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Supplier Address 

Zdravotni ustav se sidlern v Ostrave 
PARTYZANSKE NAM 7 
CZ-702 00 Ostrava 

Billing Address 

VARROC LIGHTING SYSTEMS S.R.O. 
SUVOROVOVA 195 

CZ, .. ,742 42,SENOV U NOVEHO JICINA 

Page 1 of 2 
Doc No: 4500155912 
Data: JAN/09/2019 

Purchase Order 
lnformatlon 
Document Number 
Document Date 
Supplier No. 
Requestor: 

4500155912 

JAN/09/2019 

1002390 

Buyer Name: 
Purchasing Group 
Delivery Date OCT/18/2018 

Telephone No.:  

email: 

Requestor 
Shipplng Address VARROC LIGHTING SYSTEMS S.R.O. 

SACHETNI 1540 
CZ , 735 32 Rychvald 

Terms of payment: Net 60days 

Terms of dellverv : FCA (Free Carrier} / FREE CARRIER 

Item Materlal/Desc Quant. UM NCM ICMS IPI 
1 O Autorizovane mereni -

LSZ 
LA;RNT;R4S/X62 

Autorizovane mereni - LSZ ...................... 268.800,-

031889 

20 Autorizovane hodnoceni 

LALA;RNT;R4S/X62 

Autorizovane hodnocenl... ........................ 224.000,-

031889 VR 117/2018/MM 

30 Doprava 

LA;RNT;R4S/X62 

GUPrice GAmount 
268.800,00 

CZK/EA CZK 

 224.000,00 
CZK/EA CZK 

3.500,00 
CZK 



vc,rroc: 
l!XCELLE NC!! 

Page 2 of 2 
Doc No: 4500155912 
Date: JAN/09/2019 

Purchase Order 

Hem Materlal/Desc Quant. UM NCM ICMS IPI GUPrlce GAmount 

Doprava ............ ....... 3500,-

031889 vr 117/2018/MM 

Total net value excl. tax 

Tota! value 

496.300,00 
CZK 

496.300 00 CZK 

Please show this purchase order number on all ahlpplng documents, lnvoices and packaglng to 
prevent from consequent problems wlth recelvlng and payments. 

NSTRUCTIONS TO VENDOR: 
This Purchase Order (PO) is govemed by Buyer's Terms and Condltions for the provision Goods and Sef'vices (Rev 08-2015), 

(Buyer's "Terms"),as may be amended from tlme to time, 1ncluding all documents referenced in the Terms as of the Effective 

Date and, with respect to any renewals of this PO, on the most recent renewal date. Terms and con<frtions can be obtained 

from Buyeťs Purchasing representative.ln addition,any supplements, attachments,or other documents referenced in this PO 
are incorporated by reference.lf two or more Buyers are lísted on this PO it represents a separate contract wfth each Buyer 

covering only those Goods for which that Buyer has lssued a release for shipment 
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Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Cenová nabídka služeb číslo: 031889 VŘ 117 /2018/MM 

Měření LSZ + PP - pracoviště

DATUM: 

Položka 

1.11.2018 

AS I 8 - Autorizované měření a posouzení lokální 
svalové zátěže -LSZ (hodnocení časových 
charakteristik práce, měření a posouzení lokální 
svalové zátěže metodou integrované elektromyografie, 

) 
J/03 Autorizované hodnocení ergonomie pracovního 
místa - PP (pracovních poloh - 19) -

Doprava (  

Pracovní rofese: 

Varroc Lighting Systems, s.r.o. 
Suvorovova 195 
74242 Šenov u Nového Jičína 
IČ:24304450 DIČ:CZ24304450 

Počet Jedn.cena Cena celkem 

268 800,- Kč 

224 000,- Kč 

3 500,- Kč 

496 300,- Kč I 

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami 

zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen. 

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy. 

IC: 71009396 
DIC: CZ71009396 

Bankovní spojení:  
Datová schránka: pubj9r8 

Tel.
Fax

www.zuovacz 



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/ 7 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Nedílnou součástí této cenové nabídky jsou: 
Všeobecné obchodní podmínky zhotovitele. 

Informace o zpracování osobních údajů objednatele (fyzické osoby) za účelem splnění smlouvy, 
resp. opatření před uzavřením smlouvy. 

Daňový doklad vystavený po provedení měření má splatnost 45 dní. 
Protokoly budou objednateli zaslány po zaplacení, nejdříve však po uplynutí doby splatnosti. 
Smluvní cena 

V případě jakýchkoliv připomínek a dotazů Vás prosím o telefonické/ e-mailové spojení. 

S přáním hezkého dne, 

Cenová nabídka služeb číslo: 031889 akceptována dne: ................................ . 

J , v,o , d vd , b meno a pnJmen1 o pove ne oso y: ... ............................................................ . 

Podpis: ......... .................................. .................... . 

Razítko: .... .. ........................................................ . 

PROSÍM O ZASLÁNÍ AKCEPTOVANÉ NABÍDKY V 1 VYHOTOVENÍ ZPĚT. 

TATO AKCEPTOVANÁ NABÍDKA JE ZÁROVEŇ OBJEDNÁVKOU. 

Objednatel svým podpisem stvrzuje, že mu byly poskytnuty a předány Informace o zpracování osobních 
údajů (platí pro fyzické osoby). 

Zhotovitel je povinen podle zákona č. 340/2015 Sb. zveřejnit smlouvu v povinném registru smluv ve 
výši od 50.000,- Kč bez DPH, s čímž objednatel vyslovuje svůj souhlas. Jednotkové ceny, místa a četnosti 
odběrů však podléhají obchodnímu tajemství zhotovitele. 

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami 
zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen. 

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy. 

IČ: 71009396 
DIČ: CZ71009396 

Bankovní spojení:  
Datová schránka: pubj9r8 

Tel.:
Fax:

www.zuova.cz 



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Informace o zpracování osobních údajů 
Cílem následujícího sdělení je informovat Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU} 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR'1 o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, 
z jakého důvodu a jakým způsobem. 

1. Správce Vašich osobních údajů 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 2633/7, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 71009396, 
email:  
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (OPO) 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Partyzánské nám. 2633/7, 702 00 Moravská Ostrava,  
tel.  

2. Účel zpracování a právní základ pro zpracování 
• základní identifikační a fakturační údaje: zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště, případně název a adresa 

sídla či bydliště, IČ a DIČ u OSVČ, bankovní spojení, 
• kontaktní údaje: adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, adresa datové schránky, 
• údaje o zdravotním stavu: jsou-li potřebné pro poskytnutí služby, nebo jsou-li jejím výsledkem 

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů 
• základní identifikační a fakturační údaje: zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště, případně název a adresa 

sídla či bydliště, IČ a DIČ u OSVČ, bankovní spojení, 
• kontaktní údaje: telefonní čís lo a e-mailová adresa, adresa datové schránky, 
• údaje o zdravotním stavu: jsou-li potřebné pro poskytnutí služby, nebo jsou-li jejím výsledkem 

4. Předávání osobních údajů 
Správce prohlašuje, že nepředává Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Případní příjemci osobních 
údajů jsou subdodavatelé, pokud jim provedení s lužby nebo její části zadá správce, dále orgány veřejné moci a správy, 
vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů. 

5. Doba zpracování 
Zpracování osobních údajů provádí správce, příp. zpracovatel prostřednictvím výpočetní techniky, nebo i manuálním 
způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních 
údajů. Vaše osobní údaje správce zpracovává po dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování, tj. zpravidla po dobu trvání 
smluvního vztahu. Správce je však oprávněn, dále zpracovávat Vaše osobní údaje pro splnění svých další zákonných 
povinnosti (např. v oblasti archivnictví, kybernetické bezpečnosti, obhajobu svých právních nároků). 

6. Vaše práva 
Sdělujeme Vám dále, že vůči Správci máte následující práva vyplývající z GDPR: 

• právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od správce 
potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat 
přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR; 

• právo požadovat opravu osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány, pokud jsou nepřesné; 
• právo požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Obecného nařízení. Toto právo není 

absolutní. Ve vyjmenovaných případech jej nelze uplatnit (např. vyžaduje-li další zpracování právní předpis nebo je 
zpracování prováděno ve veřejném zájmu v oblasti veřejného zdraví); 

• právo požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR; 
• právo na přenositelnost údajů za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR pokud se zpracování provádí 

automatizovaně a zároveň se jedná o údaje, které správce zpracovává pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste 
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. Jsou-li splněny uvedené podmínky, 
správce Vám údaje poskytne ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat 
tyto údaje jinému správci, nebo můžete požádat, aby údaje byly předány jinému správci přímo; 

• právo vznést námitku proti zpracování, jsou-li právním základem zpracováním oprávněné zájmy správce. 

Správce Vás ujišťuje, že Vaše osobní údaje nejsou předmětem žádného automatizovaného individuálního rozhodování ani 
nedochází k profilování (automatizované zpracování osobních údajů spočívajících v jejich použití k hodnocení některých 
osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě). 

V případě, kdy se domníváte, že správce zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte 
právo podat stížnost u dozorového úřadu: Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 
tel.: , web: www.uoou.cz, nebo máte právo požádat o soudní ochranu. 

IČ: 71009396 
DIČ: CZ71009396 

Bankovní spojení:  
Datová schránka: pubj9r8 

Tel.: 
Fax:

www.zuova.cz 



Všeobecné obchodní podmínky Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě 
1. Obecná ustanove.nl 
I.I Tyto vteob«nt obchodnl podmlnky (dale jen . VOP") obJahuJI 

obe<ni ujedn6n~ týbjkl se postupu pti uzavorónl smluv (dAle 
jen . pfed1mluvnl ujednin1•) • ob„husmluvnkh ntah6 u ,mluv 
na provtdenl labontornlch 1n1lýz. posudkO. experti• (d61e Jtn 
.Smlouva o dllo" nebo _.mloun") • , tanovl podrobnou upravu 
priv a povinnosti smluvnlch , tran v r6mci J•Jkh spoluprict. 

1.2 Tyto VOP se pouUJI pro úpravu smluvních vz1'1h6 v plfpadl, t• 
na nt odkazuj< ptlslwn4 Obj<dnivlu ntbo Smlouva o dtlo, ptl
p1dnl pokud zJ<dnAnl 1tran vyplývA v61• .. iimi tidjt 

t.3 Smluvniml manami jsou: •"<unik j.iko Obitdnattl na llranl 
jedn. a Zdravotn, ústav sc , ldl<m v O.traw iako Zhotovitd "" 
stranf druhf. Phtom pro tlltly tkhto VOP plat!, tr ~dna• 
td•m m6t. být pouu o,oba. kteri vptupuj< v poltawnl pod
nikattle pH SYl podnilc1ttl>kf tlnnos11. VOP H 11lv1jl IOUthtl 
pl«lsmluvnkb ujednAni okamti~m zahijenl tkhto jednin! 
mni Zhotovlttltm I Obj<dru,1elem a oout6stl smluv okamtiktm 
j<Jich uznfení. 

1.4 Smluvnl vztah mezi Objtdnateltm a Zhotovit<lom, definovaný 
v t i. I.I tkhto VOP, se tldl dkonem č. 89/2012 Sb., občan,kt 
tákonik, V<znfnl pozdfjtlch pfedpisCa. (cUle „n .abčan,lcyz.lko
nlk" nd>o .,obč. úk."). 

1.5 Nivrh na uz.vfeni <mlouvy m~fr mlt podobu: 
1) n1bldky Zhotovittl< dorut<M Objednattli, i<:jlt 10učhtl 

Jsou tyto VOP, nebo tato nabldka na znfnl VOP odkazui<, 
pfičtmt l<Xt VOP je Objtdnat<li , ·efeJnl dostupný na „-ri,o. 
vých strinkich Zhotovi1<lt, 

b) nabldky (obi<Jnivky) Obj<'dnuele doruč<M Zhotoviteli, Z< 

klerf „ patmA vúlt Objednat<!• fldot r<, 1fm1to VOP, 
c) nivrhu tnfnl Smlouvy o dilo. 
Nab,dka mus, )<dnoznatM 1dentoftko„1 osobu, k«nl jJ c,n,, 
musl j<dnoznafot urfov•t ptedmtt plnini (Dílo), tpú,ob •jed
ninl ceny Dfla, mu,I být pls«mni (i za pouliti dtktronkkých 
prostmlkú) • dorut•n' druhhtran.!. 

1.6 K uza,•ttnl .mluvního ntllhu (Smlouvy o dllo) mni Zholovllf· 
l•m • Obi<dnat<lem dochhl: 
1) plscmným polvrunlm (1kctptad) nabldky Zhotovitele Qb. 

j<dn11tlem, ntbo akccptacl nabldkylobj<dnbly Objednat•· 
le Zhotovitelem" 

b) u h,jenlm rnliuce Dila Zhotovlttlcm na úkllldt objed
natelem dorutenl nab4dky/objednhky. Nent-11 nabldka/ 
ob)<dnhka ptijat1 výslovnl, proj<vuJe ObJednattl JOuhlu 
s obsah•m ltchto VOP uh•J<nlm r„lítK< Dll1. 

c) podpis•m plscmn< Smlouvy o dilo. 
Pozdnl pfij<tl mi lltlnlty vtunlho phj<tl, j<stlii• navrhol"•tel 
nabldky o takovt akceptaci bez odkladu 11<,po~ llstnf vyrozuml 
druhou smluvnl $Iranu.• tlm, te phi<II povdui< za včasnt, nd>o 
se zatn< c.hoval ve ,hodf • n1bldkou. 

1.7 Pokud nabldka nenl akcrptována bezvfilradnf, smluvnl vttah 
nevznik•. V phpadt, i• navrhovatel pflpojl k nabldcé, "''P· nhr
hu ,mlouvy svt prodnavrhy nd>o dodatky, vzniki smluvnl vztah 
a l v ok.a milku pocvnrni ltC"hlo nhrfo'.'t ·n .ttranr adr~d11 nabid, 

ky, a to i v pfipadt takovlho dodatku, vyhrady, omn•nl nebo jint 
zmtny, kterf podstato.! nemtnl podmlnky nabldky. 

1.8 Odkáit-li Objedn•tel v pf<dloitnt nabld« ntbo pfi pHj<tl n•· 
bídky na svi obchodni podmlnky, kteri odporují ttmto VOP, 
j< smlouva ptosto uzavltna s obsahem urteným v tom rozsahu. 
v Jakim oboji obchodnl podmínky nejoou v rozporu. Vtij<mnf 
rozpornf nebo nourtitt ustanoveni obchodnkh f'odmln•k "' 
MuplatnL To platl I v pHpadl, 1r takUY"f po11up obchodnl pod
mínky Objednatel• vylutu1L Kl<rikoli •• smluvnlch stran v!ak 
m.Ut do J (lfl) kalrnditnkh dnů po akcrptac, nabídky pí„mrw 
sdtltt druhl ,tranl. lc tmto postup odmlt,. V takovtm ptlpadt 
smlouva utavttna neni. 

1.9 f•· li rulvrh na uuvfenl smlouvy pt,,dloien ~natd, adhez
nlm (íormul6fovfm) zpCsobem, Smluvnl llrany tlmto vylutují 
uziti t 1799 • S 1800 obt. t.lk. 

2. Prováděni DíJa 
2.1 Zhotovittl postupuje pfi prov6do!ni dila „mo,t•tni, fidm 

a v 10uladu s« vuml platnfml privnlml pftdplsy, osvfdt,nlml 
o akttditacl a autorlud, s technkkfmi a kv1htativníml norm•· 
ml, smlouvou• ptrdan9ml podklady. 

2.2 J•-11 k provtdtnl 0111 vyladovba sout innoll Objednattlc, 
(napt. dodiním vzork6, ptedlot<nfm pro„ktovi dokum<nla« 
nebo roihodnuti tprhnkh orsin6, pfítomnostl na mísit lttt,,
nl, tajilttnlm , stupu• ,,.zdu do misto thotovovinl dlla apod.) 
• Obj<dnattl potadov•nou 10uUnnost vtu ntpo>kytn<, prodlu
tuje se doba plntnl o prodlenl Obj<dnattl• z titulu pozdnlho po· 
skytnutl jeho soutinnOJti. Alt<rn1tívnt •i Zhotovitel vyhra1uje 
prho od Smlouvy oditoup,t dl• ti 6,1 • uplatnit ru, ~dnat•li 
c.nu pracl. vykonaný<h pro Obj<dnattw ke dni od>touptnl. timi 
ncnl dotčen rulrok Zholovit•le,.. nihradu vznikl,, ,kody. 

2.J Zhotovit•! j< pftd upoč<tlm Dita povin•n I vynalofmlm odbor
"' pit• •iistit, 1da fidnlmu pro.-edtnl Dllo n<brinl tidnl ,Ir.ryti 
pfnátky. )•Jich pfopodnou ni,t•nci j< pov,ntn bez zbyttfoeho 
odkladu oznimit Objednattli a navrbnout 1lttrnatívnl ftknl . 
V tomto ptlpo.W •• prodlutujl lhúty Ir. pronclrnl Dlla. V ptlpadf, 
te ,kryti pftkUky nemohly být • odbornou plti tjiJttny pt.d 
upot.ilm 0111 1 Zhotovittl po )tjich •illl<nl bet 1byttčntho 
odkladu upozorni Obi<Jnattlc no )<jich ni,rcncl. prodluiuit R 

rovnu term ln provedtnl Díla, 110 o dobu od pbemntho upozor• 
n.!nl Objednattlt na tyto pttkUky do )•Jic.h odstranfnl. 

2.4 Zhotovittl r<, zavuuj<, ldlht Objedna1tll na vfzvu Jtav prov.lMnl 
0111 • ,.ho jednotlivých Ustl I v ptlpadf vf>kytu 1lt<rnativnkh 
motnOftl provedtnf 0111 vylid11 11 od Obi<dnattle koncc~nt 
K hv6l<nf tohoto tpCsobu provede11L 

2.5 Zhotov11tl 1l na vlllllnl nU.Jadyop•Ui vluhny pom6cky, ni,1ro
i< 1 matui,ily nnbytn< k provod<ni 0111 v souladu se • mlouvou, 
s Y)'jimkou mattrltlů I vt0rk6, po>kytnutfch H útel•m ~bora• 
tornlho tkouminl Obí<dnat•lem. 

2.6 Zhotovit<! si vyhrazuj< pn\vo rnlizov11 Dito n•bo jeho tiJt pro
st tednic!Ylm plni kvalifikovaného subdodavatel•. 

2.7 Zhotovotd n•nl v prodlrnl sethotovtnim Díla ani ntodpovldi u 
tkodu v ptipadl, ie mu v• splntnl povinn05tl re smlouvy dotas
nl nd>o tn·alr 11brinilll mimo/1dni n•pttdvldattln4 a nept,,
konat<lni ptekUka nnikl.1 nedvul< na „ho v61i (ltv. ptlpady 
. ,•ylil moci"). Z. •tiU moc•• pro uttly pftdmltnfch smluvnkh 
ntaM povaiu)í napt tivtlnl pohromy. neptl7nivé klim•lkkl 
podmfnky zn•moto\ujlci n,bo znnnado\ujkl pro,·eclrnl pttdmt
tu DUL Nailant·li ptipad ttv . • vyl.li moci• uvazuji se smluv nf 
stranyupravlumluvnl nr.h phmtt•nt lr.onk~tnlm okolnoitom 
vyUI moci ta.k, ab) bylo dosal<no uč•lu Illo smlouvy. Nedojd•
li k dohodl, mi ,1r1na. k1<ri •• vyUI moci dovol•I•, prtvo od 
lm.louvy ocblourit. 

3. Phdání Díla 
3. 1 Dílo j< dol:.onhno vyhotovenlm p ... mného Protokolu (úp;,u, 

oivldtrnl, al<1tu apod.) v potadov:anlm rozsahu a kvalítt oc1po. 
vld1jlcf St'$1tmu jako,h. Po Udnlm dol.ončenl Dilll dl• smlouvy 
pftdá Zhotovltol Dito ObjednatelL ob„dno«I J< povinen dol:.on
t enl dílo pt.vzít. 

3.2 K pftdinl dlla mott doj,~ od<slinlm prosUtdnktvlm drt,ttle 
pottovnl lk<nct na ad,..,u tfdf1. mlst• podnik.lni n<bo na ad
rtsu u,~dtnou n smlou,'f, dile odulinlm rltktronlckou ctstou 
nebo 010bnlm ptedinlm na pnco,·iiti Zhotovitele proti podpisu 
oprivnln< osoby. Dllo lu pfedat rovntt tasl4nlm na doblrku. 
Nrnl-li Smlouvou stanov,no jinak. osobnl pted,nl lf uskut<t
o\uje na procoviit, Zhotovittlt. V pllpadf, ir II ObJ<dn•t•l Dllo 
zadané proslftdnicr,·lm driitel~ pollovní lictnc~ nevyzvtdne 
aje Zhotoviltll s touto pozn,mkou vr4«no, povitu)<•• Dllo za 
dorut•n.! dnem )<ho vricení N•urtuje-11 lpiaob pfrd4ní Díla 
smlouva V)'11ovnl, je volba zp(isobu doruč<ni ponechána na roz
hodnuti Zhotovitele. 

l .l V ptopod•, tr u trvaru smlouvy vtnoknou dQvodnf pochyt>nos• 
to o sehopno,ti Objednat.I• uhradil «nu Díla, m~t• 7hoto,•ittl 
uplatnit udrtovacl prho k proveden.mu 01111. V r.konm ptl· 
padl Zhotovit•! ukonč•nl Dílo nepledi • brtodkladné pb•mnt 
ob„dnat•I• vyrozuml o uplatnlnl zadriovaclho pn\va. 

4. Cena díla a platební podmínky 
4.1 Smluvnl strany „ mohou dohodnOllt na po>kytnutl dlahy. a to 

af do výu 1004'(, crny dlla nebo na po,kytnutl rivdavku. 
~.2 Obj<dnatol uhradl Zhotovittll n tádn.! proveden. Díloctnu •V-· 

clfiltonnou v, smlouri. C~n• u. Dílo uhrnujt ~u.~r+ tinnmli 
vym<HM smlouvou • ndu )i mlnot a upravovat Jinýn, tpCso
b<m nd dohodou smluvnkh stran, V))m• pf,padů, kdy je crn• 
u Dito s)<dnina odh•d•m (viz čl. 4.4). V pflpadl, l• sou.!J,tt 
smlouvy (popt. podkladem pro proved•nl Dila) je Conov, nabld· 
kas jednotkovým rozpočt•m. pov:aluj<sc ttnto rozpočtt, nenl-11 
1mlouvou ,ta non no jinak.. ta ro,potrt , u Mjt není uručtna jtho 
úplno51. Zhotovitel mútt potadovat zvý,tnl ctny, objtvl-li •• ptl 
prov6dfnl Dll1 potteba činnosti do rotpočlu nnahrnutý<h. Ob
itdnattl mate bez zbyt<tn,ho odkladu odstoupit od smlouvy, 
poladuje-h Zhotovitd tvfi<ni o vke nd 20 !li, c.ny podl< r(lvod· 
niho rozpočtu. V tomto ptlpadf j< Objednat<! povinen nahradit 
Zhotoviteli t.bt ctny odpovidajicl roznhu H'1ttnlho pro,·edenl 
0111 podle rozpočtu. 

4.3 C•na Dila mótt být sj<dnina p.vnou či51kou, odhaclrm, si<d
ninlm max. finančního n\mce. odkaum na phlot,nou Oohodu 
o ctn.' (. Cenovou nabodl<u") nebo na etnik Zhoto,•itelt, platný 
v dobt uzavf<nl smlouvy(dopln.nt o lnRat.nl dolo1.ku). 

~.4 J•-li si<Jn.ina «na odhadtm, m6ir být•·• smlouvl výslovnf sta
nO\tno. tt 1jednani crn.1 ~ pouzt orir.nttčnl. dviJW na druhu 

ten« vad, ktu# n<brinl. oby ,louiilo ,vtmu účelu . Dokončen, 
Dllo je objedn•td povin•n ptevzlt (viz ti. 3 t.), a to • vf hrod•· 
mi n•bo bn výhrad. U zjtvnfch vad (napt. nnprlivul označtnl 
• id<ntlfikaco Objednatele, mlfickh mlst, míst odbfru. >f•Jmyth 
chyb v p,anl a patrech) je Objtdnat•I povinen uplatnit vyhra
dy plHmni (doporuč,ným dopi•em). • to ihn<d pti pf.vwl 
01111 u Zhotovtttle, v ptlpadf dorul•nl prostlednictvlm drtittl• 
poitovnl lk•nct, nejpozdoji do J kaltnditních dn6 od )<ho do
ručeni. )inalr. privo t odpovldnoati u vadni plnlnl n•můlt byt 
pfi,nino. Zhotovitel odpovldt ta vody, )dmi dilo v doW jeho 
pf<dinL V pflpadt. 1r Ob,-dnatrl zjisti pozdlji JÍM nd t Jevnf 
vady na Dík, jt o tom povinrn nrprodkM informovat Z.hotovi• 
Id<, a to plHmnt (doporut•ným dopi><111I. Vdl«rl uplatllo•ani 
výhrady musl obsahoval pf.snuu spec:ifibcl vady a j<)I ro=h. 
Zhotovtt<I uplatnfný rulrok z vady dlla poooudl • rozhodne 
o ntm do 30 dni od obdrieno •ýhra,1. Ni roky Obj<dnal<W z vad 
dlla se posuzuji ,ako ptopady nopodstatniho porul<nl •mlouvy. 
nenl-li Objednatd•m prokiún apak. 

6. Ukontení smlouvy 
6 1 7.hotov,ttl m6t• od1toupit od ,mlouvy v ptlpad<eh podstatnl

ho porulenl smluvnkh ui<dniol zt strany Objednattl•, u Ir.tuf 
K povaiu)e pradlen! Obj<dnll<k s poskytnutlm nczbytnl sou
činnost, n•bo n•poskytnutl sj<dnani zálohy po dobu ddll net 
JO dna po obdri•ni p;semniho upo1ornlni Zhotovittl• o poru
i<nl tito povmno,11. DAie je Zhotovotd oprAvnln odstoupit od 
smlouvy, í••tlite je Objednat ti v likvidaci, nebo bylo na nij vrdi
no pra•-omocnt rozhodnuti o upadku. 

6.2 Do)d•-li k pl•dčunlmu ukončeni smlouvy odstoupen lm 2 d6,o
d6, u kterl odpovfdi Obj<dMttl.,. Zhotovitel opravntn pata 
doval cenu pnd pro Objtdnat<le vykonanych, timt ntni dotč<n 
Jtbo narok na náhradu vznoklf Jkody. 

6.3 Odttoupeni od smlou•> )< ůčinnl dnem dorut<nl p,,.mn<ho 
oznámeni druht smluvnl stranl. Pti absrn<i pr6kuu o dorut •nl 
se má u to, 1r od>toupenl bylo doruteno tfttlho dne po )<ho od•· 
11ánl poitou. 

6.4 Zhotovit.I je povinen nrprodlml ,'Tillt vdkerl podklady a do
kument..:, Objed nattle. 

6.5 Platno>! 1mlou,y uuvt•n• NI dobu neurtilou lz• ukonlit pb<m
nou dohodou smluvnkh Hron čl j<dnostrannou výpovldl ktt
rfkoliv >mluvnl strany•·• tflmhítnl vypovldnl lh6t, , pot,najkl 
prvym dne mls1<r nul•dujklho po dorutool puemnl vfpo,idi 
druhl ,mluv nf stran#. V ptlpadf, i• JÍ Obi<Jnattl vf povtd li· 

slanou prosttednictvlm driit•le po'1ovnl lictoct ntvyzvtdne a je 
Objednatdl • touto poznAmkou vrktoo. povduJt •• výpovUza 
dorul:t.nou. 

6.6 U smlouvy s opak.ovan)'m nebo trvajklm rlniním uzavírani na 
dobu urt,tou piatl, nenHI • ni ui<dnlino jinak, t. se dob.I tn"inl 
tito •mlouvy prodluiu)e o i<Jen kaknditnl rok, pokud nfkl•n\ 
ze llnn n<učiní vůči ,tra ni druh# n lhútl min,mtlni jednoho 
mbke ptede- dnem, J•mt mJ doba lrrinl této smlou•y skon~it, 
proin• v61• smlouvu ntprodlutovat. 

7. Ochrana informad 
7.1 Smlu,111 strany mohou v souvislosti• plninlm pt,dmftu smlou

vy pfij11 do styku s informacnni. klrri 

• ) tvotf obchodnl tai<mstvl Ol>Jednatel• nebo ZholO\'lltlr a/ 
nebo 

b) jsou osobnlmi lldaj, ve,m)'llu úko.na č. 101/2000 Sb, ,. pl.at
nlm tnlnl a/ntbo 

a mnohlYI 1n1li-z, 1( u1 pftd<m sjednan)'ch ntbo nunAmých, 
vyvst1lych pozdtJi v prúbfhu pinlnl Dila. V• ,mlouvl mate být 7.2 
potet a druh po1adovanfch analy, llm,tovin zt strany Objedna-

c) jsou pfedmft•m ochrany dle ukona t . 121/2000 Sb., autor· 
sklhodkona. 

Objednatel bere na vldoml, te Zholovit<I za obchodnl l>JnnJtvl 
povaluj< c.novi nabidky, i<Jnotlr.ovt! «ny analtz, místa • čtt
"°'' odbfr6, ntbo( S< ,.dnA o lr.onkurcntn.! význam nf, urtit•lne. 
o„nitdni, a v obchoJnkh kru2kh bftnt ntd0$1Upn< skutečnos
ti souviS<jkl s i•ho tmnOJti. 

l<lr fin•ntnl UJtkou. tj. sj<dn,nlm max. finančního rim«. 
4.5 Pli dodattčnlm t Jiitlnl Zhotovit<le, týkajícím se pt•kfOttnl 

ceny urc:tn# odhadem o vice nd 20"-,,. Zhotovit<! povinen Ob
i<Jnat•I• na novl urt•nou ctnu ba tbytotn<'ho odkladu p1„mnl 7.J 
upozornit. NtSOUhlul-11 Obj•dnattl, mbtt smlouvu vypovldft 

Kttr,kollv •mluvnl 1tran• ~ oprhn!na n1kUdat • lníormac<
ml dl• čl. 7. 1 • 7.2 pouze v souvi.tostl s pln,nlm svých v)lllov• 

v jednomftltnl vypovfdnl dobf. Neučl-11 tak bez tbylttnlho od
kladu po dorut•ní om,m•ní o ,•yUI cml. platl. te se tvýunlm 
ctny souhlas!. 

4.6 K ctnl bude podle ptislutného prhniho pmlplsu úttovin• dao\ 
z pfidanl hodnoty. 

4.7 Nhol< Zhotovlltt. na upla«nl ceny Dlla vznik• )<ho prov.d<-
nlm Ctna Díla bud< Ob„dnattli V)'llČtov,n• fakturou. v• kttrf 
budou zohlednlny phpodnf uhrazmé úlohy. 

4.S Odovf doklaJ (faktura) musl obsahovat vdktrt niltUtostl sta
nov•n• privnlml ptedpiS)' 1 i< lplatný v 21dmn, lhQtt od j<ho 
vystl\·ent, 110 bezhotovostnlm pftvodem na bankovnl ůtet Zho
to•ittlo uved•ný v dhbovl smlouvy. popfipadl v hotovosti. 

4.9 Ptl abkncl pr6kazu o dorutrnl faktury se m4 u to. h byla doru, 
t•na tf<tího dn• po „jim vy11avenl. 

nf píHmn.! stanovrnycb smluvnkh dvuk6. Nnil oprhnfn• 
protrad,t n•bo zp1istupnit ty to lnformkt jlk•koli tf<t l 010bf. 
pokud k tomu ntdostane od druhf smluvnl strany výslovný pl
umny souhlu nebo pokud JI k tomu n•u•·nuje prhnl phdpis. 
Objednatel K uvuuj< uhradit Zhotovit•li ti tf•tl stranl lkodu 
zp6sobenou porui<nlm povinnosti mlttnlivo,to n,bo Jin# svó 
povinnosti v tomto ti.in ku uved.,nf' 

7A Objednatrl dile ,ouhlui a je srozumfn u skutečností. i • Zhoto
vir.l m6!e být na ttkladf úkon• č. 106/1999 Sb., o,vobodnfm 
ptlstupu k ,nformaclm, n tnfnl pozd#Jšoch ptedpuú a ztkona 
č. 340/2015 Sb., o r<Jiilru smluv, povinon uv.1<,jnit ,mlouvu 
o dllo v ttgbtru &mluv n~bo o ttto smJou'l:l I prjvnlm vz:tahu 
JI uloitnim tpfutupnot ti poskytnout vhcbny informace, ktt
tt citovani dkony ntbo )inf pn\vnl ptedpisy z uvetrjn<nl nrbo 

4.10 U opakujklho se nebo lrvajklho pin.ni a u 1ltua«, t• ,r Ob
i<dnattl dostant do prodlenl s uhndou f1ktur/y, je Zhotov,t•I 8. 
oprivnfn poustavit pi Dini pftdmftu smlouvy, • to d do doby, 

zpfistupnfnl nevylučuji. 

Dalil ustanoveni 
8.1 Smlouvu ti tyto VOP lu minii, doplňovat nebo ru111 pouu 

pfs«mnyml, pr6bt2no tlslovanýml ,mtuvnlml dodatky, kt•rf 
musl být jako takovi označeny• privoplatnf podepsiny oWma 
útutnlky smlou,•y. Tyto dodatky podlfh11I sttjncmu smluvnímu 
rdimu jako Smlouva. 

nrl Objedru,ttl uplnf uptatl v!tthny dtlve dorultn# faktu
ry, u nícht uplynula doba spl•tR0111, pokud „ týkají pledmltu 
smlouvy. Po tuto dobu ntnl Zhotovitel v prodltnf, plntntm ,vt-
ho ú\"atku. 

4.11 U opakujíc Iho se nebo trv1Jklho plnfnl „ ust. S 1950 obč. dk. 
mnl smluvnfml •tranaml n<poutijr. 

4. l 2Sjedrulv6 ,e prodloui<nl promlčtei lh6ty pro pohltdhky vznikli 
m<-zl 1mluvn1m1 stranami u 3 (1ft) na 4 (čtyti) roky. To neptati 
pro pohledivkyz totulu nihrady ikody. 

4.13Smluvnl strany ohl<dnf poutitl kvitane< vylutuji ust.S 19S2 
odst. 2 a S 1995 odst. 2 obč. dk. 

5. Sankce, nklamacc, odpovidnost za vady 
S. I V ptlpadf prodlonl Objtdn11<lo a hrurním ctny Dita)< po,lnen 

uhradit Zhoto,•itell 6rol:.y z prodltnl v ztkonn. •ýl i (aktu4lnt dlt 
naf.vl,idy č. 351/2013 Sb.). 

5.2 Obj<dnattl je pti pfffl.i1 dokonč•n#ho Dlla nebo jeho H•tl po
vln•n ,i j< ládnt prohWdnout a tkontrolovat panm•try. nmoi
stvl a )ako,t provedeni Dlla. Dllo j< dokončeno i v pHpadt exb-

S.l Smlu\'nl strany 11 budou dorolovat pixmnosti na adrny und, .. 
nf v rihlavl smlouvy. pokud •i plsemrw neozniml imtnu dor
utovKI adresy. 

a.J Pro dorutovinl pls«mnosll kteroukoli 1mluvnl ,uanou dtuhf 
stranl K Obj<dnattl • Zhotovil<! dohodli tak, tt tátilka odHlanA 
doporuč•nou poltou K povdui< •• dorutrnou takf v pflpadt, 
tr adruit tuto odmltnt pf<Yzlt n<bo 11 d•ilku n<Vyzvedne ani 
v ollotnl lh6tl. 

8.4 Tyto VOP JSOU plalnt od t. I. 2017. 
V Ostravf dn• 9. 12. 2016 

RNDr. Prtr Hapala, v.r. 
tedit•I Zdra,otnoho ustavu so, ídlem v Ostravf 




