studie. jméno hlavního Zkoušejíciho a přibližná doba trvání

např. darovací smlouvy, smlouvy o výpujčce. dohody o uznání

dluhu a jeho Úhradě. apod.

studie
2.

je-Ii smlouva o provedení studie předložena jako

C`

dvoujazyčná. rozhodující je jazyková verze česká

těchto

všeobecných

obchodních

podmínek

Že Zajistíl před uzavřením smlouvy na provedení Studie
pojištění Odpovědnosti Za Škodu pro sebe i Zkoušejícího.
jehož prostřednictvím je Zajištěno i odškodnění v případě smrti

subjektu hodnoceni nebo v případě Škody vzniklé na zdravi

všeobecnými obchodními podmínkami.

3.

Pokud bude KZ. as. povinna Ze Zákona nebo

rozhodnutí

soudního

nebo

jiného

správního

orgánu

uveřejňovat informace o realizovaných obchodních vztazích

a cenách. není možné žádat O výjimku Z tohoto ustanovení.

subjektu hodnocení v dusledku provádění Studie. a to na

celou dobu provádění studie. Doklad o příslušném pojištění je

přílohou smlouvy.
závazek zadavatele studie. Že pokud bude vući KZ`

e.

as. uplatněn nárok na náhradu Škody, kterou lze prokazatelně
přićitat Zadavateli či učínkum hodnoceného léčiva, poskytne
zadavatel náhradu škody v takové výši` v jake subjekt
hodnocení úspěšně uplatnil svuj nárok u Soudu. resp. Zajisti
plnění z příslušné pojistné smlouvy. v takové výši` v jaké

subjekt hodnocení úspěšně uplatnil svuj nárok u soudu.
Pokud bude vuči Zdravotnickému Zařízení uplatněn nárok na
náhradu Škody ve smyslu věty prvni tohoto odstavce. kterou

lZe prokazatelně přićítat zadavateli Či účinkum hodnoceného

léčiva,

Zadavatel

Účinnost od:
1.8.2014

se

zavazuje

Garant:
vPoc

uhradit

KZ.

Se

nemění. `Jakékoli další změny již musí být v souladu s těmito

závazek Zadavatele studie a jeho prohlášení o tom.

d.

platnosti

Vztahy uzavřené nebo uskutečněné před datem

as.

Uvøıniı:
vKK

účelně

Schválil:
GR KZ

Distribuce:
Intranet

Verze:
7
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Přiıøha søD - SAZEBNÍK sMLqícH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISLˇJ BOZP
Pokuty nlže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima
na Základě podkladů. které obdrží od koordinátora BOZP.

i. BEZPEČNOST PRÁCE
Poř. č. Druh porušení
1

Max. výše pokuty

Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeši revize a kontroly elektrických

1000,- Kč za osobu a případ

_

_,

_

_.

2

_
_.
.. ,
_
,
._ ,
_
spotrebicu, rucni el. naradi a prodluzovaci kabely, pouzrtı naradi spotrebıcu a
_
.
.
. ,
prodluzovacich kabelu bez revizi,

3

(elektrických, Zdvihacich, tlakových a plynových)

4

pak pro docasnıe konstrukce, vykopy a ostatnıˇplrace viz NV 501/2006 Sb.
poklopy vstupnıch Sachet (premıstene ci chybejici), poskozenı kanalizaci a
Ostatní porušení na stavbě plynoucí Z NV 101/2005 Sb

5

Neopravnena manipulace se stroji a zarizenım (prislusne Odbomostni skolenı), 500m Kč Za případ
transportnım zarizenim

s

Nedodrzeni pokynułpro pouzivani bezpecnostnich prikazu pro prace na
elektrickem ZarıZeni a na strojnım ZarıZeni

5000; Kč Za případ

Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či
subdodavate'e) odmítnutí dechové Zkoušky

_
_,
_
.
,
5000,- Kc Za pripad a vypovezeni osoby Z areálu Stavby

Nedolozenı prislusnyc technologie ych postupu pro provadene prace a

100m Kč Za případ

Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických Zařízení

1000,-Kczapripad
_
_, . ,
1000,- Kc Za pouzivani

1500' Kc Za pnpad

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále

7
8

5000; Kč Za případ

cinnosti

9

,_ ,
.
.
,
. _.
.
Neohlaseni pracovniho urazu vlastnıno pracovnika ci pracovnika
Subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad
stavbou

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3
racovm. dn
p
y
5000,- Kč u úrazu S hospitalizaci

15000,- KČ u smrtelnèho pracovního. úrazu

ıı. POŽÁRNÍ ocHRANA
Poř. č. Druh porušení

Max. výše pokuty

1

Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci S otevřeným ohněm, neohlašeniˇ Zahájení,
přerušení a ukončení praci' s rizikem požáru, neprojednáni Zpusobu Zajištění
5000,- Kč za případ
požární bezpečnosti

2

248/2001 sh. a Nv č. 408/ 2004 Sb.

5000" Kc Za pr'pad

3

Zneuzitı nebo snizeni ucınnosti ZarıZeni a prostredku, ktere slouzi jako
ochrana pred pozarem

5000: Kč Za případ

4

Nedoloženi předepsané dokumentace PO dle vyhl.ć. 246/2001 Sb.

1000,- Kč Za případ

5

Nedolozen'ı pozarne technických charakteristik pouzivanych nebo
skladovanych latek

1000; Kč Za případ

6

Nedolozenı prokazatelneho skolen i nebo odbome pripravy pracovniku
W 1000: Kč Za osobu a případ
konajıcich prace v prostoru se Zvysenym nebo vysokym pozarnım nebezpecim

7

Pouzıtı, ci umisteni nevhodných nebo nefunkcnich prostredku pozarni ochrany 5000; Kč Za případ
do prostoru stavby

Porušení Zákona č. 133/1985 Sb., ve Znění pozdějších předpisů a vyhlášky Č.

lll. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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_

_,

Max. výše pokuty

Poř. č. Druh porušení
1

Porusenı Zákona c. 350/2011 Sb., prı nakladanı S chemickými Iatkamı a
prípravky

5000: Kč Za případ

2

Porušení Zákona Č. 185/2001 Sb.. ve Znění pozdějších předpisů o Odpadech
při nakládání S odpady

3000.- Kč Za případ u odpadů kategorie ostatni (O)
5000.- Kč Za případ u odpadů kategorie (N)

3

Porušení Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a Zákona č. 201/2012 Sb.

5000,- Kč Za případ

4

Unik ropných látek nebo chemikálií

3000.- Kč za případ

5

Neohlášení úniku ropných látek Či chemikálií

1500.- Kč za případ

Nedovolene ukládání Odpadů. netřidèní odpadů, jejich nedovolená likvidace.
6

dovoz odpadů Za účelem likvidace, neohlášeni předpokládané produkce

5000,- Kč za případ

odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí

ív. osTATNí
Max. výše pokuty

Poř. č. Druh porušení
1

Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)

2000,- Kč Za osobu a případ

2

Provadenı prací, pro ktere pracovníci nemaji potrebnou odbornou Zpusobílost
nebo Zdravotní Způsobilost

2000: Kč Za případ

3

Neprovedenı nebo neZajístení skolení zameStnance, subdodavatele z pravıdel 2000: Kč Za případ
platných pro stavbu

4

Neodstranení zavadý Zjıstene koordınatorem nebo pracovnıkem mající dozor
nad stavbou ve stanovenem termínu

5

6

5000; Kč Za případ

NeoZnačeni Zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní Značkou
a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznaćení pracovního oděvu ﬂremních 2000,- Kč Za případ nebo osobu
značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů
`Nedodrzení a nerespektování uklídu Svereneho arealu. neudrzovanı objektu a
jejich okolí` rovnez tak samotne Stavby

2000: Kč Za případ

Mytí vozidel, Strojů či jine techniky mimo vyhrazené prostory

2000,- Kč Za případ

Zcizeni předmětů v areálu Stavby

1000.- Kč Za případ a výpovëzení osoby Z areálu Stavby

9

Porusení podmínek vstupu zamestnancu nebo zamestnancu Subdodavatelu do 1000: Kč za osobu a vypovëzeni Osoby Z areàıu Stavby
arealu Stavby

10

Nezabezpecení pronajatých prostor, neuzamcenı vlastních cí pronajatých
vOZıdel a mechanizace, parkování na nevýhrazenych místech

1000: Kč Za případ

-

Nepovolene vyvážení a vynášení věci Z areálu stavby. nerespektování pokynů
.
,
.
..
Ostrahý. arogantní či agresivní chovani vůči příslušným zaměstnancům stavby
Stavby
areal“
Z
osoby
vypovezem
a
pnpad
Za
KC
5000*
odmítnutí
investora)
zástupci
(stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP,
předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožííěni kontroly vozidla

11

12

Vnášení střelných Zbraní nebo výbušnin do areálu Stavby

10000,- Kč Za případ a Zákaz vstupu do areálu stavby

13

Opakované porušení dle speciﬁkace pokut Ohodnocených maximální částkou
do 10000; Kč V průběhu 6 měsícu.

ˇ ,
ˇ
.
. .
Dvojnasobek maxima predesle pokuty
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Číslo pojistné Smlouvy:
Stav k datu 21. 12. 2011
Kód produktu: DP

Uvodní část

pojistné Smlouvvč.: 4
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'. 1020071566831

hÍĹIíI'ö'cínírčžist pojistné Smlouvy

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Česká pojišťovnu tn“.

Spıáíxlcífı 75J.

IÍÍlĹiÉìJ IC 4523955 DIČ CZ 9)U(Jl273 Zapsaná

v Obchodním rejstříku \ˇićs Slı` l o soudm v lltž Zu, o ˇ

Pojistník (tcn, kdo S pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou Smlouvu o nvm-.115; Iuatlit pojistitel;
Názov íˇtrmy: HELGOS S.`ı o., dáJJ jen HELGOS 5.110.

1Č.46711732

Ulice, č. p.: Rovoíuční. 206. S

Obec: Úsıtnná tøxn ı,PStì`= 40001, SSJCESKA. RUN; Jˇ IKA
Píátco DPH: ANO
uzavřeli tuto pojistnou Smlouw o Poíš štčšu utlpoí šdnˇw'; nudu.

2. Společná ujednání pro všechna pojlštëní v této pojistné smlouvě
2.1. Pojistná Smlouva Se Skládá Z t to ÚvoduičtJáStí,Z jednotlivých Zist'x: pro prislušnżi pojištěni Jˇı Z listu Rekapitulace
obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.
2.2. Pojištění Sjednnné podle této pojistné Smìomy 'ttlıêlc mi Smtııtı' 'Jj Su :':tšz
; tom tı. 7/2004 Sb., 0 pojistné Smlouvě :i O
Zmčnč Som'isejicích zákonů v |i`..ít`.`-ćm Zšìěuí (dále ícxı Zzllt'onì, ;
ˇ: .
_ (nm u clčılc Smiuvním'. ujodnáuimí uvedouýıni projednotl ivá po; ištèní. Ujednání, ktcrnl ucmatt píscııtnoıı tJ. ...J 'x :25t .ı oba-Jih: mt Što Smlouvy, jsou neplatím'
2.3. Pojištění v rámci této Sınloııvyjsou Sjcdxılna S automatickou proltˇngtxcl :7:
,ˇ upivnutí n dobvnna kterou bylo pojištění
Sjednáno, pojištěni nezauíká u prodlužtıjť Se 21;“. další ptżjzstxıy'ˇ rok, pıknutí pv`i štzu'k x c'oo pojišt oínč nesdčlí
druhému úćnst-

SCHEMATíCKÝ OBRÁZEK PRO LEPŠÍ ORIENTAC! V POJíSTNÉ SMLOUVE
ÚVODNÍ ČÁST POJíSTNÉ SMLOUVV
obsahojš zêxılaonl údaje o S“ˇ.„.ˇoí(h Sàrćuác“ a cbecˇíčˇ ušdpšot' `J`Ztaí`Ju_ìı'cl Se na
VŠGChtía DC}.ŠtêJ^Jí\J` '§t Sfıiíouvě, ztzjfnć-oa oC-ˇ'Jtıuje oíá ce DˇJjistné* o a Způsob Jˇhrady ric,i5:“€ìˇc.

:EDNOTLIVA POHSTENI
Cástí SJˇJ-wlotrn/ Jhsﬂìmıítí zišjr _Jˇıﬂ „ˇJa'tš o osobě pojìštěrtého a Kontretní uočje o jed
J" otí /ycˇí Stod'Un/'J
' .épııh 'fact ˇozsšh Doﬂšténﬂ pojistná nebezpečí, místo
J,
.VM
,Joy Štvì-J J JNJSCIH ..-.,J
REKAPITULACE
posíeo ıcást S ìšJoJˇJ Josó'ˇJ, ;' ˇ "VW a;

.3 oìšt'íyíh pojišterďch v poyštoê *šı'ˇ`lonv“é

a t: rczpšťı plat-.zn tJ:J; JZ'JCYQ ~`ˇˇ
timntjcnľ nebo uzavření nového pcjıštěrżí
Jˇıbtftż'te 'JˇżClˇ/ a.-<.J`J.^z
"2: '5:' žít. ˇJOLˇ :rˇwrm

Klientský Servis telı
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Pojištění odpovědnosti poduil`ateìu

Číslo pojistné Smlouvy“
Stav k datu 21.12.2011
Datum Obnovy
níku SmlouvjI nejméně šest týdnů před uplynutím pojištneho roku, ŽE. na dalším trvani pojištění nemá zájem.
roloi.
prubehu
v
Sjedniinii
je stanoven na 15. 8. každého roku. To platí pro všeciiiiıi pojišięˇıìí. i když. hiflši

2.4. Ujednávé se, že jednorázové pojistné bude hi'nzeno i“ 1 Splotm. Splatnost Splátky je vždy k 15. 8. každého roku.
2.5. Ujednávži Se, že pojistné bude pleeeno bezhotovostne převodem nu účet Č 4

pod vnriubilnlm Symbolem

2.6. Pojišťovna má právo při Změnč pojištění upravit pojistné podle Siizeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění Se pro úče1y této Smlouvy rozumí Zmena v rozsahu pojištění` tj. Zejména Zmena pojistné ćástky, limitu plnění. připojištění
dalšího předmětu pojištění, dalšího pojistného nebezpečí. změna nebo připojištění dalšího místa pojištěni nebo změna Spolu-

účasti.
2.7. Tam, kde Se ve Smlouvě hovoří o pojištění podnikžuelt'i, jsou tim inineuy pro t'ieeiy této Smlouvy teˇż i jine druhy prrˇivniekých osob, zejmémijednotky i'izcmni' Samospržˇivy, orgány Srfšini Spraˇxj-,z Sdružení, neziskové organizace apod.

2.8. Dohodou obou Smluvníeh Stron byla v této Uvodní Čı'ićtı provedenii S účinností ode dne 21. 12. 2011 Změna u od tohoto.
data je platná tato verze pojistné Smlouvy.

' zkách Se mění tak, ze v bodu 'i Se doplňuje Odstavec,
2.9. Článek Řešení Sporu v příslušných Všeolieonych pojis'
. íı o jejreh Zzistupeu, ponese zpravidla struna, která ve
který zní : Náklady řízení, jimiž jsou zejmena hotové ty
Sporu neměla úspěch. Odměna Za Zastupování, pxlveud ie zástupcem :itixˇokelh patri 1.: nákladům řízení. Tuto odměnu Se řídí
vyhl. č. 484/2000 Sb. v platném Znění (popř. dle předpisu, kteryji nıihtžidí v době rozhodování) a ve vztahu k nálirêidi'im vyhl.
č. 177/1996 Sb. v platném Znění (popř. dle předpisu, který ji nıihrzıdí i' době rozhodování). :i to Obdobně jako v řízení před
Soudeırı. Pokudje advokát plátcem DPH, patří k odmčnč a. k náhradám částka DPH dle platné Sazby.

2.10. Ujednává Se, Že tato smlouva je Zároveň pojísżtkou.

2.11. Odehylně od příslušných ujednání Všeobecných pojistných podmínek Se ujednává, že v případě zániku pojištent z duvodu nezaplaoení pojistného náleží pojišťovně cele pojistné ZD. pojistný rok

3. Závěrečná prohlášení pojlstníka
Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace :i odpovědi v této Smlouvě jsou uplne' :i pravdivé` a zavazuje Se
oznámit pojišťovně bez Zbytečnćho odkladu všechny Změny. Pojistnii; Současně potvrzuje. Že převzal pojistné podminky uve-

dené najednotlivých listech Smlouvy. Uvedené pojistné podmínky jsou Součástí pojístne Smlouvy u pojistník prohlašuje, Žeje
Seznámen Sjejieh obsaheml Pojistník dále prohlašuje` že Seziıžuní pojištěného S obsahem této Smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.
Smlouva v účinností od 21. 12 2011.
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ćuıopqﬂnnćSnuøuvyz
Stav k datu 21.12.2011
Kód pojištění: DPOOZ
Pořadové číslo pojištění: l

Pojištění odpovědností Zn škodu podnikatele
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Vi49

l. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:

Pojísmík, Pojištčný:
Název Íˇırmy:

1ćz
Na základě požadavku pojistníka je sjednáno tato Změna pojıštćrií. která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla aje platná ode dno 21, l2. 2011
2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění jc nedílnou Součásti smlouvy výše uvťdciićho ęıšlı

2,2. ıl`oto pojištění se řídí Všcohccny'ˇmi pojistnými podmínkazm pro pojistćni odpovědnosti Za. škodu VPPOS 2005 (dálcjen
„všeobccné pojistné podmínky“), Dophˇıko'vjiˇıni pojistnymi poxV` unknun: pro pojištění oooonć odpovědnosti za škodu podnikatele o průmyslu DPPP 2005 (dailojcn „doplňkové pojistné j:odinínkj"), ujednánımì v 'Úvodní Části pojistné Smlouvy' 21 ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědí pojistníka na dotazy pojišťovny
Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popl. předpokládiná pl'ıj'my v Kč
Mátc Sjednáno pojištění pro stejná pojistné~ nebezpečí?
NE

V provozovně se vyrábějí nebo Zpracovávují potraviny
S provozovanou činností jsou spojeny' pro'oc s hořlavinami nebo chcınikdlicmi,
radíoaktivními látkami nebo S otevřeným ohněm
S provozovnnou činností jsou spojeny procc S výbušuinnmi a třusknvinćuni
S provozovanou činností jsou spojeny práce vc výškách :Lid S :u
S činnostíjc spojeno provozování Střediska praktického vyučování
bez právní Subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování
Při poskytování Služby dochází k odkládání věci zákazníku na místech, která nejsou trvalo hlídána

35 000 000,-

NE
NE
Mí
NE
NE
NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění
4.1. Pojištění sc sjcdnává pro případ právním předpisem stanoveno Odpovědnosti 2a Škodu vzniklou jinému v souvislosti s:
- Činnostmi uvedenými ve výpisu Z Obchodního rejstriku vedeného Krajským úřadem v Ústí Nad Labem. č. 15524/2004, Zc
dnc 14. 6. 2006
4.2. Odohylnč od článku 3 bodu l písm. c) doplňkových pojistných podmínek Sc pojištění vztahujc i na škody na věccch, na
kterých pojištěný prováděl objednanou Činnost, pokud ko Škodě došlo proto, Že toto činnost byla provcdona vndnč. Předpokladcm vzniku práva na plnění Z pojíštèníjo skutečnost, že pojištěný dodrżcl předepsaný nebo notoricky Známý či běžně pouŽívaný postup. resp. návod k používání Zařízení, Stroje nebo jine' vùclv

Pojištění v Základním rozsahu Sc Sjednživè'ž s limitem plnoni v KC

10 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu so sjodnavä s územním rozsnhcm
Pojištění v Základním rozsahu so `sjednává spoluúčasti' v Kč

Česká republiku
2 500,-

Strana l :2
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Česká pojišťovna as., Spálená 75/16, l13 04, Praha l, Cesku republiku.` IC 452772956, DIČ (22699001273, Zapsaná
v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B. `vložka 1464

_ _, ˇ __. v _v,__„_._..~.___.._

_

Číslo pojistné Smlouvy:
Stav k datu 21. 7,2, 2011

l

.

Kód pojištění: DPOOZ
Pořadové Číslo pojištění: 7

4.3. Pojištění se dále Sjednává v rozsahu těchto doložc
k:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsob
enou jinak než

na Zdraví,

usmrcením,
poškozením, zničením nebo pobřešováním věci
Odchylnč od ustanovení článku 2 bod l doplň
kových pojistných podmínek se ujednává, Že
pojištění Se vztahuje na 0dp0věd~
nost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než
úrnzem nebo jiným poškozením zdraví této
osoby, poškozením, zničcniın nebo
pohřešováním věci, kterou má tato osoba
ve vlastnictví nebo v užívání, Předpoklad
em vzniku práva na plnění z pojištění v
rozsahu tohoto ujednání je, Že ke vzniku
(Škodné události) doslo v době trvání pojišt
ění v Souvislosti S pojištěnou činností ne'bo vztahy z této činnosti vyplývajícími.
Pojištění Se však nevztahuje na Odpovědno
st za škodu vzniklou prodlenim Se splně
ním Smluvní povinnosti. Dále Sc pojištění
nevztahuje na odpovědnost za Schodck
na tˇınančnich hodnotách, jejichž správou
byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost Za
Škodu vzniklou při obchodování S cennými
papíry, Pojištění se rovněž nevztahuje
na odpovědnost za škodu Zpùsobenou pojišt
čnýmjnko členem představenstva či dozor
čí radyjake'koliv Obchodní Společnosti`
Dále se ujednává, že pokud není níže uvede
no jinak, pojištění Sc nevztahuje na odpovědnos
t za škodu vzniklou v Souvislosti S
poradenstvím ve věcech dotací z Evropské
Unie včetně Zpracování žádosti o dotace a
granty, za škodu vzniklou v Souvislosti
S Organizaci veřejných Zakázek a dále vznik
lou v Souvislosti S vynia'hžinim pohledávek
,
Pojištění v rozsahu doložky V70 Se sjedn
ává Se subliiniteni plnění v Kč
Pojištění v rozsahu dolożky V70 se Sjednává
200 000,S územním rozsahem
Pojištění v rozsahu doložky V70 Se sjedn
Česká republika
ává se Spoluúčasti v Kč
2 500,4.4. Odchylně od ustanovení článloi lO
bodu l všeobecných pojistných podmínek
se ujednává, že zachraňovaci náklady na
záchranu života nebo zdravi osob nahra
dí pojišťovna netto/so do 30 % limitu nebo
sublimı'ru pojistného plnění Sjednanćho
v pojistné Smlouvě pro pojistné nebezpečí,
kterého se zachrmiovaeí náklady týkají.
5. Rozsah pojištění
POI. č. Pojistná nebezpečí
Ol
Pojištění odpovědnosti za škodu v Zákla
dním rozsahu
02
Připojištění odpovědnosti za škodu v
rozsahu doložkv V 70
Pojístné za všechna pojistná nebezpeč
í v Kč
Pojištění Se sjednává s obchodní slevou
30,00 9/0 tj, v Kč
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

Pojistné v Kč

60 532,l 200,61 732,18 520,43 212.v

6. Počátek a doba trvání pojištění
Sjednané pojištěníje účinně od 00:00
hod. dne 21. 12. 201]

7. Přílohy
Součásti pojistné smlouvy jsou přílohy:
výpisu Z obchodního rejstříku č. 15524/2004

8. Závěrečná ujednání
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
v
a udaje jim uvedene n tohoto pojištění se
považují za Odpovědi na písemné dotaz
pojišťovny a pojistník svým podpisem potvr
y
zuje jejich úplnost n pravdivost.
Pojismík Svým podpisem dále potvr
zuje, Že převzal pojistné podmínky
uvedené v bodě 2,2. tohoto pojištění.

Klientský Servis tel.: +
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Z-VPPN ôO/N

Čıslo pojısmć Smlouv_\
v k úhlu 15.15l 21115

Kód pujıšıcnıˇ“ DPOOZ
Pořadové Čiilo pojıšlćuí' 1

Pojištění Odpovědnosti Za škodu podnikatele
l. Účısmícl smlomy
Pojišťovna:

Česká pojıšľm'nıı AS.. s'ılcná 751111. 1|.`\y 114. Prıılu 1. C'cškı'ı rťpublıkı` [Ĺ 451721151). DIČ` (169911111273. zapsaná
x obchodníııx rejstříku Xlćsıskćho Soudu \y sn: oddíl B, vlożlxa 1404

Pojismik. Pojišlèný:
Nilu ﬁrım'

IC.
Na rıìklndć požadavku pojıšlnıka Jc sydnıınıı 1.ı1L` Změnu pojıšlćııı'. klçıı'ı nahrazuje přcdcho/.i Verzc pojıšlěni 1011010 pořadového Cısla a jc plauıá od: dne 15 :1. 2015`

2.1. Tolo poııšıćnı Ic nedılnou čouıłusu' nnılomy xyšç uvcılcnćlm Ciála

2.2. T010 pojıšlćní Sc řídí Všeobecnýmı pojismýmı podmiukamı pro pujıšlćní oılpovčdnusu Za Škodu VPPOS 2005 [dálťrıcn
„všccbccıw poﬂslııć pudımnky"1, Doplıìkovýmı purıısuıýnıı podxnı'ııkamı pro poJıšlćm obccnć odpovědnoslı 2:1 Škodu podni'Kmulu a pn'ımyxlu DPPP 20115 [dale jen „doplňkové pojısmc pııdnıiııky^'ì. ujednáníml \' Úvodní čàsu pojistné Smlouvy a ujcd~
nı'ım'mı tohoto poJıšlćm.

3. Odpovědí pojlslnikıı nı dotazy pojišťovny
Vyšc příjmů. klcrćjsou prcdmčlcm ılzınć 7. příjmů. poor prťnlpoklúdanć prı'_|m_\ v Kč
.\1:ı[c Sjcrlnı'ıno pojıàIčnıˇ pro .xicjná pojısmfı nchczpcćx"

51) 0110 000,-

NE

\' provozuvnıl` Se vyrábějí nebo Zpracovavuji puıruvin)
S provozovaııou Činnoslı' Jsou Spojcny práce S hořlm munıi nebo chcııìıkulicnu.
rudıoakuvnímı látlxam: neho S oıcvřcným ohnćm
S provo'muınou Činnosti 15011 .špojcny práce S v_\,ˇbušm`n:ımı u [raskêıvuuxmı
S provozovruıou ćmnosu' Jsou Spojcny prace \c výškách nad ř m
S ćınnosu Je Spoıcno provozování Slřcdıska praktického vyučování
hc7 právní Subjckm i1_\' nebo pracoviště przıklıckćho vyučou'mı
Prı posk)10\'z'ıııí Služby dochı'ızı' k odkládání věcí Zılkﬂznı'ku na ınıšıcch,`:\'10rá ııc)50u1n';ılulılíd:iııﬂ

NE

NE
NE
NE

NE
NE

4. Pojlstná nebezpečí ı rozsah pojištění
4. l. Pojıšıćní s: S_ıcdnž'ı\á pro případ pr-J\`nı'ııı přcdpiscm Sunovcnć odpmćdnusıı za škodu vzniklou jınćmu \' Souvısloslı S
~ Činnoslmı u\ cdcnýnu \c Upısu Z Obchodního rcišlřıku 'nˇc-nćhu Krzıwkým úřadem \ Ĺslı' Nad Laıbcm` Č 1551412004. Lc
dnc 1-1. h 2000
4.2. Odchyluć od Clanku 3 hodu 1 písm. H hluplukm _\"ch poıišluych podmínck Sc pojıšlćni vztahc ı na škody na věcech. na
klcıjšçh poJıšıćný provııdćl Objcdıhmou Cınnosı. pokud 1;: Škodí“ došlo prom, g'c [ıuo Čınnošt byla provedena vudnč Předpokladem vzruku práva un plnění 7, popšlćnıv JL' Skulcčnosl. Žc poiıšıćny dodıýcl pí'cdťpsaný uchu notorıcky Známý Či běžné pouŽímny postup. rcSp návod k používání zarizcnı, Stroje ncboJiné včcı

Pojıštćní \` Základním rozsahu Se hjcdııiná S hmılcm plnűní \ Kč
Poyııšıćní \ Základním rozsahu SC šJcnlnz'ıva S uzcmnım rozsahem
l'OJıšıćni \' Základním rozsahu Sc Sjcdnmá `\po1uuć:ısu `. KC

111111111111111__
Ceská rcpublıka
2 501).-

warna ` z 3

ĹZOQVlZíSEOZEO

2. Smluvní ujednání

Ked oojštêriı DPO'GZ

CSID nojistré Smlouvy
Stav“ x datu

Pořaoovo (Šlo pojêštèní l

B 2015

4v3. Pojištění Se dıˇilt` Sjednn'và v rozsahu těelitı.` dolożck
Dolożka V70 Pojištění odpovědností za Škodu způsobenou jinak než na Zdraví, usmi'ccnímv
poškozením. míčcm'm nebo pohłešovánim vćcí

Se tiıcdnnvz't. že pojištěni >c vztahuje iıii odpmćdOdclıvlnć od ustanovení člí'inku I bod l dopìiˇikovvch pojistných pndriii'iiel`
zdrıivi této osoby. poškozením. ZiiiČcním nebo
ıii
poško'lení
jinýiıi
nebo
t'irıizcm
než.
nost Zn Škodu vzniklou třcti osobě jinak
Předpoklndeiii vzniku prava iia plnění Z pojištěni v
pohřešouˇiiiíııi vćei. kterou ıtiı't tato osoba te vlastniçtu nebo v iıžívani
trviin: pojištěni v Souvislosti S pojištčnou Činnosti
dobe
v
došlo
události)
r075nliu tohoto ujednání jc. Zu ke \"/iıiku (Škodn'ć
Odpovědnost Zıi Škodu vzniklou prodlenim Se Spliiıi
nuvztahtije
však
se
Pojištění
`iiiiı
\_vpl_\"\`ajie
ćinností
této
Z
nebo Utahv
Sehodek nıi tiituıićníeli liodrıott'ıch,jcjıchż Správou
Za
ćdiiost
odpov
na
nevztahuje
ıićníiii Smluvní povinnosti Dále So pojištění
'ini S cennými papíry. Pojištění Sc rovněž ncvztahujc
byl pojištěný' pověřen. a na odpovědnost Za Škodu vzniklou při obehodovı
Či doZorČí rudy jiıkćkoltv obchodní společnosti
nstva
představe
ćlcnciıi
jako
na odpovědnost za Škodu Zpi'isobenou pojištèným
` na odpovědnost Za Škodu vzniklou v Souvislosti S
Dale` Sc u_icdiıa\,a, Žc pokud ıicní níżc uvedeno iiriıik. pojištćiií Se nCtahuiz
o dotace a granty. za Škodu v7niklou v Souvislosti
Žádosti
ıı
Zpracovzii
vćctne
L'iııe
poradenstvím ve včecch dotací Z Evropske
im pohlcdm ck
S organizaci veřejných Zakázck ıi dale vzniklou v Souvislosti S Wiıinhan
2th) 000_KC
v
plnèni
m
Subliniitę
Se
Pojištění \ˇ rozsahu dolożky V70 Se Sjednživá
republika
Česká
POjíŠtènı \' rozsahu dolożky V70 Se Sjcdnatć S územním rozszihciii
2 500.Kč
v
tí
Pojištění v rozsahu dolożkv V70 Se Sjcdiiavà So Spolut'ićas

m.
Dolożkn V73 Pojištění odpovědností Za škodu na vèccch provzatých pojištěný
závazku,
jeho
m
j'cż maji být přcdmčte

poiıxti jí'cli podmínek Se ujťdnı'ivıi, żc pojišteiií Se vztahuje na
Odchylnè od ustıinoveiii Člzíiikii Tibod I písiii b) doplňkových
je
iiiiijí být přediiićtontjcho Zıi'ťti7ku Pojıštčiií Sc však nevztahu
odpovědnost 7.:ı Škodu na věcech převzat VCh pojištćiijš'ıivjeý.
ích Siiiltiv
přepravn
Z
škodu
/ıi
iiuèt
ıidpmćd
i`.;i
jt`
nevztıiliiı
Si:
na Škody vzniklé poliıˇ'ešovıiním věci Pouštění
lUtI 000.plnění \ Kč
Pojištení v rozsahu dolożkv \"7.'\ Sc Sjudiiz'ivıí Se štıhlimitciii
Č'cskaˇ republika
i
rolsıihen
územním
S
Pojıštčni v rozsahu dolořkv V75 Sc Síednava
2 500.'t Kč
Pojištčni v rozsahu doložk) V73 Sc Sjcdiiàvıi Se Spnilıiuùıihti

i pojíšťomou následkem pracovního úrazu nebo nemoDolożka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotn
cí Z povolání
ni'ikludù vynaložených

'. ŽL' pojištcní Sc vIIttiliujc i na italirıidii
Odehvlnè od doplrikotvch pojistných podiıiiiick Sc tijcdiiava
pojištćiićho \ dusledku iicdbalostního protipráviıího jednaanec
Zštnıćstn
i
prospčd
vc
Zdravotní pojišťovnou iiri Zdravotní péči
povolitkd)` SL' na odpuvćdiiust Za pracovní ura7 nebo nemoc Z
ni pojištěného. Toto pojištění Sc však vztahuje` jcn nzi prípzidv,
nosti Zaııićstn'zivatclc 2a Škodu při praodpověd
pojištěni
Zakonne
vzlahuie
mimi.
púči
ii
ní. ke kterým Sc itaklıidv ıia /dr'nivoti
byla
Ze v době trvání pojištěni došlo k pracovnímu t'iraılu nebo
covním uraZu nebo ncmoei 1 povolání, Za předpokladu,

ZjiŠtèna ncnioc Z povolání.
plnciii \ KC
Pojištění v rozsahu doložky V79 Sc Sjcdıiáu'i Sc Subliııiıtem
rozsahem
i
uzcniníii
S
Sjędiiavé
Sc
V79
Pojištění v rozsahu dulużkv

l 000 UUO:
Ceská republika

2 500_-

Pojištění v rozsahu dolożkv V79 Sc Sjcdiiava Se Spoluućasti v KC

na
vcli pojistných podmínek Sc ujednavri. żc Zachranovací naklady
44. Odchyliiè od ustanovení Clanku lt) bodu l všeobecn
ho
Sıednanć
plnění
o
pojistnéh
Stihliniitu
nebo
do 30 "/0 limitu
Záchranu Životz“. nebo Zdraví osob nahradí pojištovna ricjyvše
vaei iir'ikltidv ij'íkıijí
v pojistné Smlouvě pro pojisiiie nchczpciží. kterého Se Zaclii'ano

5. Roısıh pojištění

Pni. č.

Ol

UZ

` Pøjiﬂinć v Kč

Pøjixıná nęhøzpnči'

Pojištění odpovědnosti Za Škodu

Připoiištční odpovědnosti Za Škodu `. rozsahu dolożkv V 7U

Připojištění odpovědnosti Za Škodu v rozsahu dolożkv V 73
03
ní odpovědnosti Zıi Škodu \ roahu doltiżkv V 70
Připojiště
ÍIJ'J
Pojistné zıı všechna pojistná neheıpcčí v Kč
Pojištćiií Sc Sjednzivı'i S Obchodní Slcvou 47.0(1 *'It'n tj \' Kč
Roćni pojistné po Zaokrouhlcrıí v KČ

A
74 SOL-l

Zakladnim rozsahu

l 200..
'

l 348.5 000.82 (JSI).38 564.43 487.-

6. Počátek a doba trvání pojištění

o listu
Zttli do konce pojistného roku vc šiiiynlii ujednání Úvodníli
Pojištění Sc .sjednı'iva mi dobu od (JO 00 hod dııc l5 ts.
kalciiíeíiii
náslcdtij
v
dni
í
předcház
ptı_ıi‹tiićlio roku dcri v roce. který
Snilouvv Pro účely tohoto pojištění je pošlcdiiíiii dnem
roku
ii
pojistıieh
dnem
dá'rníiii roce. ktcrv Se dnem či ıiićsíeerii Shotlujx' S pr\ niiii

7. Přílohy
ího rejstříku C lřilılfìtlt'lﬂl
Součástí pojistné Smlouvy jsou přílohy' výpisu 7v obchodn
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8. Zúvěreční ujednání
lÍìdpm'čdı pojıslnılxﬂ na dotazy pujıšťuvny :x L'ıdııjc um uxcılcnć u Iuhıvlu pvııšıčxu Sc pm aìuy' [_nı udpuvčdı nu písı'nmc doma/y
pnjıšťnvı“ ıı povııslnik S\ ým pndpıscm pxmr/ujc _ıcjich Lˇıplnusı :ı prıı\x!ı\ \\.\ı.

Poıısmík S\ˇ\"ıı\. pudpısuııı dále po“ rZu_ıc< żç' převzal pojıslnc ľwdnıınk)A ıı\ udz'ııć \ bodů 2 2 lolıulu puııšlćní
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