Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.

Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném Znění

Krajská Zdravotní, a.s.
sídlo:
zastoupená:

ıcoz
DIČ:

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

25488627
0225488627

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Usti nad Labem, Oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení:

č. účtu:
telefon, fax:

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:

j
(dále jen „objednate|“)

a
HELGOS S.r.o.

Sídlo;

Revoluční 8, 400 O1 Usti nad Labem

Zastoupená:

Vladimírem Lazarem, jednatelem společností

ıco:

46711732

DIČ:

0246711732

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Usti nad Labem, Oddíl C, vložka 2570

bankovní spojení:

č. účtu:
telefon, fax:

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

I.
Předmět smlouvy a dila

1.

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
3
„Modernizace výtahů Krajské zdravotni, a.s. - Nemocnice Most, o.Z.“, Za podmínek této Smlouvy

níže uvedené dílo - „Modernizace výtahů Krajské Zdravotní, a.S. - Nemocnice Most, 0.2.“. Rozsah

2.

díla je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
Zhotovitel Se ZavaZuje provést dílo:
a) vsouladu se Zadávací dokumentací shora uvedené veřejně Zakázky, a v rozsahu a kvalitě dle
položkověho rozpočtu, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, a při respektování potřeb Objednatele
vzhledem k provádění dila za plného provozu objednatele.
včetně demontáže a ekologické likvidace stávajícího Zařízení,
uvedení do provozu včetně Ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejimacích a provozních
testů a ZkouŠek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, Ověření deklarovaných
technických parametrů nabízených přístrojů dle Zadávací dokumentace,
dále instruktáže pracovníků odboru správy a údržby nemovitostí Objednatele, případně dalších
uživatelů a Zaměstnanců objednatele včetně vystavení protokolu O instruktáži,
předání všech příslušných dokladů,

likvidace obalového materiálu,
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
v souladu s ČSN 730540-2 a dalšími předpisy detailně popisujícími způsob montáže a zaćištěnl.

i)
j)

na své vlastní náklady a na své riziko v souladu se Zadávacími podklady1 a odpovídajícím
postupem, kterýje v souladu s právními předpisy a s ujednáním této smlouvy.
řádně a s náležitou odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné
činnosti. V případě, že využije k provádění dila nebo jeho části externi dodavatele, nese
odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.

k) vsouladu sveškerými zadávacími podklady. Zhotovitel prohlašuje, že si dostatečně prostudoval
Zadávací podklady a Seznámil se s rozsahem dila 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
předpisy.
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu praci, Za sledování a
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a Za zachování pořádku na
stáveništi.
Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle Zákona č. 309/2006 Sb. a případně
respektovat pokyny koordinátora BOZP. Současně se Zavazuje uhradit smluvní pokutu dle sazebníku
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.
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II.
Doba a misto plnění
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 účinnosti smlouvy zajistit přípravu
komponentu (tj. výrobu výtahu a Zajištění veškerých dodávek nezbytných k řádnému provedeni dila), a
do 8 týdnu ode dne předání staveniště provést montáž výtahu. dokončení a předání dila.
Místem plnění je Krajská zdravotní, as. - Nemocnice Most` o. Z., JEPurkyně 270. 434 64 Most.
budova ,EI výtah č. 34.
Staveniště bude zhotoviteli předáno a převzato nejpozději 12. týden od účinnosti smlouvy. Zhotovitel
vyzve Objednatele k předání staveniště 3 dny předem. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací
je ihned po řádném předání a převzetí staveniště. Objednatel si však vyhrazuje možnost posunutí
terminu Zahájení prací s ohledem na své provozní a organizační potřeby.
Zhotovitel se Zavazuje vyklidit staveniště nejpozději v den předání a převzetí dila.
Splněním díla se rozumi ůplné dokončení dila, vyklizení a podepsání Zápisu o předání a převzetí
staveniště ze Strany objednatele a budoucího uživatele, předání dokladů o revizích, 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 částí díla bude
Sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma stranami.
V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede Objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam
vad a nedodělků včetně Závěru, zda se jedná O vady, které brání či nebrání užívání díla a případně
termínů jejich odstranění zhotovitelem. Pokud Se Zhotovitel s objednatelem nedohodnou na termínech

odstranění Zjištěných vad díla, nebude dílo objednatelem převzato. Vzávěru protokolu objednatel

prohlásí, zda ná základě přejímaciho řízení dílo přejimá či nepřejímá. Vpřípadě, že nebude dílo
převzato, dohodnou vzápise Osoby odpovědné za předání a převzetí díla náhradní termín přejimky.
Tato dohoda nemá vliv na právo Objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.
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III.
Cena díla a platební podmínky
Cena dila je stanovena ve výší 131500000 Kč bez DPH.
K ceně dila dle či. Ill. bod 1 smlouvy bude připočtené DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění
a Za její určení a vyčíSlení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost zhotovitel.
Cena dila stanovena postupem podle bodu 1 a 2 tohoto článku je cenou nepřekročitelnou, je cenou
konečnou a Zahrnující veškeré plnění dle této Smlouvy, tj. jsou v ní Zahrnuté i veškeré nezbytné náklady
k řádnému plnění předmětu díla.
Práce, služby, činnosti a položky výkazu výměr, které nebudou provedeny, nebudou předmětem
fakturace.
Smluvní strany se dohodly, že na plnění dila nebudou poskytovány Zálohy.
Podkladem pro vystavení daňového dokladu - faktury je převzetí díla objednatelem stvrzené
v předávacim protokolu. Zhotovitel je Oprávnén 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 dnú od doručení
faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 Zákona (ˇ:A 235/2004 Sb., o dani Z přidaně
hodnoty. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn Zaslat jí ve
lhùtě splatnosti Zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta
splatnosti počíná běžet Znovu od opětovněho Zaslání náležitě doplněněho či opraveněho 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.
Nebezpečí škody na díle přechází Ze Zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.
1,
2. Vlastnickě právo k dílu (nově Zhotoveně věci) přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

V.
Odpovědnost Zhotovitele Za vady a jakost
Zhotovitel přebírá Záruku Za jakost dila, zejmena Za to, že veškerá ve smlouvě uvedená dokumentace
bude řádným podkladem pro řádnou realizaci Záměru.

Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určeněmu ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku

obvyklěmu. V případě vady díla si dojednávají 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
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schválených
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technickými

normami

a

bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu
pro tento typ realizace tak, aby dodržel smíuvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek
sjednaných v těto smlouvě je Závaznou povinností 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 vZnikIě po předání díla nebo jakekoli jeho části Objednateli.
Zhotovitel přejímá Závazek (Záruku Za jakost), Že dílo bude po dobu Záruční doby Způsobilě pro použiti
ke Smluveněmu účelu.
Záruční doba činí 24 měsíců ode dne předání bezvadněho dila.
Zhotovitel se Zavazuje případně vady díla bezplatně Odstranit do 10 dní po doručení reklamace
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovaně vady

díla v uvedene lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 %

Z celkově 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 tě části díla, kterěho se
odstraňovaná vada dotýkala, o čemž vyhotoví Zápis, Ze ktereho bude Zřejmě, Zda je reklamováná vada
odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.
Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu Škody či jíně sankce.
. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám Způsobeným jeho činností včetně možných škod
pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu Způsobenou dodavatelem), a to nejměně ve

výši 3.500000,- Kč coby minimálního limitu pojistně částky. Kopie těto pojistně 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 pojištění odpovědnosti Za škodu Způsobenou
dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na
pojištěni nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve Sjednaně ceně.

_\

Vl.
Porušení smluvních povinností
. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok Z
prodlení ve výši 0,005 °/ø Z celkově ceny Za dílo Za každý kalendářní den prodlení.
. V případě, že prodlení Zhotovitele se splněním díla, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve
výší 0,25 % Z ceny dila 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 reklamačního řízení, ktere bude objednatel písemně
reklamovat v průběhu Záruční doby pro předmět díla, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,25 % Zceíkově ceny díla bez DPH Za každou vadu nebo nedodělek a Za každý i
započatý den prodlení. OZnačiI-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádněmu
užívání díla, případně hrozí nebezpečí Škody velkěho rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany
smluvní pokutu v dvojnásobně výši.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu Škody v plněm rozsahu.
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě Zhotoviteli.

VII.
Práva a povinností smluvních stran

Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům Zhotovitele bezpečný vstup do dotčených prostor
objektu Za účelem přípravy a realizace dila dle smlouvy.
Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčena ustanovení obecně
závazných předpisů a technických norem, a to Zejména Z hlediska bezpečnosti práce, požární Ochrany
a ochrany životního prostředí. Zhotovitel zajistí provedeni bezpečnostních Opatření pro ochranu osob,
zvířata majetku.
Zhotovitel plně zodpovídá za Škody Způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své
náklady a bezodkladně odstraní.
Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které
vnesl na staveniště, včetně strojů ajiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých
nebo jimi vyvolaných.
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VIII.
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 50 000 Kč bez daně Z přidané
hodnoty, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č.

340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti někteiych 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 prohlášují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejich
příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 Zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném
rozsahu.
Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná
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 této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy Z ní vyplývající příslušnými ustanovení
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá Ze smluvních stran
obdrží jedno vyhotovení.
Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným Orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky
dotčené projektem a jeho realizací 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 veřejné správě, ve Znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její
účastníci svými projevy vázáni. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí této 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 č. 1 této Smlouvy. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají přednost před Zákonnou
dispozitivní úpravou. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně Zadávací
dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemně přednosti; tělo smlouvy,
příloha č. 1, příloha č.2, příloha č. 3, a příloha č. 4.

Není-li vtéto smlouvé výslovné ujednáno jinak, veškerá právní jednání činèná v písemné formě si
smluvní, veškerá právní jednání činèná vpisemné forme si smluvní strany doručují osobne oproti

podpisu druhé smluvní strany, dátovými 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 vzáhlavi této smlouvy,
případně na jinou adresu písemné sdélenou příslušnou smluvní stranou. Je-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 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové
schránky dodána, považuje se posledním dnem lhůty písemnost Za doručenou.
Zhotovitel i objednatel shodné prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejim podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážně a srozumitelné,
nikoliv v tísni Za nápadné nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autenticnost této Smlouvy
svým podpisem.

v Usti

u

Příloha
1. Všeobecné obchodní podmínky KZ, as.
2. Sazebník
3. Kopie pojistné Smlouvy
4. Položkový rozpočet

KZ10_SC30001VšeObecné Obchodní podminky KZ, as.
o veřejných ZakaZkách, jakožto jiná právnická osoba, dle § 2

Všeobecné obchodni podmínkv společnosti

odst4 2 pism. d) tohoto Zákona

Krajská ZdravotníI a.S.
6.

Pravnim

subjektem

Opravnéným

k

uzavírání

smluvních vztahu je vždy KZ. as. Subjektem Oprávnëným

jednat Za KZ, as. je generální ředitel společnosti, lng. Petr

Identifikační úda'e

Fiala. Právo podpisu objednávek pro jednotlivé Zaměstnance

Název: Krajská Zdravotní, as

je upraveno vnitřní směrnici.

ıč: 25488627
7.

DIČ: (3225488527
Sidloì

Všechny Smlouvy procházejí před jejich podpisem

vKZ, a.s. vnitřním schvalovacim procesem`

Zpracovavána

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

smlouvy,

Zastoupena:

Zpracovatelem

a

Smlouva je

schvalována

garantem

ekonomickou výhodnost posuzuje Zaměstnanec

úseku ekonomického řízení a controllingu` právní správnost

garantuje právník KZ, as. Na schvalovacím procesu se
mohou podílet i jiné osoby, jsou-li určené zpracovatelem nebo

Telefon:

garantem smlouvy.

email:
Všechny smlouvy musí být sepsány v českém

8.

Kontaktní osobaı

jazyce. Je-li smlouva sepsana ve vícejazyčném Znění. je

Telefon;

rozhodné Zněni smlouvy v českém jazyce, případné muže být
vyhotoven

e-mail:

Znaicem

Ověřený

překlad,

je~|i

tak

dohodnuto Smluvnimi stranami.

Obecná ustanovení
1.

soudním

Smluvní strany se zavazuji řešit veškeré případné

9.

Tyto všeobecné obchodni podminky upravují práva

spory Smírnou cestou. Budou-li takova jednání neúspěšná,

a povinnosti společnosti Krajská Zdravotní, a.s. při uzavírání

případné spory mezi Smluvními stranami jsou oprávněny

smluvních vztahu mezi Společnosti Krajská Zdravotní. as.

rozhodnout

(dále jen KZ,

rozhodčích soudu je vyloučena.

as.)

a jejími

obchodními

partnery nebo

Zákazníky (dále jen Obchodní partner).

2.

10.

Tyto všeobecné obchodní podminky jsou

Závazné

obecne'

České

soudy

republiky.

Příslušnost

V případě. Že by kterékoli Z ustanovení smlouvy

bylo či se dodatečné stalo neplatným nebo neúčinným, budou

pro všechny obchodni partnery a zákazníky KZ. as., tj. pro

ostatní jeji ustanovení posuzována jako oddělitelna a platnost

fyzické a právnické Osoby, které ji Zašlou Objednávku nebo

či účinnost smlouvy jako celku Zůstane Zachována. Pro takový

uzavřou písemnou smlouvu, která bude Obsahovat Odkaz na

případ se KZ, as. a obchodní partner Zavazují na Zakladë

tyto Všeobecné obchodni podmínky.

vzájemné

dohody

ustanovení

3.

Tyto

všeobecné

obchodni

podmínky

Vstupuji

vplatnost dnem jejich zveřejnění na internetových Stránka'ch

nahradit

takovým

neplatné

ustanovením,

které

nebo

neúčinné

bude

nejlépe

odpovídat účelu Smlouvy a vùlí smluvních stran při jejim

uzavření.

Společnosti KZ, a.s4 (Www.kzcr.eu). Společnost KZ. a.s. si
Smluvní podmínky

vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodnipodmínky kdykoli
upravit.

4.

1,

Veškeré

a obchodním

vztahy

mezi

partnerem,

všeobecnýmiobchodnimi

společnosti

které

podmínkami

KZ,

nejsou
upraveny,

as.
těmito

se

řídí

příslušnými ustanoveními Občanského Zákoníku.

5.

Právní vztahy

se

řidi

platným

právem

České

vztahu řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejmena
pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pñ výběru

dodavatelu postupuje KZ, as. dle Zákona c. 137/2006 Sb..

Garanti

Uvolnil:

1.5.2014

VPOC

VKK

2.
as,

Jako smluvní strana musi být vždy uvedena KZ,
identiﬁkovaná

údaji

nejméně

vrozsahu,

uvedeném

v techto všeobecných obchodních podmínkách v čl. l.

republiky. KZ, a.s. se při navazováni a uzavírání obchodních

Účinnost odi

Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy ve

dvou vyhotovenich. není-li sjednáno jinak.

3.

Každá

smlouva

musí

obsahovat

podstatné

náležitosti pro daný typ smlouvy dle platných právních

předpisul Vždy musí Obsahovat vymezení předmětu plnění

ajeho vyčíslenou

hodnotu,

dobu

plnění,

dobu

platnosti

a účinnosti Smlouvy, datum a misto podpisu smlouvy, platební
Schvalil:
GR KZ

Distribuce:
intranet

Verze:
7
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a dodací podmínky. Cena se ve smlouvě Stanoví v Kč bez

Obsahovat podminky pro odstoupení a pro výpověď smlouvy.

DPH i včetně DPH. pevnou částkou nebo Zpusobem výpočtu.

případně ukončení dohodou,

Každá smlouva musí dále obsahovat popis Zpusobu předání

pokud pro něj taková povinnost nevyplývá Ze Zákona nebo
pravomocněho rozhodnutí příslušného soudního či Správního

KZ. as. a Obchodními

Návrhy smluv Se mezi

orgánu.

partnery do jejich podpisu předávají v elektronické formě. ve
Microsoft

prostředky

zpracovatelných

formátech

Office.

gv

S výjimkou příloh. U kterých to není technicky možné.
5.

dodávkách

o

poskytovaných KZ. as. obchodním partnerem třetí osobě.

prokazatelně.
4.

údaje

nezpřístupnít

Závazek

f.

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

oprávnění

požadovat smluvní pokutu pro případ

prodlení S dodáním Zboží ze Strany obchodního partnera. jež
muže

Pro Standardní typy smluvních vztahu a opakované

činit

a oprávněni

nákupy používá KZ. as. vzorové Smlouvy. obsahující všechna

minimálně

001%

požadovat

úrok

Za

každý

den

Z prodlení

prodlení.

Za nedodržení

potřebná ujednání a respektující tyto všeobecné obchodní

splatnosti faktury Ze strany KZ. a.s.. jež muže činit maximálně

podmínky. Obchodní partneři jsou povinni respektovat tyto

0.005% Za každý den prodlení.

vzory. není-li dohodnuto jinak.
6.

Strany

být ze

musí

Smlouvy

Návrh

h.
mohou

uchazeče

být

učiněny

výhradně

písemným

dodatkern

ke

smlouvě.

podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou
ktomu Oprávněnou. Originál či úředně Ověřená kopie tohoto

i.

oprávnění musi být v takovém případě součástí návrhu

souhlas obchodního partnera pro případ. že je

Oněm jako o poskytovateli Zdanitelného plnění zveřejněna

smlouvy uchazeče.
7.

Závazek. že jakekoliv změny či doplnění Smlouvy

zpusobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost. Že je

Návrh smíouvy musi obsahovat následující práva

nespolehlívýrn plátcem DPH. v souladu Se zněním 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 správce daně poskytovatele

Nejsouvli

a povinnosti.

a.

Smlouvě

ve

následující

a Zbývající část kupní ceny o daň poníženou obchodnímu

Závazek obchodního partnera dodržovat po celou

partnerovi na účet umožňující dálkový přístup v souladu se

dobu Obchodní spolupráce (veřejně Zakázky) platně právní

zněním Zákona č. 235/2004 Sb..0 DPH. (tzn. účet musi být

předpisy a provádět veškerá plnění vsouladu splatným

zveřejněný).

právním řádem.
b.

souhlas

obchodního

se

partnera

zveřejněním

IV.

Platební podmínky
sustanovením

Vsouladu

§

1963

Odst.

2 zák.

smlouvy vsouladu spovinnostmi KZ. as. jakožto subjektu

1.

povinného dle zákona č. 106/1999 Sb.. O svobodném přístupu

č. 89/2012

k informacím.

Závazkověho vztahu. kdy na straně dlužníka vystupuje KZ.

c.

Závazek zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb..

oochrané osobních údajù. ve Znění pozdějších předpisu.
o

opatřeních.

jejichž

a

údajích

osobních

mlčenlivost

by

Zveřejnění

o

bezpečnostních

ohrozilo

Zabezpečení

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

Sb.,

Občanský

Zákoník.

Zduvodu

povahy

as. jakožto poskytovatel Zdravotnich služeb, jehož příjmy
vpřevażené

většině

Závisí

na

platbách

Zdravotnich

pojišťoven. se splatnost faktur stanovena na šedesát (60) dni
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 měsíční zálohové platby. tyto musí

d.

oprávnění KZ. a.s. Od smlouvy odstoupit kdykoliv

být Splatné vždy k určitému dni v měsíci. a výše zálohy muže

během její platností Z dùvodù pomšení smluvních povinnosti.

činit maximálně 80% z předpokládané platby Za dodávku

nebudeeli závadný stav vyvolaný porušením takové povinnosti

vdanem měsíci. Platební kalendář Záloh předloží dodavatel

odstraněn ani během přiměřené lhuty poskytnuté v předchozí

před začátkem dodávky.

písemné výzvě poškozené Strany.
2.

e.

na

mechanismus.

kvypořádání

vzájemných

předčasného

ukončení

základě

práv

smlouvy.

a

dojde

veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb.,

pro

případ

odani Zpřidané hodnoty. ve Znění pozdějších předpisu.

Závazku
Každá

Všechny faktury (daňové doklady) musí splňovat

kterého

smlouva

Účinnost od:

Garant:

Uvolnil:

1.8.2014

VPOC

VKK

musi
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účinným

v době fakturace,

avšak

výslovně

musí

vždy

obsahovat následující údaje:

(daňovém

dokladu).

V případě

uvedený na faktuře musí

daňového

dokladu

účet

Splňovat podmínku dálkového

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

Běžný daňový doklad musí Obsahovat

Účet musi být Zveřejněny,
obchodni ﬂrmu nebo jméno a příjmení, popřípadě

a.

název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu,

sídlo

nebo

místo

podnikání

plátce.

který

5v

V

případě

rozumí výdajový
daňové ídentiﬁkační Číslo plátce, který uskutečňuje
plnění,

název. dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu.

sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se

uskutečňuje plnění,

pokladní doklad

cena

vystavený zákazníkem

a potvrzený KZ, as. nebo příjmový pokladní doklad vystavený

6.

Obchodní

panner

je

povinen

uhradit

veškeré

Závazky vùči KZ, as. podle pravidel stanovených v těchto

všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li s KZ. as.

písemně sjednány platební podminky individuální,

daňové identiﬁkační číslo, pokud je Osoba, pro

7.

kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,

Zboží či služby, je

ev

evidenční číslo daňového dokladu`

pokutu ve výši 001% Za každý den prodlení.

f.

rozsah a předmět plnění,

8A

g.

datum vystavení daňového dokladu,

h.

datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty,

d.

se

KZ, as.

Obchodni ﬂrmu nebo jméno a příjmení, popřípadě

c.

převodu

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

uskutečňuje plnění,
b.

bezhotovostního

považuje Za uhrazenou Okamžikem připsání příslušné částky

Dojde-li k prodlení Obchodního partnera s dodáním
KZ, as. oprávněna požadovat smluvní

KZ, as. neposkytuje Zálohy na budoucí plnění.

s těmito výjimkamí:

a.

trvala' dlouhodobá plnění se stanovenými termíny

vyúčtování

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

jeden

měsíc nebo

delšími

(např.

dodávky energií, předplatné periodik)

data vystavení daňového dokladu
b.

i.

jednotkovou cenu bez dané, a dále slevu, pokud

plnění, u nichž je nutné nebo obvyklé, Že platba je

předpokladem přijetí objednávky (kurzy. Školení,

není obsažena vjednotkove ceně.

Zájezdy, rekreace)

j.

Základ daně`

k.

Základní nebo Sníženou sazbu daně nebo sděleníx

Obchodním partnerům, zákazníkùm a pacientúm stěmito

že se jedná o plnění osvobozehé od daně, a odkaz

splatnostmi:

9.

na příslušné ustanovení tohoto Zákona,
l.

výši daně; tato daň muže být Zaokrouhlena na celé

koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší Se
Zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší

KZ, as. fakturuje a vyúčtovává svá plnění svým

a.

Dle uzavřených smluvních platebních podmínek

b4

14 dnu pro Samoplátce Za Zdravotnické výkony

c4

8 dnu pro plátce regulačních poplatku za Iúžkovou

pe'čí

než 0,50 koruny Se Zaokrouhlí na celou korunu
dolú,

3.

d.

Nebude-li

faktura

(daňový

doklad)

obsahovat

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

10.

do 14 dnù za ostatní plnění

KZ, as. vyžaduje platbu zálohy ve výší až 100%

předpokládané ceny odż

splatnosti V takovém případě se přeruší běh Ihuty Splatností a

nová Ihúta splatností počne běžet doručením opravené faktury
(daňového

dokladu).

prohlašuji,

že

navzájem

Započítatelné

V

této

veškeré jejich
ve

souvislosti

smluvní

strany

vzájemné pohledávky jsou
smyslu

ustanovení

§

a

samoplátcù za plánované zdravotnické výkony

b.

od právnických a fyzických osob, které Své Závazky

plní dlouhodobě se Zpožděním, a to na základě

1982

pokynu vedení společností

občanského Zákoníku.

11.
4.

Faktury

(daňové

doklady)

se

platí

bankovním

převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře

Účinnost od:

Garant:

Uvolníl:

1.8.2014

VPOC

VKK

Pro Zajištění muže KZ,

dalších Zajišťovacich

as.

požadovat použití

nástrojů, jako je

bankovní záruka,

ručitele apod.
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12.

U

vztahu

Se

Zdravotnimi

pojišťovnami

Za

poskytnutou Zdravotní péči postupuje KZ` a.S. podle platných
předpisu a s ohledem na ostatní aspekty Smluvního vztahu.

vynaložené náklady přímo Se vztahující k soudnímu sporu
o náhradu škody. a to včetně nákladu na právní zastoupeni.
f.

ustanovení.

že

výlučným

je

Studie

výsledek

vlastnictvím Zadavatele. V případě. že by v rámci plnění

13.

Pro případ, že o prodávajícím jako O poskytovateli
zveřejněna Zpusobem umožňujícím

Zdanitelneho plnění je

dálkový přístup skutečnost. že je nespolehlivým plátcem DPH.

Smlouvy o provedeni Studie došlo k vytvoření vynálezu ve
Smyslu zákona č. 527/1990 Sb.. O výnálezech. průmyslových
návrzích.

Zlepšovacich

a

náleží

právo

na

v souladu Se zněním Zákona č. 235/2004 Sb.. O DPH. Smluvní

vzorech

strany sjednavají. Že Za Splnění závazku kupujícího uhradit

puvodcovstvi Zkoušejicímu, případně jeho jinému puvodcí.

sjednanou kupní cenu je považováno. uhradí-li kupující částku

Vpřipadě, že právo na puvodcovství vznikne komukoliv Ze

ve výši daně na učet Správce daně poskytovatele a Zbývající

zaměstnancu nebo pracovniku KZ. as.. zavazuje Se KZ` a.S,

část kupní ceny o dan 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 Uřadu prumyslového

podminky

při

uzavírání

smluv

o provedeni klinických hodnoceni
1.

vlastnictví4

Vzniknou

KZ,

Ii

-

Obchodní

a.s.

jakékoliv

náklady

jednoznačně a prokazatelně související S převodem prava na

Klinické hodnocení je možne provést pouze na

základě písemné Smlouvy. Při uzavírání smluv O provedení

patent. popřA na jeho využití. zadavatel se Zavazuje tyto
náklady KZ, as. proplatit.

klinických hodnocení (dále jen studie) plati tyto podmínky
a smlouva musí Obsahovat následující články prokazující tyto
Jiná ustanovení

Skutečností;
a.

k

provedení

Studie

musí

být

udělen

souhlas

1.

Tyto podmínky Se použijí přiměřené i pro uzavírání

bezúplatných

příslušnou etickou komisí

vztahu

či

vztahu

nepodléhajících

režimu

obchodního Zákoníku a řídících se občanským právem. tj.

b

ve Smlouvě musí být uvedeno místo provedeni

Studie. jméno hlavního zkoušejícího a přibližná doba trvání

např. darovací smlouvy, Smlouvy o výpujčce, dohody O uznání
dluhu a jeho uhradě, apod,

studie
c.

je-Ii Smlouva o provedení Studie předložena jako

dvoujazyčná, rozhodující je jazyková verze Česká

Vztahy uzavřená nebo uskutečněné před datem

platnosti

těchto

všeobecných

Obchodních

podmínek

že zajistil před uzavřením Smlouvy na provedení studie
pojištění odpovědnosti Za škodu pro sebe i zkoušejiciho.
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

rozhodnuti

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 pojištěni je
přílohou Smlouvy.
e.

závazek zadavatele Studie. Že pokud bude vuči KZ.

as. Uplatněn nárok na náhradu Škody, kterou lze prokazatelně
přičitat Zadavateli či učinkum hodnoceného léčiva, poskytne
Zadavatel náhradu škody v takove výši. v jake subjekt
hodnocení Úspěšně uplatnil svuj nárok u Soudu. resp4 Zajístí
plnění Z příslušné pojistné Smlouvy. v takove' výši. v jake'
Subjekt hodnocení úspěšně uplatnil Svuj nárok u Soudu.
Pokud bude vùči Zdravotnickému Zařízení uplatnën nárok na
náhradu škody ve Smyslu věty první tohoto odstavce. kterou
lze prokazatelně přičítat zadavateli či učinkum hodnoceněho
léčiva.

Zadavatel

se

Zavazuje

uhradit

KZ.

se

nemění. Jakékoli další změny již musi být v Souladu S těmito

Závazek zadavatele Studie a jeho prohlášení O tom.

d.

2.

as.

Účinnost Od;

Garant:

Uvolnil:

1.8.2014

VPOC

VKK

učelně

Schválil:
GR KZ

Distribuce:
intranet

Verze:
7

Strana:
4Z4

Přiiøha 80D - SAZEBNÍK SMLqicH POKUT ZA PoRušovÁNí PŘEDPıSů BOZP
Pokuty níže uvedene jsou maximalni. Objednatel si vyhrazuje pravo stanovit výši pokuty dle Svého uvážení a do výše uvedeného maxima
na Základë podkladů. které Obdrží Od koordinátora BOZP.

ı. 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 řeší revize a kontroly elektrických

2

3
4

.
..
.. .
.
,
.. .
c
spotrebicu, rucni el. naradı a prodluzovacı kabely, pouziti naradi spotrebıcu a
.
.
.
. .
prodluzovacich kabelu bez revizi,

1000,- Kč Za osobu a případ

Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení

(elektrických, zdvihacich, iiakøvých a pıynøvýchj

_

..

_

.,

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

1500" KC Za pr'pad

Porušení pravidel pro lešení, Závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále
pak pro docasn'e konstrukce'I výkopy aostatniˇprace viz NV 501/2005 Sb.
poklopy vstupnıch sachet (premistene ci chybejici), poskozeni kanalizaci a
ostatní porušení na stavbě plynoucí Z NV 101/2005 Sb

5000; Kč Za případ

5

Neopravnena manipulace Se Strojı a Zarızenım (prislusne odbornostni Skoleni), 5000: Kč Za případ
transportnım zarizenım

6

Nedodrzeni pokynu'pro pouzivani bezpecnostnic prikazu pro prace na
elektrickem Zarızenı a na Strojnim zarizeni

7

8

9

Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních Či
Subdodavateıeę Odmítnutí
dechové Zkoušky

5000: Kč Za případ

.

..

.

.

.

5000,- Kc za pripad a vypovezenı osoby Z areálu Stavby

Nedolozenı prislusnych technologickych postupu pro provadene prace a
cinnosti

1000: Kč 2a případ

.. .
,
.
.
. ..
,
Neohlasenı pracovniho urazu vlastního pracovníka ci pracovnıka
Subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad
stavbou

5000- Kč u úrazu s dobou pracovni neschopnosti delší než 3
rasovni dn
p
y
5000.- Kč u úrazu s hospitalizaci
15000,- Kč u smitelnèho pracovního. úrazu

ıı. POŽÁRNÍ ocHRANA
Poř. č. Druh porušení

Max. výše pokuty

1

Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlašeni zahájení,
přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu Zajištění
5000,- Kč Za případ
požární bezpečnosti

2

246/2001 sb. a NV č. 408/ 2004 Sb.

5000' KC Za pr'pad

3

Zneuzıtı nebo Snizeni ucınnosti Zarızenı a prostredku, ktere SlouZı jako
ochrana pred pozarem

5000; Kč Za případ

4

Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.

1000,- Kč za případ

5

Nedolozeni pozarne technických charakteristik pouzivanych nebo
skladovanych latek

1000: Kč Za případ

6

Nedolozenı prokazatelneho skolerıi nebo Odborne prıpravy pracovnıku
ˇ, 1000; Kč Za Osobu a případ
konajıcıch prace v prostoru se Zvysenym nebo vysokym pozamım nebezpecım

7

Pouzıtı, ci umısteni nevhodných nebo nefunkcnıch prostredku pozarnı ochrany 5000: Kč za případ
do prostoru stavby

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

iıı. živoTNí PROSTŘEDÍ

Str. 1 Ze 2

.

..

Poř. č. Druh porušení

Max. výše pokuty

1

Poruseni Zákona c. 350/2011 Sb.. prı nakladani s chemickými látkami a
pripravký

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

3
4
5

Porušení Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a Zákona č. 201/2012 Sb.
Únik ropných látek nebo chemikálií
Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií

5000.- Kč Za případ
3000.- Kč Za případ
1500.- Kč Za případ

6

Nedovolene ukládání Odpadů, netřídëní odpadů, jejich nedovolená likvidace,
dovoz odpadů Za účelem likvidace, neohlašení předpokládané produkce
odpadů, neohlášeni eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí

5000,- Kč Za případ

ıv. osTATNí
Poř. č. Druh porušení

Max. výše pokuty

1

Porušení Zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)

2000,- Kč za osobu a případ

2

Provadenı praci. pro ktere pracovnıcı nemaJı potrebnou odbornou Způsobilost
nebo Zdravotnı Zpusobılost

2000: Kč Za případ

3

Neprovedenı nebo nezaiisteni Skolenı Zamestnance, Subdodavatele Z pravidel 2000: Kč Za případ

platných pro stavbu
4

Neodstranenı Zavady Zjistene koordinatorem nebo pracovníkem maJıcı dozor
nad stavbou ve stanovenem terminu

5

a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačeni pracovního odëvu ﬁremních

5000: Kč Za případ

Neoznačení Zařízení Staveníštë a ostatních pronajatých ploch ﬁremni Značkou
2000,- Kč Za případ nebo osobu

Značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů
s

Nedodrzenı a nerespektovanı uklıdu svereneho areálu, neudrzovani objektu a
Jeiıch okoli, rovnez tak samotne Stavby

2000: Kč Za případ

Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory

2000.- Kč Za případ

Zcizení předmětů v areálu stavby

1000.- Kč Za případ a vypovèzenı' osoby Z areálu Stavby

9

Porusenı podmınek vstupu Zamestnancu nebo Zamestnancu Subdodavatelu do 1000; Kč Za Osobu a Vypovëzeni osoby Z areálu stavby
areálu stavby

10

Nezabezpecenı pronajatých prostor, neuzamcenı vlastních ci pronajatých
vozidel a mechanizace, parkovarıi na nevýhrazenych mıstech

11

1000; Kč Za případ

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí Z areálu stavby, nerespektování pokynů
.
,
ˇ
..
ˇ
ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným Zaměstnancům stavby
Stavby
areal“
Z
Osoby
Vypovezem
a
pripad
za
Kc
5000'
odmítnutí
investora)
Zástupci
BOZP,
koordinátor
mistr,
(stavbyvedoucí,

předložení Zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla
12

Vnášení střelných Zbraní nebo výbušnín do areálu Stavby

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

13

Opakované porušení dle speciﬁkace pokut ohodnocených maximální částkou
n . 6 mesicu
. , n
do 10000: Kč V prubehu

. .
.
.
. .
Dvojnasobek maxima predesle pokuty

S'trA 2 Ze 2

mčástpojiSmé Smlouvy
Číslo pojistné Smlouvy:
Stav k datu 2l. 12. 2011

MMMWMMWWWWW

l. lOZOOVSôôSDl

Vl'38

Kód produktu: DP

Uvodní čáSÉ

pojistné Smﬂouvy Č.:
Pojištění odpovědnosti podnikateiú

Česká pojišťovna .1.5.. Spálcná 'IS/Vló, 113 204, Praha l,

v obchodním rejstříku Městského So idu v l"i'č~. c, Oddíl B, .ˇIèżˇnı l~64

j MIKI., iC »14222956, DIČ CZÓ99()0|273, Zapsaná

Pojistník (ten kdo S pojišťovnou uzavřťi mto pojistnou Smlouvu u. Zavﬂı/„ıì nˇ; .Iuadiı pojistné):
Název firmy HELGOS s r.0,dáľcjxc1HELGOS mio.

IČ. 46711732

Ulicć,č_.:p Revoluční, 206 S
Obec: Ústí nad Labem l, PSC: »vOO Ol S. ăi: CESK I. REPĹ, BL.ˇ \z`x

Plátcc DPH: ANO

uzavřeli tuto pojistnou Smlouvu o Pojištění odpovědnost podx:.Ĺ-;

2. Společná ujednání pro všechna pojlšiëııí v této pojistné smlouvě
2.1. Pojistná Smlouva Sc Skládá Zićio Úvodní Části, cdnoili výchl.Vist'ì pro príSĹuŘV1.'1 'xijiiŠtćıni a Z listu
Rekopiiulace Obsahujíciho přehled pojištění a rozpis plateb pojistného,

2.2. Pojištění Sjednané podle této oojistnć smlouvy (dále 'co Sml'ˇ` u' j. su ıí.ì1ˇ ˇ'Ă'cm Č. 37/2004
Sb., o pojistné Smlouvě a o
Změně Souvisejících Zákonů \V pl“.mém Znění lﬂir'zlc 1 :1 zákcnì, j.
.11.71. `.`.ı .ˇı Lálc Smiuvnı.V.V.1 ujcdnánz'mi uvedonými pro jednotlivá pojištění. Ujednání, ktera ncmajı pısčııınoıı f
' obsah ".m ćto <mlou\ˇy.j.šou neplntnfl
2. 3. Pojištění v rámci téio Smlo'..Vv`V'jjsou Sjcdztíma S .šutomútickouj:'110 on V. i:í
Zc .lplvnuıínn doby na kterou oyì o;poji ětčn".
Sjednáno, pojištěni nezanil-.ˇá u prodlužuj: Sc ...1 další pojzsinzl rok, poKud pojzsniik nebo pojišťovna nssdšli
druhému účast-

-.
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SCHE.MATlCKY OBRÁZEK řJRO LEPŠÍ ORIENTACI V POJISTNÉ SMLOUVĚ

É
'z 1'

3.2,
(Y
Í' TF

V' Ž

ÚVODNÍ CAST :IOJISTNÉ SMLOUVV
obsahuje zákšadni údaje o S'V'Í..II.Ir\l;'h Stranêcř* a obecoá u Ldnê'm' vz.al1u icı' Se na
Všechna SOjlŠlêľIÍI. 'Vi .C <Vn|^ I ě :cjmż ra onflnulfż plátce pojistného a Zoù: Ob 'Ihrauv nojižíľ'ê'ľc.

JEDNOTLIVA POJíSTENl
Cêšti Sn*l^o=.ˇV,V obsanu .'(í .ıeirıènn .Loap o osob-ě Dojištëﬁébo a »ıonKre'tnı' úoaje o ıíednotluiy'.: u SIOdnao c\ p: šžém': fo 'nacř
Sal) Dojište'nl, pojlstná nebeznećl,m Sto

.. o; Štć-f 'ﬂýˇše pcjčtrénoì.

_ '['l

i.
z

REKAPlTULACE
posledqı Část Smlouvu' SV" V'

ˇ"'ˇ' Vˇ`Vr Vox. o D ìtt/Ch pojišíèn 'hc I/ pojVš'né €n`loovë

a o Vox VJSVı Dluw'x'. nˇ;
'"'ˇ' :'V'Ví'oć ikon Vie nl nebo .12.11/ı'enloového pojištění
I bdzˇž'.v0 ",Zd I úÍxÉM r" .ˇV'Viı '..ˇV` 3.5.31 iVVˇš^r`V .z

Klientský Servis tel.: +420 8M llà 4.14,\.‹'V.vV„V.`.V.CoskaeDjlstoma.:Z

Sirana i z Z
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1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:

,X
4:0 prooıiıtu: DP

Cislo pojistné Smlouvy:
Stav k datu 21.12.2011

obnovy
nlku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku że na dalším trˇˇ ání pojištěni nemá Zájem. Datum

je Stanoven na l5. 8. každého roloı To platí pro všechnu poii;t›~: .í. ilt.ˇ`'Z byln sjednáno ˇˇ prubehu roku.

2.4. Ujednâvá se. že jednorázové pojistné budt` lu'azcno v l Splâtcc. Splatnost splátlcyjc vždyk 'ˇ 5.8 každćlio roloı.
2.5. Ujednává So, že pojistné bude plnoeno bczhoıovosíize přsvodeın :in účet Č :

pod voriubilnlm symbolem

2.6. Pojišťovna má právo pití xmčnč pojisteni upruvit pojistné podle Sn'zeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištěni So pro účely této Smlouvy rozumi změnu v rozsahu pojištění, tj. cıuenu Zmena pojistne částky, limitu plnění, připojištění
dalšího předmětu pojištění, dalšího pojistného nebezpečí, Zmena nebo připojištění dalšího místa pojištění nebo Změna Spolu-

účasti.
2.7. Tam, kde se ve Smlouvě hovoří 0 pojištění podnikatelů, Jsou tim mineny pro i'líčcly teto Smlouvy též i jine druhy právnických osob, Zejména jednotky územní samosprávy. Orgány státní správy, Sdružení. neziskové organizace apod.

2 8. Dohodou obou smluvních stran byl u v této U“.ˇodníč L'xstı prov edenısı
datajc platná tato verze pojistné Smlouvy.

uš inností Ode dne Zl. l2201l Změna a od tohoto

2.9. Článek Řešení sporu v přislušnýoh Všeobecných pojistných podmínkách Se mění tak, že v bodu l se doplňuje Odstavec,
který Zní ; Náklady řízení, jimiž jsou Zejména hotové výdaje účastníku či jejith Zeistupcu ponese Zpravidla Strana která ve
Sporu neměla úspěch. Odměna Za Zastupování, pokud Je Zástupcem advokát íatiˇ: k nákladům rízení Tato odměnu Se řídí
`.ˇyhl č. 484/2000 Sb. v platném Znění (popř. dle předpisu, kteryjí nahradí v době rozhodov ání) a ve vztahu k náhradám vyhl.
č. 177/1996 Sb. v platném Znění (popř. dle předpisu, klon," jí nahradí ˇ.ˇ době rozhodování), :t to obdobnějako v řízení před
soudem. Pokudje advokát plátcem DPH, patří k odmění) a l; náhradáin Částka DPH dle platné Sazby.
2.10. Ujednává Se, že tato Smlouva jc Zároveň pojistkou.

2.11 Odchylnč od příslušných ujednání Všeobecných pojist'ˇol podníínel; se ujednávˇi., /c v pripadč Zámku pojištění Z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojisšˇťotnč celć pojistno Z“. pojistný rol .

3. Závěrečná prohlášení pojistnﬂta
Pojístník prohlašuje, že veškeré jiní posl'J mute iníoımˇnice a odpovědi ˇˇ teto smlouu jsou uplně u pravdivé7 a zavazuje se
oznámit pojišťovně bez Zbytečného odkladu všechny zmeny. Pojistnil Současně. potvrzuje, Že převzal pojistné podmínky uve-

dené najednotlivých listech Smlouvy UvedenoI pojistné podmínky jsou součástí pojistné Smlouvy u pojistnik prohlašuje, že je
seznámen sjejich obsahem. Pojistník dále pıohlašujc, že Scznáı i. poiíštčnelio s obsahem této Smlouvy včetně uvedených. pojistných podmínek.
Smlouva v účinnosti od Zl. 12 2011.
/ / /
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Číslo pøjísmć Smıøuvyz
snvi<đnnxzı 12 2oıı
Kód pojištěni: DPOOZ
Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti zn škodu podnikatele

11111111111111111ıı ıíıi i íi ili íiı ı ı1111111111 1 1 1 1

V1 QQ

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:
Česká pojišťovna 11.5., Spálená 75/16, 113 04. Praha '1,

ťskd republiku. IČ 45272956, DIČ C2699001273, Zapsaná

Pojistnil-ı, Pojištčný:
Název í'ınny: HELGOS sro.

IC: 46711732
Na Základě požadavl-nı pojistníkn je Sjednána tato změna pojištěıtı. které. nahrıízujo předchozí verze pojištění tohoto pořadové-

O

f,
:n
ı„

r.CS
,v
ı v
(4.
'ø

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součásti smlouvy výš

IˇW
(L

ho čísla aje platná ode dno 21. 12. 2011,

2.2. Toto pojištění Se řídí Všcohcciıyıni pojistnými podmínkah" pıo pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 ídálejen
„všeobecné pojistné podmínky“), Dopli'ıkovymi pojistnýmí poçinıínkann pro pojištění obecne' odpovědnosti za škodu podni-

katele a průmyslu DPPP 2005 (dale jen „doplnkovć pojístne podmínky), ujednánııní v Úvodní ćásti pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.
3. Odpovědí pojlstníka na dotazy pojišťovny
Výše příjmů, kterćjsou přcdmčtem daně z příjmů, popl'ˇ. předpoklfitinnć příjmy 1' KC
ľvíátc sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí".I
NE

35 000 000,-

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny
S provozovanou činnostíjsou Spojeny práce S hořlavínann nebo ohsniikollíemí,

NE

radioaktivními látkami nebo s otevřeným Ohnčm

N15

S provozovimou činností jsou Spojcny práce S `.f§,"buš1`.111111111 o tfnsknvínnmí
S provozovanou činností jsou Spojeny práce ve výškách nnd 5 m
S činnostíje spojeno provozování střediska praktického vyučovani
bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování
Při poskytování Služby dochází k Odklàdání včel :zákazníků na místechI která nejsou trvalo hlídána

.NE
NE
NE
NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění
4.1. Pojištění Sc Sjednávži pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti Za Škodu vznikloujınćmu V Souvislosti S:
- Činnostıni uvedenými ve výpisu z Obchodního rejstříku vedeného Kraiskym úřadem v Ústí Nad Labem, č. 15524/2004, ze
dne 14.6.2006
4.2. Odchylně od článku 3 bodu l písni. c) doplňkových pojistných podmínek se pojištění vztahujei na škody nn věcech, na
kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud kc škodě došlo proto, Ze tato činnost byla provedena vadnč. Předpokladem vzniku práva nn plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržcl předcpsaný nebo notoricky známý či běžně pouŽívaný postup. resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jine' věcí
Pojištění v Základním rozsahu Se sjednživći s límítum plnění v Kc
Pojíštčm' v základním rozsahu So Sjednživá s územním rozsahem
Pojištění v základními rozsahu Se sjetlnavíł spoluúčasti v KC

10 000 000,Česká republiku
2 500,-
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v obchodním rejstříku Městského Soudu v Praze, oddíl B. `Vˇložčka 1464

Číslo pojistné Smlouvy:

Kód pojištěni: DPOOP.
Pořadové číslo pojištění:

4
i

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto
doložel \.
Doložka V70 Pojištění odpovědností za škodu
Způsob onou jinak než. na Zdraví, usmrcenim,
poškozením, zníčením nebo pobřcšováním věci
Odchylně od ustanovení článku 2 bod í dopln
í: ových pojistných podmínek se ujedn
žívá, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak
než úrazem n elm jiným poSl :ozením zdrav
í této osoby, poškozením, zničcníxn nebo
pohřešováním Věci, kterou má tato osoba
ve vlastnit: tvi nebo v užívání Před
pokladem vzniioı práva na plnění z pojišt
rozsahu tohoto ujednáníje, že ke vznik
ění v
u (škodnć ud ıilostı) došlo v době trván
í pojisteni v souvislosti s pojištěnou
‹bo vztahy Z této činnosti vyplývajíc
činností neími. Pojištění se však nevztah uje na odpo
vednost Za škodu vzniklou prodlením
ním smluvní povinnosti. Dále se p ojiště
Se Spinení nevztahuje na odpov čtínost za scho
dek na finančních hodnotách, jejic
byl pojištěný pověřen, a na odpov
hž Správou
čdnost za škodu vzni kl ou při obchodování S
cennými papíry. Pojištění Se rovněž nevz
na odpovědnost za škodu zp ůsobenou
tahuje
pojištčnýmjako či enem představenstva
či dozorčí rudyjakćkoliv obchodní
Dále Se ujednáv á, že pokud není níže
společnosti.
uvedenojinak. pojí Štční se nevztahuje na
odpovědnost za škodu vzniklou v souv
poradenstvím ve věcech dotací Z Evro
islosti s
pské Unie v Četnč zpracová nı' Žádosti O
dotace a granty, za škodu vzniklou v
s organizací veřejných zakázek a dále
Souvislosti
vzniklou v Souvi siosti s vymahzˇıním
pohledávek.
Pojištění v rozsahu doložky V70 se
sjednává Se subiim item plnění v Kč
Pojištění v rozsahu doložky V70 Se sjedn
200 000,áv á s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu doložky V70 se
Česká republika
sjedn ává se spoluú časti v Kč
Z 500,4.4. Odchylnč od ustanovení článk
u 10 bodu i v šeobecnyeh pojistných
podmínek so ujednáv á, že Zacht'añov
záchranu života nebo zdraví osob nahra
ací náklady na
dí poj išt'ot'nu nejvýše do 30 % limitu
nebo sublimitu pojistného plnění Sjedn
v pojistné Smlouvě pro pojistné nebe
anćho
zpečí, kte rého se zachraňovaoí nákla
dy týkají.
5. Rozsah pojištění

Pøı. č. Pojistná nebezpečí

01

Pojišıčni ødpøvčdnøxıi za škodu v zákiﬂánnn
føzsn

Pojistné v Kč

hu
Připojištění odpovědnosti za škodu v
rozsahu doiožky V 70
Pojistné za všec
02

_]
60 SQ

hna pojistná nebezpečí v Kč

l 200,-]

Pojíštění se sjednává s Obchodní
slevou 30,00 “/„ tj. v Kč

61 732,-

Roční pojistné po zaokrouhiení v Kč

18 520,-

43 212.'

6. Počátek a doba trvání pojištění
Sjednanć pojištěníje účinné od 00:0
0 hod. dne 214 12. 201 l

7. Přílohy
Součástí pojistné smlouvy jsou přílo
hy: výpisu z obchodního rcjs tříku Č.
1552412004

8. Závěrečná ujednání
Odpovědi pojistníka na dota zy pojiš
ťovny a údajejixn uvedené u tohoto pojiš
těni' se považují za odpovědi na písem
pojišťovny a pojistnik Svým podpisem
né dotazy
potvrzujejcjich úplnost a pravdivost.

Pojistník Svým podpisem dále potv
rzuje, Že převzal pojistné podminky uv
etlenć v bodě 2.2. tohoto pojištění.

/z
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Číslo pojístnć Smlouvy

Stav k datu lŠA ě' 2015
Kód pojıšlční DPOÚZ

Pořadové číslo pojıštćııi: l

Pojištění odpovědností Za škodu podnikatele
l. Účısmlcl smlouvy
Pojišťovna:
(Ťc\`kı'í pıııtšl'ovnıt .tsH Špı'ılcnà 7."`ll". llŤ* 114. Praha l4 C'uskfí rcpnhlík:í_ IČ 45272^15fx DlC' ("Ĺ(ı`ì0“lllł7`~. ıíıpsunt'ı
\ obchodním rcrıxlříktt .\lć>t>k~;lıo `xotıtlıt v Przt/L'. oddíl B, vlożkıı l-lb-l
Pojístník. Pojíštčný;
Nàzcx l`ınıt_\ˇ HELGUS ,xxr o

[C 46711732
Nzı /t'tklıídć požadavku pojíﬂlníktt ıc Scnana tıtto Změnu poJıëtćní. ktťíıí nahrazuje předchozí vcrzc pojtštćní tohoto pořadovélto Ctsla ujc platntí odc dnc li 87 2015

2.1. Toto pojtštćní Je nedílnou Souúaslı Snılotny vyšc ínˇn-Llcnćho číslu

2.2. Toto ponštùni Sc 'rıdí Všeobccnjímı ponstnýtnı podmínkann pro pojištění odpovědností Za Škodu VPPOS ZUOS ('dálcjen
„všżzøbęçnć pojısınć podrıíínky"l, Doplňkovýmı po_ıí_Sln_\ˇ'mí podınínkamt pro pojıštèní obcçnć odpovědností Za Škodu podnikatclc a průmyslu DPPP 3005 (dále jen „doplňkové pojıstnć podíııíıılxˇy"t` ujednánímí v Uvodní Citstı pojistné Smlouvy a ujed-

nánínıí tohoto pojıšıèní
3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
\/'_\I\`c pí'íjmt'ı` které Jsou předmětem tlnııcˇ Z příjmů` popí píctlpnklz'ıdıtnć příjmy v Kč
.\1;ít\: Svıcdnıíno pouštění pro _xıcvınžı pojísmà íıclıcžrpcćı"

50 000 000.-

NE

V provozovně Sc vyrábějí nebo zpracovávají potravin)
S provozovanou ćinností Jsou Spojcny princ S lxoílžtvínnnn ncbo cltťtnıkzílicıní.
rudıoaktıvııítttí látkami neho 5 otc\ řcnýtn ohnćm

V

S provozovnnotı ćınností Jšou Spojcny práce S vyfbtıšnínıtmı a tí'êtskıívınınnı
S provozovnnou Čínnnstí _ísou Spojcny prace \ c výškách nııd 5 ní
S Čınností Je Spojcnu provozovêšní Střediska praktıckćlıo vyučování
bez právní Snbjcktıvíty nebo pracovtštć pruklıckćho \`)tıčo\;ítíí
Pří posk) to\ :ìní Sluìb)v docltıízí k odkládání \C'cí Pıíkazníků na míštcclı. která nejsou trvale lílídúna

NE
Nlj

NE
NE

NE
NE

4. Pojistná nebezpečí ı rouah pojlštění
4.1A Pojíšlćní Sc Sjcdnzívá pro případ právním přcdpíscín Stanov-:no odpovědností Za škodu vzniklou _íínćnıo v Souvıslostı S^
“ Čínnostnn uvcdcnýnıí vc v3' pısu Z Obchodního rcíštríku vedeného Krıíﬁkym úřadem \` Ĺ'Stí Nad Labem, Č. 15524/2004, Zc
dnc lﬂlA f) 20041
4.2. Odchvlnć od Čìankn 3 bodu l písm4 c) doplňkových pojísınych podmínek Sc pojíštůní vztahu): ı na Škody na věcech, na
kterých pojıštćný prm'àdnšl Obıcdnanou Ctnnost. pokud k: škodí“ došlo proto, Iv: tato Cınnost byla provc-ııa vzíolnčv Předpokladcın vznıku práva na plnění 7. pojištèní ıc Skutcćnoﬂt. Žc pojıšlćny dodıżcl píˇçdťpsanv nebo notoricky Známý či běžně pouZívzín)y postup, rcsp návod k používání zaiízcní. Stroje ncbojínć věcí
Pouštění \ˇ Základním rozsahu čL' >jˇcdnzıva S Innncm plnění \ Kč
Pnjíštćní \ Základním rozmlın >c šjcclnrívżt S nzcmntm rozsahem
l'njıš'tční \ˇ 7ùklndnítn rozšnhu >ť Sıcﬂlnr'ívıı xpolnučastı x KC

lt) HU“ H00,Ccška rcpublíka
2 §00,
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2. Smluvní ujednání

C Šdo tiojístré Smlouvy
Stav K (tato "D B ZUlš

kod poj Štènı DPO'CJ
Potˇdtíovť t'istn pojištěni l

4.3. Pojištění Sc dı'ılc Sjcdiııívı't v rozsahu těchto doltiżęk

Dolożkn V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdravi. usnıt'ccnímV
poškozením. míěením nebo pohłešováním věcí

Se ujcdndvi't. kt: pojištěni se vztahuje nu odpm ědOdchylně od ustanovení článku 2 hod l dopíı'ikmych pojístnvch podmínek
n Zdi'mí této osoby. poškozením. zníčením ncbo
poškomnít
jiným
nebo
urıízcm
noż
jinak
osobě
nost Za Škodu vzniklou třetí
eni v/.nikıi prfívtí na plnění Z pojištění v
Prcdpoklıíd
pohrešuuinítn věci. kterou mši tato osoba \ě v'ìustnteni nabo v užívání
v Souvislosti s pojíštěnou Činnosti
pojištěni
trvání
do'oě
v
došlo
události)
(Škodnć
\"/niku
ke
in:
rozsahu tohoto ujednání jn:`
Škodu vzniklou prodlenítn se Spl7ıi
t
odpovědnos
nıi
nebo vztahy z této ćinností vyplývnjít.`ími` Pojištění :c však ıicvztnhujcl
hodnotách._icjıehż Správou
finančních
nzi
Schodck
Zu
ědnosi
odpt'n
na
ncvztııhuje
pojištění
Sc
Dále
něıiíni smluvní povinností.
Sc rovněž nevztahuje
Pojištění
papíry.
cennými
S
í
byl pojištěný pověřen. a na odpovědnost za Škodu vzniklou při obchodován
obchodní Společnosti
jakékoliv
rady
dozorčí
Či
stva
představen
Členem
jako
pojíšıěným
u
na odpovědnost za Škodu zpùSobcrto
na odpovědnost za Škodu vzniklou v Souvislosti s
Dvš'ılc` Se ujednání, Ze pokud není niże uvedeno jinak. pojıàtèıií Sc nevztahujť
dotace a granty. za Škodu vzniklou v Souvislosti
o
Zádosti
Zpracovanı
včetně
L'nıe
Evropakcl
z
dotací
poradcnstvím ve vèccch

x organizací vcrcjnvch zakázek a dále vzniklou v Souvislosti s vvniżihıinıni pohledávek

ZUO 000.Ceska republika
Z 500.-

Pojištění \' rozsahu dolciżk)| V70 se Sjednàvri Sc Sublmnteín plnění v KČ
í'ojištènı v rozsahu doloìky V70 Se Sjednáva s uzctnnítn tozsžılıětn
Pojištění v rozsahu doložkv \"7(l Se Sjednàva' Sc Spolut'tcastí \ KC

Dolożka V73 Pojištění odpovědnosti za Škodu na věcech ptcvzatých pojíštèným.
jez mají být předmětem jeho závazku.

i podmínek Se tıjt“dn:i`.:i, zu pojištěni Se vztahuje tiıt
Odchvlně od ustanovení Clr'uiktı 3 bod I písni b) doplňkových pojıktnvcl
jeho zıivıı7ku Pojištění So však ncvztnliujn`
předmětem
hvt
odpovědnost 'za Škodu nžı věcech převzatych pojíštětiyni. jcż maji
Z přepravních Smluv.
škodu
Zu
oši
odpovědn
nıi
iicvziıihuje
Se
Pojištění
nit Škody vzniklo' pohí'ešovuníın věcí
lUO 000..
v Kč
Pojištění v rozsahu dolożky VT* Sc Sjedníıva Sc šuhliniitciıi plnění
Česká republika
rozmíhcin
i'ızctnníni
š
Sjcdntíviı
Sc
Pojištění v rozsahu dolnžky \'73
2 500.Pojištění v rozsahu dolożky V73 Se Sjcdnàvıı Se Spolut'iěısti v Kě

ou následkem pracovního úrazu nebo nemo~
Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovn
ci z povolání
, ze pojištěni So vztahuje í na náhradu tiı'iklndù vynaložených
Odohylnè od doplnkovvch pojistných podmínek Se ujedntivt'i
nçe pojištěného v dusledku iicdbnlosˇtni'ho protíprı'ıvníhu jednáznměsinıt
prospecli
vc
péčí
zdravotní pojišťovnou na Zdravotní
kdy Sc na odpovědnost za pracovni urnz nebo nemoc z po\ olč'tní pojištěného. Toto pojištění Sc však vztahuje jen nu případy.
pojıštonı odpovědnosti 'zaměstnavatele za škodu pří prit:'z'ikonııć
\'./.i.ihujc`
vítìoii,
pcčt
zdtuvotní
ıiu
ní. kc kterym Sc ttilikludy
trvání pojištění došlo k pracovnímu t'irazu nebo byla
době
v
že
du.
covuiní t'ırazu nebo nemoci 7.. povolání` za předpokla

zjištěna nemoc Z povolání.
\ KL"
Pojištění \ rozsahu doložky V79 SC Sjcdnává Se Subítinıtem phictti
rozsahcni
uzctnním
S
Sjednává
Se
\"79
dolożky
rozsahu
Pojíštèní v

l 000 000iČeská republiku

2 500.-

Pojištění v rozsahu dolożky V79 Sc sjednává Se Spoluùtostı v Ke

podmínek Sc iıjcdnžıvá. že Zochranovací náklady na
44. Odchylně od ustanovení clanku lt) bodu l všcobecnvch pojistných
nebo Subhmítu pojistiıcho plnění Sjednaného
limitu
do FU 'ă'n
Záclirztnu zivota nebo zdraví osob užil-.radí pojišťovna ncpjšc
tyk'zijí
ttz'ıklzídy
vnci
Zachrano
Sc
ktctěho
í.
nebezpeč
v pojistné Smlouvě pro poıistiie

5. Rozsah pojištění

Pøi. č. tPnjisiná nøhøzpøči
Í)l

02

Yi'øjisınć v Kč
74 502,-

Pojištění odpovědností Zn Škodu v Zitkludtiint rozsahu

Připojištění odpovědností Za Škodu \ˇ rozsahu dolożkv \" 70

Připojištění odpovědnosti '/.a škodu v rozsahu doloží“ V 73
03
Připojištění odpovědnosti zzi Škodu \ rozsahu dolożky V 79
Ill-'1
ľ'ojistné zu všechna pojistná nebezpečí v Kč
Pojíštćní Sc Sjcdııává S obchodni Slevou 47.00 mi) tj v Kč
Roční pojistné po Zookrouhlvtní v KČ
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j
j

l 348,5 000,82 050x
38 564:
43 487.-

6. Počátek a doba trvání pojištění

do konce pojistného roku vc Smyslu tíjcdıíàní Úvodního listu
Pojištění Sc Sjcdnı'ıvá nu dobu od HOOÍ) hod diíc` l5 5-;4 ZUIS
'ı roku dcn \ roce ktory předchozí dtit v následujícím knlcnSmlouvy Pro t'iěcly tohoto pojištění jc poslednim dnem p‹ıji\`tıíe'li‹
o roku
pojistnéh
dncin
prvnim
x
dárníni roce. ktcr)y St: dnem :t ıiiěsi'ccnı Shoduje
7. Přílohy
x" ISSN/3004
Součásti pojistné Smlouvy jsou přílohy vy' pisu 7. obchodního rejstříku
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8. Závěrečná ujednání
Odpovćdı pOJiSInıka na dotazy pojišťovny J údujc ıı'ın uvcdcnć u [nhoıo pvııšıčm Sc pnvıxżuﬂ za Odpovčdı nu písemné domzy
pojıšı'uvnx a pOJıSmík _“ ým podpıscm |›Lıı\“rıııjc _ıcjıch (ıplnusı :x przıvdımsL

Pqıısıııı'k Sxým pndpıscın Llı'ılv: pon r'Lc4 Ze pí'cq puııčmc pudmınky uvedené \` hodí: 2 2 luhulu puııšlćnı'
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