
Digitálně podepsal 

Datum: 2019.05.23 
11 :51 :50 +02'00' Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

Partyzánské náměstí 2633/7 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Cenová nabídka služeb číslo: 034986 Autorizované měření a posouzení lokální svalové 
zátěže+ Autorizované měření a posouzení celkové fyzické zátěže+ Autorizované 
posouzení ergonomie pracovního místa - pracoviště  

VYŘIZUJE:
TEL.: 
MOBIL: 
E-MAIL: 
DATUM: 23.5.2019 

Položka 

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

) 

AS I 7 - Autorizované měření a posouzení celkové 
fyzické zátěže (hodnocení časových charakteristik 
práce, monitorování srdeční frekvence, stanovení 
energetického výdeje, posouzení hmotnosti ručně 
přenášených břemen,  

 

AS I 9 - Autorizované posouzení ergonomie pracovního 
místa (hodnocení časových charakteristik práce, 
vyšetření pracovních poloh biomechanickou analýzou, 

) 

Doprava (cena za každý  

Celkem (bez DPH) 

Rozsah měření 

Varroc Lighting Systems, s.r.o. 
Suvorovova 195 
74242 Šenov u Nového Jičína 
IČ:24304450 D1Č:CZ243044SO 

Počet Jedn. cena Cena celkem 

76 200,- 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. 

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 

Protokoly budou objednateli zaslány po zaplacení přednostně datovou schránkou po domluvě lze 

poštou. 

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 fyziologického posouzení má splatnost 60 dní. 
- Protokoly budou objednateli zaslány po zaplacení, nejdříve však po uplynutí doby splatnosti 

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

S přáním hezkého dne, 

Cenová n kceptována dne: ... f.: .. 0. .. !:?..1. .. 9. .... .. 

Jmén~ a 

Podpis: .. ;;; 
, 

Raz1tko: ..................... .. . 
..2(). 

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 uzavřen í 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") 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,  

 

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 číslo 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 služby 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 
I. Obecna ustanovení 
I.I Tyto v!eob«n< obchodní podmínky (dilk jen ,.\/OP") obsahují 

obecná ujednání, týkající se postupu při uz,wir:ini smluv (.dále 
jen „ph:dsmluvní ujednáni"·) a obsahu imluvnk:h \'Ztahú u smluv 
na provedení laboratorních anal}'z, posudkú, ťXpertfa (dále Jen 
uSmfouva o dílo" nebo „smlouvn"} a stanoví podrobnou úpr.wu 
práv a povinností smluvních stran,, rámci jejich spolupráce. 

1.2 Tyto VOP se použiji pro Upravu smluvních vztahů v případe, ie 
na ně odkazuje piisluSná Objednťlvka nebo Smlouva o dilo, ptí~ 
padne} pokud z jedná.ni stran \'yplfťá vůle se jimí řídit. 

1.3 Smluvnimi str.mami jsou: zákaznlk Jako Objednatel na straně 
jedni- a Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě j.:1ko 7.hotovitd na 
straně druhé. Ptitom pro ůtely tkhto VOP platí, že Objedna~ 

2.7 Zhotovítel není,. prodlení se zhoto\'enim Díla nni neodpovídá z.l. 
škodu v případě, že mu ve splně-ni povinnosti z.e smlouvy doča:o~ 
ně nebo trv.ale z1.tbrá.nila mimoU,dníl. nepředvidntclná a nepře· 
konatelná překážka. vzniklá nezávisle na jeho vůli {tzv, případy 
,,,,.y:Hi mocí"). Za vyššl moc se pro llčely předmětných smluvnkh 
vztahťJ povatuji např, Uvelní pohromy. nepřiznivé klimatkkt' 
podmínk)· znemoZtrnJici nebo z.nesnadúujkí provedeni předm~~ 
tu ona. Nust.:mt·-li případ tzr ... vyšší mod" uvazují se- smluvnl 
strany upravít smluvni vztah přiměřeně. konkrétním okolnostem 
vyšší moci tak, aby bylo dosaženo ú(du této smlouvy. Nedojde~ 
li k dohodě, má. strana, která se vyšší moci dm·olal:1, prJxo od 
smlouvy odstoupit. 

3. Předání Díla 
tdem múfr být pouze osoba, která ,,ystupuje v postavení pod~ 3.1 Dílo je dokončeno vyhotovenlm písemného Protokolu {zápisu, 
nik.uele pfi své podnikatelské činnosti. VOP se stávají soulástf OS\'ědčeni, atestu apod.) v požadovaném rozsahu a kvalitě odpo· 
předsmluvnkh ujednňni okamžikem zahájeni těchto jednání vidajki systému jakosti, Po ř,'ldném dokončťní Díl.t <lle smlouvy 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem a součásti s:mluv okamžikem ptcdáZhotovitd Dilo Objednateli. Objednatel je povinen dokon· 
jejich uza,·řeni. čené<lilo převzít. 

1.4 Smluvni vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem, definov,rny 3.2 K předO.ni díla může dojit: od.t!'sl.'iním prostřednict,•im dri:itele 
v čl. l.l lěchto VOP1 se řidl zákonem i:. 89/2012 Sb., občanský poštovní licence na adresu sidla, mistJ podnikání nebo na ad-
zókoník1 ve znění pozdějších předpisů, (dá.lejen „občansk)· z.\ko- resu uvedenou ve smlouvě, d,He odeslánim elektronickou cestou 
ník" nebo „obč. z.ák."). nebo osobním předáním na pracovišti Zhotm•itele proti podpisu 

1.5 Návrh JHl uzavřeni smlouvy může mít podobu: opr.h·něné osoby. Dílo lz.e předat rovna zastáním na dobírku. 
a) nabídky Zhotovitele doručené Objt'dnateli, j~jíi součástí Není-li Smlouvou stanú\'eno jinak, osobní předání se uskutt'Č· 

jsou tyto VOP, nebo tato nabídka na zn«hlí VOP odkazuje, ňujc na pracovišti Zhotovitele. V přlpadě, že si Objednatel Dito 
přifomi text VOP jt!! Objednateli \'dejně dostupný na webo- zaslané prnstlednict.v!m držitde po;tovni lkťnce llt'V)':tWdne 
výd1 str,tnkách Zhotovitele, a je Zhotoviteli s touto poznámkou vráceno. povaluje se Dílo za 

b) nabídky (ohJednávky) Objednntde doručeni:!' Zhotoviteli, te doručeně dnem jeho vrácení. Neurčuje~li zpU~ob pfedáni Díla 
které je patrn.i \'Úle Objednatele řídit se tčmito VOP. smlou\'a -výs.Jovnč. je volba zplzsobu doručení ponechána na roz~ 

c) návrhu :m~ni Smlou\'y o dílo. hodnutí Zhotovitele. 
Nabídka m\lsí jedno1.natné 1dentitikovnt osobu, která Ji ctní, J.3 V pťfp:11.lě, Ze rn trv,inl' smlouvy v1.niknou dU.vodnť pochybnos· 
musl jednoznačn? urč0\1at pfedmět pln~ni (Dílo). 1.plJsob sjed- ti o schopnosti Objednatele uhradit cenu Dita, múže Zhnto\'itel 
mini ceny Díla. musí být písemná (i z,1 použiti elektronických uplatnit zadržovací právo k provedenému Dílu. V takovém pří· 
prosticdků} a doruč~11.l druhé .strant'.'. padě Zhott.witel ukončené Dito nepřed;_\ a bezodkladně písemně 

1.6 K uzavření smluvního vztahu (Smlouvy o dílo) mezi Zhotovíte- Objedn~,telc vrrozumí o uplatněni z.1držov;.1ciho práva. 

lem a Obje<lnatelem Jocházl: ,1. Cena díla a platební podmínky 
a) písemnym potvrzenim (akceptaci) nilbidky Zhotovitele Ob- 4.1 Smluvní strany se mohou dohodnout na poskytnutí zálohy, a to 

jednatelem, nebo -akcept.ici nabídky/objednávky Objt:dmite· až d.o výše 100% ceny dila nebo na poskytnutí závdavku, 
le Zhotovítelc-m, 4.2 Objednatel uhradí Zhotoviteli za řádně provedené Dilo cenu spe· 

b) zahájenfm reali:im;e Dila ZhotovJ1dt!m na zákfadě objellw cifikov.lnou ve smlouvě, Cena za Dilo znhrnuje veškeré .čim101ti 
natdem doručené nabidky/objednávky. Není~li nabidka/ vymezeně smlouvou a nelze jí měnit a upravovat Jiným zpítso· 
objednávka přijata \}slovn~. prnjevuje Objťdnatd souhlas bem než dohodou smluvních str,m, vyjma připadú, kdy je cena 
s obsahem těchto VOP zahtljenírn realiznce Díla. z.a Dílo sjednána odh.idem (viz čl. .J.4). V případ?:, ž~ ~oučilstí 

c) podpisem písemné Smlouvy o <lHo, smlouvy (popř. podkladem pro pro\'<:!dení Díla) je Cenová nab!(I. 
Pozdní při,iett má úCinky včasného příJcti, jestliže navrho\'.ttel ka 5 jednotkovým rozpočtem, považuje se tento rozpočet, neni·li 
nabidky o t.,kové ak,ept.1d bez odkladu alt>spoít úst uč- \'}'1·ozumí smlouvou stanoveno jinak, za rnzpoč:et. u něji.neni z.tručenaj~ho 
druhou smluvni stranu, s tím, že pfijetí považuje zn vča.sne. nebo Uplnost. ZhotovitclmUžepohdovat zvýšení ceny, obje\•í~H se při 
se začne i:hovat vc- shodě s nabídkou. prováděni Dita potřeba. činností do rozpočtu nezahrnutých. Ob-

J.7 Pokud nabidka není akceptována bezvýhradné, smluvní \'Ztah jednatel může. bez zbytečného odkladu odstoupit o,.1 smlouvy, 
nevzniká. V případě, že 11i.wrho\'.1td pripoji k n.ibí<lce, resp, m\Vr· požaduje~li Zhotovitel zvýšení o vice než 20 % ceny podle původ~ 
hu smlouvy své protinivrhy nebo dodatky. v:mikťl smluvní vztah ního rozpočtu. V tomto připadč je Objednatel povinen nahradit 
až\' okamžiku potyrzeni tč.:hto mi\'rhú ze strany .idrcsótn nub(J. Zhotoviteli část ceny odpovídajicí roz<;.alm částečnt'ho provi:dtmi 
ky, n to i v ptipadě takového dodatku, výhrady, omezeni nebo jiné Díla podle rozpočtu, 
zmény, kterC podstatně nemění podmínky nabldky. 4.3 Cena Dita může být sjťdn:lna pevnou č;istkou, ()dhadťm, sjeJ. 

l.8 Odká.7.e~li Objednatel v pfodložené nabídce nebo při pfijetl na- ná.ním max. fmJnčniho rámce, odkazem na pi'iloienou Dohodu 
bidky na své obchodni podmínk}\ které odporují těmto VOP, o ceně (,.,Cenovou nabídku") nebo na ceník Zhotovitele, platný 
je smlouYa přesto uzavřena s obsahem nrten}'m v tom rozf!ahu, v době uzavření smlouvy (doplněný O inflační doložku), 
v jakt!m oboji ob,hodni podmínky nejsou v rozporu. Vzájemně 4.4 Jt>~li sjedná1\,1 cena odhadem, múže být \'ť smlouvě "ýstovně sta-
rozpornlt nebo neurčiti! ustanovt'.'ní obchodních podmín~k se noveno, že sjedn,rná Ci,>lla je pouze orientační, závislá n.i. druhu 

tence v"d, kterť" nebrilni, aby sloužilo .svťmu ůčelu. Dokončené 
Dílo je- objednntd povinen ptc\'1.Ít (viz čl< 3, J,), a to s výhrada
mi nebo bez vihrad. U zjcYných Vád (např. nesprávné oznnčcni 
a identifikace Ohjcdnatele, ml?řidch mfat. mistodhěru, iřejmých 
chyb v psanť a počtech) je Objednatel povinen uplatnit ,•ýhra
dy pisemně (doporučeným dopisem), a to ihned při pře-vzetí 

Diht u Zhotovitele, v případě doručeni prostrednictvim držitele 
poštovní licence, nejpozději do 3 kalendářních dnů od jdto do· 
ručcni. jinak právo z odpovědnosti z.a Yadné plnění ncmllžc bft 
přiznáno. Zhoto\'Íti!l odpovíd.i za vady. je'J. má dílo v dobt" jeho 
předá.ní. V případt!, že Objednatel zjistí později jiné než zjevně 
vady na Dík je o tom pm•inen neprodleně informo\'at Zhoto\'i
tele1 a to písemné {doporučeným dopisem). Veškeré uplatf1ované 
výhr,1dy mu!<f obsahol'al pře-snou specifikad vady a její rozsah. 
Zhotovitel uplatněn}' nárok z vady díla posoudl a rozhodne 
o něm tlo 30 dní oi.l obdrženi \·Yhrad. Nárok)' Obje<lnatde z vad 
diln se posuzuji J.iko pfipady nepodst:'\tného poru~eni smlouvy, 
neni•Jí Objednatelem proklll.án opak. 

6. Ukončení smlou,1• 
6.1 Zhowv-itd múk odstoupit oJ smloU\')' v přťpadech p(.)dsti.ltniN 

ho porušení smluvních ujednání te strany Objednatele, 7..t které 
se považuje pro<llenl Objednatel!! s poskytnutím nezb)•rnt! sou
činnosti nt:bo neposkytnuti sjednaně zálohy po dobu dem nei 
30 Jnú po obdrženi písemného upozorněni Zhotovilelt' o poruN 
šcní této povinnosti. Dále je Zhotovitel opri\vněn odstoupit od 
smlouvy. je~thže je Objt:'dnate! v likvidací. nťbo bylo na něj vyd,\· 
no llravomocné rozhodnuti o úpadku. 

6,2 OojdeNli k předtasnému ukonteni smlou\'y odstoupením zdúvo
dů, za které odpovídá Objednatel, je Zhotovitel oprávněn poža~ 
dov:tt cenu prnd pro Objt<dnatele vykonaných, čímž není dotčen 
jeho nárok nn náhradu vz.niklé SkOd}', 

6.3 Odstoupeni od smlouvť je účinné dnt:n1 doručeni písemného 
ozm\mení druhé smluvní straně. Pří absenci pr\lkazu o doručeni 
se má 1.i to, ie odstoupení bylo doručeno třetího dne po jeho ode~ 
stání poštou. 

6,4 Zhotovitel je po\·lnen neprodleně \•rátit Vt'škeré podklady a do· 
kumentaci Objednatele. 

6.5 Platnost smlouvy uz.avřc:né na dubu neurť:ilou lze ukončit písem
nou dohodou smluvnkh stran či jednostrannou \'ýpovědí kte~ 
rékoli\• smluvni strany ve třimč-síčni výpově<lni lhůtě, počinajki 
pntm dne měske následujlciho po doruécmí píscmne v}'p<)Vědi 
Jruhi smluvní strani?-. V případě., že ~i Objednatel výpověď z.a. 
slanou prostřednictvím držitele poštovní licence nevyzvedne a je 
Obje<lnatdi s touto poznámkou vráuno. považuje se výpovhl' u 
doručenou. 

6.6 U smlou\'y s opakovaným nebo trvajkim plněním uz.rvfr<1né mi 

dobu urcitou pl.1tí, neni~li v ní ujednáno jinak, že se dob:i trvá.ni 
této smlouvy prodlužuje o jeden kalendářní rok, pokud některá 
ze stran neučjni vúti str,rně druhé ve lhUté minimálně jednoho 
měsíce ph:-de dnem, jjmž má Joba trvání této smlom•y.skončit, 
projev Yůle smlouvu neprodlužovat, 

i. Ochrana informad 
7.1 Smluvní strany mohou v sou,•islosti s plněnlm předmet·u smlou~ 

vy ptijit do styku s informace-mi, které 
a} tvořl obchodni tajemstvi ůbjedontele nebo ZhotoYitcle n/ 

nebo 
b} jsou osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v plat· 

n~m znéní a/J1ebo 
d jsou předmětem oduany dle zákona č. 121/2000 Sb., autor~ 

ského zákona. neuplatni. To platí i" případě, že t.-ikový postup obchodní pod- a mno:bil\'Í analýz, af už předem sjednaných nebo ne1.námých, 
minky Objednatele \')'luč-ují. Kterákoli ze smluvních stran \'šak V)'YSfolých pnzdčji y prúbéhu plněni Dífa, Ve smlouvě může být 7.2 
mil.že do 3 (tři) kalel\dářnkh dnú po .ikct'ptad nabidky písemně počet .a druh požadovaných analýz limitován ze strany Objťdna-

ObjednntcI bere na vCdomí, že Zhotovitel za obchodni tajemství 
považu,ie cenové n:1Mdky, jednotkl)vé cen}' analýz. mis.til a čet
nost odbčrii, neboť se jedná o konkurenčně význ.1mné, určitelnC, 
ocenitelně, a v obdmdnkh kruzích běínl.! nťdostupn~ skuteť:nos~ 
ti související s jeho činnosti. 

sdělit dru ht! straně. že h:nto postup odmitfa. V takovém pripadé tele finanční čó.stkou. tj. sjednáním max. finnnčniho r.-\mce, 
smlouva uzavřena neni. 4.5 Při Jodatečném zjištěni Zhotovitele, týkajidm se překroč1mi 

1. 9 Je-li ndnh na uza.\·řenl smlouvy předložen Objednateli adhet· cen}' určené odhadem o ,·ke nei 20%, je Zhotovitel povinen Ob·· 
ním (formul.Hovým) zp6sobem, Smhwni strany timto vylučuji jednatele na nové určenou cenu bez. zbytečného odkladu pisenmt' 7.3 
užiti§ 1799 a§ 1800 obč, z.úk. upozornit. Ne.souhlnsi~li Objednatel, múže smlount vypo\'édět 

Kter,.\koliv smlu\!"ní strana je opr,\vn~na nakládat s informace
mi dle čl. 7.1 a 7.2 pouze \' souvislosti s plněním ~w)'ch \'ýslov. 

2. Prováděni Díla v jednoměsíční výpovědní době. Neučl-li tak bez zbytečného od ně písemně st.tnoven)·ch smluvnkh závazkll, Nimi oprávněn.i 
prozradit nebo zpřístupnit tyto informnce jakékoli třeti osobě, 
pokud k tomu nedostane od druhé s.mluvní stran}' Yýslovný pi~ 
semny souhlas nebo pokud ji k tomu nezavazuje právni předpis. 
Objedn,,td se :zavazuje uhradit Zhotm•itdi či třetí straně škodu 
způsobenou porušenim povinnosti mlC.:enlivostí nebo jiné své 
povinnosti v tomto článku uvedené:. 

2.1 Zhoto,•itd postupu.k při provádění dHa s-amostatně, řádně 

a v souladu se \'Šťruí platnými pn\\·nimi předpisy. osvédl!eními 
o akredit.ld :1 autoriz:tci, s technickými a kvalit:ltívními norma~ 
mi, smlouvou a předanými podkhu.ly, 

2.2 fe·li k provedeni Dila vyiado\·;iná součinnost Objednntele 
(např, dodáním vzorkó., pťeJJoženim projektové dokumt'!ntaCé 
nebo rozhodnuti spr;h•nich organů, přítomností no. místě šetře
ni, zajištěním v:.tupu a vjezdu do místa zhc..1tovování díla apod.) 
a Objednatel požadovanou součínnost včas neposkytne. prodlu~ 
žuje se doba plnění o prodlení Objednatele i titulu pozdního po
skytnuti jeho součinnosti. Altcrnatívně si Zhotovitel vyhrazuje 
právo od SmloU\')' odstoupit dle čl. 6.J a uplatnit na Objednateli 
cenu prací, vykonan}·ch pro Objednatele ke dni odstoupení. čímž 
není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu vzniklé škody. 

2.3 Zhotovitel je-před zapoéetim Dita povinen s vynaloženim odbor· 
né péče zjistit, zda fádnému provedeni Dila nebrúni žádné skryté 
překážky. Jejich příp:1d110u existenci je povinen bez 1..bytečného 
odkladu oznámit Objednateli a navrhnout alternativni ře~eni. 
V tomto pripaclé se prodlužují lhůty k provedeni Oil.1, V připadě, 
že ,kryté překňžky nemohly být s odbornou péčí zji!tény před 
započetím Oila a Zholovitd po jejich zjištění bez z.bytečněho 
odkfadu upozorní Objednatele na jejich existenci, prodlužuje se 
rovněž termín provedeni Ofin, a to o dobu od písemného upozor
něni Objednatele na tyto překážky do jejich odstraněni. 

2.-4 Zhotovitel se zavazuje sdélit Objednateli na 1,·5-zvu stav providěni 
Dila a jeho jednotlivfch částí a\' připadě výskytu .1iternativnkh 
matnosti provedeni Dila vyžádat si o<l ObjeJ.natele koncep,ní 
schváleni tohoto :způsobu provedení. 

2.5 Zhotovitel si na vlastní nákladr opatři vš~chny pomíu.::ky, nástro
je a materiály nezbytně k provedeni DJl.:i v soul:idu se smlouvou, 
s Yýjimkou materiálu a \'7.orkú, poskytnutých za účelem Jabora• 
tornlho zkoumáni Objednatelem. 

2.6 Zhotovitel si vyhrazuje pn\vo realizo\'nt Dito nebo jeho část pro~ 
střednictvim plně kvalifiko\'aného subdodavi1tele. 

kladu po doručeni oznórnení o vyšU cem1. platí1 že se zv}'šenhn 
cenr souhlas.I. 

4.6 K ceně bude podle pfíslušného prá\'niho předpisu účtována daň 
z přidané hodnoty. 

4.7 Nárok Zhotovitele na zaplaceni i::tmy Dila vzniká jeho proYede~ 
nim. Cena Oíl.:i bude Objednatell vyúčtována fakturou, ve které 
hudou zohledněny případně uhrazeně zálohy. 

4.S Daúový doklad (faktura) musí obsaho\'at vd.keré náležitosti sta· 
novené pr.h-nimi předpisy a Je splatný v 2Idenni lhútě od jeho 
vystavení~ n to beihotO\'OStním pi'evodern na bankovní účet Zho~ 
tovitele uvedený v z:ihlaví smlouv}', popřípadě v hotovosti. 

4.9 Při absencí pd,ka.tu o doručení faktury se má za: to, že byla doru
čena třetího dne po Jejím vysta\feni. 

7.4 Objednatel dále .souhlas{ a je srozuměn se skuteCností, ž.e Zhoto~ 
vitel můi• být na ziiklad< zákona é. 106/1999 Sb., o svobodném 
přJstupu k ínformadm, ve zn~ni pozdějškh předpisú :a zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. povinen uveřejnit smlouvu 
o dílo ť registru smluv nebo o této smlouvě a pn\vnim vztahu 
jí založeném zpřfstupnít či posk}'tnout všei::hny informace, kte~ 
rť: citované z,1kony nebo Jinť právni předpisy z. uveřejněni lhtbo 
zpfístupněnl nevylučují. 

Další ustanovení 
•UOU op.1kujidho se nebo trvajícího plněni o. za situace, že se Obw 

jednatel dostane clo prodlení s úhradou foktur/y, je Zhotovitel 8. 
oprávnčn pozastavit plnění předrni:tu smlouvy, a to až do doby, 8.1 Smlouvu či t}'to VOP l:te měnit~ dophlovJt nebo rušit pouze 

písemnými, prúběžně čislovan)'mi smluvními dodatky, které 
musí být jako takové označeny :.'l právoplatně podepsány obémil 
účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají stejnému smluvnímu 
režimu jako Smlouva. 

než Objednatel ůplně zaplatí v~echny dfh•e doručeni.\ faktu~ 
ry, u nichž uplynula doba splatnosti, pokud se týkají předm<tu 
smlouvy. Po tuto dobu neni Zhotovitel v prodlení s plněním své~ 
ho zásazku. 

4.11 U opakujícího sť' nebo trvajkiho plně-ní se ust. j 1950 obč. 1„ák. 
mezi smluvními stranami nepoužije. 

4.12Sjednilvá se prodlouleni promlčecí lhůty pro pohledávky vzniklé 
mezi smluvnlmi stranami ze 3 (tří) n.t 4 (čtyři} roky. To neplatí 
pro pohlellilvk}' z titulu mihrady škody. 

.J.13Smluvní strany ohledné použití kvitance vylučují ust.i 1952 
odst. 2 a§ 1995 odst. 2 obč. zák. 

5. Sankce, reklamace, odpovědnost za vady 
5,l V připadl: prodleni Objednatele s hrazením cenr DiJ;i je povinen 

uhradit Zhotoviteli úroky z prodlení v zákonné výši (aktuálně dle 
nab·lady i:. 351/2013 Sb.). 

5.2 Objednatd je při přent>ti dokončeného Dila nebo jeho části poN 
vinen si je ř!ldně prohlédnout a zkontrolovat parametry, mnoi· 
st\·I a jakost provedt:ní DJl;:i. Dílo je dokonč<:no i v piípadě- uis-

8.2 Smluvní strany si budou doručov;.\t písemností na adresy m•edew 
né v 1.áhJa\'J smlouvy. pokud si písemně neoznáml změnu dor~ 
učovací adresy. 

8.3 Pro doručování pisemnosti kteroukoli smluvní stranou druhé 
straně se Objednatel a Zhoto,•itel dohodli tnk. ie zósilka odeslaná 
doporučenou poštou se považuJé za doručénou také v prípadě, 
ie adresát tuto odmítne převzít nebo si zásilku neV}'Z'!ťedne ani 
v úložní lhótě. 

8.-1 T)•to VOP jsou platné od l. I. 2017, 
V Ostr:n-·ě dne 9.12.2016 

RNDr. Petr Hapala, v.r. 
ředitel Zdruvotniho ústoxu se sídlem v Ostrav!! 




