
EEG. Hygier;.::<z'› mnm

hlavního másla PHHW

00'041/2018
Smlouva

!i pos kytová ní bezpečnostních služeb Sůüä'ís'ejřcíše

smžawau mg Č.

m

podle
ustanovení § 1746, od st 2 zákona Č 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Smluvní strany:

Obchodní firma B+H, spol. Š r.o.

Se sídlem Havlíčkova 92, 250 82 Uvaly

Zastoupené guon
Janem Brajerem, jednatelem společnosti

spojení CSOB, 6.5
Bankovní

účtu 112647474/0300
stlo

Icç
62968939

DlC (3262968939

Zapsána LI Městského soudu V Praze, oddíl C, vložka 44919

dále „dodavatel“jen

e'

Obchodní firma ČR Hygienická stanice hlavního města Praha sídlem

V Praze

Se sídlem Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

Zastoupené aNor,
Janem Jarolímkem, PhD., MBA ředitelem

spojení CNB, Praha 1
Bankovní

účtu 6582501 1/071 0
stlo

!CO 71 009256

dáie jen „objednatel“

uzavřely dnešního dne, měsíce E roku

na základě plného souhlasu S níže uvedeným ustanovením

tuto Smlouvu a poskytování služeb.

Předmět smlouvy

1, Dodavatel se zavazuje svými zaměstnanci provádět pro objednatele bezpečnostní služby

dozor na vratnioi sídla 110 OO Praha zaměstnancemobjednatele, Rytířská 404/12, jedním

ostrahy V pracovní dny takto:

ponděH středa V době od 06:30 17:30 hod,

úterý a Čtvrtek V době od 06:30 16:30 hod,

patek V době od 06:30 14:30 hody

2 Specifikace předmětu ochrany a; ostrahy, jakož práva a povinnosti zaměstnanců

dodavatele? jsou stanoveny ve Směrnici pro výkon Činnosti na objektech uvedených V článku

bodu 1. této smlouvy je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

34 Dodavatel je zaměstnavatelem více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením

poskytuje náhradní plnění.

4 Objednatel jako zaměstnavatel a. povinná osoba stanovená zákonem č 435/2004 Sbt,

O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 435/2004 Sb.“). má zájem

na splnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením to odebíráním výrobků

nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou
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osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům

podle ustanovení § 81 zákona Č. 435/2004 Sb., ve spojeni vyhláškou Č. 518/2004 Sb.,

ktero u FE provádí zákon č. 435/2004 Sb

Cena služeb

1. Objednatel se zavazuje dodavateli za služby uvedené v hlavě této smlouvy platit

74:' jednu hodinu Činnosti
jednoho

zaměstnance 88,7,- Kč bez DPH.

2. Ve sjednané ceně v této smlouvě není zahrnuta daň z přidané hodnoty K fakturovaně

ceně bude ůčtová na DPH ve výši podle zákona DPH V platném
znění V době fakturace.

3. Smluvní strany Isis: dohodly, že cena 742i provedené služby bude dodavatelem fakturována

jednou Ho: měsíc tim, že objednatel proplatí oprávněně fakturovanou Částku do 30 dnů

od
vystaveni příslušného dokladu ai to za měsíc předcházející. Dodavatel se zavazuje

vystavit objednatelí daňový doklad za vykonanou činnost do třetího dne následujícího měsíce

a zaslat lb' adresu: Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, 110 01 Praha 1.

4. Předložená faktura (daňový doklad) vystavený dodavatelem musí mít náležitosti obsažené

v zákoně č, 235/2004 Sb., 0 dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 435

odst. 1 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Nemá-ii předložena faktura

sjednané

náležitosti, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit dodavateli k doplnění a nová

lhůta splatnosti počíná běžet až po doručení nové řádně faktury objednateli

5. Smluvní strany si ujednaly, že pokud nebude daňový doklad dodavatele objednatelem

včas a řádně zaplacen, uplatní dodavatel úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené

částky w. den prodlení.každý

Povin nosti dodavatele

1. Dodavatel se zavazuje poskytovat od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020 svými zaměstnanci

služby V dohodnutém rozsahu.

2. Dodavatel odpovídá 71:' kvalitní provádění sjednané služby V dohodnutém rozsahu,

za vybavení svých zaměstnanců jednotnou uniformou, mímějšimi prostředky obrany,

případně dalšími technickými prostřed ky.

3. Zaměstnanci dodavatele budou vybaveni příslušným identit'ikačnim průkazem, který bude

nošen viditelně,

4. Dodavatel je povinen v dohodnutých termínech předávat objednateli písemně zprávy

D zjištěných nedostatcich a O opatřeních navrhovaných 5 odstranění zjištěných nedostatků.

IV.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen vytvořit zaměstnancům dodavatele, kteří budou provádět výkon

služeb, ta kové podm ín ky, aby požadované služby mohly býl poskytovány bez závad,

tj. poskytne zejména nezbytné informace, klíče. směrnice FJ další materiály, jakož zabezpečí

přístup zaměstnanců dodavatele vykonávajících sjednané služby k telefonu, sociálnímu

zařízení atp.
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2. zaměstnance dodavatele Fi dáleObjednatel je povinen proškolit při jejich nástupu nejméně

jedenkrát ročně z platných vnitřních předpisů objednatele, týkajících se výkonu služby

ostrahy ?i obsluhy příslušných technických zařízení poj itek. V oblasti bezpečnosti ochrany

zdravi zaměstnance dodavatelepři práci požární ochrany objednatel proškoli ostrahy

v rozsahu vyplývajicim z jejich činnosti ve vztahu
k jejich pobytu v areálu. používání

technických zařízení objednatele Ě při mimořádných událostech.

3.
Objednatel

bude průběžně vytvářet ta kové podmínky opatření, které předcházejí

a zamezuji protiprávní činnosti Hi vytvářejí předpoklady pro to, aby služby poskytované

dodavatelem nebyly zpochybňovány.

4. Objednatel je povinen SB za bývat veškerými zjištěními e' doporučeními dodavatele,

týkaj ícími Hi poskytovaných služeb.

V.

Vady služeb

1.
Vady služeb musí být objednatelem písemně a bez zbytečného odkladu, nejpozději

do pěti kalendářních dnů od
jejich zjištění, reklamovány IJ dodavatele.

VI.

Odpověd nost FE škodu

1. Dodavatel odpovídá za škody způsobené IB' majetku objednatele v souladu

S ustanoveními Občanského zákoníku, ei to zejména V případě, že:

tato škoda byla způsobena prokázaným porušením povinností zaměstnance

dodavatele, které
pro něj vyplývají Z obsahu této smlouvy,

tato škoda byla způsobena spáchánim trestného činu zaměstnance dodavatele,

2. Dodavatel výslovně prohlašuje. že služby. které poskytuje objednateli má pojištěný

v případě odpovědnosti za škodu. Kopie pojistné smlouvy tvoří nedílnou přílohu Č. 2

této smlouvy.

3. Objednatel pñ vzniku škody, která je ve zřej me' příčinné souvislosti se službami

poskytovanými dodavatelem, neprodleně info rmuje kompetentniho zaměstnance dodavatele

a příslušné oddělení policie. Uplatňuje-Ii Objednatel náhradu škody LI dodavatele, uplatní ji

předběžně písemně do 5 pracovních dnů od zjištění škody, přičemž požadavek obsahuje

zejména tyto údaje:

den a způsob vzniku škody, svědecké doložení,

předběžnou výši škody,

pravděpodobnou příčinu vzniku škody,

které příslušné oddělení policie událost Šetří,

V čem objednatel spatřuje odpovědnost dodavatele na vzniku škody.

VII.

Změny E dodatky smlouvy

1. Služby poskytované dle této smlouvy mohou být V průběhu smluvního obdobi rozšířeny

na základě vzájemné písem né dohody smluvních stran. Změny se nesmějí týkat úpravy výše

ceny ga; služby.

2. Veškeré změny této smlouvy mohou být v průběhu smluvního období provedeny jen

na základě předchozí vzájemné dohody obou smluvních stran ve formě písemného dodatku

k této smlouvě.
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Vlll.

Ukončení smlouvy

1 Tato smlouva může být ukončena následujícími způsoby:

a) písemnou dohodou obou smluvních stran na skončení smlouvy k určitému dni.

b) jednostrannou výpovědí s výpovědní lhůtou tří měsíce. Výpovědní lhůta počíná

plynout prvnim dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědí druhé

straně.

C) jednostranným odstoupením dodavatele od smlouvy při skutečnosti. že Objednatel

opakovaně nesplnil povinnost úhrady za poskytované služby do třiceti kalendářních

dnů po terminu jeji splatnosti,

d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy V případě závažných

opakovaných doložených nedostatků ve výko n u poskytované činnosti.

IX.

Zvláštní ujed ná ní

1. Dod avatel Objednatel odpovídají za zachování mlčenlivosti svých
zaměstnanců

o skutečnostech souvisejících 'sd bezpečnostním zajištěním objektu, jakož skutečnostech,

O nichž se při výkonu činnosti dozvěděli Povinnost mlčenlívosti trvá po ukončení smlouvy.

X.

Transparentnost úřadu et přístup E informacím

1. Dodavatel bere i? vědomi povinnost objednatele uveřejnit ÍUÍO smlouvu V souladu

se zákonem č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv

uveřejňováni těchto smluv a O registru smluv (zákon registru smluv) Ě ustanovením § 219

zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, a vnitřním předpisem objednatele

č. 11/2016 '(3 dne 23. května 2016, kterým se zavádí Registr smluv HSHMP a zásady

upravující jejich uveřejňováni.

2. Dodavatel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č, 106/ 1 999

Sb., O svobodném přístupu k infomacim, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole ve veřejné správě O změně některých zákonů (zákon O finanční

kontrole), ve znění pozdějších předpisů. osobou povinnou spolupúsobit při výkon u finanční

kontroly.

4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna 'JE oficiálních

webových stránkách objednatele, a to včetně případných příloh ľ-J dodatků bez časového

omezení.

5. Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlívost O všech skutečnostech, které

se dozvěděl v souvislosti S plněním této smlouvy O osobě objednatele. Povinnost

mlčenlívosti trvá po ukončení smlouvy.

XI.
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Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva na bývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami B účinnosti

dnem V smluv.zveřej ně ní registru

2. Není-li V této smlouvě dohodnuto něco jiného, řídí se vztahy smluvních stran občanským

zákoníkem.

3. Tato smlouva je vyh otovena ve třech stejnopisech S platností originálu, Z nichž jeden

obdrží dodavatel dva objednatel.

Příloha č. 1 Směrnice pľO výkon ostrahy ochrany objektu

Příloha č. 2 smlouva dodavatelePojistná

V Úvalech dne 10.8.2018 V Praze dne
30 .06. llllll

Za ele'Za dodavatele: objedn

räŇBiÍJăH'Jă'r'ăii iiék',"r'›ií.o.,"iiisA

jednatel
ředitel

31-11, spol. ľ.0.

bezněčnošm í služba

!ĚQZ 62968939 tjžąnšcká stanice ltí. . Fraěiy
tłÍII 52H Uvaty. Havlíčkova

ee sídlem V Praze

ŘEDl'i'či.

Rytířská 12. 110 01 Praha i

poštovní

335

přihrádka

tax 224

208

212535ŽE; ?UGv
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Příloha č.

SMĚRNICE PRO VÝKON OSTRAHY A OCHRANY OBJEKTU

Úvodní ustanovení

a zaměstnanců dodavateleSměrnice vymezuje práva povinnosti (dále „strážní'č, stanovuje

pravidla pro
ostrahu a ochranu předmětného objektu, způsob rozsah střežení, jako jiné

tím Směrnice zároveň ukládápovinností související. strážným plnit při výkonu fyzické ostrahy i

úkoly požární hlídky V rozsahu požadavků zákona č. 133/1985 Sb., 0 požární ochraně

požadavků platných požárních směrnic, stanovených objednatelem pro daný objekt.

lI

Obecná ustanovení

Charakteristika objektu

Administrativní budova V Praze ulice 404/12, Součástí1v Rytířská objektu je parkoviště

osobních vozidel na nádvoñ objektu. Ostraha je prováděna Z hlavního stanoviště vrátnice,

které se nachází v2. nadzemním podlaží.
Na sta noviště ostra hy není vyvedeno koncové

zařízení EPS. Koncové zařízení EZS je umístěno V uzamykatelné
schránce

před
vrátnici,

Strážný
nemá 712' povinnost vydávat ani evidovat klíče. P rovoz vozidel v areálu je zajištěn

dálkovými ovladači (určení zaměstnanci), Vjezd a výjezd
vozidel zajištuje pracovník ostrahy po

zapsání do Knihy příjezdu E odjezdů vozidel,

Bezpečnostní rizika

Požár (samostatně nebo jako následek výbuchu)

Výbuch (samostatně
nebo jako následek požáru)

Nedovolená činnost vlastních zaměstnanců

Vloupáni
do

objektu

Drobné krádeže

Nedodržováni stanovených režimů, bezpečnostních organizačních opatření

Vniknuti nežádoucí osoby do objektu

Stanoviště ostrá hy

Vyčleněná místnost vrátnice v 2.NP

EF stanovišti má ostraha li dispozici:

rozpis služeb,

směrnice a
pro výkon ostrahy ochrany,

knihu předání převzetí služby,

knihu n ávštěv,

knihu vjezdu ei výjezdu vozidel,

prostřed ky obrany,

halogenovou svítilnu,

klíče, které jsou používány k výkonu služby,

Organizace ostrahy

1. Ostraha je prováděna jedním neozbrojeným zaměstnancem ostrahy. Služba je vykonávána

ve služebním stej nokroji dodavatele viditelným označením identifikační kartou.

2. Za celkovou OľgaľllZaCl ostrahy smluvního objektu odpovídá určený vedoucí ostrahy, který

plní zejména tyto úkoly:

plánuje obsazení pracovnich směn,

udržuje pravidelný kontakt odpovědnou osobou objednatele,

organizuje, řidí a kontroluje dle interních norem výkon služby,

písemnou formou informuje odpovědného zaměstnance objednatele O zjištěných

nedostatcích ?i navrhovaných opatření k odstranění nedostatků,

zpracovává aktualizuje veškerou dokumentaci potřebnou k výkonu ostrahy,



Příloha č. 1

zajišt'uj e vstupní školení PO El BOZP zaměstnanců
ostrahy,

včetně
jejich

odborné e'

zdokonalovací přípravy stanovené příslušným ročním plánem.

IV.

Výkon ostra hy ei ochrany

1. Všeobecné povi nnosti

chránit zdraví ?J zaměstnanců osob se ve střeženémživot, práva nacházejících prostom

odhalovat ?i dle schopností El možností zabra ňovat vzniku mimořádných událostí nebo

eliminovat jejích následky,

zabraňovat krádežím, poškozování ŠJ ničení majetku,

nevpustit nebo vykázat Z objektu osoby podnapilé nebo osoby. nichž je podezření, že by

mohly ohrožovat zaměstnance objednatele nebo jeho partnery,

vykázat u objektu osoby S podomním prodejem zboží

chovat se slušně a: korektně, dodržovat zásady společenského chování, tim spoluvytvářet

dobré jméno,

sledovat pohyb !Š chování osob vstupujicich do střeženěho prostoru se zaměřením na

osoby, jejichž chování
je jakýmkoliv způsobem podezřelé (nervozita, opakovaný pñchod

bezdůvodně V kontrastu :si normální situacíodchod, postávání venku, jiné činnosti, které jsou

apod).

podílet ski nk' evakuaci osob při situaci ohrožení,

seznámit je! rozmístěním hlavních uzávěrů vody, plynu E elektriky,

kromě ostrahy neprováděl při výkonu služby jiné činnosti.

odemykat e' uzamykat vstu py do objektu v souladu s časovým plánem výkonu služby a

stanovenou provozní dobou objektu,

podle typu a závažnosti události zjištěných nedostatků g závad podávat informace

u rčeným kom petentnim osobám
objednatele, jako svým nadřízeným.

2. Zvláštní ujednání

V průběhu služby se za porušení směrnic instrukcí považuje zejména:

porušení zásad slušného chování,

svévolné opuštění objektu v době služby

nedodržení předepsané výstroje výzbroje,

požívání alkoholických nápojů a návykových látek,

přijímání setrvávání soukromých návštěv ve střeženém objektu.

využívání technologických zařízení. telefonů, výpočetní jiné techniky pro
soukromé účely g

provádění neod borných zásahů do Zařízení I:) tech n ických prostředků.

V.

Povinnosti "zl práva ostrahy

doVstup objektu

Strážný je při výkonu služby oprávněn vyžad ovat od osob přicházející na návštěvu zákiadní

identifikační údaje (jméno příjmení, důvod návštěvy) Nepovolit vstup osobám, kte ré předem

odmítají sdělit požadované údaje, nebo předem odmítají respektovat režimová opatření, se

kterými byly před vstupem seznámeny. V tomto případě ohlásí tuto skutečnost navštívenému

zaměstnanci, který rozhodne O dalším způsobu vyřízení.

Klíčový režim

Ostraha má 'IE stanovišti k díspozici pouze klíče potřebné pro výkon služby (EZS, vrátnice.

hlavní vchod. mříže, boční vchody).

Obch ůzková činnost

V průběhu stanovené pracovni doby neprovádí strážný pochůzkovou kontrolní činnost.

Vizuálně monitoruje situaci V okolí svého stanoviště sleduje pohyb osob B vozidel na monitoru

Z kamer, které jsou rozm ístěny V areálu objednatele.

Strážný přepojuje telefonní hovoryr
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Púl hodiny [JU ukončení pracovní doby zaměstnanců objednatele
uzavře strážný hlavní vrata

V následujících 30 minutách před svým odchodem zkontroluje celý objekt, uzamkne mříže,

zhasne světla uzamkne hlavní vchod. Po aktivaci EZS do jedné minuly opustí objekt.

Zjištěné technické závady 'si závady organizačního
charakteru nahlási vedoucímu provozně

oddělení nebo jeho záslupciorganizačního

Při obchúzce SE strážný zaměří zejména na:

kontrolu neporušenosti zámků u vstupních dveří do objektu brány do areálu,

kontrolu všech oke n É pater,

pohyb neznámých osob, které by se zdržovaly V objektu po ukončení pracovni doby„

požární prevenci,

kontroiu funkčnosti EZS'

Obsluha telefonní linky

Strážný při vyřizování a přepojování příchozích hovoru vystupuje vždy klidně, vstřícné a řídí se

zásadami slušného chování

nesmí řešit které mu řešit s zda dotazovanouStrážný záležitosti, nepřísluší. Zejména volajícími

záležitost má na starosti Objednatel nebo jiná instituce

hovor lh' odbory V Sl nebude vědět
Každý příchozí strážný přepojí příslušný případech. kdy

rady, vždy se obrátí na sekretariát ředitele objednatele linka 799 nebo 700),

aby tam posoudili, kdo bude předmětnou záležitost řešit.

V že na čísle ke zvednuü at* zavolá
případě* přepojeném nedojde telefonu, doporučí volanému,

později Či ZnOVU přepojí na sekretariát ředitele objednatele.

V pñpadé dotazů týkajících se jine pobočky objednatele (dle místního rozdělení poboček

objednatele na území hl. m. Prahy), předá strážný kontaktní telefon na příslušnou podatelnL

dané pobočkyr

Zakázané činnosti

Řešení odborných záležitostí týkajících 35. činnosti objednatele, Státního zdravotního ústavu,

Ministerstva zdravotnictví ČR ,2. dalších odborných institucí,

Řešení jakýchkoliv vnitropodnikových záležitostí objednatele záležitostí, které nesouvisí

:I výkonem ostrahy objektu.

!7:1 Hi oprávnění ostrahy:

omezit osobní svobodu podle § 76 odst. 2 trestního řádu, lze každého kdo byl přistižen při

trestnem činu nebo něm Nelze však omezit osobní svobodu že
bezprostředně po jen proto,

neoprávněné vstoupí do střeženeho objektu, nezpůsobí žádnou škodu, neohrozí zdraví a

osob nebo nenaruší Takovou osobuží voty jlným způsobem běžný provoz apodl strážný

vykáže, pří padne vyvede Z objektu,

přesvědčit se zda zadržená osoba není ozbrojena. V kladném případě zbraň odejmout,

zbraň a osobu neprodleně předat Policti ČR,

provádět zákroky (hmaty, chvaty, prostředky obrany) výhradně V souladu S obecně právní

e' V duchu ustanovení 29 a 28 Před
úpravou § (nutná obrana) § (krajní nouze). provedením

zákroku je strážný povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby od svého jednání

upustila.

VI.

Práva ?i povinnosti objednatele

1. Pověření zaměstnanci objednatele uvedeni v této směrnici mají pravo kontrolovat výkon

služby, tím povinnost poskytovat strážnemu veškeré informace, vztahující se k ochraně

osob předmětného majetku Mohou popřípadě vydávat ostraze operativní pokyny mající

vztah k předmětu ochrany :i ostrahy Dodatečně jsou však povinni O nich informovat

dodavatele, pokud mají za následek trvalou změnu ustanovení této směrnice,

2. Mají rovněž právo nahlížet do zápisů V knize předání převzetí služby a ostatních

dokumentů, V pñpadě Zjištění nedostatků učinit zápis do knihy nebo »ii přímo obrátit JF.

nadřízené stra'žného.





Příloha č 1

Krádež

V případě zjištění nebo oznámení krádeže postupovat následně:

informovat zaměstnance svého nadřízenéhoodpovědného objednatele místě,

okolnostech rozsahu škody,

zajistit
m isto činu, kde došlo ke krádeží do pñchodu Policie CR,

provést další bezprostřední opatření
k zamezení pñpadných dalších ztrát,

řídit se pokyny oprávněných zaměstnanců
objednatele a Policie CR.

Nález podezřelého předmětu

V případě nálezu nebo přijetí oznámení
podezřelém předmětu V objektu, který může být

považován za výbušninu, vyrozumět odpovědného zaměstnance
objednatele, svého

nadřízeného a Policii ČR. Strážný nesmí S předmětem V žádném pñpadě manipulovat,

zabezpečí lel zakrytímuv
dostatečné vzdáleností

zajistí prostor před vstupem ostatních osob

vyčká příjezdu Policie CR, Dále se říd í POKYNY odpovědných zaměstnanců
objednatele, Policie

CR nebo HZS,

Vlll.

Systém kontrol

Kontrolu výkonu ostrahy e' ochrany mohou provádět odpovědní vedoucí zaměstnanci

dodavatele oprávněné osoby objednatele. Jejich seznam je následující:

Seznam pracovníků objednatele oprávněných E kontrole
výkonu ostrahy

Seznam pracovníků dodavatele oprávněných ke kontrole výkonu ostrahy

Jména, příjmení Funkce Telefon /mobil
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POIlSTKA 9

c

půtvllłnl uzavření' pejlstné smlouvy Číslo 8646396944 :a:

Fojíscm'k

Název B IČO 62958939firmy Hí spol sm,

Ullceí Ď'Slo popisné Havlíčkova
92

Psí; obec zso
82, üvaly IE'

Stát ČESKÁ REPUBLIKA

> Přehled pojištění

Pojištění odpovědností

> Rozeäřeíistění

W,._W~.______Á

Fojiäěníodpovědímostí

\,___.7________.__/

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění' je pojistnlk

Pojistná událost
El

Pojistnou událostí je škoda v újma vznlkla' životě. zdraví. majetku nebo „ná okolncst dle pojistné smlouvy. I-|_

Pojistná nebezpečí É

Pojlstným nebezpečím jsou skutečnosti událostl vymezené pojistné smlouvě jako možná příčina Vznlku pojistné události.

Podminky rozsah pojištění stanoví pojistná Smlouva Všeobecné pojistné podminky pro pojištění majetku a odpovědnosti o E
VPPMO-P-Ol/Zů'llo. Š

Ě

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění _20 doo 000 Kč N m

Pojištění' V základním rozsahu se sjednává územním rozsahem Ceská republika rá s o
Fojlštěnt základním rozsahu se sjednává se spoluúčasti' 'jooo Kč o

Pojismá doba

Pojištění se Siednáva' l: dobu nd 1. 1. 2015 do 31. 'iz 2015. ,=

Pouštění' se sjednává automatickou prolongací.

Pojistizel potvrzuje,
že ůdiíe obsažené Delistrg lsou platné ke dní jejího vydání.

Platnost ?Oíišľky od: 22. a, 2015 :l

ředitel správy pojištění

Informaci zda Česká 2.5. toto uvedeného možné ověřit Zasláním tétomm, pojišťovna evlduje pojištění výše pojíslnía, ie kopie PGÍIsth

e-ran. Xahranlční může vznést dotaz na adrese:klient®ceslapojistovna.cz. Společnost httpt//emoeskapojistovnarczlcontacts,

Klientsky servis 'LZE 2m m 114, pu-pá. 7 mi; co, p o BOX 305. sss Emo

i?? 'TW ,"Ííšssuářăñšiävííšžéí'fW "'Í .""* ,aj Stř. 1 z'l
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ZAZNAM Z JEDNANI
sn o r:

Císlo
poj ísmé smlouvy: 8646396944

o

Klient ăi

Obchodní lím'la: B .p s.r.o.H, spol

IČO: 62968939

Sídlo: Havlíčkova 92, 250 82 Uvaly, ČESKÁ REPUBLlKA

telefon, c-mAll:

El

Polřuby klienta s rámry ovlivňujícívýběr pojistných produktů

./ Příjmy (mý
.I

Majetkové siluacc ñrmy
J

Počet zaměsmaoců

.I Investiční záměr .I Stávající zaj ištční ñrmy w Druh podnikání íírrny

Klient žádá r.- sjednání těchto pojistných produktů:

J
pojištění odpovědnosti

klienta:Specifické požadavky

Klient souhlasí b doporučením áuemááájem, aby touto pojistnou smlouvou byla ilednána jina' než doporučená pojismá 8 D=_l

N s:nebezpečí.

Vyjádření pojišťovacího zprostředkovatclc/zňstupc: pojišťovny: š

Kchnr souhlasí s doporučením nemá zájem. aby :0qu pojistnou smlouvou byla sjodmá jiná než doporučená pojísmá a' ›
ucbszpoči.

Klícnt byl seznámen přcml:

sazebník poplatků

informace a zprostředkovnmli

příslušné pojistné podmínky

Na základě údajů sdčlcny'ch klienmm byl vyhalovm lcllto záznam 2 jcdnání. Klient svým podpisem pmvr'luje,
Že byly zazna- E

,menány všechny sdělcnó poűcby požadavky u že mu hyly zodpovčzcny všac'nny jeho dmazy Jasně přesně, smzumllclnou

fax-mou lo před uzavřmírn pa] mna' smlouvy. Dále
puwrquc.

ze jedna vyhotovení tuhulo záznamu převzal písemné podu-

hčv a že zaznamenal-uš požadavky polřcby odpuvídají jím poskymulým mfarmacím a ,ena skutečnému záměru lýkajícímu Sc

pojištění

Klient :x je vědom lohu» že údaje, Marc; během „mm o uzavření pojxsmé smlouvy zam m1, nemohou být v 'lázmmu ná-

slcdnčm dopnmčcní zohledněny, a ž: tmavý chybějící údaj müž: ovhvnil doporučnní vhodného produktu' Cílem whom du-

kunmnm není máividualizuvaná :malým potřeb klicníñ. puuzc jejich záznam.

V ?ăľš dne Zl. 8' 201 S Zástupce ČP Distribuce,

dceřmé Spmečnosti České poušíuvny

Podpxs klxcn

E43 44H, 7 LQ.

mm
íslužba

Č Q ES 9 3 S

253 32 Uva
Y.

Havlíčkova 92

Vím, u... mawaemmvwewmmwuuäzmmmmuwm wwxgskmlinma

Čłskă „mamma mm 75m, have Měsm m oo am; 1. česká repubhkm to 497st „„ „. . wkíäšľăääăăťäm
mmam

DKhodr-nm „mm Měsukłłm sm“ v Praxąsplmvá mna s w.
?S331


