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Vaše značka: 

Naše značka: 

 
Vyřizuje: Ing. Petr Zadák 

Telefon: 466 843 277 

E-mail: pzadak@eop.cz 

Datum: 23. 1. 2019 

Zdravotnická záchranná služba 
Královéhradeckého kraje 
se sídlem: Hradecká 1690/2a, Nový Hradec Králové, 

500 12 Hradec Králové 

IČ: 48145122 

Zastoupená: MUDr. Liborem Senetou, feditelem 

Bankovní spojeni: Komerčnf banka, číslo účtu: 

35-37237511/0100 

Organizace je registrována v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem 

v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce 829. 

 
 

Objednávka školení Poskytování První pomoci a využití AED 

 

 
Vážení, 

 
tímto u Vás objednáváme školení. s praktickým nácvikem týkající se poskytováni První pomoci a využití 

automatického externího defibrilátoru (dále jen .AEDU). Školení proběhne celkem pro 15 skupin našich 

zaměstnanců dle níže uvedeného: 

 

termíny: 5 x úterý 5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2. a 13.3.2019 

• každé úterý 3 skupiny po cca 15 zaměstnancích 

časový rozvrh každé skupiny- začátek 8:00 hod., konec 14:00 hod., přestávka na oběd 

místo: učebny či zasedací místnosti v elektrárně Opatovice 

• obsah: 
 

a) základní neodkladná resuscitace s využitím AED 

 
bezpečný přístup k postiženému 

• rozpoznání zástavy 
• přivolání  ZZS 

včasné zahájeni KPR a její správné provádění 

• využiti AED 
organizace práce zachránců na místě do příjezdu ZZS 

 

b) systémový přístup ke zraněnému se zaměřením na úrazy - el. proud, krokové napětí, opaření, pády, 

poleptání 

 
bezpečnost pro zachránce a technická pomoc 

• správný postup při ošetřování zraněných, 

• sejmutí ochranné přilby, manipulace se zraněným, ohled na prevenci poranění páteře 

• vyšetření krok po kroku a okamžité řešení život ohrožujících stavů 

péče o zraněného do příjezdu ZZS 
 

Cena: 73.350,- Kč 

 
Způsob úhrady ceny: fakturou. Splatnost faktury činí 30 dní od jejího doručení. Faktura musí obsahovat 

všechny povinné náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy, jinak ji budeme oprávněni vrátit 
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k opravě a nedostaneme se tím do případného prodlení s platbou. V případě opravy faktury by tak lhůta 
splatnosti 30 dnů běžela od data doručení opravené faktury. 

 
Tato objednávka podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Obě smluvní strany prohlašuji, že jsou si vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. 

 

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje je povinna zveřejnit objednávku v registru 
v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne jejího uzavřeni a o této skutečnosti bez zbytečného odkladu uvědomit 
Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen „EOPu). Neobdrží-li EOP informaci o zveřejnění v uvedené lhůtě, 
případně informaci o zveřejnění nezíská jiným způsobem, je oprávněna smlouvu v registru smluv 
zveřejnit sama. Totéž platí pro jakékoli změny objednávky. 

 
Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu 
fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů. 

 
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
Budete-li s objednávkou souhlasit, potvrďte ji, prosím, a zašlete zpět e-mailem na adresu 
pzadak@eop.cz. 

 

Děkuji Vám a jsem s pozdravem Elektrárny Opatovice, a.s. 

Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice l 

 

 

Ing.P k, vedoucf úlvaru·········· 

Personalistika a CSR 
Elektrárny Opatovice, a.s. 

 

Objednávku prevzal/a a závazky z ni vyplývající přijímá: 

 I/, 

Zdravotnická záchranná služba 

Královéhradeckého kraje  

Hradecká  1690/2A, 500 12 Hradec Králové 

  

MUDr. Libor Seneta, ředitel 
Zdravotnická záchranná služba 
Královéhradeckého kraje 
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