
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH ČINNOSTÍ 
BOZP a PO 

podle zákona č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy 

Smluvní strany 

Poskytovatel: BOZP-PO s.r.o. 
Sídlo: Lhotská 2203, Praha 9 
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 103886 
Oprávněný zástupce: Ing. Petra Netušilová - jednatelka 
IČ : 27199509 
DIČ: CZ27199509 
Bankovnf spojení: 
Číslo účtu : 

UniCredit Bank 
56657001/2700 

REG. Č. Hygienicka stanice 
hlav111ho mesta Prahy 

--!.-

00061/2017 
sw~1seií"1 se , -

~mlou\vu r g c. 

Objednatel: ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 
Sídlo: Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1 
Osoba oprávněná jednat 
jménem objednatele: RNDr. Jan Jarolímek, Ph.O., MBA, ředitel 
IČ : 71009256 
DIČ: není plátcem DPH 
Bankovní spojení: ČNB Praha 
Číslo účtu: 65825011/0710 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Poskytovatel prohlašuje, že disponuje všemi potřebnými osvědčeními a oprávněními pro 
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a 
odpovídá objednateli za jejich soulad s právními předpisy a technickými normami platnými 
v době trvání této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje, že základním hlediskem jeho činnosti 
bude důsledná profesionální ochrana práv a zájmů objednatele. 

2. Poskytovatel se zavazuje objednateli v souladu se závaznými právními předpisy a 
technickými normami platnými v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
"BOZP") a požární ochrany (dále jen "PO") pokračovat v zavedeném systému BOZP a PO 
a následně poskytovat navazující komplexní služby BOZP a PO (dále jen "služby") pro 
objekty (dále jen "pracoviště") objednatele, kterými jsou: 

• Sídlo objednatele: Rytířská 404/12, Praha 1; 
• Pobočka Jih, Němčická 1112/8, Praha 4; 
• Pobočka Severozápad, Nechanského 590/1 , Praha 6; 
• Pobočka Centrum, Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7; 
• Pobočka Sever, Měšická 646/5, Praha 9; 
• Pobočka Východ, Rybalkova 293/39, Praha 1 O. 

3. Zpracovaná agenda BOZP a PO (školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, 
dokumentace BOZP a PO, metodická školení, revize, protokoly, zprávy atd.) bude 
objednateli také k dispozici v elektronické verzi umístěné v síti Internet se zabezpečeným 
přístupem na serveru poskytovatele. 



4. Podrobný rozpis rozsahu jednotlivých prací a činností spojených s vedením systému a 
poskytováním následných služeb, které jsou předmětem této smlouvy, obsahuje "Rozpis a 
ceník činností" , který tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotlivé činnosti budou 
probíhat dle harmonogramu, který tvoří nedflnou přílohu č. 3 této smlouvy. 

5. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za činnosti dle této smlouvy úplatu v souladu 
s „Rozpisem a ceníkem činností" (příloha č. 1 ). 

6. Objednateli jsou dále poskytovány zejména tyto služby v oblasti BOZP a PO: 
• prvotní audit stávající dokumentace BOZP a PO objednatele na jednotlivých 

pracovištích a případné návrhy na odstranění zjištěných nedostatků včetně 

vypracování protokolu, 
• zpracovávání a vedení předepsané dokumentace vyplývající z obecně závazných 

právních předpisů, interních předpisů objednatele a ostatních předpisů na úseku 
BOZP a PO; 

• provádění vyšetřování a zpracovávání evidence pracovních úrazů ve spolupráci s 
příslušnými vedoucími zaměstnanci objednatele; 

• provádění kontroly jednotlivých pracovišť, technických zařízení, komunikací a prostor, 
které objednatel užívá, upozorňování objednatele na zjištěné závady s návrhem na 
jejich odstranění, kontrolování dodržování požárních předpisů na jednotlivých 
pracovištích; 

• školení vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců objednatele, a to 
elektronickou formou podle čl. I. odst. 3 této smlouvy a za podmínek podle přílohy č. 
1 této smlouvy; 

• podílení se na zpracování vnitřních předpisů objednatele; 
• poskytování poradenství a konzultací zaměstnancům objednatele v oblasti BOZP a 

při zajišťování jeho úkolů v oblasti PO, které je povinen objednatel zajišťovat podle 
zákona č . 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon o požární ochraně"}, včetně neomezených e-mailových či telefonických 
konzultací; 

• účast jako konzultant v případě ohlášených kontrol ze strany oblastního inspektorátu 
práce, či kontrol prováděných orgány státního požárního dozoru, příprava podkladů 
pro jednání s těmito orgány včetně pojišťoven, projednání závěrů kontrol a zpracování 
hlášen! o odstranění případných zjištěných závad; 

• spolupráce s příslušnými správními úřady a organizacemi; 
• kontrola vybavení pracovišť objednatele věcnými prostředky PO a předkládání návrhů 

případných změn nebo doplnění těchto prostředků; 
• provádění pravidelných kontrol dokumentace požární ochrany; 
• zajišťování dalších činností podle aktuálních potřeb objednatele nebo aktuální právní 

úpravy. 
• zajištění revizí podle přílohy č. 1 
• sledován! termínů školení, revizi a kontrol dle platné legislativy a jejich zajištění 

v platných termínech, 
• HOT LINE pro řešeni mimořádných události a poskytováni poradenského servisu 

v oblasti BOZP a PO na telefonním čísle 800 55 88 44 v nonstop režimu 24/7. 
• zajištění osobní účasti zástupce poskytovatele při řešení mimořádných událostí. 

li. 
Cena 

1. Ceny za jednotlivé činnosti jsou detailně uvedeny v příloze č . 1 k této smlouvě - „Rozpisu 
a ceníku činnosti" . Takto stanovená cena předmětu smlouvy je konečná a pevná a její 
překročení je možné pouze v případě změny (zvýšení} sazby DPH v průběhu plnění této 
smlouvy, a to o částku odpovídající této legislativní změně. 



2. Všechny činnosti , které nejsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, musí zástupce 
objednatele schválit na základě cenové nabídky, kterou předloží poskytovatel. V případě, 

že objednatel zjistí průzkumem cen trhu, že cena nabídnutá poskytovatelem není cena 
v místě a čase obvyklá, vyhrazuje si objednatel právo zařídit si tyto činnosti od jiného 
dodavatele. 

Ill. 
Doba plnění 

1. Poskytovatel se zavazuje v určených intervalech, tj. 1x za 6 měsíců provádět prohlídku 
pracovišť uvedených v odst. 2. článku I této smlouvy a poskytovat komplexní servis BOZP 
a PO. Termíny prohlídek určí po dohodě se zástupcem objednatele a následně je zástupci 
poskytovatele sdělí e-mailovou formou minimálně 21 kalendářních dní před termínem 
prohlídek. 

2. Poskytovatel se zavazuje dodat protokoly a zprávy z provedených revizí a kontrol BOZP a 
PO nejpozději 14 kalendářních dní od data provedení revize nebo kontroly (v případě 
vícedenní kontroly je rozhodným dnem den poslední provedené kontroly) a to v analogové 
(listinné) podobě ve 2 originálních vyhotovenfch, včetně razítka a podpisu odpovědné 
osoby, do sídla objednatele na adrese Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1. Končí-li lhůta o 
víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den. 
Ustanovení čl. 1 odst. 3 této smlouvy tím není dotčeno. 

IV. 
Odpovědnost za vady 

1. Poskytovatel prohlašuje, že uzavřel pro případ škody způsobené při výkonu podnikatelské 
činnosti v oblasti poskytování služeb BOZP a PO s limitem pojistného plnění 5 000 000 Kč. 

Kopie pojistné smlouvy tvoří nedílnou přílohu č . 2 této smlouvy. Poskytovatel je povinen 
udržovat pojistnou smlouvu v platnosti a nesnížit pojistné krytí po celou dobu trvání této 
smlouvy. Na žádost objednatele je poskytovatel kdykoli za trvání této smlouvy existenci 
pojištění v souladu s touto smlouvou objednateli prokázat. 

2. Poskytovatel garantuje objednateli kvalitu poskytovaných služeb BOZP a PO, odpovídá mu 
za veškeré vady způsobené porušením jeho povinností vyplývajících z této smlouvy a je 
povinen nahradit objednateli škodu, jestliže vznikla prokazatelným porušením povinností 
poskytovatele vyplývajících z této smlouvy. Poskytovatel je při plněn I této smlouvy povinen 
postupovat s odbornou péčí. 

3. Plnění poskytnutá dle této smlouvy jsou vadná, jestliže byla provedena v rozporu s platnými 
právními předpisy, popř. v rozporu s technickými normami, popřípadě jestliže nebyla při 
změně právních předpisů nebo technických norem v přiměřené době uvedena v souladu 
s těmito změnami. Objednatel má právo na neprodlené bezplatné odstranění vad 
poskytovaných plnění , a to vad zjištěných v průběhu poskytování plněni a vad zjištěných 
v záruční době. Záruční doba byla smluvními stranami sjednána na dobu 6 měsíců ode dne 
poskytnutí plnění. 

v. 
Platební podmínky 

1. Objednatel je povinen uhradit poskytovateli cenu za plnění poskytnutá dle této smlouvy na 
základě řádně vystaveného daňového dokladu - faktury. 

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady 



nebudou mít odpovídající náležitosti , je objednatel oprávněn vrátit je zpět poskytovateli k 
doplnění, přičemž doručením vadné faktury nezačíná běžet lhůta splatnosti. Lhůta 

splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 
zpět objednateli. 

3. Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad až po poskytnutí řádného plnění předmětu 
smlouvy a po podpisu předávacího protokolu bez výhrad oběma smluvními stranami. 

4. Splatnost kupní ceny je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 
dokladu - faktury objednateli. 

5. Úhrada plnění předmětu smlouvy bude prováděna v českých korunách. 

6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele. 

7. Zálohové platby nejsou přípustné. 

VI. 
Součinnost objednatele 

1. Objednatel je povinen předkládat poskytovateli všechny podklady a informace nutné 
k uskutečnění plnění této smlouvy a zpřístupnit vždy po dohodě s poskytovatelem všechna 
pracoviště a pracovní prostory, aby poskytovatel mohl plnění dle této smlouvy realizovat. 

2. V případě vzniku krizové situace v oblasti BOZP a PO (např. pracovního úrazu, požáru 
nebo ohlášení kontroly ze strany státního odborného dozoru), je objednatel povinen o této 
skutečnosti neprodleně do 24 hodin nejbližšího pracovního dne informovat poskytovatele, 
a to písemně nebo e-mailem, případě jiným vhodným způsobem a poskytovat poskytovateli 
v těchto případech potřebnou součinnost, aby bylo možné předejít sankcím ze strany 
orgánů státního odborného dozoru či jiné škodě. 

VII. 
Závazky poskytovatele 

1. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu platnosti této smlouvy platné osvědčení 
• odborné způsobilosti v oblasti požární ochrany dle § 11 zákona č . 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; 

• o odborné způsobilosti v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). 

2. Poskytovatel je povinen na výzvu objednatele předložit uvedená osvědčení objednateli. 
Pozbytí některého z uvedených osvědčení je poskytovatel povinen oznámit ihned 
objednateli. 

3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této smlouvy v souladu s platnými právními 
předpisy, vnitřními předpisy, příslušnými technickými normami a s potřebnou odbornou 
erudicí a péčí, v souladu se zájmy objednatele a v termínech podle pokynů objednatele. 
Pokud by v průběhu účinnosti této smlouvy došlo ke změně právních předpisů či 
příslušných technických norem, je povinností poskytovatele uvést zavedenou dokumentaci, 
popř. pokračovat v poskytování služeb v souladu s těmito změnami a ve lhůtách danými 
novými právními předpisy či technickými normami. 



4. Poskytovatel se zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy respektovat rozhodnutí 
objednatele v případě , že nebudou v rozporu s platnými právními předpisy a technickými 
normami, s tím, že je povinen objednatele vždy písemně upozornit na možné negativní 
důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků, které by mohly ovlivnit bezpečnost práce a 
požární ochranu na pracovištích objednatele. V takovém případě bude vyhotoven dodatek 
ke smlouvě s tím, že specifikovaná činnost byla provedena na výslovnou žádost 
objednatele a objednatel přebf rá odpovědnost za škody vzniklé na základě jeho rozhodnutí. 

VIII. 
Smluvní pokuty, úrok z prodleni 

1. Poskytovatel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě: 
a) plnění předmětu této smlouvy bez platného osvědčení dle čl. VII odst. 1 bodu prvého 

nebo druhého této smlouvy, neoznámení pozbytí platnosti některého z uvedených 
osvědčení nebo nepředložení některého z uvedených osvědčení na výzvu objednatele, 
ve výši 5.000 Kč. Tato smluvní pokuta může být uplatněna i opakovaně; 

b) porušení některé z povinností uvedených v čl. VII odst. 3 této smlouvy ve výši 5.000 Kč 
za každý takový případ; 

c) prodlení poskytovatele s dodáním protokolů a zpráv z provedených kontrol a revizí 
podle čl. Ill. odst. 2 této smlouvy ve výši 50 Kč bez DPH za každý protokol a zprávu a 
každý den prodlení. 

2. Celková výše jednotlivých smluvních pokut není omezena a smluvní pokuty mohou být 
kombinovány, tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné 
smluvní pokuty. 

3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody 
způsobené porušením povinnosti v plné výši , přičemž částka zaplacených smluvních 
pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty 
objednatelem poskytovateli. 

IX. 
Salvatorní klauzule 

1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této smlouvy vzájemnou 
součinnost. 

2. Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů 
anebo judikatury soudů bude u některého ustanoveni této smlouvy shledán důvod 
neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude 
možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany se zavazují 
toto ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu 
výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této smlouvy. 

3. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla 
neplatná, strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištěni uzavřít novou smlouvu, ve které 
případný důvod neplatnosti bude odstraněn , a dosavadní přijatá plnění budou započítána 
na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z 
původní smlouvy. 



X. 
Řešení sporů, rozhodné právo 

1. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily všechny spory, které by mohly 
vzniknout v souvislosti s touto smlouvou a její realizací v první řadě vzájemnou dohodou. 

2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení zákona č . 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 
soukromém, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva a práva a povinnosti z ní 
vyplývající se řídl právem české republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Ke kolizním 
ustanoveni m českého právního řádu se přitom nepřihlíží. 

XI. 
Prorogace 

1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č„99/1 963 Sb., občanský soudní 
řád dohodly, že místně příslušným soudem k projednáni a rozhodnutí sporů a jiných 
právních věcí vyplývajících s touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů 
s tfmto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský 
soud, Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní 
soud, Obvodní soud pro Prahu 2. 

XII. 
Ukončení smlouvy 

1. Objednatel i poskytovatel jsou oprávněni tuto smlouvu kdykoliv vypovědět i bez udání 
důvodu. V takovém případě činí výpovědní doba 3 měsfce a začíná běžet vždy první 
kalendářní den následující po dni, kdy byla výpověď doručena druhému účastníkovi. 

Výpověď musf být provedena písemnou formou. Po dobu výpovědní lhůty jsou obě strany 
povinny řádně plnit své závazky sjednané touto smlouvou. 

2. V důsledku ukončení smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých 
porušením této smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této 
smlouvy. 

3. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech , které se dozvěděl 
v souvislosti s plněním této smlouvy a o osobě objednatele. Povinnost mlčenlivosti trvá i po 
ukončení této smlouvy. 

4. Smluvní strany sjednávají, že všechny informace, které se poskytly a poskytnou při 

přípravě , uzavírání a realizaci této smlouvy, považují za důvěrné. Smluvní strana, které byly 
informace poskytnuty, je nesmí prozradit třetí osobě a ani použít v rozporu s jejich účelem 
pro své potřeby . 

XIII. 
Úkony, doručování písemnosti 

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby k 
těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné . 

2. Smluvní strany si budou doručovat písemnosti na dohodnuté doručovací adresy. 
Dohodnutou doručovací adresou se rozumí adresa sídla/bydliště dotčené smluvní strany 
uvedená v záhlaví této smlouvy, případně jiná kontaktní adresa uvedená v záhlaví této 
smlouvy. Doručí-li smluvní strana druhé smluvnf straně pfsemné oznámení o změně 



doručovací adresy, rozumí se dohodnutou doručovací adresou dotčené smluvní strany 
nově sdělená adresa. 

3. Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné 
přebírání na své doručovací adrese. Při změně bydliště/sídla smluvní strany, je tato smluvní 
strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu a oznámit 
ji adresu, která bude jejl novou doručovací adresou. Smluvní strany berou na vědomi, že 
porušení povinnosti řádně přebírat poštu dle tohoto odstavce může mít za následek, že 
doručení zásilky bude zmařeno. 

4. Nevyzvedne-li si adresát zásilku, nebo nepodařl-li se mu zásilku doručit na dohodnutou 
doručovacl adresu, nastávají právní účinky, které právní předpisy spojují s doručením 
právního úkonu, který byl obsahem zásílky, dnem, kdy se zásilka vrátí odesílateli. 

5. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvnf strany písemnou formu, oznámeni 
takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, doručovací službou, prostřednictví veřejné datové sítě do datové 
schránky, elektronicky prostřednictvím e-mailu s připojeným elektronickým podpisem nebo 
osobně proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn pomocí jiných technických prostředků, 
např. prostřednictvím telefaxu nebo elektronickou poštou bez elektronického podpisu, 
považuje se za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou 
formou podle věty prvnf. 

XIV. 
Transparentnost úřadu a přístup k informacím 

1. Poskytovatel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tuto smlouvu v souladu se 
zákonem č . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a ustanovením§ 219 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a vnitřním předpisem Objednatele 
č. 11 /2016 ze dne 23. května 2016, kterým se zavádí Registr smluv HSHMP a zásady 
upravující jejich uveřejňování. 

2. Poskytovatel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Poskytovatel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č . 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních webových 
stránkách objednatele, a to včetně případných příloh a dodatků bez časového omezeni. 

5. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl 
v souvislosti s plněním této smlouvy a o osobě objednatele. Povinnost mlčenlivosti trvá i po 
ukončení smlouvy. 

XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím 
zveřejněním v registru smluv. 

2. Tato smlouva se uzavfrá na dobu určitou a to od 1. 1. 2018 do 31 . 12. 2021 . 



3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se tato smlouva platným zněním 
občanského zákoníku. 

4. Poskytovatel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu. 

5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků , podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran na jedné listině. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č . 1: Rozpis a ceník činností 
Příloha č. 2: Kopie pojistné smlouvy poskytovatele 
Příloha č. 3: Harmonogram činností 

7. Smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, jeden 
obdrží poskytovatel a dva objednatel. 

8. Smluvní strany si smlouvu přečetly , souhlasí j jejím obsahem a svými podpisy stvrzují, že 
tato smlouva vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli. 

9. Kontaktní osoba poskytovatele: ln. Roman Netušil, ředitel, mobil 608351399, mail 
netusi@bozp-po.cz 
Kontaktní osoba objednatele: Marek Vitouš, DiS., vedoucí oddělení provozně 
organizačního, 733 673 904, 296 336 741 marek.vitous@hygpraha.cz 

V Praze dne 

~o. A Z. . 1-0 1/ 

BOZP - PO a.r.o. 
lllčlt;.f,H ?203 
r 

Ing. Petra Netušilová 
jednatelka BOZP-PO s.r.o. 

V Praze dne 2 Z -12- 2017 

H · ienická stanice hl. . Prahy 
se síd m v Praze 

AEC'llTEL 
Ryt!Tská 12, 110 01 Praha 1 
po~tovnr pfihrildka 203 

pi 296 3% 7'l0 •ax 224 212 335 



Příloha č. 1 

Rozpis a ceník činností 

1. Dokumentace BOZP a PO v souladu s p latnou legislativou 

Činnost Cena 

Požárni ochrana 
a) začlenění provozovaných činností do kategorie požárního V ceně činností účtovaných 

nebezpečí za pracoviště viz bod 2. 
b) směrnice ke stanovení organizace požární ochrany ve Pouze v případě, že auditem 

společnosti dokumentace budou zjištěny 
c) požární řád pracoviště závažné nedostatky - cena 
d) požární poplachové směrnice za konkrétní dokumentaci je e) požárně evakuační plány vždy před započetím prací 
f) tematické plány školení o PO 

písemně dohodnuta 
g) dokumentace o provedení školení 

s objednatelem. 
h) požární kniha 
i) osnova školení 
Bezpečnost práce a ochrana zdrav( při práci 
a) interní pokyn k zajištěni BOZP ve společnosti 
b) interní pokyn - práce zakázané ženám a mladistvým V ceně činnosti účtovaných 
c) interní pokyn k poskytováni OOPP dle NV č. 494/2001 Sb. za pracoviště viz bod 2 této 
d) evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání -

přílohy. 
zpracování dokumentace Pouze v případě , že auditem 

e) provedení kategorizace prací - zpracování interní dokumentace dokumentace budou zjištěny 
f) zhodnocení rizik - metodická pomoc při vyhledávání rizik, 

zjišťováni jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k jejich závažné nedostatky - cena 

odstraněni - zpracování potřebné dokumentace dle§ 102, odst. za konkrétní dokumentaci je 

3 a 4) zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce vždy před započetím prací 

g) zpracováni plánu revizí a kontrol technického zařízení písemně dohodnuta 

h) stanovení obsahu lékárničky s objednatelem. 

i) zásady pro poskytování první pomoci - příručka 

2. p k t os :y1ovan1 pru eznyc su e po d b t .• b. kt h b. d t I o u rvant srn ouvy v o 11e ec o e na ee 

Činnost Cena 

1. Podrobná preventivní kontrola BOZP a PO 
(včetně zápisu do požární knihy a práce revizního technika) 

2. Vypracováni podrobné zprávy z kontroly BOZP a PO 
{včetně práce revizního technika) 

3. Identifikace závad a nedostatků BOZP a PO dle právních předp isů 

4. Stálý poradenský servis a poradenské služby pro vedoucí zaměstnance 
objednatele včetně podílení se na zpracování vnitřních předpisů 
objednatele 

5. Aktualizace a vedení platné dokumentace BOZP a PO (v souladu 
2500,- Kč I 1 bodem 1 této přílohy) 

6. Komunikace se státními orgány a zastupování klienta při kontrolách pracoviště 

státního odborného dozoru (účast jako konzultant v případě ohlášených (2x ročně) 

kontrol ze strany oblastního inspektorátu práce, či kontrol prováděných 
orgány státního požárního dozoru, příprava podkladů pro jednání s 
těmito orgány včetně pojišťoven, projednání závěrů kontrol a zpracování 
hlášení o odstranění případných zjištěných závad) 

7. Metodická pomoc při objasňováni příčin pracovních úrazů a následná 
administrativní řešení pracovních úrazů a případných nemocí z povolání 
(tzn. vypracování zápisu o úrazu, následná písemná komunikace 
s příslušnými státními úřady, potvrzení nároků případných nemocí 
z povolání atd.) 



Příloha č. 1 
3. Školení BOZP a PO 

Činnost Cena 

1. Zavedení systému elektronického školení a import dat všech 4000,- Kč 
zaměstnanců obiednatele (iednorázově) 

2. Provoz systému elektronického školení a import dat všech zaměstnanců 
objednatele po dobu trvání smlouvy, včetně průběžného přídávání 1000,- Kč I měsíc 
nových zaměstnanců 

3. školení cca 210 zaměstnanců na úseku BOZP a PO formou e-learningu 
na webovém rozhraní poskytovatele s možností vytisknutí protokolu s 

V ceně potvrzením o absolvování školení v pravidelných intervalech dle platné 
legislativy (včetně speciálních školení) 

4. školení cca 40 vedoucích zaměstnanců na úseku BOZP a PO formou e-
learningu na webovém rozhraní poskytovatele s možnosti vytisknuti 

V ceně protokolu s potvrzením o absolvování školení v pravidelných intervalech 
dle platné leoislativv (včetně speciálních školení) 

5. Technická podpora systému elektronického školení V ceně 

6. Vygenerování přehledu neproškolených zaměstnanců BOZP a PO (1x 
V ceně 

ročně v prosinci příslušného roku) 

4. K t I I on ro n ' I -b BOZP PO a rev1zn 1 s uz >Y a 

Revize a kontroly Cena 

1. Revize elektrických spotřebičů 
(včetně práce revizního technika, zápisu do existující karty spotřebiče, 
založeni nové karty spotřebiče, vyhotovení souhrnného protokolu 39,- Kč I ks dle počtu 
obsahující počet jednotlivých spotřebičů na jednotlivých pracovištích, přístrojů na pracovišti 
případný soupis závad a návrh na jejich odstranění) (1x za 2 roky) 
Objednatel předá poskytovateli evidenční karty spotřebičů z poslední 
revize souhrnně za jednotlivá pracoviště . 

2. Revize přenosných hasicích přístrojů (dále jen PHP) 30,- Kč I ks dle počtu 
(včetně práce servisního technika, fyzické kontroly PHP, kontrolního přístrojů na pracovišti 
štítku, kontrolní plombv) (1x ročně) 

3. Vypracování protokolu a zprávy z kontroly PHP na jedno 70,- Kč I pracoviště 
pracoviště 
(včetně práce revizního technika a dodáni na adresu sídla obiednatele) (1x ročně) 

4. Tlaková zkouška životnosti PHP 
450,- Kč I ks 

(včetně práce revizního technika a dopravy na tlakovou zkoušku a zpět 
na pracoviště včetně umístění) (1x za 5 let) 

5. Tlaková zkouška požárních hadic 
250,- Kč I ks 

(včetně práce revizního technika a dopravy na tlakovou zkoušku a zpět 
(1x za 5 let) na pracoviště včetně umístění) 

6. Ekologická likvidace vyřazeného PHP nebo PV 
150,- Kč I ks 

(včetně dopravy a práce revizního technika) 
7. Hodinová sazba při požadavku na přítomnost zástupce 

poskytovatele při mimořádných událostech nebo v situacích které 800,- Kč 
nejsou uvedeny v této příloze 

5. O t t ' k t I I sani on ro n ' I žb a rev1zn1 s u >V 

Revize a kontroly (dle příslušných ČSN) Cena 

1. Revize hromosvodu • pobočka Severozápad 
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a zprávy 1800,- Kč 
z revize obsahuifcí doooručení na odstranění případných závad) 

2. Revize hromosvodu - pobočka Centrum 
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a zprávy 1500,- Kč 
z revize obsahuiící doooručenl na odstraněni případných závad) 

3. Revize hromosvodu - pobočka Východ - dvorní trakt 1400,- Kč 



(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a 
z rá z revize obsahu'ící do oručenl na odstranění ři adn · ch závad 

4. Revize hromosvodu - pobočka Jih 
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a 
z ráv z revize obsahu'ící do oručení na odstraněn í řl adn · ch závad 

5. Revize hromosvodu - pobočka Sever - hospodářský pavilon 
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a zprávy 
z revize obsahu'ící do oručenl na odstranění ří adn · ch závad 

6. Revize elektrických instalaci - pobočka Severozápad 
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotoveni protokolu a zprávy 
z revize obsahu"icí do oručenl na odstranění ří adn · ch závad 

7. Revize elektrických instalací - pobočka Východ - předni trakt 
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotoveni protokolu a zprávy 
z revize obsahu"ící do oručení na odstranění ří adn · ch závad 

8. Revize elektrických instalací - pobočka Východ - kotelna 
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotoveni protokolu a zprávy 
z revize obsahu'ící do oručení na odstranění ří adn · ch závad 

9. Revize elektrických instalací - pobočka Východ - dvorni trakt 
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotoveni protokolu a zprávy 
z revize obsahu"ící do oručení na odstranění ří adn · ch závad 

1 O. Revize elektrických instalací - pobočka Jih - provozní a hospodářský 
pavilon 
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a 
z rá z revize obsahu'ící do oručení na odstraněni ří adn · ch závad 

11 . Revize elektrických instalací - pobočka Sever - provozni pavilon 
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a 
z rá z revize obsahu"ící do oručenl na odstranění ří adn · ch závad) 

Poznámka: 

Příloha č. 1 

3800,- Kč 

1900,- Kč 

3000,- Kč 

4200,- Kč 

1500,- Kč 

3750,- Kč 

6500,- Kč 

2900,- Kč 

Ceny v sobě zahrnují náklady na dopravu po Praze a všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. 



I 
Pojistná smlouva o pojištění podnikání TopGEN 
č. nabídky 9339 216670 ~ 

GENEMLI 
Pojistitel 
Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka B 2866, ICO: 61859869, DIC: CZ699001273, generali.cz. Společnost je členem Skupiny Generalí, zapsané v italském 
registru pojišťovecích skupin, vedeném IVASS. 
zastoupena: Novák Petr 

a 

Pojistník a pojištěný 

Pojistník 
obchodnf firma/název: 
ICO (r.č.): 
DIC: 

BOZP - PO s.r.o. 
27199509 

sídlo/místo podnikáni: Lhotská 2203, 193 00 Praha 913 
mobilni telefon: 777031179 
Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka 

Kontaktní spojeni 777031179, netusilova@bozp·r>o.cz 
Korespondenčn í adresa 

Natušilová Petra 
Lhot.,ká 2203, 193 00 Praha 913 

uzaviraj f tuto pojistnou smlouvu o škodovém pojištěni podnikáni. 

Pojištěný 
Pojištěný je totožný s pojistnikem. 

Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný. 

I. Pojištěni movitých a nemovitých věci 
- --- - -- ---- -------------

MiSTO POJIŠTĚNÍ Č . 1 

Adresa mlsta pojištění I Komenského 513, 250 91, Zeleneč v Čechách J 
Druh poj ištěni budov I A) Sudova J 

~===--===-============================================~ 
Pojištěná činnost 

Předmět pojištění 

Movité věci vlastní 

I Technicko-organlzaéní činnost v ob-la_s_ti_p_o_žá_n_1_í o_c_·h_r_a_nv _____________ _,, , 

Movité věci zásoby 

Movité věci celkem 

L c 
L 

2so oooj Kč 

so oool Kč 
300 oooJ Kč 

1. POJISTNÁ NEBEZPEČi SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ FLEXA 

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 25 VPP POD 2014/03. Pojištění se vztahuje na škody způsobené 
v důsledku požáru, přímého úderu blesku, výbuchu, kouře, pádu letadla, nárazu vozidla a aerodynamického třesku. 

Pojištěni věci movitých (dále jen MV) vlastni (dále jen VLA), cizl (dále jen CIZ) a zásoby (dále jen ZÁS) 
Pi'edmět pojištění Spoluúčast kód sazba sazba pojistná částka ročni 

pojistné 
(Kč) 

(Kč) (%o) uprav.• (Kč) 
(%o) 

budov~ č. 1 , činno~t v budově: Poskytováni služeb v [ .1 OOO] [ 321 13] [38 oblasti bezpečnosti a ochrani zdravl pf · 
sleva za vyššf spoluúčast -- Vo __ 

VLA Cz50""00-0) r=-30"-0J 
[ 2,0000J c 1z [ j CJ 

zAsL~ L1~~1 

celkové ročnl pojistné za nebezpečí flexa • mov ité věci (Kč) Qoooorfl [ 
•sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast a pojistně-technické slevy ---- - - -----

111111111111111111111111111 m lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll Ill~ 11111111 •GL T
93392166701 

• 
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2. POJISTNÁ NEBEZPEČI SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ VODA Z POTRUBI 

i;>ojistné nebezpečl je ve smyslu zékona vymezeno v článku 26 VPP POD 2014/03. Pojištěni se vztahuje na škody v důsledku 
uniku vody a lomu trubek. 

Pojištěni věcí movitých (výrobnl, provozní a obchodní zařízeni a zásoby pojištěného) 

pojistná částka MV 300 ooo J Kč sazba ~, ----0,-3o~J %o 

zlomek 100,00 ) % sleva za zlomek L ·· J % 

zlomková pojistná částka MV I 300 000 J Kč sleva za spoluúčast I ~ % Roční pojistné 

spoluúčast [ - - 1 000 J Kč výsledná sazba L o,3000 I %o L . ___ !l_,O I Kč 
celkové roční pojistné za nebezpečí voda z potrubí l~ ____ s__,o) Kč 

3. POJISTNÁ NEBEZPEČI SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ PŘÍRODNI NEBEZPEČI 

Pojistné nebezpečí /e ve smyslu zákona vymezeno v článku 27 VPP POD 2014/03. Pojištěni se vztahuje na škody v důsledku 
vichřice, krupobitl, t hy sněhu a pádu stromu. 

Pojištění věcí movitých (výrobní, provoznl a obchodnl zařízeni a zásoby pojištěného) 

pojistná částka MV I 300 000 J Kč sazba ,~----0-,-Jo~J %o 

zlomek L 100,00 J % sleva za zlomek I ·· J % 

zlomková pojistná částka MV I 300 000 J Kč sleva za spoluúčast L :=J % 

spoluúčast L 1 000 J Kč výsledná sazba L 0,3000 J %o 

Ročni pojistné 

( 9i) Kč 
celkové roční pojistné za nebezpečí pfirodní nebezpečí L 90) Kč 

-
4. POJISTNÁ NEBEZPEČi SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ ODCIZENÍ 

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 30 VPP POD 2014/03. Pojištěni se vztahuje na škody způsobené 
v důsledku krádeže vloupán1m a/nebo loupeže. 

Pojištěni věci movitých (výrobnl, provozní a obchodnl zařízeni a zásoby pojištěného) 

Pojištění na 1. riziko 

Limit plněni spoluúčast sazba sleva za spoluúčast sazba uprav.* 

C 200 ooo) Kč f.___ ___ 1 _oo~oJ Kč (_6,§ %o I -) % ! s,oooo) %o 
*sazba upravená = sazba základnl upravená o slevu za spoluúčast 

celkové roční pojistné za nebezpečí odcizeni 

5. PŘIPOJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ 

Stavebn l součásti - pojištěni na 1. riziko 
Připojištěni předmětu pojištění je ve smyslu zákona vymezeno v článku 23.4 VPP POD 2014/03, odst. 7 

roční pojistné 

1 200] Kč 

1 2001 Kč 

Pojistná nebezpečl Spoluúčast Sazba Pojistná částka Ročni pojistné 

[ 
1 0001 o- %o standardnl limit:.30 ~ool Kč I o j Kč . J navyšem: Ó I . . 

::::=======~ 

FLEXA, voda, prlrodni nebezpečí 

odcizení (vč. hasicich přlstrojů uvnitř 
budovy, pojištěni se vztahuje na 
poškozeni, zničeni či ztrátu hasicích 
přístrojů a hadic, vč. proudnic, sloužicich 
pojištěné budově) 

~ o- %o . .__st-an_d_a-rd_n_í li_m_it_: 1-0-0-00_, Kč D Kč L__J no><jšent U 

- I 
Rekapitulace pojistného - mlsto pojištění č. 1: 
pojistná nebezpečí 

pojištění souhrnně nazývaná FLEXA 

pojištěn i souhrnně nazývaná voda z potrubí 

pojištěni souhrnně nazývaná přírodní nebezpečí 

pojištěni souhrnně nazývaná odcizení 

celkové roční pojistné 

celkové ročnl pojistné za pojistné nebezpečí 

I 840) Kč 
I 9ii) Kč 
[ 90) Kč 
~-1Mo] Kč 

I 2 22?) Kč 
VZTAHUJE SE NA VŠECHNA MÍSTA POJIŠTĚNÍ, kde nejsou náklady uvedeny ----
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--- - - - ----~ -
23.3.4 Náklady související s FLEXA, vodou, pfírodnlmi neb. 
Pojistná nebezpečí Spoluůčast Sazba Pojistná částka Ročni pojistné 

FLEXA, voda, pfírodní nebezpečí [ 1 oooj D %o I standardnl limit.50 ~O~I Kč I ~ Kč 
n::ivitšeni: O 

23.3.5 Náklady souvisejíc! s odcizením 
Pojistná nebezpečí Spoluůčast Sazba Pojistná částka Ročni pojistné 
Odcizeni vč. nákladu na ~měnu zámků a 1 
to do ~še 10 % pojistné stky pro náklad 
spojen s pojistným nebezpeč1m odcizeni 

1 0001 [j %o l standardnl limit:. ~O ~0~1 Kč D Kč 
navyseni: O 

23.3.7 Vícenéklady související s FLEXA, vodou, přírodnimi neb. 
Pojistná nebezpečí Spoluúčast Sazba Pojistná částka Roční pojistné 

FLEXA, voda, přírodní nebezpečl ( 1 oooJ CJ 3·I standard ni limit:. ~o 00~ I Kč [ o] Kč 
navitsenl: o 

23.3.7 Vicenéklady související s odcizením 
Pojistná nebezpečí Spoluúčast Sazba Pojistná částka Ročni pojistné 

Odcizeni [ 1 oaoj [_J %o I standardni limit:. 30 000] Kč L3 Kč 
nalQ'šeo!;_O 

li. Pojištěni odpovědnosti 

Pojištěni se řidl VPP ODP POD 2014/03, a níže uvedenými OPP O a SU. 

Pojistné nebezpeči je ve smyslu zákona vymezeno těmito pojistnými podmínkami. 

Pojištěný předmět činnosti I BOZPa PO I 
Kód 132113 I Rizikové třída I 3 I 
Pojistné bylo stanoveno na základě p7edpokládaného ročniho obratu pojištěného z pojištěné 
činnosti ve výši [ ___ 24 000 00~ Kč 

-- --
Základnl rozsah pojištění 

Limit QQjistného 12lněni 12ro zékladnl rozsah 12ojištěnl I 20 000 000 I Kč 
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události I 1 oool Kč 
Základní ročnl pojistné [ 22 9791 Kč 

Čistě finančni škoda 

limit pojistného plněni pro toto pi'ipojištění na rozdíl od VPP ODP POD 2014/03 I 10 000 000 I Kč 
Spoluúčast c 1 ooo] Kč 

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku 

Limit pojistného plnění pro toto pripoj ištěnl dle VPP ODP POD 2014/03 I 20 000 000 I Kč 
Spoluúčast I 1 000 ] Kč 

Regresní náhrady ze zdravotnlho nebo nemocenského pojištění 

Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle VPP ODP POD 2014/03 I 5 000 000 I Kč 
Spoluúčast I 1 000 I Kč 

Škoda nebo jiná újma z v lastnických a nájemních vztahů 

Limit pojistného plnění pro toto připojištěni na rozdll od VPP ODP POD 2014/03 I 20 000 oOol Kč 
Spoluúčast I 1 ooii) Kč 
Sleva za zůženl rozsahu krytí oproti VPP ODP POD 2014/03 I -·I Kč 

22 979 j Kč J Celkové ročni pojistné za pojištěni odpovědnosti [ 
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Rekapitulace pojistného 

mlsto pojištění číslo 1 

pojištěni odpovědnosti 

sleva 

celkové ročnl pojistné 

' Splatnost a způsob placen! pojistného 
Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 19. dni 9. měsíce každého roku. 

Splátka pojistného [ 22 679 Ke J Kč 

Pojistné bude placeno \ bankovním přovodem 

[J Vinkulace 

O Pojištěno zárover'I jiným pojistitelem 

O Indexace 

Císlo účtu prljemce 

nstantnl symbol 

riabllni symbol 

----

~00500 I 2700 

§s 
19339 216670 

I 
=-i 

celkové ročni pojistné 

2 220 I Kč 
22 979 J Kč 

101 % 

22 57g I Kč 

očátek pojištěni, pojistná doba - J 
štěni začlná dne 19. l:l 2017 a sjednává se na dobu neurčitou. Pojistné obdob! je ročnl. Pojistné je stanoveno jako běžné. 
nané hrazeni pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné obclobl. 

Zvlá-št-ni- ujednánl - registr smluv -=-=-==-=-=--=-=------=============::..:::'. 
Smluvnl strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejněni podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštnlch 
podmlnkách účinnosti některých smluv, uveřeji'lovánl těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu 
(vč. všech jejich dodatků) povinen uvefejnit pojistník, a to ve lhů tě a způsobem stanoveným tlmto zákonem. Pojistnlk je povinen 
bezodkladně informovat pojistitele o zasláni smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky. Pojistnlk je povinen 
zajistit, aby byly ve zverejr'lovaném zněnl smlouvy skryty veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přlstupu k informaclm nezvefejr'lujl (pfedevšlm se jedná o osobní údaje a obchodnl tajemstvl pojistitele, přičemž za obchodnl 
tajemství pojistitel považuje zejména údaje o pojistných částkách ; o zabezpečeni majetku; o bonifikaci za lkodnl průběh; 
o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných llmltech/subllmitech plněni a výli spoluúčasti ; 

o sazbách pojistného; o maluau/bonusu). 
Nezajisti-li pojistník uvefejněn í této smlouvy (vč. všech j ejich dodatků) podle předchozího odstavce am ve lhůtě 30 dni ode dne 
jejlho uzavřeni, je oprávněn tuto smlouvu (vč. všech jejich dodatků) uverejnlt pojistitel. V takovém prlpadě pojistnlk výslovně 
souhlasi s uverejněnfm této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, 
pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uver&jněnfm této smlouvy (vč. všech jej ich dodatků) v registru smluv. 
Uverejněnf nepredstavuje porušeni povinnosti mlčenlivosti pojistitele. 

- --=--=------==============:::::::::.'. 
Závěrečná ustanoveni 
Tato pojislflá smlouva se fidl následujícími pojistnými podmínkami a pNlohami: 

~) Všeobecné pojistné podmlnky pro pojištěni podnikáni - VPP POD 2014/03 

0 Všeobecné pojistné podmlnky pro pojištěni odpovědnosti pro pojištěni podnikáni - VPP ODP POD 2014/03 

~ informace pro klienta 

0 kopie živnostenského listu 

~ kopie výpisu z obchodního rejstfíku 

I fXJ nákres pojištěných objektů 
~ než1votnlho pojištěni majl spotfebitelé možnost řešit spor mi~dně pl'ed Ceskou obchodní Inspekci www.coLcz. 
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I 
Prohlášení pojistnlka/pojištěného 
Prohlášeni pojlstnika/pojlštěného 

Potvrzuji, že jsem převzal a před uzavřením smlouvy jsem byl seznám en se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a 
pojistných podmínek, jejich obsahu rozumím a s rozsahem a podmínkami pojištěni souhlasím. Potvrzuj i, že před uzavřením pojistné smlouvy 
jsem se sezněmil též se Sazebníkem administrativních poplatků a s Informacemi pro klienta, které obsahuji i poučeni o ochraně osobních 
údajů. 
Potvrzuji, že jsem pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy v§echny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné 
delší nemám. Prohlašuji, že nabízené pojištěni odpovldě mým požadavkům a pojistnému zějmu . Zárovell prohlašuji, že mi byly poj istitelem úplně 
zodpovězeny všechny mé dotazy k sjednávanému pojištěni. Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podminkěch a jsem si vědom, že v 
případě jejich porušeni mě mohou postihnout neptlznivé následky (např. zánik pojištěni, sníženi nebo odmltnuti pojistného plněni). 
Zprošťuji pojlstltele mlčenllvostl o uzavřeném pojištěni a o případných škodných událostech ve vztahu k zajistiteli pro potřeby zajištění 

pojistitele. V pllpadě vzniku škodně události dále: 
a) zprošfujl státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestnlm řízeni, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízeni a 

záchrannou služOO povinnosti mlčenlivosti; 
b) zmoclluj i pojistitele, resp. jim pověřenou osobu, aby ve všech fízenich probihajicich v souvislosti se škodnou událostí mohli nahllžet do 

soudních, policejnlch, pRpadné jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy; 
c) zmoclluji pojislllele k nahlédnuti do podkladů jiných poj išfoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s výplatou pojistných plněni. 
Souhlasím s lim, aby pojislllel sděloval osobám oprávněným k pl'ijelí pojistného plněni (např. v souvislosti s připadnou vinkulaci pojistného plněni 

nebo zrlzenlm zástavnlho práva k pohledávkám z pojištěni) informace týkajici se pojištěni sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho 
zprošťuji povinnosti mlčenlivosti. 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen o zpracování o sobnlch údajů, o svých právech a o povinnostech pojistitele. Souhlasím, aby 
pojistitel v rozsahu uvedeném v Poučeni o ochraně osobních údajů zpracovával mé osobnl údaje včetně rodného člsla pro účely: 
a) pojišťovacl činnosti a dalších činnosti, ke kterým je poj istitel v souladu s právnimi pfedpisy oprávněn, 
b) nabízeni obchodu a služeb pojistitele, dalšlch členů skupiny Generali a spolupracujlcich obchodních partnerů a marketingového využili. 
Souhlasím s lim, abych byl kontaktován a aby ml byly služby nablzeny I prostřednictvím elektronických prostředků, např. SMS, email apod. 
Uděluj! souhlas se zpracovánim osobních údajů, s pi'ii'azovánim dalších osobních údajů a s jejich předávánlm také dalším členům skupiny 
Generali a spolupracujlcim obchodnlm partnerům, a to I pflpadně do j iných států. Souhlaslm, aby ostatnim členům skupiny Generali byly 
poskytovány také vybrané infonnace o mém pojištění. 

Výše uvedené souhlasy a zmocněni uděluji I ve vztahu k j iž dřive sjednaným pojlštěnim a vztahuji se i na dobu po mé smrti nebo po zániku 
pojlstnika, je-li právnickou osobou. 
Potvrzuji, že všechny údaje, které j sem sdělil pojisUteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné. Pokud 
jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvrzuji, že jsem je ověřil a jsou pravdivé a úplné. zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich 
pflpadné změny (včetně změn osobnlch údajů) a jsem si vědom příp. negativních následků nenahlášeni změn (zejména pl'i doručováni 
korespondence). 

Prohlašuji, že jsem oprěvněn výše uvedené prohlášeni učinit I jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistnlka. Pro tento při ped se 
zavazuji, že seznámím pojištěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek a s ostatnimi relevantnimi dokumenty a 
informacemi sdělenými mi pojistitelem. 

Pojišťovací zprostředkovatel I zaměstnanec Generall Pojišťovna a.s. 
osoba oprávněná za Generali Pojišťovna a.s. k identinkaci, kontro le klienta, učinění nabídky na pfedběžné pojištění a převzati 
nabídky pojistnika 

pfíjmeni, jméno, titul (název právnické osoby) r~lstračni člslo agenturni čislo telefon 
pndělené ČNB 

I Novák Pet r J j 229542VPA 11 26499707 11 775986363 J 
Podrlzený pojišťovaci zprostředkovatel I zaměstnanec pojišťovacího zprostředkovatele 
osoba oprávněná jednat za pojišťovacího zprostředkovatele 

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby) registračn í čislo 
přídělené CNB 

osobní čislo 

! Nov.'ilc Petr j 229542VPA ) 126499707 
~~~~~~~~~~~J ~~~~~~~~~-' 

telefon 

J 1775986363 

Podpisy smluvnich stran 

místo I Zeleneč datum @ .. 9. 2017 

Generali Pojišťovna a.s. 

Pojišťovací zprostředkovatel s podpisem na s ouvě současně stvrzuje, že provedl identifikaci pojistníka a že podoba této 

osoby je shodná s vyobra zením na jejím průkazu totožnosti . 
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Pojištění odpovědnosti 
Dotazník pro pojištění odpovědnosti - základní 

~ 
GENERALI 

- --
ldentlfikačnl údaje zájemce o pojištění 

název I jméno sldlnlmlsto podnikáni 

! ooZP - PO s. r.o. J I Lhotskfi 2203, 193 00 Praha 913 I 
1eo rok založeni knnlnktni osoba telefon 

I :n199so9 :=J E l L 1 1777031179 I 
wecová slránl<a •·mail 

I '· ~'WvO 17 & 2. fJ - PCI . l ?.. J [netusllova@bozp-po.cz J 
Bankovní spojeni 
číslo učtu kód !lanky 

1. r t{..f'f:.otJ t ) l -· ?. t_o o l 
Údaje o obratu 

--, 

~obrat Podl obratu 1111 exportu do Ewop~ 

l.IObdolll v následujiclm roce [ ~ =::J Kč 
v pledchozím roce I fr(} /? 1(. -) Kt Podll obratu na exportu do ostalnlho 1v6ta 

v n4Sledujiclm ruce I zg I) I(. - l Kč v následuJicim roce [ / .. l Kč 
Jaké činnosti mají být do pojištění zahrnuty? 

O všeclr~ dle opnívněnr pfedlo2.,Ych v pltloze 

O všechny dle oprávněni piadlo2ených v pfiloie, kromě 
I I 

~ pouze vybrané dle oprávněni plodložených v príloze, a IO 

Ul// } OÝ ~ IJ/P /} /J·. l I],;;(/ / ') .:-
' 

S v !I &r IJ,t:} t i ;<.,, y' mJ I 
'---

4. Uzavíráte pachtovní nebo nájemní smlouvy ke svým objektOm? 

O ano G nc 
'--

z jakého _důvodu uzavíráte pojistnou smlouvu Jako pojistník za pojištěného, který k Vám nenl v žádném vztahu majetkové propojenosti? 

/ I 

Rozdělení pojišťovaných činnosti dle obratu ... 
Činnost Obrat 

r f i (/J /! 7' /l o 1fJ /J Pt? J I 1._o .. .,,. I 
r 
I !l. t: v/ 2 t: I l .r •• % ) 

L I' {/ . .r: /Ji/ /)/' 'ý ,f'·~ I ( r -·/~ 

Popis výroby a výrobků 
Druh výrobku I slulby Popis, ulllf výrobku 

I J I l 
I I I 

C I I I 
[ I I I 
'-· -
Rozsah pojištění odpovědnosti 
Máme zájem o sjednáni lélo výše limitu pojistného plni!nl (LPP) a spoluučasll (SÚ): 

I LPP varianta 1 I- ~ 
SIÍ vartanta 1 I-

LPP vartanln 2 1-- SÚva~an1a 2 I - J 
lPP varianl3 3 I- I SÚv!Wlanla3 I .. I 

'--



( 
Předchozí nebo současné pojfštění odpovědnosti 

Měli jste dfíve sjednáno pojistčnl odpoll1idnosti? 

U kterého pojlstllele? .__ _____________ _, Z jakého důvodu bylo pojištění ukončeno? '--------------------' 

Máte sjednáno jiné pojištěni odpovědnosti? 

U kterého pojistitele? .__ _ ____________ _, Pojistná částka/limit pojistného plněni: 

Údaje o škodách 
Uvedlo počet škod nebo jlnýcti újem za poslednlch 5 let a roky, v nichi nastaly: 

Uvedle Je)lcll výši a stručně plíčlnu: 

Pofadavky na věcný rozsah pojištění 
Pojislné nebezpeči 

Škoda nebo újma z vtastnlc.kých a náicnmfch vztahů 

Škc<la nebo újma zpťisobená vadou výrobku 

Regresní náhrada ze zdravotního nebo nemocenského pojišlěnf 

Čistě Hnančni škoda 

Zahraniční pojistné klytí Evropa 

Zahraniční pojistné krytí - Svět kromě USA a KanadyEvropa 

Věci třetfch osob (věci přovzaté, užívané) 

Věci vnesené a odložené 

Věci zaměstnanců a návštěvníků 

Au!Dservtsy I pneusarvlsy I myčky 

Onemocnění z potravin 

Životní prostfcdi 

l(rfzová odpovédnos1 

Odpovědnost za výrobek rozšířená na čistě finanční šl<ody 

Nemajetková újma na pifrozených pnivech člověka 

Další infor~ace a ~kutečnosti, 

Ponochat v základním rozsahu kryti 

~ano ~ 
~ano ~ 
[Xj ano ~ 
IB;l ano §}..w 
PRpojistit 

D ano 

Dano 

D ano 

D ano 

D ano 
D ano 

O ano 

D ano 
O ano 
O ano 

D ano 

0 ne 

0 ne 

@ ne 

0 ne 

@ ne 
@ ne 

@ ne 

0 ne 

0 no 

@ nu 

0 ne 

které povalujete za dilteilté a které by mohly mít vliv na posouzool pojistného rtzlka, ovent. kloní potvrzuji Vaši odbornou 2pits0bllost 

Pillohy: 

D Výpis z obchodnlho reJsthlw O Koncesní listlna 

O Živnostenský list 

D Jlnéopnivněnl ,--------------------------------------------~ 

O lnfonTlačnl maleriátv a popisy výroby a výrobků týl(ajícl se po) ištěllf 
Tento clolalnlk obsahuje dotazy na základnl lnlomace, které Jsou dGtežité pro posouzení rizika a pro vytvorení nabídKy pojištění odpovědnosti a následně uzavření pojistné smlouvy o pojišlění 
odpovědnosti. 
Zájemce o pojištěni prOlllašuje, že jeho odpovědi na dotazy pojistitele v tomto dotazníku jsou sprévné a úplné, a je sl vědom toho, fe změnu údaj~ uvedených v tomto dolazníku je povinen pojistiteli 
neprodleně oznámil Dále je sl vědom následků nepravdivého, zkresleného nebo neúplnéllo zodpovězeni dotazú v tomto dotazníku, případně dalších písemných dolaz6 pojislitelll. 

Podpis zájemco o pojišlónl 

Datum a místo 

V Zeleneč, dno 18. 9. 2017 

Generall Pojl4f0\'na a.s. se sldlem Bělehradské 132, 120 84 Praha 2, !CO: 61659869, DIC: CZ699001273, fo zopooná v obchodnim rejslliku vedeném Městským soudem v Praze, spisO\'a znacka B 
2866 a je Clenem Skupiny Gonerall, zapsané v italském registru pojišCO\'aclch skupin, vedentlm !VASS. 
Klientsky servis: 244 188 188, genarati.cz,e-maíl: servls.cz@generaH.com nabldka Clslo: 9339 216670 Poradce v, 1.5611 (podverze 5) Strana 7 z 9 



- - - ----- - ----- --------------------------- - -
Pfehled prel<ročených pojistných částek 

ke smlouvě o lkodovém pojištění podnikáni č. nabidky 9339 216670 

Mlsto pojištění Pojistné nebezpečí I Povolená poj. částka Pojistná částka 
předmět pojištěni PA s prekročeným limitem 

L I Odpovědnost ':J 10 OO_O_OO_O_K_č~J c- 20 000 000 Kč I 
Nabldku POJtstné smlouvy je nutné podepsal odborným inspektorem. 

-------- ------ - - - - - - -' 

Kllenl&ky aeMI; 2A4 188 188, genera• cz. e-mall servis cz@genaroll com nabídka tlsJo: 9339 218870 l'otadco v. 1 5611 (poctvena 8 ) Sll8n1 h 9 



( 
Záznam z jednání, informace o zprostředkovateli GEl\""ERALI 
lnlaml;a, ~" pajll(Md ~ powlrwl djlmd o~ - i- .ldlllt"l ldělll pled Ui18'11Áll ..,._, neGo pll Jlll zmW 

f 
Pojistitel 
c:.-1lt PajlU-u..~ 132, 12084 Pnllw2, z.- •Oflredenl!rrlMěsls!cýlnlCIUdetn•Pran. IC)llowl mačkaB2866, ICo· 61$59ll69. DIC CZ699001273, general~L _J 
~_Je fJnrll 5ku1*lY G1ne1111, z...-• '*'"1 reglslru pojlšfovaclc:ll stupio, vuden6m rvASS. _ __ __ ---= __ __ 

PojišfOYacl zprostfedkOYatel I zaměstnanec Generall Pojišťovna a.s. 
Oscbl ~ ra GeOCl'llll Pojlll'owna u k ldenlihkacl, konlrole kllen11. 111rac:ovánf kalklJlaci pofišlěnl a ullYiranf pojls1njch smluf 
~. )m6oo, llM (niliw prtQ:IW OIObY) reglsllK1i ělslo ~ CNe .......,,. Wo lelelon 

[NOviik r!!:_ - m=J ~VPA J !~2-(i-,4-99_7_0_7 ____ -.I [1-75-l>-86_'.1_6_3 _____ 

.,,.. bydllitě / llhsa lldll 

I 'in•.ká 10Praha10100 _ _ - ____ ] 

/Xl Poil!fovac:f lj)rostlookOYDlel m• smluvnl povinnost ;konávat --0 Pojišlovací zprootledkovalot lt opravnltn vyl(oMval n Je zaml!stnancem pojlslitele 
LJ zprOGlllldkovánl llýnradnt PIO pojishtela zprosl/edl<oV"1! PIO vice pojišrovon 

>==== -=-=--~ -= 
Podřllený pojlšrovacf zprostředkovatel / zaměstnanec pojišt'ovaclho zprostředkovalBle 

=--'--"======================-=================""--'==~-=--=-~-- --=-=-=-=-'================"< 
Klient 

pfijmenl, J!Mno, 1nu1 1nazev ptt.-nlc:ké oeolly) Rldli tíslCI / ICo 

[§.PO a.r o. ----------_-~_-:_-_-_-_---~------------------J _! 2_1_,_99_50_9 ___ ~ 
unte t. poplslM / t . orientačnl obec - tásl oea PSč 

I Lhot&ilc _]@03 --~I ,-I p-,-„h-,,-')-13--------:=J--._I ~ 1-93_00_ 

Nepo.inni lldajt. (lfdlo, Oclaje o z~w do oC>ctlodnft1o rejstllku, bydllš16, mlsto poMtkanl !Iši-ff se od bydil!li, lldlje osobJ zastupu)lcl klienta, lolelon, maU apod ) 

--
Požadavky a potleby klienta souvisejfcf se sjednávaným pojištěním l 
~Jiilll~dpovňdosll A movitých véc_i k_li_a_ni_a _____________________________ ] 

Spec11111llce potaaa.itn c ---
D<Mxly, na~ pojl(CMICI z~et Wllldi M doporučeni P10 fýl>ěr......, ~ procMctu 

@ 111111in ~ ~ wY9e uvedllnjm poéllbim • pof.adMOm 1111en1a CJ ilne OU>oc1y [ 

Upozornění pojistitele na nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěnlm ve smyslu § 2789 zákona č. 891'2012 Sb. l r= ~~-----

Podpisy 

Klilftl utrn podplle!l 11m14t, ti )eho vjte ~ poiadrdey I pall1by )lau llri a p1esn6 ltOlllrildnou krmou ru"'""""1y 1 déle, te vjte UYeOen6 lnlolmace mu byty posl(ytnuly pfsemn6, 
)8sn6 I pltri, ltOiumltelnou lon'nou, I 10 pl'ld uzamnlm pojiSlfli smlouYy nebo plal )lljf změnou 

oodpls osobJ 
nebo a pajl&li 

Clalum mblo I -
I ta. 9. 2017 1.-~-e-ta-na-„-------~I L_ 

I lllllll llllll lllll Ill l~ll lllll llll lllll llllllllll lllll Ill~ 1111111111 11111111 *GL T
93392166701 

* 

Khenllll"ý HMS 244 188 188. g-1 Cl, e-mai~ 1-c:i:on-111H com Mbldke tlsil> 93J9 216870 ~. 1 6611 (podVw.<• 6) Slrana 9z 9 



Příloha č. 3 

Harmonogram požadovaných činností 

Druh požadovaných služeb 
Predpokládaná četnost v jednotlivých letech (v ks) 

2018 2019 2020 2021 

Zajištěni činnosti v oblasti BOZP a PO, včetně kontroly pracoviště 12 12 12 12 
Revize elektrospotřebiče 1800 1800 
Revize PHP 90 90 90 90 

Revl1e hydrantů 11 11 11 11 

Vypracováni protokolu a zprávy z kontroly PHP 6 6 6 6 

Tlaková zkouška flvotnosti PHP 18 12 17 13 

Tlaková zkouška f lvotnosti pofárnl hadic 11 11 11 11 

Zavedeni systému elektronického školen I zaměstnanců, včetně importu dat všech aktuálních zaměstnanců 1 
Provoz systému elektronického školení zaměstnanců včetně průběžné evidence nových zaměstnanců • • • • 
Školeni zaměstananců 210 • 210 • 
Školení vedouclch zaměstananců • 40 • • 
Revize hromosvodu - pobočka Severozápad 1 
Revize hromosvodu • pobočka Centrum 1 
Revize hromosvodu · pobočka Východ - dvornl trakt 1 

Revize hromosvodu - pobočka Jih 1 
Revize hromosvodu - pobočka Sever • hospodářský pavilon 1 

Revize elektrických instalaci - pobočka Severozápad 1 

Revize elektrických instalaci· pobočka Východ • přední trakt 1 

Revize elektrických instalaci - pobočka Východ - kotelna 1 

Revize elektrických instalaci· pobočka Východ • dvorní trakt 1 
Revize elektrických instalací · pobočka Jih • provozní a hospodářský pavilon 1 

Revize elektrických Instalaci · pobočka Sever - provozní pavilon 1 

• konkrétní počet školení v daném roce zaleží na počtu nově přijatých zaměstnanců objednatele 

Předpokládaný počet tlakových zkoušek životnosti PHP se může změnit na základě výsledků revizí nebo dalších faktorů, které nemůže objednatel ovlivnit. 

----




