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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH ČINNOSTÍ
BOZPa PO

podle zákona č. 133/19S5 Sb., o požární ochraně, ve zněni 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 bezpečností a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a c zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy

Smluvní strany

Poskytovatel:
Sídlo:
Zápis v OR: 
Oprávněný zástupce: 
IČ:

DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

BOZP-PO s.r.o.
Lhotská 2203, Praha 9
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 103886
Ing. Petra Netušilová-jednatelka
27199509
CZ27199509
UniCreoit Bank
56657001/2700

Objednatel: ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Sídlo: Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1
Osoba oprávněná jednat
jménem objednatele: MUDr. Zdeňka Jágrová, pověřená zastupováním ředitele
IČO: 71009256
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 65825011/0710

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 10.

3. Zpracovaná agenda BOZP a PO (školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, 
dokumentace BOZP a PO, metodická školení, revize, protokoly, zprávy atd.) bude
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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 činnostr, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotlivé činnosti budou 
probíhat dle harmonogramu, který tvoří nedílnou 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 
projednání s těmito orgány včetně pojišťoven, projednání závěrů kontrol a zpracování 
hlášení 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
• sledování termínů školení, revizí a kontrol dle platné legislativy a jejich zajištění 

v platných termínech,
• HOT LINE pro řešení mimořádných událostí a poskytování poradenského servisu 

v oblasti BOZP a PO na telefonním čísle 608351399 v nonstop režimu 24/7.
• zajištění osobní účasti zástupce poskytovatele při řešení mimořádných událostí.

II.

Cena

1. Ceny za jednotlivé činnosti jsou detailně uvedeny v příloze č. 1 k této smlouvě - „Rozpisu 
a ceníku činností". Takto stanovená cena předmětu smlouvy je konečná a pevná a její
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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.

III.

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 následné je zástupci 
poskytovatele sdělí e-mailovou formou minimálně 21 kalendářních dni 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 provedeni revize nebo kontroly (v případě 
vícedenní kontroly je rozhodným dnem den poslední provedené kontroly) a to v analogové 
(listinné) podobě ve 2 originálních vyhotoveních, 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 poskytováni 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 plnění této smlouvy povinen 
postupovat s odbornou péčí.

3. Plněni 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 tc vad zjištěných v průběhu poskytování plnění a vad zjištěných 
v záruční době. Záruční doba byla smluvními stranami sjednána na dobu 6 měsíců ode dne 
poskytnutí plnění.

Stránka 3 z8



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 ceny za služby 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.
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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 přebírá odpovědnost za škody vzniklé na základě jeho rozhodnutí.

Vlil.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

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 osvědčeni 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. III. 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.
Salvatomí 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 ustanovení 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.
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3. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla 
neplatná, strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění 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 řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Ke kolizním 
ustanovením českého právního řádu se přitom nepřihlíží.

XI.
Prorogace

1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných 
právních věcí vyplývajících s touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů 
s tímto 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 měsíce a začíná běžet vždy první 
kalendářní den následující po dni, kdy byla výpověď doručena druhému účastníkovi. 
Výpověď musí 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.
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XIII.
Úkony, doručování písemností

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 smluvní straně písemné oznámení o změně 
doručovací adresy, rozumí se dohodnutou doručovací adresou dotčené smluvní strany 
nově sdělená adresa.

3. Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případné zajistit její pravidelné 
přebírání na své doručovací adrese. Pn změně bydliště/sídla smluvní strany, je tato smluvní 
strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu a oznámit 
ji adresu, která bude její novou doručovací adresou. Smluvní strany berou na vědomí, 
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 nepodaří-li se mu zásilku doručit na dohodnutou 
doručovací adresu, nastávají právní účinky, které právní předpisy spojují s doručením 
právního úkonu, který byl obsahem zásilky, dnem, kdy se zásilka vrátí odesílateli.

5. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení 
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 první.

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, ve znění pozdějších předpisů 
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 vědomi 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 omezení.
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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 uzavírá na dobu určitou a to od 1. 1. 2022 do 31.12. 2025.

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: Roman Netušil, ředitel, mobil 608351399, netusil@bozp- 
po.cz
Kontaktní osoba objednatele: Marek Vitouš, DiS., vedoucí oddělení provozně 
organizačního, 733 673 904, 296 336 741 marek.vitous@hvqpraha.cz

V Praze dne 15.12.2021 V Praze dne 21 12, 2021

Digitally signed by

Ing. Petra Ing. Petra
Netušilová

Netusilova Date:2021.12.21
14:59:40 +01'00'

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

MUDr. Zdeňka Jágrová
pověřená zastupováním ředitele

i-lvcieriická sísiVice
sc sfc&ni v Prszo
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Příloha č. 1
Rozpis a ceník činností

1. Dokumentace BOZP a PO v souladu s platnou legislativou

Činnost Cena

Požární ochrana
a) začlenění provozovaných činností do kategorie požárního 

nebezpečí
b) směrnice ke stanovení organizace požární ochrany ve 

společnosti
c) požární řád pracoviště
d) požární poplachové směrnice
e) požárně evakuační plány
f) tematické plány školení o PO
g) dokumentace o provedeni školení
h) požární kniha
i) osnova školení

V ceně činností účtovaných 
za pracoviště viz bod 2.
Pouze v případě, že auditem 
dokumentace budou zjištěny 
závažné nedostatky - cena 
za konkrétní dokumentaci je 
vždy před započetím prací 
písemně dohodnuta 
s objednatelem.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci
a) interní pokyn k zajištění BOZP ve společnosti
b) interní pokyn - práce zakázané ženám a mladistvým
c) interní pokyn k poskytování OOPP dle NV č. 390/2021 Sb.
d) evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání - 

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

zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k jejich 
odstranění - zpracování potřebné dokumentace dle § 102, odst.
3 a 4) zákona 252/2006 Sb., zákoníku práce

g) zpracování plánu revizí a kontrol technického zařízení
h) stanovení obsahu lékárničky
i) zásady pro poskytování první pomoci

V ceně činnosti účtovaných 
za pracoviště viz bod 2 této 
přílohy.
Pouze v případě, že auditem 
dokumentace budou zjištěny 
závažné nedostatky - cena 
za konkrétní dokumentaci je 
vždy před započetím orací 
písemně dohodnuta 
s objednatelem.

2. 3oskytování průběžných služeb po dobu trvání smlouvy v objektech objednatele

Činnost Cena
1. Podrobná preventivní kontrola BOZP a PO

(včetně zápisu do požární knihy a práce revizního technika)

|
2. Vypracování podrobné zprávy z kontroly BOZP a PO 

(včetně práce revizního technika)
3. Identifikace závad a nedostatků BOZP a PO dle právních předpisů
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 
bodem 1 této přílohy)

6. Komunikace se státními orgány a zastupování klienta při kontrolách 
státního odborného dozoru (účast jako konzultant v případě ohlášených 
kontrol ze strany oblastního inspektorátu práce, či kontrol prováděných 
orgány státního požárního dozoru, příprava podkladů projednání s 
těmito orgány včetně pojišťoven, projednání závěrů kontrol a zpracování 
hlášení o odstranění případných zjištěných závad)

7. Metodická pomoc při objasňování 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.)



3. Školení BOZP a PO
Příloha č. 1

Činnost

1. Zavedení systému elektronického školení a import dat všech
zaměstnanců objednatele_____________________________________

2. Provoz systému elektronického školení a import dat všech zaměstnanců
objednatele po dobu trvání smlouvy, včetně průběžného přidávání 
nových zaměstnanců_________________________________________

3. Školení cca 235 zaměstnanců na úseku BOZP a PO formou e-learningu
na webovém rozhraní poskytovatele s možností vytisknutí protokolu s 
potvrzením o absolvování školení v pravidelných intervalech dle platné 
legislativy (včetně speciálních školení)___________________________

4. Školení cca 50 vedoucích zaměstnanců na úseku BOZP a PO formou e-
learningu na webovém rozhraní poskytovatele s možností vytisknutí 
protokolu s potvrzením o absolvování školení v pravidelných intervalech 
dle platné legislativy (včetně speciálních školení)___________________

5. Technická podpora systému elektronického školení
6. Vygenerování přehledu neproškolených zaměstnanců BOZP a PO (1x 

ročně v prosinci příslušného roku)

4. Kontrolní a revizní služby BOZP a PO

Revize a kontroly Cena
1. Revize elektrických spotřebičů

(včetně práce revizního technika, zápisu do existující karty spotřebiče, 
založení nové karty spotřebiče, vyhotovení souhrnného protokolu 
obsahující počet jednotlivých spotřebičů na jednotlivých pracovištích, 
případný soupis závad a návrh na jejich odstranění)
Objednatel předá poskytovateli evidenční karty spotřebičů z poslední 
revize souhrnně za jednotlivá pracoviště.________________________

2. Revize přenosných hasicích přístrojů (dále jen PHP)
(včetně práce servisního technika, fyzické kontroly PHP, kontrolního 
štítku, kontrolní plomby)_________

3. Vypracování protokolu a zprávy z kontroly PHP na jedno 
pracoviště
(včetně práce revizního technika a dodání na adresu sídla objednatele)

4. Tlaková zkouška životnosti PHP
(včetně práce revizního technika a dopravy na tlakovou zkoušku a zpět 
na pracoviště včetně umístění)_____ ___________________________

5. Tlaková zkouška požárních hadic
(včetně práce revizního technika a dopravy na tlakovou zkoušku a zpět 
na pracoviště včetně umístění)_____ ___________________________

6. Ekologická likvidace vyřazeného PHP nebo PV
(včetně dopravy a práce revizního technika)______________________

7. Kontroly žebříků, vozíků regálů
(včetně práce revizního technika, revizní zprávy a dopravy)___________

8. Kontroly nouzového osvětlení poboček Sever a Centrum/Západ 
(včetně práce revizního technika, revizní zprávy a dopravy)

9. Hodinová sazba při požadavku na přítomnost zástupce 
poskytovatele při mimořádných událostech nebo v situacích které 
nejsou uvedeny v této příloze



5. Ostatní Kontrolní a revizní služby
Příloha č. 1

Revize a kontroly (dle příslušných ČSN)

1. Revize hromosvodu - pobočka Severozápad
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a zprávy 
z revize obsahující doporučení na odstranění případných závad)_____________

2. Revize hromosvodu - pobočka Východ (dvorní trakt)
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a zprávy 
z revize obsahující doporučeni na odstranění případných závad)_____________

3. Revize hromosvodu - pobočka Východ (přední trakt)
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotoveni protokolu a 
zprávy z revize obsahující doporučení na odstranění případných závad)_______

4. Revize hromosvodu - pobočka Sever (hlavní budova)
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a 
zprávy z revize obsahující doporučení na odstraněni případných závad)_______

5. Revize hromosvodu - pobočka Sever (hospodářská budova)
(vče:ně práce revizního tcchn ka, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a zprávy 
z revize obsahující doporučení na odstranění případných závad)_____________

6. Revize hromosvodu - pobočka Sever („kočárkárna ')
(včetně práce revizního techn ka, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a zprávy 
z revize obsahující doporučení na odstranění případných závad)_____________

7. Revize hromosvodu - pobočka Centrum / Západ
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a zprávy 
z revize obsahující doporučení na odstranění případných závad)_____________

8. Revize hromosvodu - pobočka Jih
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a zprávy 
z revíze obsahující doporučeni na odstraněni případných závad)_____________

9. Revize elektrických instalaci - pobočka Centrum / Západ
(včetně práce revizního techn ka, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a zprávy 
z revize obsahující doporučení na odstranění případných závad)_____________

10. Revize elektrických instalací - pobočka Východ (přední trakt)
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a 
zprávy z revize obsahující doporučení na odstranění případných závad)_______

11. Revize elektrických instalací — pobočka Východ (dvorní trakt)
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a 
zprávy z revize obsahující doporučení na odstranění případných závad)_______

12. Revize elektrických instalací - pobočka Jih (hlavní budova)
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a 
zprávy z revize obsahující doporučení na odstranění případných závad)_______

13. Revize elektrických instalací - pobočka Jih (hospodářská budova)
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a 
zprávy z revize obsahující doporučení na odstranění případných závad)_______

14. Revize elektrických instalací - pobočka Sever (hospodářská budova)
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a 
zprávy z revize obsahuiicí doporučení na odstranění případných závad)_______

15. Revize elektrických instalací - pobočka Sever — („kočárkárna")
(včetně práce revizního technika, fyzické kontroly, vyhotovení protokolu a 
zprávy z revize obsahující doporučeni na odstranění případných závad)______

Poznámka:
Ceny v sobě zahrnují náklady na dopravu po Praze a všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
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GENERALI 
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

POJISTNÁ SMLOUVA 
Pojištění podnikatele a právnických osob 

číslo 4281122192

SMLUVNÍ STRAMY

PoJJtťovn*
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 7S/16, Nové Město, tlO 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ <2699001273, je zapsaná v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová znaíka B1464, a je Hlenem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích 
skupin, vedeném IVASS

PofUtirik 
Název 
IČO 
Adresa 
Plátce DPH 
Telefon / E-mail

Korespondenční adresa Lhotská 2203,193 00 Praha 9 - Horní Počernice, ČESKÁ REPUBLIKA

Pojištěný
Pojištěný je shodný s pojistníkem, pokud není dále u jednotlivých pojištění uvedeno jinak.

BOZP - PO sto., zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze 
27199509
Lhotská 2203,193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
ANO

Správce pojistné smlouvy

I. POJISTNÁ DOBA
Pojištění se sjednává na dobu od OChOO hod. dne 1.7.2020 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání této pojistné smlouvy. 
Tato pojistná smlouva se sjednává s automatickou protongacf. Datum obnovy je stanoven na 1.7. každého kalendářního roku.

li. přehled po ji Stíní

f Poř.
e. Nizav pojištění Datum

účinností

i Pojištění staveb 1.7.2020

2 Živelní pojištění movitých věd 1.7.2020

3 Pojištění movitých věd pro případ krádeže a loupeže 1.7.2020

4 Pojištění obecné odpovědnosti 1.7.2020

V_____ Celkové roční pojistné

• Pojistné po zaokrouhlení, slevách / přirážkách dle Vyúčtování pojistného.

ID. ROZSAH POJIŠTĚNÍ

A. POJIŠTĚNÍ MAJETKU
Pojištění majetku se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020 (dále jen 
VPPMO-P). NenWi dále ujednáno jinak, ujednává se, že pokud pojistná čistka není nižší o více jak 15 procent než částka odpovídající 
pojistné hodnoté pojištěná věd nebo souboru věd, pojistitel pro toto pojištění neuplatní pod pojištěni.

Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všedi pojistných událostí nastalých na jednom místě pojištění v průběhu jednoho pojistného 
roku nebo v době určité, na kterou byle pojištění sjednáno, jsou pro pojištění majetku omezena za škody vzniklé z příčiny pojistného 
nebezpečí záplava nebo povodeft v úhrnu Částkou 10 miliónů Kč.

Kód produktu: MPNQ2 /1

1. POj&TŽNf STAVEB

Pojištění se řídí VPPMO-P a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění staveb DPPSP-POl/2020 (dále jenDPPSP-P).

1.1. Odpovědi poJbtnBa na dotazy pojišťovny
Je některá z pojišťovaných staveb, či jejich součástí poškozena, zničena, ztracena nebo není řádně udržována? NE
Bylo některé z pojišťovaných míst pojištění postiženo povodní nebo záplavou více než 1x v posledních 10 letech? NE
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Kolikrát v období posledních piti let byty pojišťované stavby postiženy jiným nebezpečím než povodni nebo záplavou? 0
Nachází se na místě pojištění více staveb stejného druhu (např. skladové haly, garáže, dílny) nebo nepojišťované stavby? NE
Je některá z pojišťovaných budov v rekonstrukci nebo ve výstavbě? NE

1.2- Předmět pojištěni
Pojištění pod jednotlivými položkami (pol. č.) se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 písm. a) až 0 DPPSP-P, tj.:
- požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu;
- povodeň nebo záplava; vichřice nebo krupobití; sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin; pád 

stromů, stožárů nebo jiných předmětů; tíha sněhu nebo námrazy, zemětřesení; voda vytékající z vodovodních zařízení; zamrzání vody 
ve vodovodním potrubí.

Ujednává se, že pojistné plnění za škodu vzniklou z příčiny pojistného nebezpečí záplava nebo povodeň je z jedné pojistné události 
omezeno limitem plnění, který je stanoven ve výši 30 % ze součtu pojistných částek sjednaných pro jednotlivé položky a pojistné plnění 
za pojištěnou věc nebo soubor věd nesmí přesáhnout pojistnou částku nebo limit plnění sjednaný pro tuto věc nebo soubor věd.

13. Spoluúčast
Pojištění se sjednává se spoluúčastí
Pojištění položky č. N95 se sjednává se spoluúčastí
Pro pojistné nebezpečí' záplava nebo povodeň se sjednává spoluúčast

Pol.
z.

Spodfikaca předmětu pojištění Po£*t rachaní. Pojistná
podlaží* částka v Kč Pojistné

NC1 Administrativní budova včetně garážových stáni oplocení, osvětlení, 
zahradních a venkovních

? HHHH

• PHzení )e první radiemnf podtaH.

PoJUtini (pHpof&tžnO nákladů
r Pot.

ž.
Spodfiksoo pojišťovaných nákladů Limit 1. rizika 

v Kč

A

Pojistné

V

N90

N95

Náklady na odstranéní zbytků pojištěné véd, vyklizení, odvoz suti a úklid místa pojištění. 
Pojištění se sjednává jako projištění prvního rizika.

Soubor skel výloh a skel vstupních dveří navazujřdch (i nepřímo) na výlohy, včetně 
nalepených folií, nápisů a nalepených čidel elektrické zabezpečovad signalizace na těchto 
sklech. Pojištění se sjednává také v rozsahu doložky VI, která je uvedena ve zvláštním 
ujednání tohoto pojištění.

Připojištěni pojistných nabazpačf
Ujednává se, že každý dále uvedený limit MRP se sjednává v souhrnu píro všechny předměty pojištěni sjednané v tomto pojištění. 
Pojistné plnění za předmět pojištění nebo soubor nesmí současně přesáhnout pojistnou částku sjednanou pro tento předmět nebo 
soubor.

Pojistné nebezpečí Limit MRP 
v Kč Pojistné

Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží - článek 2 bod 1 písm. k) DPPSP-P

^ Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení - článek 2 bod 1 písm. j) DPPSP-P

1.4. Pojistné

Roční pojistné celkem 
Sleva za spoluúčast 10,00 96, tj. 
Obchodní sleva 50,00 %, tj.
Roční pojistné pa slevě a zaokrouhlení

13. Místo pojištěni
í Poř. 

1 Pol. £
1 1 1 .... ^

Máto poJBtM
Ll.

NOT, N90, N95 Brandýská 776,250 90 Jimy

1.6. Zvláštní ujednání
1.6.1. Doložka VI - Pojištění součástí staveb pro případ poškození nebo zničení věd Jakoukoliv událostí - platí pouze pro pol. t 
N*5
Odchylně od článku 2 DPPSP-P se pojištění sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné věd jakoukoliv událostí, která nastane 
nečekaně a náhle a není dále vyloučena. Z pojištění nevzniká právo na plnění za:
a) škody způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, oxidace, jakýmkoliv znečištěním nebo rytím;
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b) poškození nebo zničeni pojištěné věd vzniklé při dopravě, přemisťování, demontáži, montáži a při její opravě;
c) škody způsobené bezprostředním následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí s tím, že v přfpadě pojištění 

neonových trubic a obdobných věd se za škody vzniklé postupným stárnutím považuje také vyprchání plynové náplně. Plynová náplň 
se pro účely tohoto pojištění považuje za vyprchanou po třech letech od data výroby pojištěné věd;

d) oddzení, zt-átu nebo jiné pohřešování.

1.6.2. Náraz dopravního prostředku
Ujednává se, že pojištění sjednává I prc případ poškození nebo zničení předmětu pojištění nárazem vozidla. Vozidlem se rozumí silniční 
(motorové neso nemotorové), zvláštní, přípojné nebo historické vozidlo ve smyslu příslušných platných předpisů nebo kolejové vozidlo, 
nebylo-li toto vozidlo v době nárazu řízeno nebo provozováno pojištěným, pojistníkem nebo oprávněnou osobou.
Ujednává se. Že pojištění pojistného nebezpečí náraz dopravního prostředku se nevztahuje na elektronicky řízené, ovládané nebo 
elektricky či jinak poháněné vjezdové nebo vstupní brány, závory, vrata, dveře, komponenty parkovacích systémů (např. výtahy, 
zakladače, parkovací automaty/hodiny), čerpacích stanic PHM (např. výdejní stojany, nádrže), kompresory, vysavače, myčky vozidel, 
reklamní nebo informační stojany a obdobná technická zařízení i kdyby byla stavebními součástmi nebo příslušenstvím pojištěné stavby

1.6.3. Aerodynamický třesk
Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení pojistným nebezpečím aerodynamický třesk.

1.6.4. Působení kouře
Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození působením kouře.

1.6£. Připojištění škod přepětím, podpětím, indukcí.
Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení součástí pojištěné budovy (s výjimkou fotovoltaických panelů, 
jejich součástí a příslušenstvo zkratem, podpětím nebo přepětím, které vzniklo v rozvodné síti. nebo indukri^oy^sjost^jderem 
blesku. Dále se ujednává, že souhrnným maximálním ročním limitem plnění z pojištěn! staveb je částka ve

1.6.6. Vodné, stočné
Pojištění se sjednává pro případ ztráty vody způsobené nežádoucím a náhlým únikem vody z vodovodního zařízení v přímé souvislosti 
s nastalou pojistnou událostí z pojistného nebezpečí voda vytékaj/d z vodovodních zařízení. Pojišťovna poskytne pojistné plnění za 
finanční újmu vzniklou ztrátou vody, kterou je pojištěný prokazatelně povinen uhradit třetí osobě. Ujednává se, ž^^ojacen^ojistná 
plnění ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku jsou v úhrnu omezeny čistkou^^^^^^f

1.6.7. Atmosférické srážky
Sjednává se pojištění náhlého a nepředvídatelného působení atmosférických srážek, které vnikly nebo prosákly do pojištěné budovy 
a způsobily její poškození. Ujednává se, že vyplacená pojistná plnění ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho 
pojistného roku jsou v úhrnu omezeny částkou 50.000,- Kč.

1.6.8. Pojištění skel
Ujednává se, že pojištění sjednané pod pol. L N95 se vztahuje i na skla venkovních dveří a oken tvořídch plášť pojištěné budovy.

Kód produktu: MPM02 / 2

2. ŽIVELNÍ POflŠTĎíf MOVITÝCH VĚd

Pojištění se řídí VPPMO-P a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí DPPMP-FMJ1/2020 (dále jen DPPMP-P).

2.1. Odpovědi pojlstnflca na dotazy pojišťovny
je některý z předmětů pojištěni, či jejich součásti poškozen, zničen, ztracen nebo není řádně udržován? NE
Bylo některé z pojišťovaných míst pojištění postiženo povodni nebo záplavou více než 1x v posledních 10 letech? NE
Kolikrát v období posledních pěti let byl předmět pojištění postižen jiným nebezpečím než povodní nebo záplavou? 0

2J. Předmět pojištěni
Pojištěni pod jednotlivými položkami (pol. čO se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 písm. a) až h) DPPMP-P, tj:
- požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu;
- povodeň nebo záplava; vichřice nebo krupobití; sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemir, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin; pád 

stromů, stožárů nebo jiných předmětů; tíha sněhu nebo námrazy; zemětřesení; voda vytékající z vodovodních zařízení
Ujednává se, že pojistné plnění za škodu vzniklou z příčiny pojistného nebezpečí záplava nebo povodeň je z jedné pojistně události 
omezeno limitem plnění, který je stanoven ve výši 30 % ze součtu pojistných částek sjednaných pro jednotlivé položky a pojistné plněni 
za pojištěnou věc nebo soubor věd nesmi přesáhnout pojistnou částku nebo limit plnění sjednaný pro tuto věc nebo soubor věcí.

23. Spoluúčast
Pojištění se sjednává se spoluúčastí
Pro pojistné nebezpečí záplava nebo povodeň se sjednává spoluúčast
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Pol. Spodfikaca pčedmítu pojlitinl PoJIstni 
částka v Kč*

1 ^
Pojistná

.. Souboi vlastních strojí, zařízeni a inventáře a soubor cizích věd movitých po právu 
užívaných, kromě věd uvedených v článku 4 DPPMP-P.

• Ml íjřdriro pof Stíní prvního íSkXjjí uvedeoí činka ve amyjlu ČL 1S bodu S VPPMOf Eltthem plnifW prwiTtO rttiu.

2^. Pojistně

Roční pojistná celkem 
Sleva za spoluúčast 10,00 %, tj.
Obchodní sleva 50,00 %, tj.
Roční pojistná po slevě a zaokrouhleni

2.5. M/sto pajižtěnf
r Poř.

e.
Pot. i Místo pojí it žní

L! M01 celá budova, Brandýská 776,250 90 jimy J
2.6. ZvliStnl ujednáni
2.6.1. Aerodynamický třesk
Ujednává se, že pojištěni se sjednává i pro případ poškozeni nebo zničeni pojistným nebezpečím aerodynamický třesk.

2.62. Působení kouře
Ujednává se, že pojištěni se sjednává i pro případ poškození působením kouře.

2.63. Přepětí - nepřímý úder blesku
Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškozeni nebo zničeni předmětu pojíšténf přepětím s tfm, že souhrnným maximálním 
ročním limitem plněni 2 pojištění movitých věd a staveb sjednaných v této smlouvě je částka ve výši

2.6.4. Atmosférické srážky
Sjednává se pojištěni náhlého a nepředvídatelného působeni atmosférických srážek, které vnikly nebo prosákly do budovy a způsobily 
poškozeni předmětu pojištěni. Ujednává se, že vyplacená pojistná plněni ze všech pojistných události nastalých v průběhu jednoho 
pojistného roku jsou v úhrnu omezeny částkou

2.6.5. Pojištěni na území České republiky
Ujednává se, že mimo místa pojištěni uvedená v pojistné smlouvě jsou místem pojištěni také místa na území České republiky, na kterých 
pojištěný na základě písemné smlouvy provádí objednanou činnost Toto pojištěni se sjednává s imitem plnění ve výši 5% ze součtu 
pojistných částek předmětů pojištěni, nejvýše však částka^^^^^J.

2.6.6. Véd v automobilu
Ujednává se, že pokud je předmět pojištění, s výjimkou předmětů uvedených článku 4 bodu 1 DPPMP-P, z provozních důvodů převážen 
automobilem, za místo pojištěni se, odchylné od místa pojištění uvedeného v pojistné smlouvě, považuje i vnitřní prostor vozidla 
nacházejícího se na územlčesk^epubliky. Ujednává se, že limit plnění z jedné pojistné události za věd umístěné v automobilu je 
omezen částkou ve

2.6.7. Plněni bez odpočtu opotřebeni
Pokud je předmět pojištěni pojištěn ra novou cenu a pokud není pro některý předmět pojištěni ujednáno v této smlcuvě jinak, pak 
v případě znovupořízenl poškozeného nebo zničeného předmětu pojištěni vyplatí pojistitď částku odpovídající přiměřeným nákladům na 
znovupořfzenívdobě pojistné události sníženou o cenu případných zbytků bez odpočtu opotřebeni.

2.6.8. Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
Ujednává se, že odchylně od ujednání článku 4 bodu 2 písm. g.a DPPMP-P se pojištění vztahuje i na případy, kdy se jedná o pád 
předmětu, který je součásti téhož souboru jako poškozený předmět pojištěni.

Kód produktu: MPK02 / 3

1. POjfrtéNf MOVlrtOŠ verfpno PttW) miAdeže MBO LOUPEŽE
I

Pojištěni se řídl VPPMO-P a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištěni movitých věd DPPMP-P-01/2020 (dále jen DPPMP-P).

3.1. Odpovědí pojlstnflca na dotazy pojišťovny
je některý z předmětů pojištění, či jejich součásti poškozen, zničen, ztracen nebo není řádně udržován? NE

33. Předmět pojStění
Pojištěni pod jednotlivými položkami (pol. i) se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 plsm. i) DPPMP-P, tj.; 
- odcizené věd krádeží vloupáním nebo loupeží

svane 4 j s
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3.3. Spoluúčast
Pojištčnf se sjednává se spoluúčastí 5 000 Kč

Spedflkaee pFedmttu pojlftfnf . pojistná _ pojjrtni

KQ1 Soubor vlastních strojů, aařfeenf a inventáře, kromě věcí uvedených v článku 4 DPPMP-P.
Pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

“ M' sjeďnino pojištěni prvního rizika, je uvedeni čistka ve smyslu Q. 1S bodu S VPPMO-P limitem plněni prvního rizika.

Připojištěni pojistných nebezpečí
Ujednává se, že každý dále uvedený limit MRP se sjednává v souhrnu pro všechny předměty pojištěni sjednané v tomto pojištění. 
Pojistné plnění za předmět pojištění nebo soubor nesmí současně přesáhnout pojistnou částku sjednanou pro tento předmět nebo 
soubor.
/■-------------------------------------------------------------------------------------

Pojistné nebezpečí

Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení - Článek 2 bod 1 písm. j) DPPMP-P

3.4. Pojistné

Roční pojistné celkem 
Sleva za spoluúčast 10,00 %, tj.
Obchodní sleva S0,00 %, tj.
Roční pojistné po slevě a zaokrouhlení

3.S. Místo pojStěnf

r Poř. Pol.£ Místo pouštění

l 1 KOI celá budova, Brandýská 776,250 90 Jimy J
3.6. Zvláštní ujednání
3.6.1, Věci v automobilu
Ujednává se, že pokud je předmět pojištění, s výjimkou předmětů uvedených článku 4 bodu 1 DPPMP-P, z provozních důvodů převážen 
automobilem, pak pro stupeň zabezpečení AI uvedený v Tabulce ti DPPMP-P se uzamčeným místem pojištění rozumí i vnitřní prostor 
řádně uzavřeného a uzamčeného vozidla. Předměty pojištění se musí prokazatelně nacházet v zavazadlovém prostoru tak, aby nebyly 
zvenku vidět. Dále se ujednává, že pokud nebude vozidlo umístěno na nepřetržitě hlídaném parkovišti, pojišťovna bude plnit pouze 
v případě, pokud dojde k pojistné události prokazatelně v době mezi 6.00 až 2200 hod. Místem pojištění je v tomto případě území České 
republiky Ostatní ujednání DPPMP-P zůstávají nezměněna.

3.6.2. Pojištění na území České republiky
Ujednává se, že mimo místa pojištění uvedená v pojistné smlouvě Jsou místem pojištění také místa na území České republiky, na kterých 
pojištěný na základě písemně smlouvy provádí objednánoi^innos^Tjt^onštění se sjednává s limitem plnění ve výši S% ze součtu 
pojistných částek předmětů pojištění, nejvýše však částk^^^^^^^^H

3.6J. Plnění bez odpočtu opotřebení
Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu a pokud není pro některý předmět pojištění ujednáno v této smlouvě jinak, pak 
v případě znovupořízenf poškozeného nebo odcizeného předmětu pojištění vyplatí pojistitel částku odpovídající přiměřeným nákladům 
na znovupořízenf v době pojistné události sníženou o cenu případných zbytků bez odpočtu opotřebení.

B. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020 (dále jen 
„VPPMO-P") a ujednáními této pojistné smlouvy.

Pol.
č.

4. POJiSTĚNf ODPOVĚDNOSTI

Kód produktu: DPOQ2 / 4

MB'

4.1. Odpovědi pojistnfka na dotazy pojišťovny
Výše příjmů z podnikatelské činnosti, na kterou se vztahuje pojištění a které jsou předmětem daně z příjmů,
popř. předpokládané příjmy v Kč
Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?
Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami, radioaktivními látkami nebo otevřeným ohněm?
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Jsou poskytovány služby haličské, kadeřnické, kosmetické, pedikúra, manikúra? NE
Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavinami? NE
Je s činností spojená práce ve výškách nad 5 m? NE
Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivity nebo pracoviště
praktického vyučování? NE
Je s činností spojeno odkládání vid zákazníků při poskytování služby na místech, která nejsou trvale hlídána? NE
Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti, webové portály? NE

4.2. Rozsah pojfitiní
4.2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví 
nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:
- činnostmi vykonávanými na základě:

El. výpis z ŽR vydané/ho v, ču, ze dne
Avšak pouze s těmito činnostmi:
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Technickoorganizační činnost v oblasti požární ochrany. Výroba, 
instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 
v oblasti požární ochrany - revize, servis a opravy hasicích přístrojů a požárních vodovodů

43. Sjednaná připojištění
43.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo oddzenlm 
hmotná věd (čisté finanční škody)
Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje ra povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí 
osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má 
tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plněni v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo na území ujednaném v pojistné 
smlouvě a v době trvání popštění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této Gnnosti vyplývajícími, a to včetně škody způsobené 
vadou výrobku. Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
d) zpúsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékolv obchodní společnosti nebo družstva,
e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizaci veřejných zakázek, 

zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek,
h) způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou 
veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové Gnnosti.
Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ finančních škod:
- nastalých v důsledku vady výrobku,
- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položeni vadných výrobků vyrobených pojištěným,
- spočívá,:ících v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat 

o náklady vynaložené třetí osobou,
- nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo 

vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná.

433. Doložka Vltž Pojištěn/ náhrady za nomajetkovou újmu
Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 plsm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje 
i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než pG 
ublížení na zdraví nebo usmrcení.
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů.
Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:
a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
b) vzniklou zaměstnaná pojištěného.
Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměř^^^^^  ̂pojištění.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plněn^U^^^Brení-l! dále uvedeno jinak.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Cesk^epuolika.

4.4. Zvláštní ujednání
4.4.1. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí 
Odchylně od ustanoveni Sánku 22 bodu 2 a článku 24 bodu 3 písm. b) VPPMO-P se ujednává:
Pojištění se vztahuje na povinnost pouštěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.
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Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trváni pojištěni nastala jak škodná událost, tak první projev první škody 
plynouc! z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případé rozum! náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela 
neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostřed! v souvislosti s činnost! pojištěného uvedenou 
v pojistné smlouvě a na územ! vymezeném v pojistné smlouvě.
Pojišťovna poskytne pojistné plněn! pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo 
s opatřeními) na zamezen!, odstraněn!, neutralizován! jakéhokoliv úniku, výtoku, šířen! nebo vypouštěn! nebezpečných chemických látek, 
látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 
směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve zněn! pozdějších předpisů ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné 
události Podmínkou pro poskytnut! pojistného plněn! přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody či újmy při 
ublíženi na zdraví nebo usmrcen! fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 
VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízeni, náklady řfzenl o náhradě škodě fi újmy, náklady poškozeného 
vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním práva na náhradu škody či újmy) uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu 
pojistného plněn! ujednaného pro tuto doložku.

4.4.2. Vedle obecných výluk z pojištěn! uvedených ve VPPMO-P se pojištěn! v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost 
pojištěného nahradit škodu 6 újmu:
a) vzniklou držbou či manipulaci pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v obdob! války 5 mimo ně,
b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických poli nebo elektromagnetických záření,
c) vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího zářen!,
d) vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součásti přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením 
nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
e) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory 
nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
0 vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijldch živočiších,
g) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
h) způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
i) vzniklou v důsledku porušen! obecně závazných norem a opatřen! vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo 
nebo muselo být známé pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné 
události,
j) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo 
musely být známé pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
k) jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků 
neumožňoval,

4.4.3.1) jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištěn! pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo 
krylo tutéž škodu či újmu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu Cí újmu při ublížen! na zdraví nebo usmrcen! pouze nad 
hodnotu přesahujíc! částku splatnou jako plněn! z tohoto jiného pojištění.

Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí) 
má pojistnik, pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:
a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala Škodná událost ve smyslu článku 5 bodu 1 plsm. 0 VPPMO-P, Je pojistnik, pojištěný povinen 
splnit do 2 pracovních dnů, ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný 
nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).
b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka který bude přizván
k provádění prací na odstraňován! následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný
neučiní a pověř! odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.
Pojištěn! v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plněn! ve výši 
Pojištěn! v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Českárepublika.
Pojištěn! v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčast! ve výš^^^^^H

4.44. Doložka V111 Regresní náhrady
Ujednává se, že pojištěn! se vztahuje i na náhradu nákladů léčen! vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch 
zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednáni pojištěného.
Pojištěn! se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištěn! vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem 
nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednáni pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.
Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plněni z pojištěni odpovědnosti při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povoláni, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc 
z povolání.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve \
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česj^eoublika."
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčasti ve výši^^^l

44.5. Pro případ oo^nnostj pojištěného nahradit škodu vzniklou zaměstnanci ve smyslu ustanoveni § 267 zákoníku práce se sjednává 
spoluúčast ve výš^^^^l

44.6. Ujednává se, že pro pojištění v základním rozsahu se neuplatní výluka z pojištěni uveden^^stanovení Sánku 24 bod 8 VPPMO-P. 
Pojištěn! v rozsahu tohoto ujednáni se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve
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4.5. Wchled sjednaných pojistných nebezpečí

Pojistné nebezpefi
Limlt/subDmlt 

pojistného 
plntnfv Kč

Spoluúčast 
v Kč

Základní rozsah

Doložka V70 Čisté finanční škody

Doložka V112 Nemá jet ková újma

Územní rozsah

Česká republika 

Česká republika

Česká republika

Pojistné

Roční pojistné celkem 
Obchodní sleva 50,00 96, tj.
Rožni pojistné po slavě a zaokrouhleni

IV. INFORMACE K POJISTNÉMU
Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné je splatné vždy k 1.7. každého roku.

Číslo účtu 246246/5500
Variabilní symbol 4281122192

V. SPOLEČNÁ a závěrečná uiednAní

1. Pojistnik prohlašuje, že je seznámen a souh así se zmocnénlm a zproštěním m čenlivcsti dle příslušných všeobecných pojistných 
podmínek. Na základé zmocněni udéluje pojistnik souhlasy uvedené v tomto odstave rovněž jménem všech pojištěných.

2 Pojistnik prohlašuje, že byl informován o zpracováni jim sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou 
dostupné na www generalireska.cz v sekci Osobni údaje a dále v obchodních místech pojišťovny, ftjjistník se zavazuje, že v tomto 
rozsahu informuje i pojištěné. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

2 Odpovědi pojistnfka na dotazy pojišťovny a údaje jim uvedené u tohoto pojištěni se považují za odpovědi na otázky týkající se 
podstatných skutečností rozhodných pro ohodnoceni rizika. Pojistnik svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost

4. Pojistnik dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona Z. 540/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu 
(vč. všech jejich dodatků) povinen uveřejnit pojistnik, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistnik je povinen 
bezodkladně informovat pojišťovnu o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky. Pojistnik je povinen zajistit, 
aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojišťovny, přičemž za obchodní tajemství 
pojišťovna považuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečeni majetku; o bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze 
kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/subiimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/ 
bonusu. Nezajistí-li pojistnik uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dni ode 
dne jejího uzavřeni, je oprávněna tuto smlouvu (vč všech jejich dodatků) uveřejnit pojišťovna. V takovém případě pojistnik výslovně 
souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč všech jejich dodatků) v registru smluv, je-li pojistnik osobou odlišnou od pojištěného, 
pojistnik potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč všech jejich dodatků) v registru smluv. 
Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojišťovny

6. Stížnosti pojistnků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny General! česká pojišťovna 3S-, P. 0. BOX 305, 
659 05 Brno a vyřizuji se písemnou farmou, pokud se pojistnik, pojištěný, oprávněné osoby a pojišíovna nedohodnou jinak. Se 
stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na českou národní banku, Na Příkopě 28, TIS 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad 
pojišťovnictvím.

7. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před českou obchodní inspekcí wwutcoi.cz.

8 Pojistnik prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle části IIL,
- sazebník administrativních poplatků.

vlpAAjoha

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy
- 0. výpis z ŽR

strana did

Generali česká pojtSTovna a.s.. Spálená 75/16. Nove Mésto. 110 00 Praha 1.IČO: 45272956, DIČ GZ699001273, j« zapsaná v obchodním -ejst/iku u Méstskeho soodu v Praze spisová značka
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Pojistná smlouva čisto 
Stav k datu

4281122192
1.7.2020

GENEPAIi
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Pojistná smlouva uzavřena v 

B02P- PO s.rjo.

BOZP-PO s.r.o.
Lhotská 220j 

- ^'aha 9 
^9509 

7199509

?
Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu 
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)
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GENERAL!
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Pojiltini podnikatele a právnických osob 
Pojistná smlouva i.: 4281122192 
Kód produktu: MN
Pojistný rek od 1.7.2020 do 30.6.2021 
1Č:27I99S09

S-VRAV04/N

BOZP - PO s.r.o.
Lhotská 2203
193 00 PRAHA9-HORNÍ POČERNICE 
ČESKÁ REPUBLIKA

V Praze dne 23. 6. 2020

Vyúčtování pojistného

u pojistné smlouvy C. 4281122192 k datu 1.7. 2020

Dokument Vyúčtováni pojistného je součásti pojistné smlouvy a obdržíte jej vždy při uzavřeni pojistné smlouvy a dále při ja
kékoliv zmíní na smtouvi, která vede ke zmíní v pojistném. Dokument je dále zasílán při obnové smlouvy na dalíi pojistný 
rok.

Dokument Vyúčtováni pojistného zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě 
pojistného za aktuální pojistný rok.

1. Přehled pojBtžuI
Tabulka 1 - Přehled pojiltini, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvi. Další informace o téchto po- 
jištčntch jsou uvedeny v pojistné smlouvi.

Tah sika 1
pořadové 
číslo 
pojtitini 
v pojistné 
smlouvi

název pojiltini roční sleva sleva sleva za celkem roční
pojistné v Kč za způsob za počet propojištěnost pojistné v KČ

úhrady splátek v Kč n
pojistného úhrady
vKČ » pojiftného

Pojištění staveb pro při; 
živelních a dalších

nebezpečí
ivelni pojištěni movitých 

věci
Pojištěni movitých věci 
pro případ krádeže a lou- 
prfe

Celkem v Kč

Pojištění odpovědnosti 
podnikatele

Celkové pojistné za pojistnou smlou
” způsobem úhrady je zvolená metoda úhrady pojistného (např. převodem z účtu)
21 sleva za propojištínost - výše přiznané slevy za propojištěnost je závislá na počtu platných pojištěni v pojistné smlouvě 
Pojistné v jednotlivých sloupcich je zaokrouhleno na 2 desetinná místa a v posledním sloupci na celé Kč

2. Přehled splátek pojiatnfiko
Tabulka 2 - Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

General) Česká popšťoma a,$.. Spálena 75/16 Nové Mésto. 110 00 Praha 1, IČO: 4S272S56. DIČ CZ609001273. je zapsaná v obchodním rejstříku u Méstského saudu v Praze, spisová značka
B 1464. a je čJencm skupin/ General, zapsané v aaáském regoinj pojiSrovauch SKupm, vedeném IVASS. Kltemaky servs *420 241 114 114. P. O. BOX 305. 659 05 Bmo. wúvjv.genotai*sesKa.cz

TC
8997C

101036 
02207605257665

TC89970101036

O2207605257665



Jednotlivé splátky pojistného v tabulce 2. 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů 
v bodé 3. Způsob úhrady pojistného.

Tkbnlka 2
datum splatnosti výše splátky pojistného v Kč
1.7. 2020
Celkem v Kč

V pojistné smlcuvé byl dohodnut způsob úhrady Trvalý příkaz k úhradé. 
Pojistné bude hrazeno trvalým příkazem, žádáme Vás o jeho zajištřni.

3. Způsob úhrady pojistného

Číslo účtu: 246246 

Kód banky: 5500

Variabilní symbol: 4281122192

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovédi pracovnici našeho Klientského servisu na telefonní lince 241 114 114. Rovnčž nás 
můžete kontaktovat písemné na naši korespondenční adrese Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Bmo.

Dne 23.6. 2020

Generali Česká pojišťovna a.s.

Ředitel správy pqjišténi
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ČESKÁ POJIŠŤOVNA

VU7

Generali česká poJHfovna li., Spáleni 75/16, Nová Místo, TlO 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním Q 
rejstříku u Místskího soudu v Praze, spisová značka 3 1464, a je členem skupiny Generali, zapsaní v italském registru pojišťovac ch sku-

pin, vedením IVASS (dále .pojišťovna*)

POJISTKA a
potvrzeni o uzavření pojistné smlouvy číslo 4281122192

Pojistnik
Název firmy 
Ulice, čislo popisné 
PSČ, obec 
Stát 
IČO

Přehled pojištínJ

Pojištěni majetku 
Pojištěni odpovědnosti

BOZP-PC sto.
LHotská 2203
193 00 Praha 9 - Horní Počernice 

27199509

Pojištěni odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištěni je pojistnik.

Pojistná událost
Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na řivotě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojišténl majetku a odpovédnosti 
VPPMO-P-01/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem 
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí___________

Pojištěná majetku

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistnik.

Pokud je u některých dále uvedených pojištěni oprávněná osoba odlišná, je to uvedeno u příslušného pojišténl.

Pojistná událost
Pojistnou událostí je škoda vzniklá na majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná pWOna vzniku pojistné události.
Pojištěni se řídl pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku 3 odpovědnosti VPPMO-P-01/2C20 a 
příslušnými Doplňkovými pojistnými podmínkami.

POJČTČNf STAVEB
Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řídí se DPPSIXP-01/2020.

POflŠTÉNÍ MOVITÝCH VĚd-ŽIVEL
Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řídí se DPPMP-P-oi/2020.

POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚd - ODCIZENÍ
Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řiď se DPPMP-P-01/2020.

Pojiftná doba
Pojištění se sjednává na dobu od 1.7.2020 do 30. & 2021.
Pojištění se sjednává s automatickou prolongad.

sraná 1 z 2

Generali Česka pojišťovna a s. Sp&lana 7S/16. Nové Mésto. 110 00 Praha 1, IČO. 45272956, DIČ C2699001273, ja zapsané v obchodním rojslňku u Méstského soudu v Praze, spisová značka
B 1454. a Jo 6onerr, skupirty Gen orali, zapsaná v italském reg-stru pojiSfovadch skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: *420 241 114 114, P. O. BOX 306.659 05 Bmo. www.9enerai1ceska.cz
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GENERALI
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Pojistitel potvrzujeme údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydáni. 

Platnost pojistky od: 1.7.2020 

Generali Česká pojišťovna a.s.

ředitel správy pojiíténí

strana 2 z2
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ČESKÁ POJIŠŤOVNA

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ
Číslo pojistné smlouvy: 4281122192

> Klient
Typ osoby 
IČO
Telefon, e-mail

právničtí osoba

> Potřeby klienta a

Obchodní firma BOZP • PO t.rjo.
Sldk) Lhotská 2203,

193 00 Praha 9 - Horní Počernice,

luktů

'''Příjmy firmy ^ Majetková situace firmy Počet zamčstnancú
Investiční zá miř Stávající zajiítinf firmy ^ Druh podnikání firmy

> Klient žádá o sjednání tidito pojistných produktů:
v' pojištění staveb 
v' pojištěni movitých vřel - živel 
V pojištěni movitých věd - odcizení 
v' pojištění odpovědnosti

> Spedfkhi požadavky klienta:

Klient souhlasí s doporučením a nemá zájem, aby touto pojistnou smlouvou byla sjednána jiné neř doporučená pojistná nebezpečí.

> Vyjádřeni pojišťovacího zprostřsdkovateie/zástupce pojišťovny:
Klient souhlasf s doporučením a nemá zájem, aby touto pojistnou smlouvou byla sjednána jiná než doporučená pojistná nebezpečí.

> Klient byl seznámen a převzal:
- sazebník administrativních poplatků
- příslušně pojistné podmínky

> Dodatečná Inforaiace
Odměna pojišťovacího zprostředkovatele za zprostředkování pojištění je tvořena provizí a dalšími složkami výkonové odměny. 
Samostatný zprostředkovatel je odměňován výhradně pojišťovnou ve formě provize. V případě zastoupeni zaměstnancem, je tento 
odměňován mzdou složenou z pevně a výkonové složky.

Na základě údajů sdělených klientem byl vyhotoven tento záznam z jednáni. Klient svým podpisem potvrzuje, že byly zaznamenány 
všechny sdělené potřeby a požadavky a že mu byly zodpověaeny všechny jeho dotazy jasně a přesně, srozumitelnou formou, a to před 
uzavřením pojistné smlouvy. Dále potvrzuje, že jedno vyhotovení tohoto záznamu převzal v p semné podobě, a že zaznamenané poža
davky a potřeby odpovídají jím poskytnutým informacím a jeho skutečnému záměru týkajícímu se pojištění.

Genorali česká pojišťovna a.s.. Spálená 75/16. Nové Mésto 110 00 Praha 1. IČO 45272056. DIČ C26M001273. je zapsaná v obchodním rejsthku u Méstského soudu v Praze, spisová značka B 1464
a jo flenom skupiny Generali, zapsané v rtahkórr rog>stru poršťovacich skupin, vedeném IVASS. Kkentský servis *420 241 114 114, P. O. BOX 305.659 05 Bmo. www.senerabceslLá.cz

TC99006002010 
02207605254421

O2207605254421
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ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Klient si je vědom toho, že údaje, které během jednání o uiavfení pojistně smlouvy zamlčel, nemohou být v záznamu a v následném do
poručení zohledněny, a fe takový chybějící údaj může ovlivnit doporučení vhodného produktu. Glem tohoto dokumentu není individuali
zovaná analýza potřeb klienta, pouze jejich záznam.

jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu 
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)

GMwali deska pd&fovna a.s.. Spíleni 75/1S. Nowi Mteu, 110 00 Praha 1. IČO: 4S272955, OIČ: CZ69S001273. je jopsana v obchodním rejstříku u Mřsského seuSu v Prají. spisová matka B 1484. 
ajadtenamskupírtyGenerali. zapsané v íulskím registru pojiSfovacich skupin, vedeném IVASS Klenutý saw *420 241 114 114, P, 0. BOK 305. Ř59 05 8mo. vMw.gonaraliceslaoz
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ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Stručná informace o zpracování osobních údajů
Dovolujeme sí Váí stručné informovat o zpracování Vašich osobních údaji v naší společnosti. Další podrobnosti naleznete na 
www.generaliceska r?/ortirana-osobnich-udaiu nebo Vám je rádi poskytneme na vyíádánf ve všech naších obchodních místech.

Kdo je správcem Vaikh údajů?
SeneraH Česká pojšťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, IIP 00 Praha 1, IČO; 4S27295Ů, DIČ; CZĚ99001273, je zapsaná v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B1464, a je Senem skupiny Cenerali,zapsané v italském registru pojiííovatídi 
skupin, vedeném IVASS.

jaké údaje o Vás zpracováváme?
Zpracováváme ní sledující osobní údaje;
• Vaše identifikační a kontaktní údaje Ce-mai)ová adresa a telefonní Hslo nejsou povinné údaje, pokud nám je však poskytnete, bude 

naše komunikace rychlejší a efektivnější),
• údaje o produktech, které máte sjednané,
• údaje z naší vzájemné komunikace (af uf probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak),
• sociodemografické údaje (např. věk, povolání),
• platební údaje (např. údaj o zaplaceném nebo dlužném pojistném, číslo účtu a pod.),
• údaje o platební morálce, bonrtě a důvěryhodnosti,
• další specifické údaje potřebné k realizaci sjednaného produktu.

V jakých dtuackh budeme Vaše údaje zpracovávat?
• Příprava a uzavření smlouvy
Poskytnuti údajů je zcela dobrovolné, pokud nám však nesdělíte údaje nezbytné pro sjednání pojištění, nebudeme mod připravit nabídku 
pojištění, ani s Vámi pojistnou smlouvu (pfíp. dodatek) uzavřít. Za účelem přípravy nabídky pojistné smlouvy a k jejímu samotnému 
uzavření potřebujeme nezbytně znát Vaše identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo (datum narozeni) a adresa bydliště, 
v případě fyzické osoby podnikatele též identifikační číslo, byio-li přiděleno. Můžeme Vás také požádat o poskytnutí dalších potřebných 
údajů dle charakteru Vámi požadovaného produktu, např. údaje o pojišťovaném majetku S o vztazích, povoláni, příjmech, rizikovém 
chování, provozovaných sportech, znalostech a zkušenostech v oblasti investic apod. V případě, že jste pojistnou smlouvu podepsalfa) 
biometricky, budeme zpracovávat Váš podpis prostřednictvím technologie pro automatické rozpoznáváni biometrických prvků, při které 
Jsou jako neoddělitelná součást grafické podoby podpisu zaznamenávány dynamické parametry pohybu ruky,
• Mnění smlouvy
Zpracován! osobních údajů je rovněž růstné pro řádnou správu pojistných smluv včetně jejich zmiň, likvidaci pojistných událostí, 
poskytování asistenčních služeb a naši vzájemnou komunikaci. Další údaje, které zpracováváme, souvisejí s tím, jaké produkty využíváte, 
jaké osobni údaje jste nám sdělil(a) či které jsme zjistili například při likvidaci pojistné události.
• Plnění právní povinnosti
Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje (v různém rozsahu) nám ukládá mnoho právních předpisů. Vaše údaje potřebujeme například 
při plněni povinností, které nám ukládají předpisy na úseku distribuce pojištěni a pojišťovnictví Či na úseku opatřeni proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu. Také jsme povinní poskytnout setu činnost soudům, orgánům činným v trestním řízeni, 
správd daně, České národní bance jako orgánu dohledu, exekutorům apod.
• Ochrana naších oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany 
Osobní údaje můžeme zpracovávat těž z důvodu oprávněných zájmů spočívajících:
• ve vyhodnocování a řízení rizik,
• v řízeni kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky,
- v přípravě nezávazné nabídky či kalkulace výíe pojistného, pokud následně nedojde k uzavřeni smlouvy,
• v přípravě, sjednáni a plněni smluv sjednaných ve Váš prospěch,
• v zajištění a sou pojištěni,
• ve vnitřních administrativních účelech (např. intern F evidence, reporting),
• v ochraně našich právních nároků (např. při vymáháni dlužného pojistného nebo jiných našich pohledávek, dále v rámci soudních řízení 

či řízení před orgány mimosoudního řešení sporů, před českou národ ni bankou Či dalšími orgány veřejné mod),
• v prevend a odhalováni pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednán!,
• v přímém marketingu (\úše kontaktní a identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a emailová adresa můžeme 

zpracovávat I pro účely přímého marketingu naš; společnosti, tj. pro zasílání nabídky vlastních produktů a služeb,a to i e-mailem 
a SMS),

• v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (v případě podpisu dokumentu tzv. biometrickým podpisem, zpracováváme 
biometritké charakteristiky podpisu, abychom byli v případě sporu schopni prokázat, Že projev vůle. stvrzený Vašfm podpisem, byi 
skuteční učiněn Vámi a mohli Vám tak poskytnout vyšší míru ochrany proti případnému zneužití Vašich osobních údajů).
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Kde)* pHJtfncem osobních údajů?
Vaše osobni údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:
• zajistitelům,
• jiným pojišťovnám v souladu se zákonem za účelem prevence a odhalováni pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednáni, a to 

i prostřednictvím k tomuto účelu zřízeného systému nebo v případě sjednání soupojištěn! podle § 2817 občanského zákoníku,
• našim smluvním partnerům (v ráma skupiny Generali nebo mimo ni), např. našim distributorům, asistenčním službám, samostatným 

likvidátorům pojistných událostí, lékařům, znalcům, smluvním servisům, dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům 
poštovních služeb, call centrům,

• jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich 
oprávněných zájmů (např. soudům, exekutorům atp.),

• v omezeném rozsahu akdonářům v rámci reportingu.

Jak dlouho budou u nás Vala údaj* uloženy?
V případě, že jsme zpracovávali údaje za účelem nabídky pojištění, ale k uzavřeni pojistné smlouvy nedošlo, budeme údaje uchovávat po 
dobu nejméně jednoho roku od poslední komunikace a po dobu trváni promlčecí doby, během které je možné uplatnit jakýkoliv nárok 
vyplývající z této komunikace. V případě uzavřeni pojistné smlouvy osobni údaje zpracováváme po dobu trváni pojistné smlouvy. Po 
ukončeni smluvního vztahu uchováváme Vaše osobni údaje dále po dobu trváni promlčecí doby, kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok
z ukončené smlouvy a dále po dobu 1 roku po marném uplynuti promlčecí doby jakéhokoliv nároku. Kromé toho zpracováváme Vaše 
osobni údaje též v případě pokračujícího nebo opakovaného finančního plněni z uzavřené smlouvy (např. renty) a po dobu trváni 
případných soudních sporů či jiných řfzení.

Dochází k automatizovanému rozhodováni?
Při poskytnuti našich služeb dochází při některých činnostech k automatickému rozhodování, včetně profilování. Automatizované 
rozhodování je proces, kdy rozhodnuti, které má pro posuzovaný subjekt (klient, zájemce o pojištění) právní účinky nebo se ho jinak 
významně dotýká, je ufiněno jako výsledek výhradně plně automatizovaného procesu, do kterého není zapojen lidský zásah. 
Automatizované rozhodováni bude často probíhat tehdy, pokud budete sjednávat pojištění přes internet Uplatní se zejména v rámci 
kalkulace (modelace) pojištěni, při vypracováni návrhu pojistné smlouvy v procesu online sjednáni pojistné smlouvy. Postup použitý při 
automatizovaném rozhodování spočívá v tom, že náš online sjednávad program na základě Vámi zadaných údajů a dalších dostupných 
informací vyhodnotí, za jakých podmínek Vás přijmeme do pojištěni (vypočítá pojistně, případně pojistnou čistku), jiné systémově 
nástroje pak v rámci správy pojištění kontrolují a hlídají včasnost zaplaceni pojistného, informuji o prodleních s úhradou apod. V ráma 
posouzeni rizikovosti používáme i programy vyhodnocující údaje v zájmu prevence pojistných podvodů a jiného protiprávního jednáni. 
Tyto procesy směřují ke zvýšení rychlosti a jednoduchosti sjednáni a správy pojištěni a celkově ke zlepšeni našich pojistných služeb, 
jedná se tak o zpracováni, které je nezbytné pro uzavřeni a plněni pojistné smlouvy.

Pokud by mělo docházet k automatizovanému rozhodováni při hodnocení Vášeho zdravotního stavu (např. k vyhodnocení informací 
uvedených ve zdravotním dotazníku v rámci přípravy modelace pojištěni nebo v rámci sjednáváni individuálního či skupinového životního 
pojištSnQ, můžeme tak Unit pouze na základě Vašeho souhlasu. 0 takovéto situaci budete před sjednáním pojištění Informováni.

Pokud nechcete, abychom tímto způsobem \^še osobni údaje pfi sjednáni jiojištěnl zpracovávali, nemusíte používat naše online 
sjednavače a můžete se obrátit na naše obchodní místa, resp. na naše obchodní zástujjce, kteří s Vámi podmínky sjednáni pojištěni 
osobně projednají.

V případě, že dojde k uvedenému automatickému rozhodováni, včetně profilování, můžete požádat o přezkoumáni daného rozhodnuti. 
Bližší informace naleznete níže ve stati o právech, která máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

jaká máte práva?
Máte zejména právo na přistup k osobním údajům, které o Vis zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo 
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7, www.uoou.cz. V situacích předvídaných právní 
ůj>ravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezeni jejich zpracování, na přenositelnost svých údajů 
a právo vznést námitku proti zpracováni údajů.

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracováni Vašich osobních údajů, které provádíme z důvodů našich oprávněných 
zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracováni za účelem přímého marketingu, včetně profilováni.

)ak můžete kontaktovat našeho pověřence pro odíránu osobních údajů?
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na adrese:
Generali Česká pojišťovna a.s., útvar řízeni ochrany osobních údajů. Na Pankrid 1720/123,140 00 Praha 4, dpo@generaliceska.cz.
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GENERALI 
ČESKÁ PanŠŤOVNA

Informace o zprostředkovateli
pojistná smlouva 4281122192

Samostatný zprostředkovatel (SZ)

Obchodní firma 
IČO
Adresa sídla

Generali Distribuce S3.
27108562

Na Pankráci 1720/123, Nusle, 14000 Praha 4

Vázaný zástupce (VZ)

Jméno, příjmení 
IČO
Adresa sídla 
E-mail 
Telefon

Působnost zprostředkovatele
Zprostředkovatel působí Jako vázaný zástupce (VZ) spolupracující na základě písemné smlouvy se samostatným zprostředkovatelem 
(SZ), oba uvedeni v záhlaví tohoto dokumentu, při poskytování svých sluíeb vychází výhradně z portfolia produktů 
Generali České pojišťovny as, přičemž neposkytuje s výjimkou produktů investičního životního pojištění radu podle 5 78 zákona 
č. 170/2018 Sb, o distribuci pojištění a zajištění, a neposuzuje vhodnost pojištěni po jeho sjednání.

Rcfistrace a způsob ověření
Zprostředkovatel je zapsán v elektronickém registru vedeném českou národní bankou. V registru jsou uvedena i jména pojišťoven, pro 
které je zprostředkovatel oprávnén zprostředkovávat pojištění. Zápis zprostředkovatele lze ověřit na internetových stránkách ČNB 
www.cnb.cz.

Vztah pojistitele a zprostředkovatele
Osoba ovládající Generali Českou pojišťovnu a.s. má přímý podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu SZ vyšší než 10

Vyřizování stížnosti a mimosoudní řešení sporů
Případnou stížnost lze podat písemnou formou zasláním na adresu Generali Distribuce a.s,Tým stížností, P. O. BOX 404,660 04 Brno, 
e-mailem na gd_stiznosti@generaliceska.cz nebo osobně na pobočce Či kontaktním místě. Bližší informace najdete v Reklamačním řádu 
umístěném na www.generalidistrftiuce.cz. Se stSností je možné se obrátit také na Generali Českou pojišťovnu a.s, viz kontaktní údaje pro 
komunikaci.

Zákazník je oprávněn se obrátit na dohledový orgán, kterým je Česká národní banka (www.cnb.cz). Spory týkající se pojištění nebo 
zprostředkování pojištění lze řešit před příslušným soudem. Spotřebitel může podat návrh na mimosoudní řešení sporu k subjektu, 
kterým je u neživotního pojištěni Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (wwwombudsmancap.a) nebo česká obchodní 
inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se řídí zákonem ř. 634/1992 Sb,, o ochraně spotřebitele.

Kontaktní údaje pro komunikací % Generali Českou pojí Mávnou m.%.
V případě dotazů se primárně obracejte na zprostředkovatele nebo přímo na Generali českou pojišťovnu a.s.

Korespondenční adresa 
Telefonní linka Klientského servisu 
Internetové stránky
Datová schránka 

Název Mienta

23.6.2020____________________
Datum podpisu

Generali Česká pojišťovna a.s. P. O. BOX 305,659 05 Brno 
241114TI4

Generali Česká pojišťovna a.s,. Spálena 75/16. Nové Mésto, 110 00 Praho 1, IČO.: 45372356, D3Č: CZifOCiOl273, j§ zapsaný vabehodním irafcřtffkju u MňstsJcéJio soudu v Praia, spisová mačka
11464, a jfi fifenem skupiny GonenaEl, ispserwS v telskúm registru pofifitbvadeh skupin, vaasném IV/iSS. JOntnlský Wftres: +420 2-41 114 114. P, 0.0O3( 305,659 05 Brno, v.’Aw.geniaraJfcMska.ci
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Příloha č. 3

Harmonogram požadovaných činností

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

2022 2023 2024 202S
Zajištini činností v oblasti B07P a PO, včetně kontroly pracoviště 12 12 12 12
Revize elektrospotřebiče 1800 1800
Revize PHP 90 90 90 90
Revize hydrantů 11 11 11 11
Vypracováni protokolu a zprávy z kontroly PHP 6 6 6 6

Tlaková zkouška životnosti PHP a * * -

Tlaková zkouška životnosti požární hadic 11 11 11 11
Zavedeni systému elektronického Skoleni zaměstnanců, vCetné importu dat vSech aktuálních zaměstnanců 1
Provoz systému elektronického školení zaměstnanců včetně průběžné evidence nových zaměstnanců v ceně v ceně v ceně v ceně
školeni zaměstananců 235 ■ * 235
Školeni vedoucích zaměstananců 50 • a 50 ••
Revize žebříků (včetně pevných na budovách), vozíků, regálů, koleček 170 170 170 170
Vypracováni protokolu z revize žebříků, vozíků, regálů, koleček 6 6 6 6
Revize nouzových osvětleni 2 2 2 2
Vypracováni protokolu z revize nouzových osvětleni 2 2 2 2
Revize protipožárních dveří 5 5 5 5
Vypracováni protokolu z revize protipožárních dveří 1 1 1 1

Revize hromosvodu - pobočka Severozápad 1
Revize hromosvodu - pobočka Centrum a Západ 1
Revize hromosvodu - pobočka Východ - přední trakt 1

Revize hromosvodu - pobočka Východ - dvorní trakt 1
Revize hromosvodu • pobočka Jih 1

Revize hromosvodu - pobočka Sever • hlavni budova 1

Revize hromosvodu • pobočka Sever • hospodářský pavilon 1
Revize hromosvodu ■ pobočka Sever - 'kočárkárna" 1
Revize elektrických instalaci - pobočka Centrum a Západ 1
Revize elektrických instalaci - pobočka Východ - přední trakt 1
Revize elektrických instalací • pobočka Východ • dvorní trakt 1
Revize elektrických instalaci - pobočka Jih - hlavni budova 1

Revize elektrických instalaci - pobočka Jih - hospodářská budova 1

Revize elektrických instalací - pobočka Sever - hospodářská budova 1
Revize elektrických instalaci - pobočka Sever - "kočárkárna" 1

* tlakové zkoušky životnosti PHP závisí na odborném posouzeni technika nebo dalších faktorů, které nemůže objednatel ovlivnit 
aa konkrétní počet školení vdaném roce zaleží na počtu nové přijatých zaměstnanců objednatele


