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EG.O, a.s. - Lidická 1873/36 - Óerná Pole - 602 00 Brno 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské nám. 7 
702 00 OSTRAVA 

19. Březen 2021 

Objednávka 

Zdravolni uslav se sidlen 
Oorueeno: 12 .03 .2021 
ZU/05396/2021 
listy : 1 prilohy , 

I Ill 111111 U 111 
zu soes 148358c 

Datum dodání: 10.12.2021 

Níže uvedené číslo dokladu musí být uvedeno ve veškeré 
korespondenci: 
Číslo objednávky 4501448256/M56/4016 

Číslo dodavatele: 2095166 
Fax: 

Platební podmínky: za 30 dnů bez srážky 

EG.O, a.s. 

Nákup materiálu I služeb 

Lidická 1873/36 

Óerná Pole 

602 00 Brno 

Odpovědná osoba: 

Předmětem plnění jsou práce specifikované v cenové nabídce ze dne 9.3.2021 
V případě nutnosti upřesnění místa a času dodání kontaktujte níže uvedenou kontaktní osobu 
objednatele. 

Kontaktní osoba objednatele
tel:  

Nedílnou součástí smlouvy uzavřené na základě této objednávky budou také následující 
dokumenty ve znění platném v den podpisu objednávky (souhrnně označované též jako 
,,obchodní podmínky"): 
- Všeobecné podmínky platné pro kupní smlouvy a smlouvy o dílo společností skupiny EON 

Předseda dozorčí rady: 
Thomas Kónig 
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Představenstvo: 
Zdeněk Bauer 
(Předseda) 
Pavel Óada 
David Šafář 

S ldlo společnosti: 
Lidická 1873/36 
černá Pole 
602 00 Brno 

Společnost je zapsána 
v Obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl B., vložka 8477 
IČ: 28085400 



eg•d 

Číslo objednávky 4501448256/M56/4016 
Objednávka 

Czech 
- Všeobecné a technické podmínky provádění staveb WN 
- Politika integrovaného systému řízení 

19. Březen 2021 

- Regionální směrnice RS - 019 „Dokumentace k zajištění BOZP" 
přičemž platí, že odchylná ustanovení v této objednávce mají před znernm obchodních 
podmínek přednost. Objednatel zveřejňuje dokumenty těchto obchodních podmínek na 
internetové adrese: 

http://logistika.eon.cz/cs/logistika/obchodni_podminky2.php?ID=1779. 
https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky 

Podepsáním dokumentu "Přijetí objednávky" potvrzujete též svůj souhlas s výše uvedenými 
dokumenty a prohlašujete, že máte tyto obchodní podmínky k dispozici (ať už prostřednictvím 
výše uvedené internetové adresy nebo v listinné podobě) , a že je Vám jejich obsah znám. 

Přijetím objednávky výslovně souhlasíte, že Vaše obchodní nebo jiné obdobné podmínky se na 
vztahy vyplývající ze smlouvy vzniklé na základě přijetí této objednávky nebo jí předpokládané 
nikdy neuplatní, a to ani v případě, že takové podmínky budou součástí komunikace mezi námi. 

Přijetí objednávky (včetně všech jejích součástí) z Vaší strany s jakýmkoliv dodatkem nebo 
odchylkou je vyloučeno! 

Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že mu bylo předáno určené a vymezené pracoviště , 
odběrná místa potřebných médií, byl upozorněn na rizika spojená s prováděnou činností a byly 
mu popsány podmínky přístupu na pracoviště. Obě dvě smluvní strany se musí vzájemně 
písemně informovat o možných rizicích na pracovišti 

Položka Materiál/služba Popis Měna: CZK 

Objednané množství Jednotka Jednotková cena Hodnota netto 

00010  pitná voda 

1,000 JV  1 JV  

Položka Materiál/služba Popis Měna: CZK 

Objednané množství Jednotka Jednotková cena Hodnota netto 

00020 pitná voda 
1,000 JV  1 JV  

Položka Materiál/služba Popis Měna: CZK 

Objednané množství Jednotka Jednotková cena Hodnota netto 

00030  odpadní voda 

1,000 JV  1 JV  

Položka Materiál/služba Popis Měna: CZK 

Objednané množství Jednotka Jednotková cena Hodnota netto 

00040  odpadní voda 

1,000 JV  1 JV  

Položka Materiál/služba Popis Měna: CZK 

Objednané množství Jednotka Jednotková cena Hodnota netto 

00050  teplá voda 
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Číslo objednávky 4501448256/M56/4016 
Objednávka 

1,000 JV 

Celková hodnota netto: 

S pozdravem 
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1 JV 

Adresa dodání 
Firma 
E.ON Distribuce, a.s. 

 
Rozvodna Sokolnice 
CZ-664 52 SOKOLNICE 

19. Březen 2021 

 

92.000,00 





Cenová nabídka služeb číslo: 4251 

Vyřizuje : 
Telefon: 
Email: 
Datum: 8.3.2021 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/ 7 

Moravská Ostrava, 702 oo Ostrava 

Objednatel : 
EG.O, a.s. 
Lidická 1873/36 
602 00 Brno-černá Pole 

IČO: 28085400 
Kontakt na objednatele: 
IO datové schránky: nfSd

Odběr a rozbory pitných a odpaních vod dle platné legislativy a požadavků zákazníka - celoroční 
objednávka pro rok 2021 

Lhůta pro přijetí (akceptaci) cenové nabídky do: 31.3.2021 
Platnost smlouvy do: 31.1.2022 

Položka Počet Smluvní cena Cena celkem 

Bodovv odběr vod /destilované, pitné odpadní) 
Doorava !cena za každý 1 km) 

I Kow metorlnu ICP cena za iorlon orvek 

Látkv nerozouštěné (NL) 105°C 
NEL metodou FTIR 

I D111 I/ nnl. · - · · ·c1t~ uhlovnrlíkvl 

PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 1, úplný rozsah (chemie bez 
I pesttcidlll 

PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 1, úplný rozsah (mikrobiologie, 
bioloRie) 

PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah - chemie 
železo amonné iontv. barva dusitnanv, dusitanv. TOC chuť ooch kanduktivita pH z6kal 

PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah - mikrobiologie 
Escherichia co/i koliformnf bakterie oottv kolonií pf/ 22•c počtv kolon/( pfi 36"C 

Pe~tirirlv lnitná vod::i narl 7'il 

TEPLÁ VODA - vyhl.MZ 252/2004 Sb., příloha č.2, voda teplá vyrobená z vody 
oitné /chemie\ 

TEPLÁ VODA - vyhl.MZ 252/2004 Sb., příloha č.2, voda teplá vyrobená z vody 
i pitné (mikrobioloRie) 

Uhlovodíkv ClO - C40 
Zrn "' orotokolu o ,l,n, ,~ro nn,Uo n-l.rn,Y.nn5ti 11 hodl 

úorava matrice odoadní voda 
úorava matrice oitná voda 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

V ceně analýz : 
Vhodné uskladnění vzorků do doby zpracování v laboratoři 

za iednotku 

Analýza a archivace vzorků v souladu s požadavky systému zabezpečení jakosti analytické laboratoře 
Vystavení protokolu o provedených analýzách a jejich doručení objednateli 
Likvidace vzorků 
Poštovné 
On-line přístup k výsledkům analýz 

Upřesnění nabídky : 
Zákazník vyžaduje zaslání tištěného protokolu poštou. 

IČ: 71009396 
DIČ: CZ71009396 

Bankovní spojení: 3235761/0710 
Datová schránka: pubj9r8 

Tel.: 596 200 111 
Fax: 596 118 661 

www.zuova.cz 
podatelna@zuova.cz 

1/4 



Další smluvní ujednáni: 
Právní vztahy se řídí pflslušnýml ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a aktuálními Obchodními 
podmínkami (dále jen "OP") zhotovitele, které jsou zveřejněny a smluvním stranám dostupné na internetových stránkách 
zhotovitele https://www.zuova.cz v menu „0 nás" v části „Obchodní podmínky". Objednatel prohlašuje, že se s těmito OP 
seznámil a podpisem cenové nabídky vyjadfuje souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při realizaci této smlouvy. 

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, le nedojde k uzavření smlouvy. 
Zhotovitel je povinen podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu v povinném 
registru smluv ve výši od 50.000,· Kč bez DPH, s čímž objednatel vyslovuje svůj souhlas. Jednotkové ceny analýz, včetně jejich 

množství, místa a a četnost odběrů však podléhají obchodnímu tajemství zhotovitele. 
Pro případ, ze objednatelem je fyzická osoba jsou nedílnou součásti této cenové nabídky Informace o zpracování osobních údajů 
objednatele za účelem splnění smlouvy, resp. opatření před uzavřením smlouvy. 

S přáním hezkého dne   
obchodní oddělení 

IČ: 71009396 
DIČ: CZ71009396 

Bankovní spojení: 3235761/0710 
Datová schránka: pubj9r8 

 

Slgner. 
a.l  
coa 

2021.03.08 11:25:)S 

O•ldraWlnl Ottlv N lkl!em II Otrn,,t 
2.5.4.11-NT~•71oot)N 

Puhllr. k,:,v-

Tel.: 596 200 111 
Fax: 596 118 661 

www.zuova.cz 
podatelna(ti:zuova.cz 
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Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/ 7 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Cenová nabídka služeb číslo: 4251 akceptována bez výhrad dne: 8.3.2021 

Jméno a příjmení jednající osoby: 

Funkce: Správce OR Sokolnice 

Vlastnoruční podpis: 
(pokud není elektronický) 

Razítko : 

Digitálně 

podepsal  
 

Datum·  2021.03.09 
08:25:42 +01 '00' 

místo pro elektronický podpis 

PROSÍME O ZASLÁNÍ AKCEPTOVANÉ NABÍDKY V 1 VYHOTOVENÍ ZPIT V LISTINNÉ PODOBĚ POŠTOU NEBO OSOBNĚ. 
V PŘÍPADE OBDRŽENÍ TÉTO CENOVÉ NABÍDKY ELEKTRONICKY LZE PŘIPOJIT ELEKTRONICKÝ PODPIS OBJEDNATELE 
A ZASLAT ZPIT ZHOTOVITELI ELEKTRONICKY. 

Tel.: 596 200 111 
Fax: 596 118 661 I IC: 71009396 

DIČ: CZ71009396 
Bankovní spojení: 3235761/0710 
Datová schránka: pubj9r8 

www.zuova.cz 
podatelna@zuova.cz 
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Informace o zpracování osobních údajů 
Cilem následujícího sděleni je informovat Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobnich 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 náměstí 2633/7, 
702 00 Moravská Ostrava, Ostrava 
IČ: 71009396, 
email: podatelna@zuova.cz, teL: 596 200 111 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 
(DPO) 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů, 
Partyzánské náměst( 2633/7, 
702 00 Moravská Ostrava, Ostrava, 
email: poverenec@zuova.cz, tel.: 596200 111 

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 spojeni, 

• 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 identilikačnl 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 osobnl údaje do 
třetí země nebo mezinárodní organizaci. Případní příjemci 

osobních údajů jsou subdodavatelé, pokud jim provedeni 
služby nebo Její části zadá správce, dále orgány veřejné moci 
a správy, vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisú. 

5. Doba zpracování 
Zpracování osobních údajů provád( správce, 
příp. zpracovatel prostřednictvím výpočetní techniky, 
nebo i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné 
podobě, za dodrženi všech bezpečnostních zásad pro 
správu a zpracováni osobních údajú. 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). 

IČ : 71009396 
DIČ: CZ71009396 

Bankovní spojení: 3235761/0710 
Datová schránka: pubj9r8 

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 zpracováni prováděno ve veřejném 
zájmu v oblasti vefojného zdraví); 

• právo požadovat omezení zpracování údajů 
v případech, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR; 

• právo na přenositelnost údajů, za podmlnek 
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 uzavřenlm smlouvy na Vaši žádost. 
Jsou-li splněny uvedené podmlnky, 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 zpracováni, jsou-li právním 
základem zpracováním oprávněné zájmy správce. 

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

V případě, kdy se domnívate, že správce zpracovává Vaše 
osobnl údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, 
máte právo podat stížnost u dozorového úřadu: Úřadu pro 
ochranu osobnlch údajů, adresa: pplk. Sochora 27, 170 00 
Praha 7, tel.: 234665111, web: www.uoou.cz, nebo máte 
právo požádat o soudní ochranu. 

Tel.: 596 200 111 
Fax: 596 118 661 

www.zuova.cz 
podatelna@:zuova.cz 
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