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ÚSTŘEDNÍ vojenská nemocnice
Vojenská fakultní nemocnice Praha

k u p n í  s m l o u v a

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

BULLETIN.CZ s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číílo účtu: 
zakoupená:
za

Lipová 724/9, 250 88 Čelákovice 
26l9 l334 
CZ26191334 
Fio Banka, a.s.

Ing. Jiřím Kořínkem, jednatelem
3saná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78396

jako prodávající na straně jedné (dále jen „prodávající“)

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

pn
se
IČ

spěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR
sídlem:
O:

DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená:

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
61383082
CZ61383082
Česká národní banka Praha

prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem 

jako kupující na straně druhé (dále jen „kupující“)

(prodávající a kupující společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále jen „občasnký zákoník“), 
a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“), tuto kupní smlouvu (dále též jen „smlouva”)

I.

Předmět plnění

1. Tato smlouvaje uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení kupujícího k části veřejné zakázky 
zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 ve spojení s § 31 zákona a uveřejněné ve 
Věstníku veřejných zakázek pod. ev. č. Z2017-012053



ze dne 4.5.2017 s názvem „ÚVN-VoFN Praha, zdravotnická technika a nafukovací modulární hala -  
nákup“ část 7 „Obměna operačních stolů pro oční chirurgii44.

2. Předmětem plnění podle této smlouvy je dodávka jejiž specifikace je vymezena v příloze číslo 1 této 
smlouvy (dále také jen „zboží44).

3. Prodávající se zavazuje, že jako součást dodávky dle této smlouvy:

a) odevzdá zboží kupujícímu, a to v rozsahu a dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, 
včetně specifikace množství, jakosti, provedení, vlastností zboží apod. Zboží musí být nové, 
nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nej vyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a prodávající 
odevzdá zboží spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání 
kupujícím,

b) odevzdá kupujícímu veškeré součásti a příslušenství zboží,
c) odevzdá kupujícímu rovněž všechny doklady a dokumenty, které se k dodávanému zboží vztahují, 

resp. které jsou potřebné k převzetí a užívání zboží, zejména provozní manuály a návody k použití 
zboží (vždy minimálně jedenkrát v listinné podobě v české jazykové verzi a minimálně jedenkrát 
v elektronické podobě na CD), prohlášení o shodě a veškerou servisní a jinou dokumentaci ke zboží, 
včetně přípravků pro údržbu zboží vlastními silami kupujícím („doklady44),

d) umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží,
e) zajistí pravidelný bezplatný update softwarových vybavení,

f) zajistí úklid, odvoz a likvidaci obalového materiálu, (společně dále jen „dodávka44)
g) zajistí autorizovaný servis v ČR,

h) zajistí servisního technika zaškoleného výrobcem.

II.

Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 6 týdnů od uzavření této smlouvy.

2. Místem plnění je Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha.

3. Osobami pověřenými kupujícím k převzetí zboží jso

4. Splněním dodávky se rozumí předání zboží bez vad kupujícímu, se všemi jeho součástmi, 
příslušenstvím a dokumenty podle čl. V odst. 2, uvedení zboží do provozu a zaškolení jeho obsluhy 
v souladu s touto smlouvou. Se zbožím musí byt kupujícímu předán dodací list, na kterém smluvní 
strany potvrdí dodání zboží. Splnění dodávky potvrdí smluvní strany na předávacím protokolu.

5. Není-li dodáno zboží v souladu se smlouvou nebo má-li zboží vady, není kupující povinen zboží 
převzít. V tom případě je prodávající povinen dodat bezvadné zboží do 48 hodin od okamžiku, kdy 
kupující převzetí zboží odmítl.

5. Kupující je oprávněn nařídit prodávajícímu přerušení dodávky zboží, je-li ohrožena bezpečnost a zdraví 
pacientů, pracovníků kupujícího nebo jiných osob nebo vznikla-li kupujícímu v souvislosti s dodávkou 
zboží škoda nebo její vznik hrozí.

7. Zjistí-li prodávající při provádění dodávky zboží překážky bránící nebo ovlivňující jeho dodání, je 
povinen o tom kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze 
v dodávce pokračovat.



m.
Kupní cena

1. Sjednaná celková kupní cena zboží činí:

Kupní cena za kus bez DPH I

Celková kupní cena za zboží bez DPH 

Sazba DPH v 21 % a její celková výše 

Celková kupní cena za zboží včetně DPH

824.000,- Kč,

173.040, - Kč,

997.040, - Kč,

a obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním dodávky včetně pojištění, balného, 
dopravného, cla či jiných poplatků atd.

V kupní ceně je zahrnut i reklamační servis zboží prováděný za podmínek stanovených touto smlouvou.

6.

IV.

Fakturační a platební podmínky

Kupující neposkytne prodávajícímu k úhradě kupní ceny zálohu.

Daňový doklad (faktura) bude doručen kupujícímu nejpozději do 10 dnů od splnění dodávky.

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) bude stanovena na 60 dnů ode dne jeho doručení 
kupujícímu.

Daňový doklad (faktura) musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními předpisy 
vždy obsahovat:
a) název dodávky, příp. označení části dodávky,
b) důvod účtování s odvoláním na smlouvu a
c) přílohy, kterými jsou kopie dodacího listu, předávacího protokolu a zápisu o zaškolení obsluhy 

zboží.

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti, je kupující 
oprávněn vrátit jej prodávajícímu a požadovat vystavení nového řádného daňového dokladu (faktury). 
Toto právo může kupující uplatnit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení daňového 
dokladu, jinak zaniká. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu (faktury) kupujícímu 
začne plynout nová lhůta splatnosti. Prodávající je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad 
doplnit o smlouvou požadované náležitosti, je-li k tomu kupujícím dodatečně vyzván i po lhůtě výše 
uvedené s tím, že taková výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového dokladu (faktury) dle tohoto 
odstavce.

Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uváděny v této měně.

V.

Uvedení zboží do provozu a zaškolení jeho obsluhy

Prodávající je povinen uvést zboží do provozu (tj. provést instalaci, napojit na veškeré potřebné sítě) 
ihned po jeho dodání.



2. Současně s uvedením zboží do provozu předá prodávající kupujícímu k zboží návod k použití v českém 
jazyce a prohlášení o shodě, obojí v listinné podobě a současně v elektronické podobě na technickém 
nosiči dat. Prodávající dále předá kupujícímu veškeré další dokumenty, revize, prohlášení ajiné 
podklady, které jsou potřebné pro provoz zboží v souladu s platnými právními předpisy.

3. V rámci uvedení zboží do provozu je prodávající povinen provést bezplatné zaškolení určených 
pracovníků kupujícího v obsluze zboží tak, aby obměňující se personál splňoval vždy podmínky 
instruktáže dle §61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, tedy po dobu trvání 
reklamační doby bude prodávající provádět bezplatné školení, alespoň jednou ročně.

4. Prodávající bezplatně zaškolí obsluhu zboží na straně kupujícího, a to na vlastní náklady v místě a čase 
určeném kupujícím.

5. O zaškolení obsluhy zboží učiní prodávající písemný zápis, který potvrdí pověřený pracovník 
kupujícího a jehož jedno vyhotovení předá prodávající kupujícímu.

VI.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zboží je v souladu s touto smlouvou, splňuje všechny 
požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými normami, má vlastnosti 
deklarované jeho výrobcem a je způsobilé k použití pro účel, k němuž je výrobcem určeno.

Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců, která počíná běžet dnem 
splnění dodávky.

Reklamaci zjevných vad uplatní kupující u prodávajícího při předání zboží, nejpozději při podpisu 
předávacího protokolu zápisem do tohoto protokolu.

Reklamaci jiné než zjevné vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu 
poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však dc^conc^^klamačnwiob^ivedené v

nebo elektronickou poštou na adrese nebo
*ro dodržení reklamační doby je rozhodující datum podacího razítka u 

doporučeného dopisu nebo datum odeslání elektronické pošty, jíž byla reklamace uplatněna.

Kupující má právo na odstranění vady opravou zboží.

Je-li vada zboží neopravitelná nebo nesplní-li prodávající povinnost zajistit kupujícímu po dobu opravy 
zboží bezplatné zapůjčení náhradního přístroje podle odstavce 5, je kupující oprávněn požadovat dodání 
nového zboží nebo od smlouvy odstoupit. Volba práva náleží kupujícímu.

VII.

Servis

1. Servisem se rozumí provádění odborné údržby a oprav zboží v souladu s pokyny výrobce či jinými 
právními předpisy. Odbornou údržbou se rozumí realizace pravidelných bezpečnostně technických 
kontrol a dalších úkonů směřujících k zachování bezpečnosti a plné funkčnosti zboží.

2. Prodávající se zavazuje zajistit servis zboží v reklamační době podle čl. VI odst. 2 (reklamační servis).

2. Prodávající se dále zavazuje zajistit poreklamační servis a výrobcem předepsané kontroly po dobu 
alespoň 8 let od skončení reklamační doby za úplatu dle ceníku servisních zásahů, kteiý tvoří přílohu č. 
2 této smlouvy.



5.

6.

Prodávající je povinen zajistit v rámci reklamačního i poreklamačního servisu výjezd servisního 
technika do 24 hodin od nahlášení závady, odstranění závady zboží do 48 hodin od jejího nahlášení bez 
použití náhradních dílů a do 72 hodin od jejího nahlášení při použití náhradních dílů.

Provádění výrobcem předepsaných či doporučených úkonů v rámci odborné údržby zboží v reklamační 
době zahrnuje i bezplatné poskytnutí spotřebního materiálu, pokud je k provedení těchto úkonů 
potřebný.

Pro fakturaci ceny za provedení poreklamačního servisu platí obdobně ustanovení či. IV s tím, že doba 
splatnosti daňového dokladu (faktury) bude stanovena na 30 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.

VIII.

Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího se splněním dodávky je prodávající povinen zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.

2

3,

V případě prodlení prodávajícího s odstraněním závady zboží v rámci reklamačního servisu ve lhůtách 
podle čl. VII odst. 4 je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní 
ceny zboží za každý započatý den prodlení až do odstranění závady, dodání nového zboží nebo 
odstoupení od smlouvy kupujícím.

V případě prodlení prodávajícího s odstraněním závady zboží v rámci poreklamačního servisu ve 
lhůtách podle čl. VII odst. 4 je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z kupní ceny zboží za každý započatý den prodlení až do odstranění závady nebo do okamžiku, kdy 
prodávající po prohlídce zboží oznámí kupujícímu, že závada je neodstranitelná. Pro účely stanovení 
smluvní pokuty se do doby prodlení prodávajícího nezapočítává doba, po kterou prodávající zajistil 
kupujícímu zapůjčení náhradního přístroje, který lze použít ke stejnému účelu jako zboží.

4. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny za řádně dodané zboží ve sjednané lhůtě 
splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,02 % z fakturované 
částky za každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení.

5. Právo na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

IX.

Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy některé ze 
smluvních stran za podmínek dále uvedených.

2. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od smlouvy v případě, že

a) nastanou okolnosti, které smluvní strany nemohou ovlivnit a které zcela a po dobu delší než 90 dnů 
znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky z této smlouvy (vyšší moc), nebo

b) druhá smluvní strana porušila podstatným způsobem své povinnosti z této smlouvy.

3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že

a) na majetek prodávajícího byl prohlášen konkurs,
b) prodávající vstoupil do likvidace,



c) prodávající je v prodlení s dodáním zboží delším než 10 dnů,
d) zboží je vadné a nastane některá ze skutečností uvedených v čl. VI odst. 6,
e) činností nebo nečinností prodávajícího vznikla kupujícímu škoda nebo její vznik hrozí nebo bylo 

poškozeno dobré jméno kupujícího.

4. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny 
delším než 60 dnů.

5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Po skončení reklamační doby podle čl. VI odst. 2 se 
však účinky odstoupení od smlouvy vztahují pouze k závazkům smluvních stran, které se týkají 
poskytování poreklamačního servisu.

X.

Uveřejnění smlouvy v registru smluv

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní kupující, a to nejpozději do 10 
pracovních dnů od uzavření smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu za účelem splnění 
této povinnosti nezbytnou součinnost.

2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí stím, že kupující, v souladu s § 3 odst. 1 zákona o 
registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty informace, které 
nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (např. osobní 
údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k nehmotným statkům), případně též za 
podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou 
obchodním tajemstvím smluvní strany splňující stanovená kritéria. Kupující však není povinen 
znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných 
rejstřících apod.

3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované v § 504 
občanského zákoníku, prohlašují smluvní strany za své obchodní tajemství:

a) prodávající: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství prodávajícího

b) kupující: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství kupujícícho.

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je úplný.

4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit 
uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu ochrany 
obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou část smlouvy 
nebo metadata prohlásila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, jakož i k provedení 
jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadat postupem dle zákona o registru 
smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost.



Závěrečná ustanovení

1. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti do výše 6 600 000,- Kč, které se 
vztahuje na případnou škodu způsobenou kupujícímu při plnění závazků z této smlouvy.

2 .

3.

Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou adresu 
smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana písemnost 
nepřevezme, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním dnem po předání zásilky 
provozovateli poštovních služeb, i když se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za poslední známou adresu 
smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, případně nová adresa, kterou 
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.

Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými 
ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského 
zákoníku.

4. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena 
platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani 
platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné 
nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem 
a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se v důsledku 
změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem 
a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by 
takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně 
závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené ustanovení nenahradí postupem podle věty 
druhé.

5. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného řešení 
nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 -  Technická specifikace nabízeného plnění
- Příloha č. 2 -  Pozáruční servis

- Příloha č. 3 -  Seznam poddodavatelů (případně čestné prohlášení prodávajícího, že provede předmět
smlouvy bez poddodavatelů)

- Příloha č. 4 -  Kopie pojistného certifikátu
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jednatel
BULLET1N.CZ s.r.o

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 
ředitel Ústřední vojenské nemocnice 
Vojenské fakultní nemocnice Praha



oha č. 1 Kupní smlouvy

hnická specifikace

Název

Brumaba CL Genius EYE

Zahmuie:
- Hydraulický pohon I

- Otočná kola 120mm s brzdou I

- Napájecí systém 24V s baterií a nabíječkou

- 8 pamětí

- Ruční ovládání s magnetickým úchytem I

- Výškově nastavitelný 51,5 -  94,5 cm

- Speciální podhlavník

- Transportní rukojeti

- Integrované opěrky obou rukou I

- Visco-antistatické polstrování

- Pedál s možností montáže na podvozek (s pamětmi)

- Stavitelné rameno pro ruční ovladač

- Univerzální úchyt (určený pro stavitelné rameno, apod.) I

- Rameno pro kyslík

- Silikonový pás pro zabezpečení pacienta



Ú V N
ÚSTŘEDNÍ v o je n s k á  n em o c n ic e

J  Vojenská fakultní nemocnice Praha

P říloh a  č. 2 -  P o zá ru čn í serv is

Poreklamační servis Výrobcem předepsané kontroly

\Cena servisní hodiny 
(v Kč bez DPH)

Cena dopravy 
(paušální cena* v Kč 

bez DPH)
Perioda 

(počet měsíců)
Cena kontroly 

(jedné kontroly v Kč 
bez DPH)

960,- 960,- 12 2.900,-

* paušální cena zahrnuje -  veškeré náklady spojené s dopravou servisního technika do místa plnění



BULLETIN.CZ s.r.o. 
Lipová 724/9 
250 88 Čelákovice

IČ:26191334
DIČ:CZ26191334

tel: +420 608027094 
jiri.korinek@ bulletin.cz

P říloh a  č. 3  -  S ezn am  p o d d o d a v a te lů

v
Č estn é  p ro h lá šen í

My níže uvedený dodavatel, účastnící se zadávacího řízení organizovaného k zadání níže uvedené 
veřejné zakázce, čestně prohlašujeme, že:

Dodavatel: BULLETIN.CZ s.r.o

Sídlo: Lipová 724, 25088 Čelákovice

Název veřejné zakázky: ÚVN-VoFN Praha, obnova zdravotnické techniky a nákup 
nafukovací modulární haly

jako uchazeč o tuto veřejnou zakázku nemáme v úmyslu plnit VZ 
prostřednictvím poddodavatele.

V místě: Čelákovicích

Dne: 20.9.2017

Osobou (osobami): Jiřím Kořínkem

Podpisy:

mailto:jiri.korinek@bulletin.cz
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Pojišťovací zprostředkovatel 2

z r n ím
Allianz

Nezapisujte do ochranné zóny

POJISTNÉ SMLOUVY

505577984
Pojištění podnikatelů PRO Podnikatele

Pojistitel Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 6 5 6 /3 ,1 8 6  00 Praha 8, Česká republika Bankovní spojení: Un iC redit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 152 5 /1 ,1 4 0  92 Praha 4-M ich le  
ČO 47 11 59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v  Praze, oddíl B, vložka 1815 Variabiln í sym bol pro platby pojistného je  číslo pojistné sm louvy

Číslo účtu: 2727 /2700 , konstantní symbol je  3558 
IBAN: CZ8527000000000000002727 , SWIFT: BACX CZ PP 
Smluvně zm ocněný pojišťovací zprostředkovatel smí inkasovat pojistné 
pouze na inkasní blok Allianz pojišťovny, a. s.

Aww.allianz.cz, NON-STOP +420  241 170 000, info@ allianz.cz
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8. Pojištěni odpovědnosti ZMĚNĚNO • SJEDNÁNO
I. Z ik ladn i pojištění odpovědnosti

i imit pojisinél to plném

TToT Ol Ol 0 S
š poli; účast

1 11Í°I °l o
Celkové rodili pTtjmy firmy

i NsLoTo
PojišJ ění odpovědnosti z provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou výrobku)
Pojíst -mé činnosti

Roční příjmy
Pojistné

Pojištěni odpovědnosti z provozní činnosti a pro případ škody způsobené vadou výrobku
Pojištěné činnosti ______________________________

005102 - Výroba instalace a opravy elektrických strojů a přistrojil, elektronických a telekomunikačních zařízeni, 016 31 - 

Vet ;oobchod a maloobchod zdravotnickými prostředky, -

Pojíst >né činnosn (sazbované podle plochy kanceláři)

Po|i
a
šlěm odpovědnosti z provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou výrobku)

né činnosti (sazbované jinak než z příjmů) ____________________

TTTTT tis
Kč TTTTT'

Roční příjmy
připadající na tyto činnosti Pojistné

1 1  r r r tis.
Kč L i J I  1

2 (vyjma škody způsobené vadou výrobku)

Plocha kanceláři Pojistné

TTTTT 11:11
Pojistná částka budov/

tis.
KČ

Počet obyvatel Pojistné
— ■— a— i— ■— a—

Základní pojistné za pojištění o d p o v ě d n o s ti...............

Sleva za spoluúčast
II. Slevy
Sleva ta propojištěnost Sleva ra pojistné

n r r T I [Jo Kč T J G J Q á KČ ITLLJo

minimální pojistné

a za orrrrro

Pojistné

I |3;8|2|1

Sleva za obrat

Pojíš né za po jištěn i odpovědnosti pa slevách 

III. P lirážky

Rozšileni úzamni působnosti

nesjednáno
Koefk lent

Pojistné

l l3Ž8|2>1
Spoluúčast

IT T T T
Přirážka

r r r n
Koeficient

(* m r i o Pojistné

Pojisi né za pojištění odpovědnosti včetně přirážek 

IV. Rozšířeni pojištění odpovědnosti Limit pojistného plněni Spoluúčast

! D 
N

e čl. 9 odst 7. ZPP-OP:
íhraca nákladů léčení ZP a poskytnutých dávek sociálního pojištěni T T 3 ofoT o

DIp či 9 odst 8. ZPP-OP: Škoda způsobená na převzaté věci I h oMo
3. Dle či. 9 od«. 5 ZPP-OP: škoda způsobená na věcech zaměstnanců I |1 O C

P

O

4. Dle čl 9 odst 6. ZPP-OP: Skoda nebo újma zpfiUobená při piaktickém vyučováni I h o o o

5 šk xta způsobená na pionajatých nemovitostech h lo o[o|o
¿1 IŠŽ^P-ÓP škoda způsobená na věci užívané movité

I li

oocz>

a 14 flSp-ÓP Škoda způsobená na odložené věci a vnesené věci
I h ololo

8. 01 čl 16ŽPP-OP Jiná ujma na jmém hlo ololo
9 I í 11

10 L L J  L
Pojistné celkem  za pojištění odpovědnosti

r  13m i n
Pojistné

T J  i ofolo KČ |3: l\ 1|()«
I h o| o| o Kč i í t i t o t
I h ololo Kč . 1 I J T T o «
I h o o o KČ T I J T I o ^
i h o|o[o Kč i m i  io«
I h o|o|o Kč 1 J  J T J o  -
I h ojojo KČ 1 I T I  lo «
1 11 ojoioj Kč J T N  1 o «
11 I ! KČ T T T T T -

J _ L J J L Kč X G T  i : «
L |7Í5 |3 |l «



Rekapitulace pojistného

1. za pojištění budov...........

2. za poj ištění věcí movitých

3. za při| )ojištění budov a věcí movitých

4. za při| ojištění skla............................

5. za prif ojištění elektroniky..................

6. za přif ojištění strojního zařízení........

ítění nákladu..........................

tění odpovědnosti................

7. zapojil

8. zapojí: 

9€
Celkem pojistné 

Slevy Obchodní sleva

Běžné (roční) pojistné 

Frekvence placení

L Í 5 i
J  % Bonus |

□ [ o j
% Sleva za dlouhodobou smlouvu- 3  roky

□ t o

□
■ . i 

t .
i___i  i 3 Oj

J□ |~~I—□ 0
□ L L i J □ [0

u □ G _ D o j
□ □ m □ [o]
L

li
K

_!__ l i
— w—b
___&„__ 0|
— r

7; 5 I!a
-----B-----

B
___fc. □

. ZÍ5 3jE
□ ;3 E 1 zJ
I l i l j f 5 * 4

0 | roční

i 
i

!____
i

I pololetní 
| (0,5x1,03) □ čtvrtletní

(0,25x1,05) □ Změna frekvence 
placení

Splátka p o jis tn é h o  (podle sjednané frekvence placení).........................................................................................................

^ átbTůčíňňčsťižmény H H . [Mě]. HO DE Konec p o jiš tě n í

I□□um 5 : 4

a m | 
| 

i 
ť

i .1---; . 
:

Kč

Počátek pojištění vzniká dnem počátku pojištění uvedeným v pojistné smlouvě a není-li tento den dohodnut, dnem následujícím po dni zaplacení prvního pojistného v plné výši.

bankovním převodem |___ | poštovní poukázkou

bankovním převodem

První platba 

Následné plaltby

Údaje o před :hozích Uveďte počet škod 
škodách a pojištěních: za poslední tři roky:

Bylo již sjednáno pojištění na

' hotovosti

Seznam dolo: ek:

Byl již odmítnut nějaký návrh 
na pojištění?

1— celkovou výši
L škod v tis. Kč

1 ano pojistitel

ano pojistitel

□ vl
r r m

Doklad č.

Příčiny

T T T T T 1
zvláštní smluvní ujednání (příloha ke smlouvě)

Z ]

Z ]

Prohlášení pbjistníka:
Pojistník svým podpisem  stvrzuje, že m u byly s dostatečným  časovým  předstihem  před uzavřením  sm louvy předány a že byl seznámen s:
■ příslušným i pojistným i podm ínkam i (Všeobecné pojistné podm ínky pro pojištění podnikatelů VPP-P1/15 Zvláštní pojistné podm ínky pro pojištění m ajetku podnikatelů ZPP-MP 1/15, Zvláštní 

pojistné podm ínky pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP1/15, Doplňkové pojistné podm ínky zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním  a loupeži DPP-P 1/15),
■ záznamenti z jednání s klientem , který  zachycuje jeho  potřeby a sdělené požadavky, a že to to  pojištění odpovídá tě m to  jeho  požadavkům, či že byl upozorněn na nesrovnalosti toho to  pojištění 

se zaznamenanými požadavky.
Pojistník proh ašuje, že tím to  pojištěním  zabezpečuje svou oprávněnou potřebu ochrany před nebezpečím i uvedeným i v té to  smlouvě. V případě, že je  pojistník odlišný od pojištěného, potvrzuje 
pojistník, že rr á zájem i na ochraně této osoby, je jího  m ajetku či jiného  zájmu.
Pojistník m á povinnost seznámit pojištěné osoby, jsou-li odlišné od pojistníka, s obsahem sm louvy a všemi dalším i dokum enty, které jsou je jí součástí, a zavazuje se jim  předat kopu pojistné 
sm louvy v úplhém  znění.
Pojistník dále brohlašuje, že m u byly poskytnuty  nezbytné in form ace týkající se sjednaného pojištění, zodpovězeny veškeré jeho dotazy a že uvedl všechny údaje týkající se sjednání té to  pojistné 
sm louvy pravdivě a že nic podstatného nezamlčel. Zároveň prohlašuje, že veškerá jeho  prohlášení uvedená v té to  sm louvě a záznamu z jednání jsou pravdivá. Pojistník se zavazuje oznám it 
pojistite li veškeré zm ěny údajů vztahujících se k té to  sm louvě.

Zpracování osobních údajů fyzických osob po jistite lem  a jeho  sm luvním i zpracovateli se provádí v  souladu se zákonem č. 101/2000 Sb„ o ochraně osobních údajů, a to  za účelem  sjednání a plnění 
této smlouvy, bo dobu její účinnosti a dále po  dobu nezbytně nutnou  k vypořádání všech závazků. Osoby, je jichž údaje jsou zpracovávány, byly poučeny o svých právech, zejm. že mají právo 
přístupu k osobním  údajům  a na opravu těch to  údajů. Poskytnutí údajů je  dobrovolné, n icm éně v rozsahu některých, zejména adresních a identifikačních údajů, je nezbytné pro uzavření sm louvy 
a pro plnění prav a povinností z ní vyplývajících.

Obsahuje-li přijetí nabídky dodatky, výhrady, om ezení nebo jin é  zm ěny proti původní nabídce, považuje se za novou nabídku. Přijetí nabídky s dodatkem  nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 
z. č. 89/2012 Sb. je  vyloučeno.

Smluvní strany ujednávají, že se na vztah založený tou to  sm louvou nepoužijí ustanovení týkající se adhezních sm luv (§ 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb.). To neplatí v případě že pojistník není 
po d n ika te le m 're smyslu § 420 zák.č. 89/2012 Sb. -

Pojistník souhlisí, aby jeho  adresy uvedené v té to pojistné sm louvě byly používány ve všech pojistných sm louvách evidovaných pojistite lem

r~2~|T|. fČT| 9~|. |~21 0 J T |  7
datum sjednáni

zpracováno místo sjednáni
podpis a razítko pojišťovacího zprostředkovatele 

neto zaměstnance Allianz pojišťovny, a. s.


