Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.

Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platné
m Znění
Krajská zd ravotní, a.s.
sídlo:
zastoupená:

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

IČO:
DIČ:

25488627
CZ25488627

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soude
m v Usti nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní Spojení:

č. účtu:
telefon, fax:

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a
HELGOS s.r.o.

sídlo;

Revoluční 8, 400 01 ústí' nad Labem

Zastoupená:

ıčo:
Dič;

48711732
0246711732

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí 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 Smlou
vu
l.
Předmět smlouvy a díla

1_

Předmětem této smlouvy je Závazek Zhotovitele
realizovat pro Objednatele na Základě výsledku
zadávacího řízení k Zakázce s názvem „Modernizac
e výtahů Krajské zdravotní, a.s.“ a to část 2
„Modernizace výtahů

Krajské Zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí

nad Labem, 0.2.", Za
podmínek této smlouvy níže uvedené dílo - „Mode
rnizace výtahů Krajské zdravotní, a.S. Masarykova nemocnice v Usti nad Labem, 0.2.“. Rozsa
h díla je specifikován v této smlouvě a v jejich
přílohách.
Zhotovitel se Zavazuje provést dílo;
a) vsouladu se Zadávací dokumentací shora uvede
né veřejně Zakázky, a v rozsahu a kvalitě dle
položkověho rozpočtu, který tvoří přílohu č. 4 této smlou
vy, a při respektování potřeb objednatele
vzhledem k provádění díla Za plného provozu objedn
atele.

b) včetně demontaže a ekologické likvidace Stávajícího
Zařízení,
c)

uvedeni do provozu včetně ověření jejich funkčností,
provedení všech přejímacích a provozních
testů a zkoušek dle platně legislativy a provedení
příslušných revizí, ověření deklarovaných
technických parametrů nabízených přístrojů dle Zadáv
ací dokumentace,

d) dále instruktáže pracovníků Odboru správy a údržby
nemovitostí objednatele, případně dalších
uživatelů a Zaměstnanců objednatele včetně vystavení protok
olu o instruktáží,
e) předání všech příslušných dokladů,
f) likvidace obalového materiálu,
g) Za průběžného odstraňování odpadů a provádění úklidu
nečinnost vzniklých prováděním díla či
dodávkou materiálů, výrobk

ů a Zařízení, a to vždy bez Zbytečněho Odkladu pote,
kdy tyto odpady a
nečistoty vzniknou
h) v souladu s ČSN 730540-2 a dalšími předpisy detailn
ě popisujícími způsob montáže a Zaćištění.

i)

j)

na své vlastní náklady a na své riziko v souladu se Zadávacímí podklady, a
odpovídajícím
postupem, který je 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 díla nebo jeho části externí dodavatel
e, nese
odpovědnost Za provedené práce stejné jako by prováděl dílo Sám.

k) vsouladu sveškerými Zadávacími podklady. Zhotovitel prohlašuje, že si dostatečně prostudova
l

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
předpisy.
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, Za
sledování a
dodržování předpisů O bezpečnosti práce a Ochraně Zdraví při práci a za zachován
í pořádku na
staveništi.
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 dilo bez vad a nedodělků převzít a Zaplatit dohodnuto
u cenu
Za jeho provedení.

ll.
Doba a místo plnění
Zhotovitel se Zavazuje provést dílo vcelém rozsahu a předat ho objednateli do 20.
týdnů ode dne
účinnosti smlouvy. Jednotlivé dílčí termíny plnění jsou uvedeny dle místa plnění v odst. 2
tohoto článku.
Místem plnění je Krajská Zdravotní, as. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,
o. z., Sociální

péče 3316/12A. 401 13 Usti nad Labem

-

budova T výtah č` 34 - Zhotovitel je povinen do 12 týdnu ode dne účinnosti smlouvy
Zajistit
přípravu komponentu (tj. výrobu výtahu a Zajištění veškerých dodávek nezbytných
k řádnému
provedení díla), á do 8 týdnu ode dne předání staveniště provést montáž výtahu. dokončení
a
předání díla. Staveništé bude Zhotoviteli předáno nejpozději 12. týden Od účinnosti
Smlouvy (dle
odst. 3 tohoto článku)

-

budova .L`" výtah čV 30 - Zhotovitel je povınen do 8 týdnu ode dne účinnosti smlouvy Zajistit
přípravu
komponentu (tj výrobu Zajištění veškerých dodávek nezbytných k řádnému provedeni díla),
a do 2
týdnu ode dne předání staveniště provést montáž komponentu výtahu. dokončení a předání
dila.
Staveništé bude zhotoviteli předáno nejpozději 8. týden od účinnosti smlouvy (dle
odst. 3 tohoto
článku)

-

budova L výtah č. 31 - Zhotovitel je povinen do 8 týdnu ode dne účinnosti smlouvy zajistit
přípravu
komponentu (tj. výrobu a Zajištění veškerých dodávek nezbytných k řádnému provedení
díla). a do 2
týdnu ode dne předání staveniště provést montáž komponentu výtahu. dokončení a předání
díla.
Staveništé bude zhotoviteli předáno nejpozději 8. týden od účinnosti smlouvy (dle odst.
3 tohoto
článku).

-

budova 4„N+l\/l“ výtah č. 39 - Zhotovitel je povinen do 12 týdnu Ode dne účinnosti smlouvy
Zajistit
přípravu komponentu (tj. výrobu výtahu a Zajištění veškerých dodávek nezbytnýc
h křádnému
provedeni dila). a do 8 týdnu ode dne předání staveniště provést montáž výtahu.
dokončení a

předání díla. Staveništé bude Zhotoviteli předáno nejpozději 12. týden od účinnosti smlouvy (dle

odst. 3 tohoto článku).

Zhotovitel bere na vědomí, že samotná montáž komponentů výtahů v budově „L“ nelze
provést ve
stejném termínu, tj. samotnou montáž komponentů výtahu č. 31 vbudové „“L včetně
dokončení a
předání, bude Zahájena po řádném předání díla - výtahu č4 30 v budově „“.L

Zhotovitel vyzve objednatele kpředání staveniště 3 dny předem. Předpokládaný termín
Zahájení
stavebních práci 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 Staveništé nejpozději v den předání a převzetí díla.
Splněnim díla se rozumí uplně dokončení díla, vyklizení a podepsání zápisu o předání
a převzetí
staveniště ze strany objednatele a budoucího uživatele, předání dokladů o revizích, předepsan
ých
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 díla 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 Zhotovitelem4 Pokud se Zhotovitel S objednatelem nedohodnou na termínech
odstranění Zjištěných vad díla, nebude dílo objednatelem převzato. Vzávěru protokolu objednatel
prohlásí, zda na základě přejimacího řízení dílo přejímá či nepřejímá. Vpřipadě, že nebude dílo
převzato, dohodnou vzápíse Osoby odpovědně Za předání a převzetí dila náhradní termin přejímky.
Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání dila.

III.
._ı

Cena díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena ve výši 1.948.475,00 Kč bez DPH.

K ceně díla dle čl. Ill. 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 1 a 2 tohoto článku je cenou nepřekročitelnou, je cenou
konečnou a Zahrnujicí veškeré plnění dle této smlouvy, tj. jsou v ni Zahrnuté i veškeré nezbytné náklady
k řádněmu plnění předmětu díla.
Práce, služby, činnosti a položky výkazu výměr, které nebudou provedeny. nebudou předmětem
fakturace
Smluvní strany se dohodly, že na plnění díla nebudou poskytovány Zálohy.

Podkladem pro vystavení daňového dokladu - faktury je převzetí díla Objednatelem stvrzené

v předávacim protokolu. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla 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 praci, které na díle do okamžiku ukončení Smlouvy nebo odstoupení Od
smlouvy Z důvodů na straně objednatele, vykonal.

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 odpovídající náležitosti, je objednáte! oprávněn Zaslat ji ve
lhůtě splatnosti Zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení Se splatnosti. Lhůta
splatnosti počíná běžet Znovu od Opětovného Zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu4
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 pří předání Za účelem Zjištění zjevných vad.
1.
Nebezpečí Škody na díle přechází ze Zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí dila.
2. Vlastnické právo k dílu (nově Zhotoveně věci) přechází na Objednatele okamžikem převzetí díla.

V.
Odpovědnost zhotovitele Za vady a jakost
Zhotovitel přebírá Záruku za jakost díla, 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
obvyklému. V případě vady díla si dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost
zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady.
Zhotovitel je povinen postupovat při provádění dila 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 prací 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 jakékoli jeho části Objednateli.
Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu Záruční doby Způsobilé pro použití
ke smluvenému účelu.
Záruční doba činí 24 měsíců Ode dne předání bezvadněho díla.

Zhotovitel se Zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 10 dní po doručení reklamace
objednatelem, pokud se smluvní Strany nedohodnou jinak. Neodstraní-Ii 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 jeji úhradě zhotoviteli.

Po odstranění vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí tě 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 nezanika' právo na náhradu Škody či jiné Sankce.

. Zhotovitel prohlašuje, že je pojiŠtén proti škodám Způsobeným jeho činnosti včetně možných škod
pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti Za škodu Způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve
výši 5.500000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Kopie této pojistné Smlouvy je nedílnou
součásti této smlouvy, Další doklady o pojištěni je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

Pojistná Smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti Za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě musi být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na
pojištěni nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

_\

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 % Z celkové ceny za dílo za každý kalendářní den prodlení.
V případě, že prodlení Zhotovitele se splněním dila, je Objednatel Oprávněn požadovat Smluvní pokutu ve
výši 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, které bude objednatel písemně

reklamovat v průběhu Záruční doby pro předmět díla, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,25 % Z celkové ceny díla bez DPH Za každou vadu nebo nedodělek a za každý i
Započatý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému
užívání dila, případné 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 rozsahu4
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k jeji 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,
zvířat a majetku.
Zhotovitel plně Zodpovídá Za Škody Způsobeně objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na Své
náklady a bezodkladně odstraní.
Zhotovitel je vlastníkem všech věci nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které

vnesl na staveniště, včetně Strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí Škod na nich vzniklých
nebo jimi vyvolaných.

VIII.
Předčasné ukončení Smlouvy
Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupenim 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
č4 89/2012 Sb., občanský Zákoníkv

IX.
Zvláštní ustanovení
V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez dané 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 některých Smluv, uveřejňováni 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 shodné prohlašují, 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.

3.

Smluvní strany se dohodly, že elektronický Obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná
zákonem o registru smluv Zašle správci registru smluv objednatel ve lhůtě 14 dni od uzavření
Smlouvy
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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
uzavřena,

X.
1.

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

dodatků.
2.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ni vyplývající příslušnými ustanovení

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve Znění pozdějších předpisů.
3.
4.

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

dotčené projektem a jeho realizaci a kontrolu dokladů souvisejících s realizaci smlouvy. Zhotovitel je

5.

6.

7.

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 timto dnem jsou jeji
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 obchodni podminky maji přednost před Zákonnou
dispozitivni úpravou. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případné zadávací
dokumentace, se jednotlivé časti aplikuji vnásledujicim pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy,
příloha č. 1, příloha č.2, příloha č. 3, a příloha č. 4.
Neni-li vtéto smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná vpísemné formě si
smluvní, veškerá právní jednání činëná vpisemné formě si smluvní strany doručuji osobně oproti
podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu Zákona (1300/2008 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 písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-Ii písemnost doručována do

datové schránky, považuje se za doručenou okamžikem, kdy se adresát do datové Schránky přihlásí.
Pokud se adresát do datové schránky nepřihlási ve lhůtě 10 dnů Ode dne, kdy byla písemnost do datové
8.

schránky dodána, považuje se poslednim dnem lhůty písemnost Za doručenou.
Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, 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 nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy
svým podpisem.

V

Příloha
14 Všeobecně obchodni podminky KZ, as.
2. Sazebník
3. Kopie pojistné smlouvy
4. Položkový rozpočet

KZ10_SCOOO1VŠeObecné Obchodní podmínky KZ. as.

O veřejných Zakázkách. jakožto jina právnická osoba. dle § 2

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

odst. 2 písm. d) tohoto Zákona

Krajská Zdravotníı a.S.
6.

Právnim

subjektem

oprávněným

k

uzavírání

Smluvních vztahu je vždy KZ, as. Subjektem oprávněným

Identifikační úda'e

jednat za KZ. as. je generální ředitel společnosti, lng. Petr
Fiala. Právo podpisu objednávek pro jednotlivé Zaměstnance

Název: Krajská Zdravotní. as

je upraveno vnitřní směrnicí.

ıč: 25488627

7V

Všechny Smlouvy procházejí před jejich podpisem

Dıč: c225488627

vKZ.

Sídlo;

zpracovávána

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

as.

smlouvy.

Zastoupéna:

vnitřním

schvalovacím procesem. Smlouva je

Zpracovatelem

a

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

Telefoní +

garantem smlouvy.

email:
8.

Kontaktní osoba:
Telefon;

Všechny smlouvy musi být sepsány v českém

jazyce. `Je-li smlouva Sepsána ve vícejazyćném Znění. je
rozhodné Znění smlouvy v českém jazyce, případně může být

+

vyhotoven

soudním

e-mail:

znalcem

ověřený

překlad.

jefli

tak

dohodnuto Smluvními StranamiA

Obecná ustanovení

1.

9,

Smluvní strany Se zavazují řešit veškeré případné

Tyto všeobecné Obchodni podmínky upravují práva

Spory smirnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná.

a povinnosti Společnosti Krajská Zdravotní. a.s. při uzavírání

případné spory mezi smluvními Stranami jsou oprávněny

Smluvnich vztahú mezi společností Krajská Zdravotní,
as.

rozhodnout

(dále jen

rozhodčích Soudu je vyloučena.

KZ.

as.)

a jejími

obchodními

partnery nebo

zákazníky (dále jen obchodni partner).

2.

10.

Tyto všeobecné obchodni podminky jsou

Závazné

obecně

České

Soudy

republiky.

Přislušnost

V připadé, Že by kterékoli Z ustanovení Smlouvy

bylo či se dodatečně Stalo neplatným nebo neúčinným. budou

pro všechny obchodní partnery a Zákazniky KZ, as.. tj. pro

ostatni jeji 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 obchodni partner zavazují na Základě

tyto Všeobecné obchodni podminky.

vzájemné

3.

Tyto

všeobecné

obchodni

dohody

ustanovení

podmínky

vstupují

v platnost dnem jejich Zveřejnění na internetových stránkách
Společnosti KZ. as. (wvvwkzcreu)A Společnost KZ. as. Si

nahradit

takovým

neplatné

ustanovením.

které

nebo

neúčinné

bude

nejlépe

odpovídat účelu smlouvy a vüli smluvních stran při jejim
uzavření.

vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodnipodminky kdykoli

Smluvní podmínky

upravit.
1.

4.

Veškeré

a Obchodním

vztahy

mezi

partnerem.

všeobecnými Obchodními

společností

které

podmínkami

KZ,

nejsou

upraveny,

a.s.
těmito

se

řidi

příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku.

5.

Právní

vztahy

se

řídi

platným

právem

České

vztahu řídí ustanoveními platných právních předpisu. Zejména
pak Zák. c. 89/2012 Sb.. občanský zákoník. Při výběru
dodavateli] postupuje KZ. as. dle Zákona č. 137/2006 Sb..

Garant:

Uvolnil:

18.2014

VPOC

VKK

2v
as.,

Jako smluvní strana musi být vždy uvedena KZ,
identiﬁkovaná

údaji

nejméně

vrozsahu.

uvedeném

v těchto všeobecných obchodních podmínkách v či. l.

republiky. KZ. as. se pñ navazování a uzavírání obchodních

Účinnost od:

Uchazeč je povinen podat jediný návrh Smlouvy ve

dvou vyhotoveních. není-li sjednáno jinak.

3.

Každá

smlouva

musi

Obsahovat

podstatné

náležitosti pro daný typ smlouvy dle platných právních

předpisů. Vždy musi obsahovat vymezení předmětu plnění
ajeho

vyčislenou

hodnotu.

dobu

plnění.

dobu

platnosti

a účinnosti smlouvy. datum a místo podpisu smlouvy. platební
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7
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KZ10_SCOOO1Všeobecně obchodní podminky KZ. as.
a dodací podminky. Cena se ve smlouvě Stanoví v Kč bez

Obsahovat podmínky pro odstoupení a pro výpověď smlouvy.

DPí-i i včetně DPH. pevnou částkou nebo Zpusobem výpočtu.

případně ukonceni dohodou.

Každá Smlouva musi dále obsahovat popis Zpusobu předání

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

prokazatelně.

as.

a obchodními

partnery do jejich podpisu předávají v elektronické formě. ve
prostředky

Zpracovatelných

formátech

Microsoft

Office.

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.

4.

dodávkách

O

údaje

nezpřístupnit

Závazek

f4

pravomocného 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 opakované

muže

činit

Za

0,01%

minimálně
požadovat

každý

Z prodlení

úrok

prodlení.

den

Za nedodržení

nákupy používá KZ, a.s. vzorové smlouvy. obsahující všechna

a oprávnění

potřebná ujednání a respektující tyto všeobecné obchodní

splatnosti faktury Ze strany KZ. as.` jež múže činit maximálně

podminky. Obchodni partneři jsou povinni respektovat tyto

0,005% Za každý den prodlení.

vzory. není-li dohodnuto jinak.

6.

musí

smlouvy

Návrh

h.

být

Strany

Ze

uchazeče

podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou

mohou

výhradně

učiněny

písemným

dodatkem

ke

souhlas obchodního partnera pro případ. že je

i.

Oprávnění musí být v takovém případě Součástí navrhu

7.

být

smlouvě.

ktomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto

smlouvy uchazeče.

Závazek. že jakékoliv Změny či doplnění smlouvy

o něm jako o poskytovateli Zdanitelněho plnění zveřejněna

Zpusobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost. že je

Návrh 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.

Nejsou-li

apovinnosti.

následující

smlouvě

ve

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

a.

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 (veřejneˇ Zakázky) platné právní

Zněním Zákona č. 235/2004 Sb..o DPH. (tzn. účet musi být

předpisy a provádět veškerá plnění vsouíadu splatným

Zveřejněny).

právním řádem,
b.

obchodního

Souhlas

se

partnera

Zveřejněnim

Platební podminky

lV.

Sustanovením

Vsouladu

§

1963 odst.

2 Zák.

Zduvodu

povahy

Smlouvy vsouíadu spovinnostmi 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 č. 101/2000 Sb..

oochraně osobních údajù` ve Znění pozdějších předpisu.
o

opatřeních`

jejichž

a

údajích

Osobnich

mlčenlivost

by

Zveřejnění

O

bezpečnostních

Ohrozilo

Zabezpečení

osobních udaju. a to i po ukončení plnění smlouvy. v případě

jejího ukončení dohodou. odstoupením od ní či její Výpovědi`

Sb..

Zákoník,

občanský

a.s. jakožto poskytovatel Zdravotních služeb` jehož příjmy
vpřevažené

většině

Závisí

na

platbách

Zdravotních

pojišťoven. se splatnost faktur stanovena na Šedesát (60) dní
od doručení daňového dokladu KZ. a.s. Obchodní partner je
povinen odeslat fakturu (daňový doklad) KZ` a.s. nejpozději
následující pracovni den po vystavení faktury (daňového
dokladu)4 `Jsou›li sjednány měsiční zálohové platby. tyto musí

oprávnění KZ. a.s. 0d smlouvy odstoupit kdykoliv

být splatné vždy k určitému dní v měsíci. a výše Zálohy müže

během její platnosti Z dúvodú porušení smluvních povinnosti.

činit maximálně 80% Z předpokládané platby Za dodávku

nebude-li Závadný stav vyvolaný porušením takove povinnosti

vdaném měsíci. Platební kalendář Záloh předloží dodavatel

Odstraněn ani během přiměřené lhuty poskytnuté v předchozí

před Začátkem dodávky.

d.

písemně výzvě poškozené strany,
2.

e.

na

mechanismus,

kvypořádáni
předčasného

vzájemných
ukončení

Základě

práv

smlouvy.

a

kterého

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 Splrˇıovat

smlouva

Účinnost Od:

Garant:

Uvolnil:

1.8.2014

VPOC

VKK

musí
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KZtO_SCOOO1VŠeobecné obchodní podminky KZ, as.

účinným

v

době

fakturace,

avšak

výslovně musí

vždy

(daňovém

obsahovat následující údaje;

sídlo

považuje Za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky

nebo

misto

podnikání

plátce,

který

V

případě

bezhotovostniho

převodu

se

cena

ve prospěch účtu KZ` as. Dokladem o platbě v hotovosti Se
rozumí výdajový

pokladní doklad

vystavený zákazníkem

a potvrzený KZ, as, nebo příjmový pokladní doklad vystavený

plnění,

KZ, as.

Obchodni ﬁrmu nebo jméno a příjmení. popřípadě
název` dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu,
sídlo nebo místo podnikání Osoby, pro kterou se
uskutečňuje plnění,

6.

Obchodní

partner je

povinen

uhradit

veškeré

závazky vùči KZ, as. podle pravidel stanovených v těchto
všeobecných obchodních podmínkách, nemá~|i s KZ, as.

písemně sjednány platební podminky individuální.

daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro

kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
e.

evidenční číslo daňového dokladu,

f.

rozsah a předmět plnění,

7,

Dojde-li k prodlení Obchodního partnera s dodáním

Zboží či služby, je

KZ, as. oprávněna požadovat smluvní

pokutu ve výši 0,01% Za každý den prodlení.
8,

KZ, a.s4 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

delšími

(např.

dodávky energii. předplatné periodik)

data vystavení daňového dokladu,

i.

účet

5.

daňové ídentiﬁkačni číslo plátce, který uskutečňuje

d4

dokladu

název. dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu,

uskutečňuje plnění,

c.

daňového

Účet rnusí být zveřejněný.

obchodní ﬁrmu nebo jmeno a příjmení, popřípadě

b.

V případě

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

Běžný daňový doklad musí obsahovat
a.

dokladu).

uvedený na faktuře musí splňovat podmínku dálkového

b.

jednotkovou cenu bez dané, a dále slevu, pokud

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

předpokladem přijetí objednávky (kurzy, Školení,

neni Obsažéna vjednotkové ceně,

Zájezdy, rekreace)

j.

Základ daně,

k.

základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení,

obchodním partnerům, Zákazníkům a pacientům Stěmito

že se jedná o plnění osvobozeně od daně. a Odkaz

splatnostmí:

9.

KZ, as. fakturuje a vyučtovává svá plnění svým

na příslušné ustanovení tohoto Zákona,

l.

a.

Dle uzavřených Smluvnich platebních podmínek

b.

14 dnu pro samoplátce za Zdravotnické výkony

c.

8 dnu pro plátce regulačních poplatku Za lùžkovou

výší dané; tato daň muže být Zaokrouhlena na cele'

koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se
Zaokrouhíi na celou korunu nahoru a částka nižší

než 0,50 koruny Se Zaokrouhlí na celou korunu

péči

dOIù.

3.

d.

Nebude-li

faktura

(daňový

doklad)

obsahovat

stanovené náležitostí. je KZ, a.s. oprávněna ji vrátit ve lhutě

10.

do 14 dnu Za ostatni plnění

KZ, a.s. vyžaduje platbu zálohy ve výši až 100%

předpokládané ceny od:

splatnosti. V takovém případě se přeruší běh lhuty splatnosti a
nová lhùta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury
(daňového

dokladu).

prohlašuji,

Že

navzájem

V

této

veškeré jejich

započitatelné

ve

souvislosti
vzájemně
smyslu

smluvní

strany

pohledávky jsou

ustanovení

§

a.

samoplátcu za plánované Zdravotnické výkony

b.

od právnických a fyzických osob, které své závazky

plní dlouhodobé se zpožděním, a to na Základë

1982

pokynu vedení společnosti

občanského Zákoníku.
11.

4.

Faktury

(daňové

doklady)

se

plati

bankovním

převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře

Účinnost 0d:

Garant:

Uvolnil:

1.8.2014

VPOC

VKK

Pro zajištění muže KZ,

as. požadovat použití

dalších zajišťovacích nástroju. jako je bankovní Záruka,
ručitele' apod.
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U

12.

se

vztahu

Za

pojišťovnami

Zdravotnimi

poskytnutou Zdravotní péči postupuje KZ. as. 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 zastoupení.

f.

ustanovení.

Studie

výsledek

že

výlućným

je

vlastnictvím zadavatele. V případě. Že by v rámci plnění

13.

Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli

Zdanitelněho plnění je

Zveřejněna Zpusobem umožňujícím

dálkový přístup skutečnost. že je nespolehlivým plátcem DPH.

v Souladu se Zněnim Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. smluvní
strany sjednávaji` že Za Splnění Závazku kupujícího uhradit

Smlouvy o provedení studie došlo k vytvoření vynálezu Ve
smyslu zákona č, 527/1990 Sb.. o vynáležech, prumyslových

návrzích.

Zlepšovacích

a

vzorech

náleží

právo

na

puvodcovství Zkoušejicímu. případně jeho jinému puvodci.

sjednanou kupní cenu je považováno. uhradí-li kupující částku

Vpřípadě. že právo na puvodcovství vznikne komukoliv Ze

ve výši daně na ucet Správce daně poskytovatele a Zbývající

zaměstnancu nebo pracovníků KZ4 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 prumyslověho

podminky

Obchodni

při

uzavírání

smluv

o provedení klinických hodnocení

KZ`

li

-

as

jakékoliv

náklady

jednoznačně a prokazatelně související s převodem práva na

Klinické hodnocení je možně provést pouze na

i.

Vzniknou

vlastnictví.

Základě písemně Smlouvy. Při uzavírání smluv O provedení

patent. popř. na jeho využití. Zadavatel se Zavazuje tyto

náklady KZ, a.S. proplatit.

klinických hodnocení (dále jen studie) platí tyto podminky
a smlouva musí obsahovat následující články prokazující tyto
skutečnosti;

k

a.

provedení

studie

musí

být

udělen

souhlas

1.

Tyto podminky se použijí přiměřeně i pro uzavírání

bezuplatných

příslušnou etickou komisi

vztahu

či

vztahu

nepodléhajících

režimu

obchodního zákoníku a řídících se občanským právem, tj.

ve smlouvě musí být uvedeno místo provedení

b.

Studie. jmeno hlavního Zkoušejícího a přibližná doba trvání

např. darovací Smlouvy. smlouvy o výpůjčce, dohody o uznání

dluhu a jeho úhradě, apod.

studie
je-Ii Smlouva o provedení studie předložena jako

c.

dvoujazyčná, rozhodující je jazyková verze česká

Vztahy uzavřeně nebo uskutečněné před datem

platnosti

těchto

všeobecných

Obchodních

podmínek

že zajistil před uzavřením Smlouvy na provedeni Studie

pojištění odpovědností Za škodu pro sebe í Zkousejícího.
jehož prostřednictvím je zajištěno i odškodnění v případě smrti
subjektu hodnoceni nebo v případě škody vzniklé na Zdraví

všeobecnými obchodními podmínkami.

3.

Pokud bude KZ. 8.5. povinna ze Zákona nebo

rozhodnuti

soudního

nebo

jiného

správního

orgánu

uveřejňovat informace 0 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 vuči KZ.

e.

as. uplatněn nárok na náhradu Škody, kterou lze prokazatelně
přičítat zadavateli či učínkùm hodnoceneho lěčíva. poskytne

Zadavatel náhradu Škody v takove výši. v jake Subjekt
hodnoceni úspěšně uplatnil svuj nárok u soudu. resp. Zajistí

plnění Z příslušné pojistné Smlouvy. v takove' výši. v jake

subjekt hodnoceni úspěšně uplatnil svuj nárok u Soudu.
Pokud bude vuči Zdravotníckeˇmu zařízení uplatněn nárok na
náhradu Škody ve smyslu věty první tohoto odstavce, kterou

lZe prokazatelně přičítat zadavateli či účinkům hodnoceněho

léčiva.

zadavatel

se

Zavazuje

uhradit

KZ.

Se

nemění. Jakékoli další Změny již musí být v souladu s těmito

Závazek zadavatele studie a jeho prohlášení O tom,

d.

2.

as.

Účinnost od:

Garant:

Uvoínil:

1.8.2014

VPOC

VKK

účelně
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Pn'ıøha SøD - sAZEBNíK SMLqícH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPísů BOZP
Pokuty níže uvedene jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo Stanovit výši pokuty dle Svého uvážení a do výše uvedeného maxima
na Základé podkladů, které Obdrží od koordinátora BOZP.

í. BEZPEČNOST PRÁCE
Poř. č. Druh porušení

1

Max. výše pokuty

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

1000,- Kč Za Osobu a případ

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektn'ckých
2

spotrebícu, rucní el. naradı a prodluzovacı kabelyI pouzítí naradı spotrebıcu a
prodluzovacích kabelu bez revizí.

1000.- Kč Za případ
1000: Kč Za používání

Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických Zařízení

3

4

.

.,

(elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)

1500" KC Za pnpad

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále
pak pro docasne konstrukce, výkopy a ostatnıˇpra'ce víz NV 501/2006 Sb.,
poklopy vstupních šachet (premıstene cí chybející), poskozenı kanalízacı a
ostatní porušení na stavbě plynoucí Z NV 101/2005 Sb

5000; Kč Za případ

5

Neopravnena manipulace se strojí a Zarızenım (príslusne odbomostnı školení), 5000: Kč Za případ
transportním zarıZením

6

Nedodrzenı pokynu'pro pouzivam bezpecnostnıch prıkazu pro prace na
elektrıckem Zarızenı a na Strojním ZaríZenı

5000: Kč Za případ

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

.
5000, Kc Za prıpad a výpovezenı osoby Z arealu
stavby

Nedolozenı prıslusnych technologických postupu pro provadene prace a

1000: Kč Za případ

7

8

ˇ

.,

.

,

cínnostı

,. .
.
.
,
. ._
.
Neohlasenı pracovnıho urazu vlastního pracovníka
cí pracovníka

9

5000,- Kč u urazu s dobou pracovni neschopnosti delší než 3
racovní dn

subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad

p

y

5000,- Kč u úrazu s hospitalizaci
15000,- Kč u smrtelnèho pracovního. úrazu

Stavbou

íí. POŽÄRNí OCHRANA
Poř. č. Druh porušení

Max. výše pokuty

Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při praci S Otevřeným Ohnëm, neohlášeni Zahájení,
přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání ZpűsObu Zajištění
požární bezpečnosti

5000,- Kč za případ

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

2

246/2001 Sb. a Nv č. 406/ 2004 sh.

5000" KC Za pr'pad

3

Zneuzıtí nebo Snizení ucınností zarıZení 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

Nedolozenłı pozarne technických charakteristik pouzivanych nebo
Skladovanych látek

1000: Kč Za případ

6

Nedolozenı prokazatelneho Skolerıj nebo odborne prıpravý pracovnıku

H

1000; Kč Za Osob“ a případ

konajıcıch prace v prostoru Se Zvysenym nebo vysokým pozarním nebezpecím

7

Pouzıtı, cí umístení nevhodných nebo nefunkcnıch prostredku pozarní Ochrany 5000: Kč Za případ
do prostoru Stavby

ıíí. żívoTNi PROSTŘEDÍ

Str. 1 Ze 2

Max. výše pokuty

Poř. č. Druh porušení

Pprusenı za ona c 350/2011 Sb , prı nakladanı s chemıckymı látkami a

1

5000: KČ Za případ

prıpravky

2

6

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)

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

5000,- Kč Za případ

Únik ropných látek nebo chemikálií

3000.- Kč Za případ

Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií

1500.- Kč Za případ

Nedovolené ukládání odpadů. netříděni odpadů, jejich nedovolená likvidace,
dovoz odpadů Za účelem likvidace. neohlášeni předpokládané produkce
odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na Životní prostředí

5000.- Kč Za případ

ıv. 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 praci. pro ktere pracovnıcr nemaji potrebnou Odbornou Zpusobılost
nebo zdravotnı Zpusobrlost

2000: Kč Za případ

3

Neprovedenı nebo nezajıstenı skolenr zamestnance, subdodavatele Z pravıdel 2000; Kč Za případ
platnych pro Stavbu

4

Neodstranenı Zavady Zjıstene koordinatorem nebo pracovnıkem majıcı dozor
nad stavbou ve Stanovenem termınu

5000: Kč za případ

5

Neoznačeni Zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch ﬁremni značkou
a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu ﬁremnich 2000,- Kč za případ nebo osobu
Značkou a tojak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů

6

`Nejdodrzenı a nerespektovanı uklıdu svereneho arealu. neudrzovanı objektu a 2000: Kč Za případ
Jejıch Okolı. rovnez tak samotne stavby

Mytí vozidel. strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory

2000.- Kč Za případ

Zcizeni předmětů v areálu Stavby

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

9

orusenı podmınek vstupu zamestnancu nebo Zamestnancu subdodavatelu do 1000: Kč Za osobu a vypovëzem, osoby Z arealu Stavby
arealu stavby

1o

Nezabezpecenı pronajatych prostor. neuzamcenıvlastn1ch cı pronajatych
vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazenych místech

1000: Kč Za případ

-

Nepovolene vyvážení a vynášení věcí Z areálu stavby, nerespektování pokynů
,
.
.,
.
ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným Zaměstnancům stavby
5000" KC Za pnpad a Vypovezem Osoby z areal“ stavby
(stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí

11

předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnèni kontroly vozidla

12

Vnášeni střelných zbrani 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 měsíců

. .
.
.
. .
Dvojnasobek maxima predesle pokuty

Str. 2 Ze 2
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`Ůí7íf ııt část pojistné Smlouvy
Číslo pojistné Smlouvy:
Stav k datu 21.12.2011
Kód produktu: DP

Uvodní část

pojistné Smlouvy o:
Pojištění odpovědnosti podnikatelů

ı. Účastníci smlouvy
Česká pojišťovna as., Spáıøná 75,16, 113 04, Pinus 1, Cćsžçá republika,
iC 45272956, DIČ 01699001273, zapsaná
v obchodním rejstříku
Městského Soudu. x Praze, oddíl B, vložka l~7~64

Pojistník (ten, kdo S pojišťovnou uzavře-l tuto pojistnou smlouvu a Zavćzıl s“.iundit pojistné):

Název tˇırmy: HELGOS S.r.o.,dá1ejcn lIELGOS sro.

IČ: 46711732

Ulice, č. p,: Revoluční, 20658

Obec: Úsıl nad tøxn 1, PSČ; 400 oi, Sm: GESKA. :LEPEJBEÄILA

Plátec DPH: ANO

uzavřcli tuto pojistnou Smlouvu o Pojištění uılpovčçluostı potlrızkulçli

2. Společná ujednání pro všechna pojBtční v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná Smlouva Se skládá Z této Uvodní části, Zjedıtotlivýcli
listu pro piisìušzizí pojištěni a Z listu Rekapitulace obsahujícílío přehled pojištěni a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednané podle této pojistné Smlouvy (tlálcjeıı Sıxılout
j) Su iˇıˇ `
Zmeně souvisejících zákonů v platném Znění ((iálcj-:Ií Zákoııl. p `
ˇ: j
nými pro jednotlivá pojištěni, Ujednání, která nemujı písemnou :o
. .

tunem č. 3720004 Sbi, O pojistné Smlouvě a o
ıkamí u nia'lc Smluvnímí ujednánímı uvedeobsahem této Smlouvy` jsou neplﬂtná

2.3. Pojištění v rámci této Smlouvy jsou Sjsıìxićlua S automatickou prolongíz
cl ˇ' " , Ze uplynutím doby, na kterou bylo pojištění
Sjednáno, pojištění nezaniká u prodlużujc se nu dalšı popsaný rok,
pokud po i mik nebo pojišťovna nesdelí druhému účast-

SCHEMATICKÝ OBRÁZEK PRO LEPŠÍ ORlENTACl V POJISTN
É SMLOUVE

ÚVODNÍ ČÁST POJISTNÉ SMLOUVV
cbsa'nufe Zàëzìaon' úoaje o sčˇťımtfl“. stra'ˇé'fí a obecná oyędnšnl
vztatuljcl Se na
vsechna pojistên'f t. t-iťo smlouxě, zﬂjmžﬂ \.z. ooflrıujo plátce ocjistnéíıo a způsob
Jiva:ío lštnfć'ˇct
JEDNOTLIVÁ POJESTENI

ćásti Srilo nv olısàruiılzi zejména o; či“ o oscliê Dojístěoe'ho a
KonKrê'nt úočje o jed-ˇtotIì/ýcrí sjožhanj'cl'í Dolštóolďn (mať 'ozsah oojišténf, pojistná
nebezpeť, místo
cojÍŠtèPn'A výše pojı<tnžżltoi
REKAPITULACE
posleo'jl Část Smlouvy Cosamjľıí :rtormaI

o ošatných pojisteních v pojistné smšouvè

a o rozu'su plateb od š: éru P; :wc-né

uﬂoncenl' nebo uzavření novéoo clštèm'

oodrľte vždy aktuáKlientský servis tel; +420 Sál ltıì f '4, v/vwzf.:oskaoojıstotfoaﬂz

.fštzl tohto *iolvmíťčrtvi.
Strana 'ı Z 2
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Pojišťovna:

<eo Droo'aktoj DP

Císlo pojistné Smlouvy:
Stav k datu 21.12.2011

Datum obnovy
níku Smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutí m pojistného Iol u. Že na dalším trvání pojištění nemá ZájemV
roku
průběhu
I
Sjednžina
lI
je Stanoven na 15.8 každého rolot To platí pro všechnu poji Is! I I když'Dj

2.4. Ujednává Se, Žejednorázovć pojistné bude hI'aZerIo v 1 Splátce. Splatnost Splátląﬂie vždy k 15. 8. každého roku.
2.5. Ujednává Se, že pojistné bude plneeno bezhotovostne pi^o`\'odeIIII na I'ıeet Č 1
.

pod V'III'iabt'lnlm Symbolem

2.6. Pojišťovna má právo při Zmčnč pojištenl uprIIvIt poII'Istné podltJ s'IZeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění Se pro účely této Smlouvy rozumí zmena v rozsahu pojište:Il tj. Zej Ine'na změna pojistné částky, limitu plnění, připojištění
dalšího předmětu pojištění, dal`SílIo pojistného nebezpečí Změna nebo přıpojıší'éní dalšího místa pojištění nebo Změna Spolu-

účasti.
2.7. Tam, kde Se ve Smlouvě hovoří o pojíštení podnikatelů, jsou tím mineny pro účely této Smlouvy tež I jiné druhy pravuxckých osob, Zejména jednotky t'IZemni Samosprávy, orgány Státní Sprżívy. sdružení, neziskové organizace apod.

2..8 Dohodou obou sınluvniolı stran byl o v této Úvodní č 'Istí provedena s t'I inností ode dne 21, 12. 2011 Zmena a od tohoto
dataje platná tato verze pojistné smlouvy

2.9. Článek Řešení sporu v příslušných Všeobecných pnStných podmínkách se mění tak, že v bodu l Se doplňuje odstavec,
který Zní : Náklady řízení, jimižjsou Zejména hotové vydáno I'IČIIStIII'kI'I a jejieh Zastupe'fı. ponese Zpravidla strana, která ve
Sporu neměla úspěch. Odmčna za Zastupování, polaid je Zástupcem advokát` patri k nákladům `rízení. Tato Odměna Se řídí
vyhl. č. 484/2000 Sb, v platném Znění (pepř. dle předpisu, kteryjí nahradí v dobe rozhodování) a ve vztahu k náhmdám vyhl.
č. l77/l996 Sb. v platném Znění (pepř, dle předpisu, kterjt'fji nahradí v dobe rozhodování), :I to obdobně jako v řízení před
Soudem. Pokudje advokát plátcem DPH, patri k odmene a k nahradám částka DPH die platné sazby.

2.10. Ujednáva se, že tato smlouva je Zároveň pojiItkou`
2.11. Odchylnč od příslušných ujednání Všeobecných pojistných podmínek se ujednavżi, že v případě Zánikn pojištenl Z duvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně cele pojistná“ 27x pojisıny'ˇ rok

3. Závěrečná prohlášení pojistnlka
Pojistntk prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informnce a odpovedi v teto smlouvě jsou úplne' I“. pravdivé, a :zavazuje Se
oznámit pojišťovně bez Zbytečného odkladu všechny Změny. Pojistuík Současně DotI.'rZuje, že převzal pojistné podmínky uve-

dené najednotlivých listech Smlouvy. Uvedené pojistné podmínky“ jsou Součástí pojistné smlouvy 'II pojístník prohlašuje, že je
Seznámen Sjejich obsahem. Pojistník dále prohlašuje, Že Seznánrí pojištěnc'no S obsahem této Smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek
Smlouva v účinnosti od 21. 12 2011.

/

Klìentský Servis tel.:

Z
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Číslo pojistné Smlouvy:
Stav k datu 21. 12. 2011
Kód pojištěnít DP002
Pořadové číslo pojištěni: l

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

lnunnnnﬁﬁﬁhnnnnnn

V149

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Česká pojišťovna 8.8., Spálená 75/16, 113 04. Praha 1. Ceská republiku, IČ 45272956, DIČ C2699001273, Zapsaná

Pojistník, Pojištčný:
Název í'ırmy: HELGOS S.ı`.o.

ıćz 46711732

Na Základě požadavku pojistniko je sjednáno tato změna pojšštcızi, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla zije platná Ode dne 214 12. 201 i.

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou Součástí Smlouvy výše uvedeného čísle.
2.2. Toto pojištění Se řídí Všeobecnýmí pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti Za škodu VPPOS 2005 (dálejen
„všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovýnn pojistnými pou. nkzımi pro pojištění obecne Odpovědnosti za škodu podnikatele o průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplňkové pojistne podminky'), ujednänimš v Úvodní části pojistné Smlouvy a ujednánlmi tohoto pojištění.

3. Odpovědí pojlstníka na dotazy pojišťovny
Výše příjmů, které jsou předmětem daně Z příjmů, pepř. předpokládané příjmy v Kč
Máte sjednáno pojištění pro Stejná pojistná nebezpečí?
NE

35 000 000,-

V provozovně Se Wrábčjí nebo zpracovávají potraviny
S provozovanou činnostljsou Spojony práce S hořlevinami nebo chomikálicmi,

NE

radioaktivními látkami nebo S otevřeným ohněm

NE

S provozovanou činnostíjsou Spojený práce S výbušninmni o ti'uSkavínınni
S provozovanou činností jsou Spojeny práce ve výškách n.ıd 5 :n
S Činnostíje Spojeno provozování Střediska praktického vyučování
bez právní Subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování
Při poskytování Služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídánıı

NE
NE

NE
NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění
4.1. Pojištění Sc Sjednává pro přÍp-ˇtd právním předpisem stanovené odpovědnosti Zo škodu vznikloujinému v Souvislosti S:
- Činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodniho rejstříku vedeného Krajským úřadem v Ústí Nad Labem, č, 15524/2004, Ze
dno 14. 6. 2006
4.2. Odchylnč 0d článku 3 bodu 1 pÍSm. c) doplňkových pojistných podmínek Se pojištění vztahuje i na škodjr na věcech, na
kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, poloıd ke Škodě došlo proto, že tato cinnost byla provedena vadné. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je Skutečnost, že pojištěný dodržel předepsoný nebo notoricky známý čí běžně pouŽívaný postup, resp. návod k používání Zařízení, Stroje nebo jine' věci.

Pojištění v Základním rozsahu St: Sjednž'tvé. S limitem plnění v Kc

EO 000 000,-

Pojištční v základním rozsahu S: sjednává S územním rozsahem

Česká republiku

Pojištění

základním rozsahu Se Sjednätvu Spolut'tčııstí v Kč

2 500,ˇ
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v obchodním rejstříku Městského Soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Číslo pojistné Smlouvy:

Kód pojištěni: DPOOZ
Pořadové Číslo pojištěni: l

Stavk datu 21. 12, 2011

4.3. Pojištění Se dále Sjednává V rozsahu těchto doložek:
Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou jinak než na Zdraví, usmrcením,
poškozením, zničenlm nebo pohřešováním věcí
Odchylně od ustanovení článku 2 bod l doplň
kových pojistných podmínek se ujednává,
že pojištěni se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí Osobě jinak než
úı'azem nebo jiným poškozením zdraví této
osoby, poškozením, zničenim nebo
pohřešováním věci, kterou má tato osoba
ve vlastnictví nebo v užívání. Předpoklad
em vzniku práva na plnění Z pojištění v
rozsahu tohoto ujednăníje, že ke vznik
u (škodné události) došlo v dobe trvání
pojištění v souvislosti s pojištěnou činno
-bo vztahy Z této činnosti vyplývajicimi.
stí nePojištění Se však nevztahuje na Odpo
vědnost za škodu vzniklou prodlením
ním Smluvní povinnosti. Dále se pojišt
Se Splněění nevztahuje na odp ovčdnost za schodek
na finančních hodnotách, jejichž Správ
byl pojištěný pověřen, a na odpovědn
ou
ost Za Škodu vzniklou při obchodování S cenný
mi papíry, Pojištění se rovněž nevztahuje
na odpovědnost za škodu způsobenou pojišt
ěným jako členem představenstva či dozor
čí rady jakekoliv obchodní společnosti,
Dále se ujednává, že pokud není níže uvede
no jinak, pojištěni se nevztahuje na odpov
ednost za škodu vzniklou v Souvislosti S
poradenstvím ve věcech dotací z Evrop
ské Unie včetně zpracování žádosti o dotac
e a granty, za škodu vzniklou v Souvislosti
s organizací veřejných zakázek a dále vznik
lou v Souvislosti s vymahzininı pohledávek
,
Pojištění v rozsahu doložky V70 Se Sjedn
ává se sublimitexn plnění v Kč
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjedn
200 000,ává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjedn
Česká republika
ává se spoluúčasti v Kč
2 500,4.4. Odchylně od ustanovení článku
10 bodu l všeobecných pojistných podm
ínek se ujednává, že Zachraňovací nákla
záchranu života nebo zdraví osob nahra
dy na
dí pojišťovna nejvýše do 30 9/0 limitu
nebo sublimitu pojistného plnění sjcdu
v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí,
anćho
kterého se zachraňovaeí náklady týkají.
5. Rozsah pojištění
Pol. č. Pojistná nebezpečí
Ol
Pojištění odpovědnosti za škodu v zákla
dním rozsahu

Pojistné v Kč

02

Připojištění odpovědnosti Za škodu v rozsa
hu doložky V 70
Pojistné za všechna pojistná nebezpeč
í v Kč

Pojištění se sjednává S obchodní slevo
u 30,00 '-Í/í, tj. v Kč
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

6. Počátek a doba trvání pojištění
Sjednanć pojištěníje účinné od 00:00

60 532,-

l 200,-_
61 732,18 520,43 212.'

hod. dne t 12 20ti

7. Přílohy
Součásti pojistné smlouvy jsou přílohy:
výpisu Z obchodního rejstříku č. 15524/200
4
8. Závěrečná ujednání
Odpovědipojistnika na dotazy pojišťovny
a údajejím uvedene' u tohoto pojištěni
se považují Za Odpovědi na písemné
pojišťovny a pojistník svým podpisem
dotazy
potvrzujejejich úplnost a pravdivost.

Pojístník svým podpisem date potv
rzuje, Že převzal pojistné podmínky
uvedene v bodě 2.2. tohoto pojištění.
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cESígA
PoııSTovNA
Číslo pojıslnć smlouvy

Slov k dalu15.S ZOIS
Kód pojıšlvšní` DPOŮZ
Pořadové Číslo pojišıćııí' I

Pojištění odpovědností Za škodu podnikatele
l. Účastníci smlouąı
Pojišťovna:

Česká pojıšřovnıı xs., Spı'ılťnıì '."."›'lră. IIS U-l. Praha l. Čcskà rcpublíkıı. IČ 45272950. DIČ C2699001273. Zapsaná
\ obchodním rcjsıřlku Nlèslskcho soudu \` Prave. oddíl B. vložka I-loJ

Pojistnik. Pojištćný:
Nálcv Hmm" HELGUS s r.x\

IC.4óàııT32
N.ı /Ĺıkládć požndzu ku pojıslníknı je sjednnna lıíln Zmèıııı pojıšıćní. kıťíı'í nahrazuje přcdçhozı' verze pojıšlčııí loholo pořadovélío Cısla a jc platná odLı dnu 15 R. ZOlS.

2.1. Tolo pojıslćní je nedílnou současıí smlom :v \ _všc uvcdcnćho tis-la

2.2. TOIO pojıšlćní Sc řídí Všeobecný mí pojíslnýnıi podmínkamı pro pojıšıćní odpovědnosıı za Škodu VPPOS 2005 (dálcjcn
„Všcobccnć pojıslnć pudıııırıky"l, Doplřıkm ýmí pojısmymı podmínkami pro pojıštćnı obecné odpovědnostı Za Škodu podnikznclc a průmyslu DPPP 2005 [dále jen „doplňkové pojísmc podmínky“. ujcdna'ními v Uvodní ćásti pojistné Smlouvy a ujednı'ıninıı [Ohoıo pojislèní.
3. Odpovědi pojistnüuı nı dotaıy pojišťovny
Výše příjmů` kltrć jsou předmětem dané Z příjmů` popř přcdpnklf'ıdnnć přijııı_\` x' Kč
Mnlc .sjednáno pojıštèní pro stejná pojistná nchczpcćı“

50 000 000;

NIC

V provozovně sí: vyrábějí nebo zpracovávají potruvm)
Š provozovuııou Čínnosıí jsou spojeny práce s hořlnvınanıi nebo Chcmıkıılicmí.
radionklıvnínıı látkami neho s olm řcııým ohněm
V
S pvwovanou ćinností jsou spoj-:ny práce s \'_\ˇ`bu_šnınıımı a ıřnskııvınımn
S provozovnııou Čmnoslí jsou spo_jcıı_\` práce \L` výškách nnd ř m
S ćınnosıi je spojeno provoznvê'nıí slřcdiska przıklıckćho v_vuć‹›\.lní
bez pržıvm subjekuviıy nebo prčıcovıšlč praktıckćho \_\uù›\;'mı
Přı poskytování Služby dochází k odkládání věcí 7nkazníku nn místech. klcrti nejsou mulť lılidnna

NE
NE
NE
NE

NE
NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.l. POJIŠIČI'IÍ SL' S_í‹-'Ll“2ı\à Pro případ právním předpisem Sunovcnc odpm ćdnosn Is Škodu vznıklou jinému v Souvıslosˇlı S.
~ Čınnoslnn íıvcdcnýnıı vc výpisu Z obchodního rcjsrříku vedcncho Krajským úřadem v Ústí Nad Lubcm, Č 15524/2004, ze
Llnę l-l o 2000
4.2. Odchylnć od Člzˇmku 3 bodu l písm. cí doplı'íkových pojıslnyclı podmínek se pojıšıćní vztahujťı na Škody na věcech, na
l-ıtuıﬁ'ch pojıšıćný provádC-I obıcdmnou ćínnusí. pokud k: škodvl- doslo proıo, Ze [oto ćııınus! byla pı'ovcdcncı vadné. Předpokladem vaku práva na plnění 7. pojišlční jc skulećxíosl. Žc pojıŠıčnv dodržcl prcdťpsšıný nebo nororicky Známý Či 'Dèżně pou~
żívımý postup. resp. návod k používání Zařízení, Stroje ncboj'ınć vćcı

Pojıšrćnıˇ \' Základním roLsnhu Sc sjcdnz'nn s lımıtcın plnűní \ Kč
Pojıšľèní \ Základním rozsahu sc sjcdnúvrı s uzcmním rozsahem
l'ojıšıćní v základním roualıu se sjednává Spoluúćasn KC

IU [NIO (Mb
(IL-ská rcpublikn
2 50H.-
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2. Smluvní ujednání

[Od pojiàfènı DPOCZ
Pofiinovť ťřslo pojištěni t

'Í <Io nojisìıﬁë srrloiivy
Stav x datu 75 B ZUlš
4.3A Pojištění se dı'ilc sjcdnıˇivti v io/.s'itliii tčçlito diilnzck

Dolożka V70 Pojištění odpovědnosti Za Škodu způsobenoujinak než. na Zdraví. usmrccnim.
poškozením, mičením nebo pohfešováním věcí
se vztahuje na ndpinćdOdclivlnć nd ustanovení Člê'tnkii 2 bod l dopliikinvcli pojistných piidiıiiiiek si: ujednrivii. z: pojištùiiı
Zničením nebo
poškozením,
osob).
této
zdravi
poškozením
jinýiıi
nebo
urazem
než.
jinak
osobě
třetí
nost za Škodu vzniklou

iti vzniku prava na plnění z pojištění v
pohřešovt'tním veci. kterou má tato osoba \c vlttstnınlvi nebo v tıżivani Predpokliide
v souvislosti s pojištčnou Činnosti
pojištčni
trvání
dobű
\
došlo
iıdalosti)
(Škodnć
vzniku
ke
ze
jc.
rozsahu tohoto ujednání
t za Škodu vzniklou prodlenim se splnebo vztah)V z této činností vyplývzijicinii. Pojištění Sc však nc\ ztahuje na odpovèdnos
na finančních hodiiotáclı.ji2jichž správou
iićním Smluvní povinnosti. Dale .se pojištčni ncvztıihiıje na odpovědnost /ai schodck
piipiry. Pojištění Se rovněž nťvztahuje
byl pojištěnýV pověřen. a na odpovědnost za Škodu vzniklou při Obchodování s ecnnvmi
rady jakekoliv obchodni spoleènostiv
dozorčí
ćí
tva
představens
Cl'encm
jako
pojištèným
zpi'isobhˇnou
na odpovćdnost za Škodu
t Za Škodu vzniklou v Souvislosti S
odpovědnos
na
Dale se ujednávz'i, Žc pokud ncní níže uvedeno jinak. pojistćiıi Sc nevztahuje
za Škodu vzniklou v souvislosti
granty.
a
dotace
o
zadosti
zpracovaní
včetně
Unie
Evropske
z
dotací
poradenstvím ve věcech
pohledávek
s organizaci veřejných Zakıˇizck a dále vzniklou \ Souvislosti s vvinahanım
200 000.Pojištění v rozsahu doložk)I V70 se .sjednává se sublimiiem plnćni v Kč
republika
Česká
Pojištčni \| rozsahu dolożky V70 Se sjediia'va S iˇizemniin rozsahem
2 500.Kč
v
Spolut'ićastí
Si:
sjednává.
Se
Pojištění v rozsahu dolożkj' V70

Dolożka V73 Pojištćni' odpovědností za Škodu na věcech převzatých pojištěným.
jež maji být předmětem jeho závazku.

podmítick se tijcdnı'iva` ze pojištćiií se \'7.t;ihti_jL` na
Odchvlnć Od ustanovcni člı'inkii `i hod l písni bi dopliˇikm'ýcli pojistiizl'ch
juho Zı'iva7ku Pojištění se vsak iievztahujc
přcdtiićtetn
odpnt'èdtiosi za Škodu nči věcech přcvzıitycli pojištćnýni. V|i:ż tiiıijí být
z přepravnieli smluv,
łkndu
zii
st
ndpmćdno
ıiıi
`
nevztahuje
Si:
POjíŠtČní
věci
nıi Škod)r vznikli“V pohřcšovanim
ltJt) 00ti.Pojištění v rozsahu dolożk)V V73 se sıcdnživa Sc `subliiiiıieiıi plnćni v kc
Čcská ripublika
rozsıiliciii
iizciiinim
S
Sjednùvzi
Sc
Pojištční v rozsahu doložkt` V73
2 500.`
Pojištění v rozsahu dolożkv V73 se Sjcdnživa se Spoliii'iiìzisti v KC

u následkem pracovního úrazu nebo nemoDolożka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených Zdravotní pojišťovno
ci z povolání
ých

pojištcni se vztahuje i na iiı'thrııdu nákladů vynaložen
Odtilivlně od dopliˇikov _vch pojistných podiıiınck Sc ujcdiiitv;'i. ze
o i díislcdku iicdbalostního protiprávnilio jednapojištćnćh
ce
zaiiièstnıin
prospčcli
ve
péči
zdravotni
zdravotní pojišťovnou na
nist za pracovni i'iraz nebo nemoc z povolitodpovišdi
ıi'‹i
se
kd_\
ni pojíštćnćho. Toto pojisteni Se všiik vztahuje jen ıiıi případ).
odpovědnosti Ztimćstiizivatcle za Škodu při pra~
pojištćni
zakonnć
vztahuje
vıˇiìoti.
péči
(diıivutiii
nu
naklady
su
ní. kc kterým
trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla
coviiiiii i'irazu nebo nemoci z povolání. Zzi předpokladu. že \` do'DC`

zjištěna ncmoe Z povolání
Kč
Pojištění \ rozsahu doložk',`v V79 se sjednz'ná Sc sublimitcm plneiii \
rozsahem
uzcmním
s
sjednavfı
se
V79
dolozky
rozsahu
\`
Pojištění
Pojištění v rozsahu dolożky V79 se .sjednává Se spoluúčasti v KC

l 000 UUO.~
Česká republika
2 500.-

podmínek Sc iijednzˇivzi. ze zachraňovaci naklady na
44. Odchvlnè od ustanovení ćlanku lt) bodu l všeobecnvch pojistných
nebo Stiblimiiu pojistného plnění Sjednanèho
limitu
n
Uv'
záchranu Životri nebo Zdraví osob nahradí pojišt'ovnu :icjtjše do 30
týkají
náklad)
aci
Zaclii'anov
Sť
kterého
.
ncbezpcči
\' pojistnć Smloiive pro poıistiić

5. Rozsah pojištění

P0i.č. tPøjhiná nvhøzpøčt
Ol

Pojištění odpovědnosti Za Škodu

Pnjhinèx Kč

Připojištění odpovědnosti Za Škodu v rozsahu dolożln V 70
(12
Připojištění odpovědnosti Za Škodu v rozsahu dolożkv V 7_`\
QDB
Připojištění odpovědnosti Za Škodu \ rozsahu dolożkv V 70
ÍIM
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč
Pojištční Sc Sjednživc'i s obchodní slevou 47,00 "fit ij v KC
Roćni pojistné po zaokrouhlcní v Kč

4j
74 502.-l

Základním rozsahu
.

i

l 200.l 348.5 000.82 050.38 564.43 487.-

6. Počátek ı doba trvání pojištěni

pojistného roku ve smyslu ujednání Uvodnílio lıstii
Pojištění sc Sjcdiiı'ivıi na dobu od (tO-OU hod dni: IS. .\`. Ztllř do konce
roku den v roce. ktorý předchází dni v náslťdujicím kalensmlouv)y Pro t'ičťlv tohoto pojištění je poslednim diicin pojistného
roku.
pojistného
diieiii
prvním
s
dářním roce. kteryy Sc dnem a měsícem sliodtijť

7.?rﬂøhy

i“ 552412004
Součásti pojistné Smlouvy jsou přílohy výpisu z obchodního rejstřıku
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8. Závěrečná ujednání
Odpovědi pojisınıˇka na dotazy pujıšıkıvny a údaje jım uvedené u hıhuıo pojıšlčııı' Sc považují Za udpm'ödı na písemné dotazy

pnjišťovny a popslník Svým podpıscm pulxrzujc Jcclı (xplnosl .'ı pruvdıvosl.

Pojısmík Svým podpıscnı dále pou'rzuˇıćA že převzal poJıSınć pudımnky uvcdcnć \` bodů 2 Z Inhoxo purııšıènıˇ
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