
SMLOUVA O DÍLO
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

adresa (sídlo): 
statutární zástupce: 
IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu.

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.. ředitel 
61383082 
CZ61383082 
ČNB Praha

(dále též jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

(statutární orgán: ) 
(zápis v OR *) 
adresa:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

Štěpán Ondráček -  Jessika TV

Havlovického 2, 147 00 Praha 4 
62601954

(dále též jen „zhotovitel")

I. Předmět plnění

1.1. Na základě výběrového řízení č. 1804/2016-ÚVN ze dne 30.5 2016 (dále jen „Výběrové řízení") 
je předmětem plnění smlouvy o dílo zajištění servisu, údržby a opravy signalizace MediCall -  
sestra pacient, STA rozvodů a anténní techniky v areálu Ústřední vojenské nemocnice -  
Vojenské fakultní nemocnice Praha, které bude zahrnovat

odborné servisní práce a opravy signalizace MediCall včetně zajištění instalačního
materiálu a koncových prvků systému,
hledáni závad, proměřování rozvodů krabic a konektorů,
provádění kontrol, proměřováni a oprav hlídačů izolačních stavů.
servisní práce a opravy společných televizních a anténních rozvodů včetně zajištění
instalačního materiálu a náhradních komponent.
servis a opravy rozvodů centrálního času a komunikačních zařízení,
servis a opravy zdrojů signálu a napájecích zdrojů
ostatní nespecifikované servisní a instalační práce dle smluvní hodinové sazby,

(dále jen „dílo").
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Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č 1 této smlouvy

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v souladu s touto smlouvou, tedy zejména 
ve smluveném termínu, svým jménem, bez vad a v kvalitě požadované objednatelem, na své 
náklady a na své nebezpečí. Objednatel se zavazuje dílo převzít.

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla a pokyny objednatele, jinak odpovídá za veškeré vady 
díla v plném rozsahu.

1.4. Objem jednotlivých prací a činností uvedený v příloze č. 1 je orientační, konkrétní objem 
prováděných prací bude objednatelem specifikován jednotlivými objednávkami Objednávky 
budou objednatelem předkládány zhotoviteli v písemné formě s příslušným datem a termínem 
pro provedeni díla, a to na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na e-mail

1.5. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla nebo jeho části třetí osobu (subdodavatele).

IE. Doba plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět průběžné po celou dobu platnosti této smlouvy v souladu 
s požadavky objednatele a v termínech stanovených objednatelem v příslušné objednávce.

2.2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla

2.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla.

III. Místo plnění

IV. Cena díla

4.1. Smluvní cena díla je vyjádřena cenou za řádné provedení prací a dodávek, které tvoři dílo 
podle této smlouvy. Její podrobný rozpis je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Tato cena je 
uvedena jako nejvýše přípustná, kterou je možné překročit pouze, dojde-li k účinnosti změn 
právních předpisů týkajících se výše dané z přidané hodnoty

4.2. Objednatel si může vyžádat od zhotovitele provedení dodatečných prací a dodávek (vícepráce). 
Zhotovitel je povmen provést vícepráce, které budou písemně vyžádány objednatelem. S cenou 
případných víceprací musí být objednatel prokazatelné seznámen před započetím víceprací a 
souhlas s touto cenou vícepráce musí být obsažen v písemném vyžádání vícepráce 
objednatelem.

V. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje na provedeni díla zálohu.

5.2. Cena díla bude placena postupně na základě faktur zhotovitele vystavených za uplynulý 
kalendářní měsíc do 15. dne následujícího měsíce na základě soupisu provedených prací 
Uvedený soupis je povinen zhotovitel předložit objednateli spolu s fakturou.

5.3. Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle 
příslušných právních předpisů, zejména zákona a dani z přidané hodnoty, konkrétné musí



obsahovat zejména:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
b) číslo dokladu,
c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
d) označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 

konstantní a variabilní symbol
e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
f) název díla, označení části díla,
g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu:
h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
i) seznam příloh,
j) soupis provedených prací,
k) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

5.4. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo 
k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel 
oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního 
dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 
čtrnácti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem 
doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová Ihůta 
splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou 
požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po Ihútě výše uvedené s tím, 
že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) 
dle tohoto odstavce.

5.5. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na šedesát (60) kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokladu objednateli

5.6. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této méně

5.7. Dodatečné práce a dodávky provedené zhotovitelem, aniž by byla sjednána příslušná změna 
smlouvy, popř. bez písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel 
se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla případné i odstranit. To neplatí, pokud 
objednatel provedení takových dodatečných prací a dodávek dodatečně písemně schválí.

VI, Pojištění

6 1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě, a to ve výši minimálně 
Pojistná smlouva (kopie) je přílohou č. 3 této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen ucWzovauo!^™ 
pojištění v platnosti minimálně po celou dobu provádění díla a tuto skutečnost objednateli 
kdykoliv na jeho výzvu prokázat.

6.2. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem pracovníkovi zhotovitele 
nebo třeti osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatele 
nebo jeho pracovníka.

6.3. Existence pojištěni a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje zhotovitele 
povinnosti nahradit škodu za kterou dle této smlouvy a právních předpisů odpovídá, a která 
přesahuje vyplacené pojistné plněni či nebude pojištěním kryta.

VII. Povinnosti zhotovitele

7.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo na vlastní náklady v souladu správními předpisy dle 
podmínek uvedených v této smlouvě, v zadávací dokumentaci Výběrového řízení a v souladu 
se svou nabídkou, kterou podal do Výběrového řízení.



7.2. Zhotovitel se zavazuje po každé provedené práci zajistit úklid, odklidit z místa plnéní své 
přístroje a nářadí.

7.3. Zhotovitel je povinen denně info 
skupiny údržb

pracicr 
rsouhlaseno objednatelem

Vlil. Odpovědnost za vady a smluvní pokuty

8.1. Dojde-li při prováděni díla k poškození budov či jiného majetku objednatele, je zhotovitel 
povinen uvést tyto na vlastní náklad do původního stavu Pokud tak neučiní ani v dodatečné 
lhůté poskytnuté mu objednatelem, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši

8 2. Při zjištění vad díla nebo při prokazatelném neodborném provedeni díla je zhotovitel povinen 
bezplatně odstranit vady nebo řádně provést příslušnou část díla do tři dnů ode dne oznámení 
vady či nedostatk^^provedení díla. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve v ý š i^ ^ ^ ^ ^ fza  každý den prodlení až do splnění povinnosti.

8 3. V případě prodleni zhotov tele s provedením diia nebo jeho části je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, resp. ceny příslušných prací a dodávek 
za každý den prodlení.

8 4. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty 
zhotoviteli. Právo na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

IX. Způsob provádění díla

9.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak aby nedocházelo ke 
škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv 
však pouze:

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebný k provedení díla 
řádným způsobem.

b) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu 
prováděných prací a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),

c) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 
podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,

d) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných 
předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady.

9.2. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, jinak 
nese veškerou zodpovědnost za porušení právních předpisů. Zhotovitel nese odpovědnost za 
připadnou škodu způsobenou těmito osobami.

9.3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby, 
zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které máji původ v povaze věcí (zařízeni), jichž bylo 
zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je 
za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem

9.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, resp jeho část řádným dokončením a předáním 
objednateli v místě plněni Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo, resp. jeho část na 
výzvu zhotovitele převzít. Převzetí díla. resp. jeho části potvrdí smluvní strany podpisy svých 
pověřených pracovníků na příslušném soupisu provedených prací



10.1. Zhotovitel se zavazuje pfi prováděni díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, jakož i předpisy hygiemcké. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých 
činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

10.2. Zhotovitel je odpovědný za to. že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla jsou 
vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a 
rizik s tím spojených a jsou řádně vyškoleny a poučeny ve smyslu příslušných právních 
předpisů.

10.3. Pracovníci zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní 
firmou zhotovitele.

10.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci.

XI. Ukončení smlouvy

11.1. Objednatel je oprávněn písemné odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

a) neodstraní vady díla zjištěné objednatelem, a to ani v dodatečné Ihútě stanovené 
písemně objednatelem,

b) provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná přes výzvu objednatele nápravu,

c) bezdůvodně přeruší provádění díla,

d) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou 
péčí, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,

e) neodstraní vady díla včas dle čl. 8.2 této smlouvy.

11.2. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs,

b) zhotovitel vstoupil do likvidace, nebo

c) činností nebo nečmností zhotovitele vznikla objednateli škoda nebo její vznik hrozí 
nebo bylo poškozeno dobré jméno objednatele.

11.3. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámeni o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva smluvních stran na zaplacení splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

11.4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu bez udání důvodu vypovědět. 
Výpovědní Ihúta činí 1 měsíc a počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní 
straně.

XII. Platnost a účinnost smlouvy

12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepiše jako druhá.

12.2 . Smlouva nabývá účinnosti dnem platnosti, neni-li ve smlouvě uvedeno jinak.



13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

14.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na 3 roky ode dne podpisu smlouvy oběma 
smluvními stranami.

14.3. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci předané k provedení díla. vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění 
a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají 
již vzniklé nároky na smluvní pokuty podle smlouvy.

14 4. Nestanovi-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k 
návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení 
tohoto návrhu.

14.5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení") 
a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, 
jakoby kolizní ustanoveni nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti 
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění 
nového ustanoveni, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

14.6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

14.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost 
originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vzájemné potvrzená vyhotovení této smlouvy.

14.8. Přílohou a nedílnou součásti smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu díía (seznam prací) včetně ceny uvedené v nabídce
Příloha č. 2: Pojistná smlouva (kopie)

V Praze dne 2 1 - 11-  2016 V Praze dne

Za objednatele

prof 
ředitel

Miroslav Zavoral, Ph D. 
fStfrrMpjenská nemocnice

Vojerfšké fakultm^OTOcnice Praha

Za zhotovitele:



Položka Činnost Měrná jednotka

1 Servisní práce na signalizaci MediCall

7 Proměření rozvodu,krabic,konektorů,hledáni závad

3 Komunikační jednotka řidiči - kcm.syst.VIDC V02

4 Lůžková jednotka kom.syst. MDCVO?

9 Volací šňůra nouzového voláni kom.syst. MOC V02

S Lůžková hovorová jednotka - kom.syst. MOC V01

0 Spínač rušení volání kom.syst. MIX VQ1

7 Základna lůžkové jednotky kom.syst. MDCV01

8 Klávesnice kom.syst MDC V01

10 Přeměřeni a opravy hlídačů ¡zolačních stavů

11 Opravy rozvodů STA, měření na bodu

12 Vyhledáni závady

13 Seřízení hlavních stanic

14 Koncová televizní zásuvka

15 Průběžná televizní zásuvka

16 Jednoduchý odbočovač

17 Příplatek za havarijní zásah /opravu v den objednán

18 Příplatek za práce v odpoledních večerních hodinách a o víkendu

19 Vedlejší režijní náklady

Celková nabídková cena bez DPH



POpiS Cena ber OPU za Předpokládaný 
Mérnou jednotko počet MJ / rok Cena bez DPH celkem



S HI sjednává s pojistníkem V.\ l '■ wirJaM
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1 I j  : I l É t p l í á f

CšOft Pojišťovna, a. s„ čten holdingu ČSOB
Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1456 mim
♦»‘«‘ ‘VÍ? IS. Česká republika
1(1 45534306, DIČ: CZ45S343WÍ
Zápis v OR: K$ v Hradci Králové, oddíl 8, vložka S67
(dáte jen „pojístitef)
te 8<X> 100 777, fax: 467 007 444, wv/v»\ cis ob po;.o číslo PS:

kov osoby Příjmení, jrnénó

fyzická osoba [~~~] právnická osoba

Korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy sídla)- ulice a č.p 1’SC

PSC Obec

Plátce DPH
I v !  ano i i neD

Zápis v OR:
u

Převažující předmět činnosti dle oprávněni k podnikání
O d d íl: Vložka: r  A

Název banky Či šíp učtu Kód banky

í  Z á s t u p c e  p r á v n íc i té o s o b y cizí státní příslušník Q
RČ / číslo pasu Příjmení Jméno : Titul$

I _ _ _ . - -  -
Adresa bydliště / trvalého pobytu - ulice a í.p PSČ Obec

Oprávněnou osobou je:
1) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu 1
2) ooj stník v pojištěni cizího pojistného rizika, splr.ř-li podmínky Stanovené zákonem; č 37/7004 Sb. o pojrsmé smlouvě

Pojištěný je shodný s pojistníkem, nejedná-li se 
o pojištění cizího pojistného rizika.

Pojistná doba
Datum uzavření pojistné smlouvy Počátek pojištěni

G0;00 hodin ):00 hodin

Rekapitulace sjednaných druhů pojištění -  pojistné
Druh pojištěni

Uvedené poj smě je v případě běžného pojistného stanoveno za pouštně období jednoho 
pojistného roku a v případě jednorázového pojistného je stanoveno za sjednanou pojistnou

Pojistné po slevě
dobu.

Q  ŽIVELNÍ POJISTĚ̂ ii 
O  POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ

L j POJIŠTĚNI STROJŮ

O POJIŠTĚNI ELEKTRONICKÝCH ZARI2LNI
Q  POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOČ 
O  POJIŠTĚNÍ ODPOV; DNOS n z A ŠKODU POJIŠŤOVACÍCH ZPROS TŘEDKOVATtLŮ A SAMOS IAI NÝť.H LIKVIDÁÍ OKU POJÍŠ INÝCH UOÁLOS ¡'í
O  POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU AUDITORŮ, AUDITORSKÝCH SPOt FČNOSTl, DAŇOVÝCII PORADCŮ A ÚČETNÍCH

O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU AUTORIZOVANÉHO A ROUTĚ K TA AUTORIZOVANÉHO INŽENÝRA A TECHNIKA 
ČINNÉHO VE VÝSTAVBĚ A DA1 ŠiC.H NLAU ! ORi/OVANÝT H OSOB

O  POJIŠTĚNÍ ODPOVtDNOSI I ZA ŠKODU StLNiCNÍI 10 NÁKLADNÍHO DOPRAVCI
O  POJIŠTĚNÍ SKLA
0  POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVOVANÉHO NÁKLADU
Q  POJIŠTĚNÍ VOZIDLL

m
Typ pojistného

běžné i jednorázové
Rozložení běžného pojistného do splátek

ročních pololetních čtvrtletn ích

Splátkový kalendář ~ datum splatnosti:
C splátky i jednorázového pojistného 1 splátky 3 Splátky 4. splátky

Pojistné poukáže pojiscnik na účet pojistitele
- ;̂• -■ ě-:i 1SB13511 7 - / 0 3 0 0 .'.ú ______________________________

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsáni na učet pojistitele
V dalších pojistných racích je  den a měsíc splatnosti: a; 1 splácle/ běžného pojistného shodný s dnem a měsícem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištěni,

b) 2., 3. a A splátky běžného pojistného shodný s prvním pojistným rokem.

i

M
10 N 2009



Příloha: ODP, list číslo : ........ ........... .................*.................. k pojistné sm louvě číslo:

Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami - obecná část (dále jen „VPP OC 2005"). Všeobecným1 pojistnými podmínkami -  zvláštní část 
Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob (dále jen „VPP ODP 2007") a doplňkovými ujednáními na rubu této přílohy.

Pojištěni se sjednává pro případ 
právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného 
za škodu způsobenou jinému:

a) na zdraví, usmrcením,

b) na věci jejím poškozením 
zničením nebo pohřešováním

□
V SOUVISLOSTI S ČINNOSTÍ 
NEBO VZTAHEM 
POUŠTĚNÉHO UVEDENÝMI
V POJISTNÉ SMLOUVĚ

V SOUVISLOSTI S ČINNOSTÍ NEBO VZTAHEM POJIŠTĚNÉHO 
UVEDENÝMI V POJISTNÉ SMLOUVĚ nebo
VADOU VÝROBKU POJIŠTĚNÉHO UVEDENÉHO NA TRH
V DOBĚ TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ SJEDNANÉHO DLE VPP ODP 2007

Kopie oprávnění k podnikáni - druh:

je/jsou přílohou réto pojistné smlouvy* a tvoří 5 ni nedílný celek.

t . ...

□ V SOUVISLOSTI SE VZTAHEM POJIŠTĚNÉHO JAKO VLASTNÍKA, DRŽITELE NEBO SPRÁVCE 
NEMOVITOSTI NA ADRESE

U-tte. cp. PSČ Obec

Lim it Spoluúčast (Kč! Rozšířeni územní platnosti pojištění 

] EVROPA včetně ČR

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, ie v případě označeni volby „ano" v poli nazvaném SRLP je rento I mit pojistného plnění horni hranici pojistného plnění pojistitele 
ze všedi jednotlivých pojištění odpovědnosti za škodu sjednaných touto pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2.007 za pojistné události nastalé v kaidém jednom roce trváni 
účinnosti této pojistné smlouvy.

3> Toto rozšířeni územní platností pojištění se vztahuje na všechna pojištěni odpovědností za škodu sjednaná na tomto listu.

H f l l *

— > ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU
' • J VADOU VÝROBKU /dleVPPQDP 2007 čl. li odsc. 2 ■

Limit pojistného plnění (Kč) Spoluúčast (Kř) Pojistné (Kč)
i  i  * 4 s t e j

r  1 ODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNOU FINANČNÍ ŠKODU
L-iJ /dle VPP ODP 7007 ČI II odst 4. psm. a);

Limit pojistného plnění (Kč) Spoluúčast (Kč) Pojistné

n /\ i /r  p. k t ■* ji  ̂i/ř̂ vp» v i k i a i  i»řJř" « v j i i *Ýft / lí l f i lim it pojistného plněni (Kč) Spoluúčast (KČ) Pojistní
t—  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NA VĚCI V UŽÍVANÍ
l— ' /dik? VPP ODP 2007 dl. 1! odst. pism. b)/

i—  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NA VĚCI PŘEVZATÉ
—̂ ' /dle VPP ODP 2007 čl li odst pism. c) a ú ) f

Limit pojistného plněni (Ke) Spoluúčast (Kč) Pojistné (KČ)

........................  ...

r ’s OOPOVĚDNOST ZA ŠKODU NA VĚCI V UŽÍVÁNÍ A VĚCI
PŘEVZATÉ /dle VPP ODP 2007 čl. II odst 4. p»$rn. b), c) a cl )/

Limit pojistného plněni (Kč) Spoluúčast (Kč) Pojistná

;V . . ' j .  -

—  REGRESY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN
/dle VPP ODP 2007 ¿1. II odst prem. eJ/

Limit pojistného plnění (Kč) Spoluúčast (Kč)

Pojistné celkem (Kč)

10N 2056



Informace pro zájemce o pojištění ve smyslu § 65 a § 66 zákona č, 37/2004 Sb„ 
o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů 

(zákon o pojistné smlouvě) (dále jen „ZP5")

Informace o pojištěn: osob - v případě Sjednán ; ' - m - p: ■ n i : \ ? ji ster. í vozidel

Definice pojištění: pojistitel sjednává následuj.ci pop il• - i 
Pojištěni úrazu mů/e vyhrnovat:
* Pojištění pro případ trvalých následvii urazu
• Pojištění pro případ smrri způsobené úrazem
» Pojištění pro případ léčení úrazu - denní xJv- ¿.dru

Doba platnosti pojistné smlouvy, resp pojištění • v píši ¿tne smfouvt ie m» /né od » i ..-.iirké i na dobu neurčil ou nebo na dobu určitou 
(v pojistné smlouvě určenou počátkem a koncem pojimmu. v závislosti na ¿volen* . .¡raňte pojatém

Způsob zániku pojistné smlouvy, resp. pojištěni - poušiění nû/e zamknout ledním • následuji*: ícb důvodů:
* Výpovědi (je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným), výpovéd mu týdnů před uplynutím pojistného obdob«
* Výpovědi do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvě 

Výpovědí do 3 měsíc ú od oznámeni škodné událo- j i.
• Odstoupením pojistitele nebo poj i; m i . od umvm-o -m i m- . dk j

• Nezaplacením pojistného Pojištění zaniká dnem následujícím po : rrn fhčírysl mo> né pojíst tden i v upomínce k zaplaceni 
pojistného nebo jeho části, doručené po ismíkov:-.

• Odm ítnutím plněni ve smyslu $ 24 7?$.
Uplynutím doby, na kterou bylo po;R!Čmi sjednám *.

* Písemnou dbhodou pojíst nika a pojisritdt

Způsoby a doba placeni pojistného - ve smyslu 7r> je poitsí ne jednoi azovo m-*o bezne.. v záv io.v. i .-ta - volené vananté pojištění. Pojistné 
je  možné uhradit hotové na obchodním miste poirur.de. do-enkou • rbo převře 1er ? a r e  ieduorn/ové nebo ve splátkách v závislosti 
na zvolené variantě v pojistné smlouvě

Všeobecné informace o pojištění osob v případě s je d n á m  pojištění přepravovaných osob (úrazové pojištěni)., v rám ci pojištěni 
vozidel

Informace o w ši pojistného: Výše pojistného ie iru iVKuolni ... o: Ivíií m- rrn .-at ! od m n o sáhu potištěni a doby trváni pojištěni
Výše pojistného je uvedena v pojistné m i.louve

Podmínky albu ty.tykající se.mo.žnn.ui ml-n .'Ojou'i od pojitu-. M -enr;, ve -my •1 > ■ t í. v  p<i,;nr-.-i :s pojisuuk odstoupit od pojistné
smlouvy v případě vědomého porušeni povinností uvedených v ý 14 ZPS i  14 ukládá pojíst ni kovi, pojištěnému a pojistiteli povinnost
odpovědět při uzavírání pojistné smlouvy * při sjednáváni změn v mámem pravdivě a úplně n.i všech r. y písemné dotazy týkající se 
sjednávaného pojištěni. Podmínkou pro oduoupem f . j  cr.fouvy ¡,. I . uiu- puf useň! povinnosti stanovených v ustanoveni > l<i
zároveň skutečnost, že při pravdivém a úplném ><c!pové.u r ù m -..¡i ,:i=. : :• u- rmn-trsík pojistnou smlouvu neuzavřel.
Toto právo může být uplatněno do 2 měsíců ode on v. kdy takovou *1 >? po;:* m ík nebo pojistitel zjistil. Odstoupením
od smlouvy se pojištění ruší od počátku, pojisc-tel a po mm4 jsou p evnn i o vkh v ¡skytnuta p?nčni.

Obecná informace o daňových právních předpisech -  d mou- aspekty ono rěri! u p r , ujť zákon <. SSůřínvž Sh.. o datlích z příjmů, ve zněni 
pozdějších předpisu.

Způsob vyřizování stížností pojistníků, nuji-stény. i u ‘ -; .op;ýví n-: . h psno zemm-o p, ^y  ni jakékoliv stížnosti tykajíc: se
pojištěn* je třeba zachovat písemnou formu. Případné stížnosti l/e zasílal na výše uvedenou adresu sídla pojisrttele. Osoba, která stížnost 
podala, bude bez zbytečného odkladu pojistitelem vy?o*unn. , , : . .  . ■ . ■ .i s ... . • ,o i,-ji. i.?.: >..■,■ i ¡•..•m. ,,ikým způsobem a v jaké lhůcé
bude vyřízena. Následně pojistitel rúto osobu pisemne v . * mmi -• . v?'/um stiň*,: -n ř • •• •.•vfoi-čen m .dnost obrátit se $ připadnou
stížností na Českou národní banku.

Právo platné pro pojistnou smlouvu -  pojistitel nav?buje aby pojistná smlouva, nojmímt jednaná na jejím základě, se řídila českým 
právním řádem.
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ZPT

ZPT Viganíice spol. s r.o., Vigantice 266 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

uděluje

O S V Ě D Č E N Í
o absolvování školení

Štěpán Ondráček- Jessika TV 
Havlovického 2,147 00 Praha 4

Jmenovaný absolvoval odborné školení zaměřené na montáž a 
servis systému MEDICALL, který je produktem ZPT Vigantice spol. 
s r.o.

Vigantice dne 6.4.2016

:g a nžice.cs


