
SpoMnoa ikuptny thyssenkrupp Výtahy, s.r.o.
Thy$«ř*íupp

Bevator

thyssenkrupp

SMLOUVA O DÍLO - Servis výtahu

uzavřená dle § 2586 a násJ. zákona č. 89/2012 Sb,. ob&mského zákoníku, 
ve znéni pozdéjSicři předpis (dále jen „NOT)

fcísteanJouvy: T1S-141

ČLI-smluvní STRANY

MMařská škola Praha 9 - Hostavíce 
U Hostavického potoka 803/71,198 00 - Praha 9

.ředfteSca

Objednatel;
sesidl^;
Oprivnlný zástupce
ve vécsch smluvních: 
telefon-e-ma9;
Bankovní spojeni:
Číslo účtu/smér. kód:

IČ:
DIČ:

společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1627

07020724

ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o.
Bucharova 2641/14,1S8 00 Praha 5 • Stodůhy

2. Zhotovitel; 
se sldi«n;
Odpovědný zástupce
ve věcech smluvních: 
enfnall:
ve věcech obchodních: 
telefon-e-maíl: 
ve věcech servisnldi: 
telefon-e-mail:
Bankovní spojeni: 
či^ účtu/směr. kód:
IČ: 61507229
DIČ: C261507229

společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 29967
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SpoMnoit thyssenkrupp Výtahy, s.r.o.
Thyts«r«i\ipp

Etf Ktor

ČI. II-PŘEDMĚT SMLOUVY thyssenkrupp

Zhotovilel se zrazuje vykonávat pro objednatele pravidetnou údržbu a servis (dále jen ,.[»avidelný 
tefvisl výtahových a/nebo pfepravnich zafizeni blíže specifikovaných v pfiloze £. 1 teto »nlouvy, která 
je její nedílnou součásti (dále tÚ jen jafiienrx v rozs^ dle ustanoveni táto smlouvy a Všeobecných 

obchorfriich podmínek servisních smluv zhr^vitele (dále jen ,VOP SS*), která jsou nedílnou součástí 
této smlouvy jako její pfiloha č. 2, a objednatel se zavazuje zhotoviteli za teto činnosi piatit cenu 
sjednanou v této str^vé a poskytovat mu veškerou nutnou součinnost.

29)otovítel se zavazuje poskytovat pravidelný servis objednateli v intervalech, dobé a mlsté sjednaných 
v příloze č. 1 této smlouvy.
Rozs^ pravidelného servisu poskytovwiý zhotovitelem v rámd této snáouvy je uveden v příloze č. 1 
této smlouvy a fidí se pokyny výrobce příslušného zařízeni, servisními postupy zhotovitele, 
rozhodnutími a vyjádřeními o^ánů stMnl správy, obecné závaznými právními předpisy, které se na 
předmét této smlouvy vztahuji, a platnými českými technickými normami ČSN 274002 a ČSN 274007, 
ve znění jejtoh noveteací, resp. normami je nahrazujicimi. Povinností vyplývající z provozu zanzeni jsou 
dány i pro objednatele výše uvedenýnv obecně závaznými právními přédp^ a českými technídcýrrš 
normami (ČSN).
Pokud si smluvní strany sjednaly v příloze č. 1 této srrdouvy (Nši dohodnuté činnosti a/nebo pokud si 
smluvní strany ^ednďy v smiadu s d. Ill odst 2 a 3 VOP SS vicepráce. vztetouji se na né veškeré 
podmínky této smlouvy včetné VOP SS, pokud z kontextu (např. odst. 2 a 5 tohoto článku) nebo 
z výslovné úpravy nevyplývá pnak. Záruku za jakost posk^je zhotovitel pro vicepráce a další 

dohortouté činnosti případné sjednané v příloze č. 1 této smlouvy, pouze pokud je to výslovné sjednáno

ČI. in-CENA A ZPŮSOB PUTBY

Objednatel se zavazuje hratfit zhotoviteli za pravld^ý servis zazeni vykonávaný na základé této 
smlouvy ceny uvedené v příloze č. 1 teto smlouvy. K cenám bude připočtena přistušná sazba DPH 
vyjma uplatněni režimu přenesené daAové povinnosti dle ustanoveni § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdé^idr předpisů.
Objednatel prohlašuje, že není plá4ram DPH. Připadnou změnu st^tu dle předchozí véty je objednatel 
povinen oznámit písemné zbotovitek nejpozdéji do Ifl dnů ode dne, kdy taková zména nastane.
Cena za pravidelný servis bude fakturována 1x za kalendářní čtvrtletí, a to vždy na začátku období 
příslušného kai^ářnlho čtvrtletí ve výS uvedené v pflkse č. 1 teto smlouvy. Případná poměrná část 
ceny za pravideiný servte od začátku účinnosti této smlouvy do skončeni příslušného kalendářního 
čtvrtletí bude fakturována spolu $ první fakturou za celé kalendářní čtvrtletí.
Cena a způsob platby za další dohodnuté činrtosti a za vicepráce včetné použitého materiálu se řídí 
zejména ČI. III. a IX. VOP SS.

ČI. IV-Záruční podmínky

Zhotovitel odpovídá za řádné a odtxvné poskytnuti plnění/pravidelného servisu dle teto smlouvy a 
poskytuje objednateli na toto pbiéni záruku v délce 12 mésicú. Záruční doba na baterie a akumulátory je 
6 m^iců od data jejich výrnény. Záruka ^otovltele dle předchozích vét se nevztahuje na poruchy 

zařízeni vzniklé vdůslerhtu užíváni zařízeni v rozporu s příslušným návodem nebo s poslušnými 
předpisy, v důsledku neoctoomého používáni, úmyslného čí neúmyslného poškozeni (vandďismus) a 
v důsledku poškozeni způsobeného vnéjšiml vlivy či nepředvktatelnýmj udÁjstmI (vyšSi moc). Z^ka 

zhotovitele se nevzt^uje na materiál a dily, jejíchž opotřebeni vzniká běžným provozem zařízeni
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Záruka se rovnéž nevztahuje na vady, které vznikly v důsledku stavebních záv 
straně ot^natete.

2. Záruka zhotovitele zaniká po zásahu objednatele £i tfetl csoby do zalizeni bez pfedchozího písemného 
souhlsu zhotováeie

3. Záruka za jď<o^ zanzeni dodan^o a ín^lovaného zhotovitelem bude poskytována v souladu se 
smlouvou o dik) na dodávku a instalaci zanzeni, byla-ti uzavfena. 6udou-li splněny záruční podmínky 
dle smlouvy o dito na dodávku a ínstaiad zahzeni, budou s^visni opravy a odstraňováni vad zcizeni 
prováděny po dobu záručni doby piynoucf z takové smlouvy o dílo bezpla^.

4. Záruka ze smlouvy o dHo na dodávtej a instalaci zanzeni se nevztahuje na servisní opravy a 
odstraňováni vad, které vzn9dy v důsledku přirozeného opotřebeni, úmystoého i neúmyslná 

poškozeni, neorftomého používáni či jakýchkofiv zásahů objednatele nebo třetích osob, v důsledku 
nedodrženi příslušných popisů nebo použiti nevhodných provozních prostředků a d^ na servisní 

opravy a odstraňováni vad, jejichž potřeba vznikla v důsledku stavebních závad či jiných důvodů 
na straně objertoateie. Záruční doba na baterie a akumulátory je 6 měsíců od data výměny zařízeni 
ot^nateii.

1.
2

ČI. V - EK)BA TRVÁNI SMLOUVY

smlouva nabývá platnosti d{)em a účinnosti dnem 1.9.2018. 
Tato siTdouva se uzavírá na dobu urytou v délce trváni 5 let.

ČI. VI ~ OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Právní vztah zteožený touto smlouwu se řkJí ustanovenirn této smlouvy a VOP SS. Práva a povínnosb 
smluvnich stran touto smlouvou nebo VOP SS neupravená se řidi NOZ a datšimi obeote závaznýrra 
právniin předpisy.

2. Jakékoliv zmény této smlouvy lze činit jen formou piserrmého číslovaného dodatku odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami. Tímto ujerfoánim není dotčeno ustanoveni čl. III. odst. 4 a 7 a ČI. X. odst. 1 
VOPSS.

3. smlouva je vyhotovena ve 2 steýiopisech splatnosti originálu. Každá smluvní strana obdrž! 
po jednom vyhotoveni smlouvy.

4. Objednatel na sebe přebírá dle ustanovení § 1765 NOZ nebezpečí zmény okolnosti. Smluvní strany 
vylučuji aplikaci ustanoveni § 557, § 17^ a § 1800 a §1805 odst. 2 NOZ.

5. Právo na náhradu škody a práva z vadrteho plněni dle této sn^ouvy se promlčuj! ve lhůtě jednoho roku 
ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

6. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které by mohly vyplynout z této smlouvy nebo 
v souvislosti 8 ni, budou rozhodovány u soudu české republiky příslušná podle sídla zhotovitele.

7. Smluvni strany výslovné potvrzuji, že základní podmínky této smlouvy ^ výsledkem jednání 
smluvnich stran a každá ze sn^uvnich stran méta příležitost ovlivnit obsah téchto z^dadnich podmínek 
smlouvy. Tato smlouva včetně jejich příloh a VOP SS obsahuje ujednáni smluvnich stran o jejím 
pfedmětu a všech jejich náležitostech, které smluvni strany ch^ v teto smlouvé, jejích přílohách a 

VOP SS ujednat a které považuji za důtežité pro závaznost této smlouvy, což niže stvrzuji svým 
podpisem.

8 Nedílnou sraičásti této smlouvy jsou nástedujíci přílohy:
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příloha č. 1 - Specifkace zařízení, cena a rozsah sjednaného plnéni 
příloha ó. 2 - Všeobecné obchodní podmínky servisních smluv zhotovitele

thyssenkrupp

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Praha 9 - HosUvioe 

U HoStavkjcého potoka 803/71 
iC; 070 20 724
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Pfiloha 11

Spoctfikaco zafízoni, cana a rozaah ajednaného ptnini 

Typ atfvianich alužab; ZÁKLADNÍ Čhlo amiouvy: T1t>141

Ofajadfurtal:
3. Ot^natel: 

sesfďetn:
Oprávnlný zástupce 
ve vAcech smluvnich; 
telefon-e^nail:
Bankovní spc^i: 
číslo účtu/smér. kód:
IČ:
DIČ;

spolefinost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1627

Mafofská Praha 9 - Hostavice 
U Hostavického potoka 803/71,198 00 - Praha 9

Zuzana Slepičková, fedílelka

070 20 724

Ostfoy oprávněné jednat v provozních z^ežífostech na straně objednat^; ..............

Typ budovy (vefejná/heveféjná): 
Budova (bytová/hebytová): 
Výrobce:

navafajná
nebytová
ThyasanKrupp

PriYHIt<nÝféfV»
Inlarvd Provozní prohlídky (PP); 1x za 2 týdny
Interval Pravidelné preventivní údržby (PPU); 1x za 3 měsíce 
Interval Odborné prohlídky (OP); 1x za 3 mitica
Interval Odborné zkoušky (OZ); 1x za 3 rc^

Uinistin(zaftzan((adTaaa) Typ , Mosnost PoM 
výtahu IhsI aianto

Mw ni cana a 1 rok 
puaatom/fiah]

U Hostavického potoka TTnnasrKiw ncpfúetca A1 1000 2/2 10631,-
CatMin za 1 zalizenl; 10 631,-

Rozaah amhivnich iiímoati; PPU ♦ OP t OZ non^op (fispadnk ThyaaanKnjK)

Další dohodnuté činnosti:
Interval Inspekční prohlídky (IP); 
Smluvni cena Inspekční prohlídky (IP); 
Smluvni cena za dopravné a prád;

1x za 6 lat
dle platr^o ceníku zhotovitele 
dle platného ceníku zhotovitele
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Paui^i c&ia za provoz SIM karty 
pro GSM bránu (pokud je použita) 
Vicepráce:

thyssenkrupp

40,- K£ / misie /1 zafizeni
dle platného ceníku zhotovitele nebo dohody stran

Roweh sjednaného olninl - orevidefctv servis e datlí ttohodnulé «nnoeti

Provozní prohHdky (PP)
- zhotovitel provede 1x bezplatné zaškoleni pracovníka cd^natele a Provozní prohlídky provádí 

ofajednalel
Pravidelné praventhrni ůdritM (PPU)
- iišténi strojovny, Sachetni prohlubr^ a stropu výtatové klece od provozních nečistot (nejedná se 

o čištéfli po pfesiavbé, stavbé, čišláni toxických látek, pni^kú vody atd.)
- pravidelná kontneda zahzeni výtalw zahrnuj kontroly odchylek provozních parametrů, sehzeni 

vloierancich povolených pMjšnými normami nebo pokyny výrobce, přezkoušeni funkce 
zaMzeni, mazáni apod.

- pravidelné posuzováni opotřebeni části výtahových zařízeni a technického stavu s doporučením 
rozsahu preventivnich oprav

- bezpečnostní kontn^ funkci a provozu zařízeni výtahů dle bclmických požadavků a předpisů 
výrobce

- kčxitrola funkčnosti dorozumívacího zrfizeni umtstnén^ v kabiné výtahu

Odborné prohlídka (OP)
- v rozsahu stanoveni ČSN nebo předpisy výrobce

Odborná zfcouika(OZ)
- v rozsahu stanoveném ČSN nebo předpisy výrobce

Inspekini prohlídka (IP)
- z^méniprovedenUPnezáviaýminspckčnimorBánOTi v rozsahu stanoveném ČSN
VyproMnl
- pracovník zhotovitele se dostaví k vyproštěni nejpozdéji do 1 hodiny 
PrKovni doba zhotovittle 
v pracovních dnech 730 -16:00 hod.
Provosnl poruchy - Pohotovoet
- veškeré práce budou prováděny v béžnó pracovní dobé zhotovitele (v pracovních dnech od 7.30 - 

16.00 hod., s výhradou možné zmény); v případě, že je nutná pňtomnost servisního technika 
k opravě poruchy výtahu, zhotovitel nastoupí nejpozdíji do 12 hodin po oznámeni poruchy 

v pracovní dobé zhotovitele _______________________________________________________
Veškeré požadavky na opravy a vyproštění je objednatel povinen hlásit na tel. čisto dispečinku 

zhotovit^ 844 100 104
Objednatel: Zhotovitel;

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Praha 9 - Hostavice 

U Hostaviritčho potoka 803^1 
IČ; 070 20 724
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ POOVÍNKY 
SERVISNÍCH SMLUV

£.10014

ob&'toditipoiieimlhyMiKRtipV^Mjr, uo..MkksimaiGtanMa 
2S41/t4.166 30 Pnta S • IČ; 61S0;2», apMné vKMMho 

■oudu v PfiíM po6 tli C 29667 (dále JMI jdMovW^

thyssenkrupp
6. Vpftpacé, Ž8 čauci b»0PH ,7twyn>lriim bude wíčii než ICO.-

K& 0 iŤúMm oMMUn fatMiOMl p3 oliMiMiil tiffrwi Wdmfiniho 
pcvMu YO vý6i 70,' Kč pkii oi^ a latoi MId ipystvvrw tMuiu. 

r ZhoD^iW 6 ofijiAuiii m Odhodu li cour o pMihř omŇi tjoáwté v 
aeráni fintouvé sa te&taočni 2»)du|l o Uadni pmntuÉtii 
nwooA mmtM, vyfwti wipyrn flRnKR|in iriPim ■ pn&mWů 
kUmiáfat rok. a Id «ldy $ jfjrwical odpnmlho dne kaendtfhiho mčslce. 
ynM Mi WM vyMrti DUilfiÉ uMm. ZhoBivW p Mmn 
otpdnMi o Bddffi an padli PIMM y6(y MarmoMt

Cl I. Vle^B^NA USTANOVENI

1. Tyto vtabMn tňckcáv podrninfcr senNnich Minr C. 1/2014 ztatoylM 
i0m jr> .VOP !•*) NOU yydlviny vioíMd • Mtonewnlm f 1761 Mna 
t WK12 Sb., cManakAto aNoanfaL vt znáni poTrUjilrh pNopNÚ (dito ja 
MOt)

1 VOPSS a sIémU nadálou BučtoÉhaždÉwrAiuMy o (No. JeJtntptaMtBrn 
ji přMtorié kdrfti • anto (dito ja ^raiditný anrtť) vjahovýen 
ihibo ptopMicn aAanI (dito ^ .allBáO- uaatoné na) lýdckou 
nebo prtoMou oaobou a toani objrtnatoto a Muíitoitoiii (dito ton 
^aavlal oaitoM) e ur6| túá jitoio obiitoL naM mmh maawat 

fm.

Cl l-Pft^T SMLOUVY

1. Ptodniton anato afawy ji liiaat ihotonINto pMdN pto očtoMtoto 
pratotoiřy anto aAaaL itti apecMMa^ « arverV adoiito vtotné 
topcit pNob. i Mak obtodnattto a vb tma ptoet Mnanou aru • 
potoyM zhatoM atom nutoa ioito^

Z Zhotovili a andzuto podqitM prMtoiý anto toi antonJ mŘMf 
vMá A dobi toMrych v Mm aicuiá- 

Z Praiditoý anto. tm. toOnototo pM dto senani aiouvy* |k» 
dDkonflaa. lap. ptodtot, jtoM NuMal ptodM epOutototo ataa) 
douto Mmu ijfiehi po pfoadal pináto db aervtorJ srNoivy. |. uM
MM di.pfMa. Ptodin toMtoych jMrii dto antoto adouvy to 9bbi 
pouN a ztotooi žádal jatoto Mual aany.

ČL fV-niAVAA POVaNOSnZHOTQMTELE

1. ZhotoM a amajji PototoM pň pQtoyMri pbénf (te santont aibwy 
iptototonu páfl • dodrM brnfraini fiygiaM ipnapoiM 
ptodptoy Pile a gictwtol mzlíí dcdrtont atotrt pOBtonoiS vddaa 
beipadnai i octoeny MM pA ptoei 

Z NaMMtoaptodtosnabfžpeeitoDdyaaAanl 
Z Biltorn paviitotoé ptoaniin gdtoby nto zhotoM mm pnviN ba 

ptodcruáno aďiNa objadnatoto Mo afM pfoaam
opcdVbaych dtobnýUi dliú ahanl do ZOQO,- Kč ba OPH w6aré
pÍAa ak. aby ptodÍM pnpadni potoli aftM a atM sactonlMai 
prpim aAará ObtodaM to pMtop ttoto Mto ntodady vtoadL 

Z Vpflpida pcfujy ataařrt Mifané atodnPNtom toá ihatoM prtoo 
pávat ba ptoáboaic aouHuu ab(sdali(e tpmi Maní do výla 
8l0B0<- K£ ba DPH Mbié ptoa i mMIto- Caru a dopáa ani v Hmtli 
Oto ptodchod váto Mnuto. Obtodntoel 0 povian tokto vzrtoto nIMacto

1 ZbetovlN převede a aNM plarané obtoOnávky cátodnatoto v ptodam 
dMwM NIMI ahotai dooia a obMy aCan abjpMtoto 
ZMM to i^otoM cMnifl ftoáaowt cĎtodfatoi Ji oanltti žtatovteto 
PNiWw a QTv asMani a daiiaBvt jp povran aa aoNM gTOPwp 
uhtoda v toM raNhu. rwM v aanM artoouvi toádnáio jtotoi 

Z VpApadá.ladoitobvýmMutoltoOHbtolallM. toMloviaiOtotonIn 
Mto ČM aftato odvdtt a aáil toiUi NMiaci ObjiítoaW I peatupan dli 
ptodchoN váto itodpwto auhtop i in, 2e neina raní a JtooMt/narvadv 
atováMaCan. Nákady Mtonb • toMtool itotooh eáto allani 
nm mnivai.

a II - OENA A ZPUN06 PLATBY

1. Cent a prntoaato aM a daH) dDhsdriito tonoto Ni ttovM aniouyy to
•todnlna vafíM atouvá ala toaaa cbtodaNtofi aamotovoitolm 
pánoM a Mhoni M Mnato. i to a ztotooá dMovpU) doitodú- 
Mur, vyeNManydt tooteiítotont. Doba atotooto toMy thetovlNIi 0 U 
fcNadiŤiítí diů ocii <fae siMeri ttokiy-

Z Cana dto odN 1 toaio fiNntoi naahnuji ajrrda oany a opavy 
pipvcflifcft poueři a&zani. any a vyproNInl oab a aAzerí • dito ceny 
a optovy )iiM podaba Mkli iMénin afíani v mponi a pAakdnym 
nawadai nNio i pANilnymi ptodpay. v diJtiadku nea&ornáno pouMm. 
Cayitořn 0 naOntodnyrn poáa«aai fanditomM) poiknMn 
ipútobaiiton vrdlNM Nvy 6 njptorlsláNNnymi udifiaato (vyiái mocj abo 
ntoiM o^adnáttto Cl Vtotfi oacb bez ptodtfioM ptoernnario aototoau 
tPioipwlNto Dito y llchlo ortoch natoou ahady cm a opravy. JtočTd 
podbbe valkto ydCatodkj stovMch záad O jrijch důvodu a toané 
cbto^Ma a Rtotody apoiaa i poftantoi ninadiM dilů aphikNaniN' 
včetné náUadCi ns vpránu i iniiatoQ Tato uatonovaim afKu 
eotoana práva a Miky a toM bytod aruki tfotovtiNe'fl potoytuto 
6 sphéry ziiuM poMnfcy.

1 CaitoapMNMmmdNodM 2lořotoOirttuVOP$5,)NQŽttokÉkoto 
ptoánl zhotoviato pnavedere nad totrec pnvddniho sendsu a dallk^ 
dNiotoMých tovoib atodnvtoch arvisni smlouvou (OiN Jm «vlMpfáa*). 
I to vůM (narNU. aáfwidnish diú i dopravy, nejásá ahray v oani u 
craddetoý aanto ani v aná a aife dohotouia CnoN stodnrto dto aMsni 
motíff i vypto^> zániku sentondi itotob zhamtoN [dito ton .eanlli’; 
ptaOniko ke d« pfovKtoni plnán zhotoviderF a zan nNvadnich Jit 
ntonr^uCychvarNudutoiidBli OcatottoMMavezuoaryapMdto 
StodchozJ vity i/iradZ a to yůatrá péraScy a pátí ptovčasovou prád o 
aMcfi a drtích praaomho fctdu uvedina v oMu. ObjíibM pmhtokito. 
2e a ptod poMwn arírtsni snbuvy seznarryl saktuNun antoirr 
Movtoto

Z Cdny a atom wtomtoto dto odr. 2 a 3 tohoto Cttrtoj VOP SS rrxihoj být 
toadnány odcbytoá Od anlkt zhotovcato a aktodl dohody srrtiftnld) srán. 
a to 1 formou emtoto b toau.

Z V pApodé pnJeni optodnNee sptotoou any )• zhotcviai opmvnin 
pdZpMdtott Vll.aci vw oduZinabodVOPSS.

čl v - nUVA A raVWMOSn OUEDNATG.E

1. OitodnaNiprtfdaitoaiSiapravidBaiýMn^h^nidNbdohQMabnnal 
dli arvtoftl tmu/f naamp ani navMajI rtoroky nmb aob vůb 
Mtoittol a le waru apakytovortl piavidatoábo aarvtou dto aarvtorv 
•Htouvy PN daiNaBná Inartorii kryl

Z CttoJnatoi m zsmm pakytooiA MovMl vaNaoj m\i6etútí 
dtoaarvan amlDwy vdalnl toá^ peitobnau ktoMmu peakytovim 
ptoáni dto seivM sMuvy zhotovtotom. Nipoakytoáto obtodnaW toto 
•iučvM. rNdopto k prodaní Movaato i palMMiritoi padni Ni arM 
Káuvy a objedrietol 0 povnan uiKadl movcN pfipaúna onNou Sáodu 
yjÉto vyii. Za Mdý toieid Mtovtoto na mnao ptoim. ktory byl aMn 
vototodkb JMiftl fl cpomenjH ntyilneteto. vdůMu čehož zhctovM 
tvnohi poakytooA ptoiní dli sanM sirtoMry, 0 cb00m0 pcwnan uhradí 
zftotovltoi CéMj ve i/jfU 1JOQL* KC bez DPH ta každý tokto zmetoný vyftoEtf 
ObtodnsNl ji povinen ura v earvtoni errioutá eváho Mupa ve wáach 
tcMndk, popr aiiaik zaapcú. M m poonni pakytMi zhoacMiei 
Mftencu pottocnou saubmc^ dto aarvtoa irrlaivy vdaii jejidi pfiloh 
TiMd urteto záNjpo rfijiftoiiaa jaoi povnto apniha ahtolóvN poruchy 
zaftM 6 poltohu oprav ařjBttí. v dobá adadratevani porucb 0 provadirv 
op«r mm b|t pfltoimi v nWk ptolnL po odMnirv porudi d provadan 
opay pohrdl svým púMam otoniáhii kac £ jni poIvrM o picwáení prso 
iMMtoto Vpfpecto. ži obtodhitolnaoM PlMi powviaL pm utdrtýck 
zastopcú da toto trnoMry. n«V objadnitol oprMián rMM reprovcdom 
M zhotovketom Cl Qdwma útvidu ariy » padni dto Mtori imrovry.

Z OeieitoM te zmzl# urroeM zhotovM tm ftot povétortym osobéiv 
Mlvr pAskjp k zihzsra. nejMiovat a nviechat ani m aotoo ZNMhovat 
do aflairi bez ptodchozlho psormeho KMm rtaoNato ObjadMto 
oc^ia zadctiupnas zb^^I a provczri Inhy zafíM (odborné 
iprtMQffit prohidky). ktort rruil byt pro Movaato. mp pm povdtoni 
osety kdBpGzia vpMutnem abjakto. Vpňpsdé aervanfho ZiMhu 
zhotovM nutoaho kmtortovin zaAM po naoprtvnlnam cfMni 
lacheMch dmf. aAM cbiaJnalaton t M osobou to sbpdraiB) povinen 
utvM rNtoady vznNl ztutovIH tokovýr serváním záiafwa tpoy^m 
sifvaoanna zahzan do provoaj vroaahj provadetych ómsat a váni 
dtoanitot zhotovM praiiiho ka dm raNertováni zManl. Tyto rMdy 
natoou nhrtoty v cetié a pravtoetoy larvto da sarM srrtouvy
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Ekrwior

4. ae a¥n#, niMMy • mbczptú provede velkra
cfĚíhK nuM pio ta^nfinost dobry itiv ařmm • óoóňm* pokfC 
ťioicnM o obecné j*««2Pýck pnvnich pMpiiú

& Objíteiil Ji povlRin atfiovM tnttfé/oU o vtaft Moniaach d>iéra* 
$ovtfiy.onchŽ8e0a»édéS¥9eu»M9poaqi»ártimploíni diwviani 
mtotfqr. j b bti oMM ni 9C«ob, iiiýn •• O lécno 
1 déit bez cMy nasiutoénQBt zdi takové mtonaca juu pM^étor 
obcMnito «iKWM tfmovM Mwfto OMb Ci mdi (iM jvi 
JévliBé MMBMcď) a 2a«aaj|B ae nepoaiytioul dévimi gHWnact M 
oaobé Ot^MbMdéltavuiiiidMnbMbrvMpAioiriMpAffo 
ni8«it|l vi mC| pnMpUt w ptoaoach 6 li Olné M OMby ¥ rocponi 
•ibi^ éCatvR I a|ib pftraMfiftt ochranu i uUJim dévénjííoh flkiraracL 
Tmo pMbboM OĚpidnMMi irvi ipoMonfim teinnaMi HMani MNouay. 
V pftpÍM pcwW MUrwwMii lohobanbu MobjxíhMit pMéran InMwiáfe 
ikody vsáklé Wwfm ponAanim. Tlm apiiou doMm i—iqiimv MHZ o 
oĎcr«dnlm biwnibH a Jako porubní.

t. ObiKb«Ml aMii opiivnln m plWebOřho plmiiného aniteu ůúúém 
poskKpa Jakeukoiv avou potilidM4m m ftwIniíWw vznftidu u zMdadé
aanM arntewy M Qko^

ČLM-PfUVAZVI«MĎtOřlllfiiaAllAHIUOAÍROCr^

t Ofijiiti^ Ji poMMn pflpaMM rady MklMMi « zhato^iya 
ias MiyiaMhD oditeiJ po je^ pMri • to piaerTPow formou. Qb|idnaab 
H jpMraia poliMMl odatMéni rady opravou. fiManM knou 
bezradnou vid (pMalm} mbo požodDraí pMfencu davu a ptodnané 
OMty v phpaoé, la^ radu flpbi odraank opnvou. 

t 2hotorad)apovlnairttrnMlptadnéMDdyoi2aftranlaMDdya2ntMpl) 
ODakytovMii pltifii Ma anMrd sMbuiv vdůMIth ponMnl peahnon 
ihotoMMi poval nb^rtnaMé nici tfadm oaobam. ZhMOMlel oeM povkm 
hradu objadnMMMoMi. KM mu ranMi vdOMadu ptoM Maaoiy.

etM-SMIKCE

1. ZhitodM mé pMra poaraMvIt podoVMénl pménl Mi imvImI antouvy 
azprosfi w cdpoMdnoss dia 0. Vl VOP SS tpňpadé nadoMMadri 
aoufimoié ca|aMMi. k nftaa cbMdnMM urao) eanraat aalouMe i ran 
vplip«dé pntfeni objedraiete iUhnácu srmimi cny podá aarviní 
MNouvy. nato IMiMal )i|l CM Mho fiat 1 $ Mnoitolcb éiú. a to iž do 
dna Mnáho apniri poiěroati n^rrailB Za kibdé pMOra poiulaci 
mMimqiI poatortoout aoufinoal obpdiMito da dl V. adil 2 léchlo VOP BS 
«bo db mmtú aatouvy ji obsadoMM povben uhradí zholMtol amkivrt 
pokuto ra v$M tSOO,- KC bce OPK ZhotaMal ité vpPpadé pradbni 
abpMba aMnraa imtoni craqr podto aandpii mouvy. nabo lOMéinl 
jaé M préra ra aaéuvní pobitu ra výra anMná diDBi ttiby ze fHtorakb 
oan bez OPh za nM pravidMry aanb atara apd^raiycti vaaivbM 
aniloMíé,atoatildý<tonpradiara objaúratobspnÉoíRijahopoNrnoal

1 Vpflpidé li zjratoiototo dfaodu na raané cbli^abb ft tfadch oaoe 
dcýdaknaffložntou pinéni zPoevaib db snNani rarbuvy a im kporutau 
povInMobiranaWadba V. yOPSaatoii^riria vdůMKuadtfwdni 
nrabo sraeni zafízeru. voúMaoko atorapmcn irarav nrrato oprav aflzeni 
Mrate obýBQi. vniPil |a oAianf umbllrto Ji obaMai porám iihn« 
zhotevbM arauvni pokuto va vyli oany pbini, Mraé byto zhotovlbti 
znamoMno. a to a oatov dobu aram wo pibkkffcy Oolto-i na Hrané 
obýadnraia k trrabnj znarraaZnára pMra da aarvbru Mvioviy. nato vraé 
Mio praazfca déb r«t 1 lok. b obbdnaMl povkran zrabdk zkotovbift smluvrk 
pokuto n výéi vnlMra oary a pnvkíary aanb dto aarviini amieuvy a i 
rak.

1 OobinéNn pklkcav rantvmt pcauiy M ofapdnMil mr* dotean nbrak 
ffralovMa na nakradu itedy vplnévýil

&. - UKONCOlf SMLUVNbtO VZTAHU

1. VphpadiitobrarMinkOvyauaWénariidctunauftaou lapokpiynraB 
pnmihp roku úbnnoal servini inoivy kraUé m amánrtdi sn opraném 
HTvisní smloMAJ vypoMÉdíl zjMhokdi diiradt rate bezudini důvcxto 
praanviou vypovéd* uibnou doporuteem dcpaam tvypcvédrv dcbou 
v důioe 3 mteca. tcM poOha oékr 1. der riéstodujkri^o mhaoa po zonZsri 
vypovéM draka raM^vnl Mrank a aaood upiyraMn praiintoiNa dna 
p^4iuénÉho kMandéřryio mátoce

2. i»4i sanM raidoina utaMPna na aobu irdtou a r)cdaAodnoj4 n rarfumi
Mrany prodbž^ ae Ogcmi tměn aravan^ aontoivy automaioiy o sto,né
obdob a a Mratoýff podniRM pokxxl jedna a vniMnlcA am praamné 
rraadto eiM mluw smé oznamin doradar^ nepozdé^ lA raéMa

thyssenkrupp
pMd iM^toa MidHné dooy inM vMouvy. ta O bkoué pradbutani nanM 
ibarrL

X Pokud QbýadraM pOAái rara paranoid podle aanrani imtouvy a RfidM 
Mnou napriM ttradnihciiavuaMdo UMtoedaMradontoail pAalulna 
gbenuM zhotoviita, ii Mwéal opckvnéo vyp3Mddétaar^ svéoura
pbnMOu výpovédt avypdikdni doacu vdtica I méHaa. ktmpoema béPM 
dDpmnÉsbdiéeknpodorueni výpovédobjadnidr*. atolvpriáéfcipřwUfco 
ffki úbmai lanrari aratotira k tkonei opiynMm podwtobo dra 
pilaMrMho kMendéltoho niéiica

4. ZhoteMýaoprtvninvypoMtliratodaBdowraaúčawoMliadrildniuflaM 
idtomM obiaMal^ pokud ^ ttvtžné akutofinoMi ktoré by fflDhkr fibradk 
rahoproM obMdnarato doaMl avýra iPrazttm m aaraíraii ariéDuvy. raýmÉrra 
pokut
4 bytopfiiiotiýMtotahbraokrararanadltoart 
b ji pral objadratolvidaflvýépnrazhodfHM nebo aaimeruftMni 
0 ji obiiJírátra v prodbni ifraoubolv gbtoou ú6 ztutovkai nabo 

MmM W 6M. po fiobu daSI nad 30 kMandlMch dnů. 
d) obýidrraWopMovartoirapcMrytnazkotoviMíaoiiĎnnosi
U^pnWJipMMKfWpRMKWfiHSRlIVMVBvIBv WMOnOHi HBPi
by moMy ohraM Jaho nhoprtxt doMát ery'^ zbrazkún a aravbni OTlouiy.

Si. Pokud obýadfMM poradí ara povinnoik podto aervtom aaécury podMMnyfi 
raúaobaM. 1# MtotovM oprarálrt odMoapl od MrM Mrtoura i Oftmora 
ba drti doruM ptoraaného odMraml otyrakirart Oratuprad od awbrd 
■véoura M nadMyra pépadra vzrddlho akroku na daadu můntú pokuty.
popT. fMraku aa néhrM Hrady v pkié výik

6.IX-(mATNlUJEDIlANl

1. Smknoř Mar^ « dchoMy. 2e na dalH dohoowM AmoGl dto aandn 
vntouvyinipMdMvfaMctModlkoianÉvA to. odsi 2 a 3 VOP 65 
m vEtohut vadtara pocbrmky nrabiH vMoavy vdami VOP SS^ pokud 
zkonbiraj ^ odM 2 • S tokrtou I anrliei arulowry) rrabo zvýatowra 
tmravy navypM jlktoL Zéradai za jtooM poakytoM dwtovéel pra vlcapraoe a 
dito Mtoodnato čtonoMí pMdn* badhM v pÁsa 11 aarabru aaiouiry 
pouta pokud |ito výraoné étodnéno.

Z CanaavtoapMoanaaizahnotovoanézBpfaHitolnýaMvbanvoanéa 
dbto dcétodrkdédrvraid dto aarvM airéouvy a vyplývÉ zonbu ihoradtoto 
(torného ke dhi pravradinl pmiraí zbotovtotora. rranM vantoni ndouwé 
wadano luk. Tkl) RaM dtotorao tdtofkMto A to. pdM 7 VOP SS.

1 Dito doňodtoto flnrraal db atnibai raukravy • vioépniBi i^abé pcugtoho 
arabrbto ji MM optonin bltoiraiMl ok(i»itoi vtty po prwradin 
dtoklch dohiMtoAiOnraaiatoebobQeMad.babudMafdMnkniMrannu 
dohotM jkMk. Spbnoat bkwy na dam dohotouto emnoia tonabo 
raeaprocra ji H kabrdémich daú odi drv vyMMfii btoray ototobatok

4 VpApadézéfllrantototozaaaikNrdGhimptochéaaiiMIptoMapoMrinoai 
z léto ratoouidF M ÍM pHkmmo niuupoi

4 Stouvni torny ta vaouladj aotoanovanlm f 1961 NCZ dohotoy. ta 
dtttovtol )• dprévria zapobai ato portodtoiqr vnNa ztoto aarvbni 
artobvy prod ^kýttooto pontodaikám objadraiete lazhotMtetonv ato 
IpoNadiakám naapramým dl prarrttonýn pWntf pokud dochéH 
kzapoetoni pral naspitoiyni pehadtotárn. pak ttodo zapofitovani 
pektodivky zardué apadlrrim kadní darudani oioiraru «úb ihotovtob 
■rratojtotonu k zipodtorV objadnabk

Ct. X - OCtflUWA OSOBHlai ÚOMÚ

1 ZkolovW v louvktoal t phlnlm prav a povirasm potoa nnram ntouvy. 
pApodrd na ztodadl d^rowd udtoaného aouitoau touoratftdi. uMém 
a déle zpraoMré. zpwtfB auonra&oirané. osobní údiii< iména ynáno 
pí^ímmi atoani. a•rn■itovou adwu i btotanb Cbto abračtoatoto - todcka 
csaby. p^paM Jaho zardtonsicú. a toejne otobri cďba toaUémich 
topkriú. Omd attoutoMi vgku. pdpitod artoimanoů cbto»itoto • 
eravmcké oscby (déb raxtoerd rtsvrbž jvi jubjakt ŮMI. Z'otovM |ato 
Mvoa ito^acovavé oaobn údab v acutodu a ptamyrra prtunirni ptoctotoy 
Catoté raoubQlty. aiyrana aa zékonani t t0i/2C0Q Sb.. o octoané oaebnicf 
udajj a o zména nétoraych zzkoiii.«piMrram Btoru (dtoa lan JTOOtH. a a 
rraflieníf*'Eracyratorra partofhraitu a Rady (EU) 2014^ o ochrané l|0cltycn 
osob v aouvtooad M ipracovénkn anbnitoi udaiC aovckiémoohjbutoctito 
odai^ a o ztuéam aotomca (obaorb nhzani o odváné oaobr^
uctoiú. déto lan jOCPR^. Veékert údaje, ztohane od cbjednatob v prjbéhu 
tonIraktoůnIfK) prooesu a rratbdné obtvdrv votoráé. jrau utvéry 
výkradrto pm vntfRi pottoíu zřuraHtrae (za udatorr uspééného satoént 
Hrvkni amiotvy a tooufl M pio ptoiifdBii neztytrý^ Odaidcn oparac-. 
vybotovsni diAcvého dotoau nebo raendtoad patoy obtodnatob a dkra pak
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po y/fMhm fn&mtio aoiiborii intomKi. «)VoMtlelch o oonU « 
ajv«rf«M cbftůnm) a mpou pcPqrtaiinj! Mm oaoM. IhotoM 
oscM údip ^cMQvIv* po dobu rMyttou k napMni ^
offMnýrf) úM. pMnt M) doba ia uMu Judnak mtmp aerM 
mkutf a šMiiuk |i chqnMi niioilni dMu blhu pMuin^ 
pfomMtfi A prMizfvnitfi M urflm^ k iMiini p«if nabo apMii 
ppitonoek. IM a My zpraMni aouvtai. PoaqMi oaobniAi údaiEi 
iiiblM údký} za uMarn Mioi anrioM M hižbybé fc kapÉMwí 
aMm soMil ankouvy a vpfipadl Jajích napoabykiub mCáB zhotoM 
odmMrtnabWltíkuBavMaamanl aMí»yacbJadiiata<am.
Objedraaal aa zamup jhjtoMa ihietf Mbemoaat o j/UM zBéré f 
ůdijkb. kM inu a bCabn pNni Mant amiowy a aoMaltcimi My 
poakyna Oaobni Ma|a staýM ^daJ)^ ^ aowpaOtry pna znaulai 
OaoM MMud v pMima i aMonM fsnré. tmuáké l 
aotoiMiMé Mo MMU Jako apM. nap JAio pevMai 
ziniiabípKt fl anMl paMfl IM ifttMaf poal|aj|i iMy y aowMii 
a floMwMi iMb Aa aanM artouvy (■Ma apokMcaj. pWant 
¥ftactiny poMni aaoby M pMny zacMM laMhoat o oaobnich 
udM* a byly aaaimaay a baMnoMM opaňhaM. QaMi M)i ^nu 
pnMoiMzpracova«anydaMiaubiaklyipoaMní ta. zpiKOvaM 
M Uvym) MbMW jako apiM ml uzMnou Mom o ipkcmi 
oaobMi údpjú vobM aprlvy aarvbM ayalM úMfco a dakovM 
pořadiMi apod Oatrl údi^ M atohou být ipMpniay Mlallúm 
MMftým dto nltbniOi páwitoh pladptou (napf- orgkofim aaM v 
auM AM apod )- AMuM aman moovM apctopMpftfh m 
MaitoM zaito gaUM na UM auMdu (ida|fi na |M ■Moku 
adfoau.
ObNMl byl pn podptoti aanM aMMy a chtodni Mtoů piMM 
ghotowietl pd vyjiMidnl o ja^hi uzavM oa Mi japAt ptoM kMootkn 
o datáldt dtoMoaiatfi dotýkajldch m mooM aaobnidi iMajů 
tfvMatonv. anyil in M o prbM 8ub)M totojb ae smytou } t2 a 121 
200Ú a a Mito GOPR. a b o pntou pobdOMt pÁtoup k oaabnkn MM 
kM Movito zpaaaováti, Araž w muna pM toakae od toukuMa 
pofMRi, M oiM údbto IM w ho MP. |ňu d naM MdMtony. • 
pokud Jilm tik. na pM zM pMup I tom oKbM 6da^ a b 
OtoUm trtorvnclm waMym v O 15 GOPft pM pqMdm apTM 
oaobnídi MjA. ma |iou o M zpnoorlM. pMd M oaptoanb. a 
pAMMn k Mun ipncsM *b v alktonh^ P<^todBto> ptow poíadowM
mm gapWH WiPPQJPCn OHOPIIO WiipL praw pOMOmllI fjnK 090QnÍ9i
údajů v pfípadacfi. toeré Jmi upfMT v & 17 GOPR. ptoiu poMM
aniMipraaoMydajúvpflpadatfi. IMjaMuflMnyvA UOOPII.
prOMU Mát e«M údaji, iMaabotýka^af)lda>i zhoawta) ipncoM 
a jaho iwlitoaam. nabo AIM dpnMvé pn pbtoni aantoni aMuvy. 
nabo pn pnvadam epsíM pfyych pM uManím tarMi artoouvy na 
pho íML aa abtoMaaflÉm. Mžr* pauSnoton a aicjawb Atofnam 
iannaki. pflMZ mi pM plM tyto Ma JbMu tUBjetou a podd aprávaa. 
• 10 a poMnak a a onaatoM undviýirt a a 20 GCAto a o pM Mat 
namtoto pfoa MOOM «• iRiyaai 71QOPR z dMú tiiai^ a lano 
konkMí iMob. SUM údajů mé (toto pňvo podto atinni u ÚtoAi pn 
otoanu oaotoMh údajů, pcnd m óoanA ža zpraooiAntm |iho oaobnicfi 
údi(úOytopManautoanowni GDPR.
Vpflpaab, baaaooib utoyi aubjíkhi ůdaki najau ztotony ftAno od aubjto&i 
Ubjú, otyadttito yyilowré pnhtoSqJi. 2p Ji cprmin poakytooit ihotoM 
vdachny oaM ůda^ poakytoM na tiktode nabo v aoíMtokstoi M aanM 
■toouvQu a ton. ia pň jaýúi poakynjt) bya Mržara uslanoMi ^OÚ a 
WR-
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ČL X-ZÁV&f£ČMA USTANOVBto

ZhotPM ja cprávnin průběžné ntonil ařabo dopt^ovat VOP SS Tmlny 
ovia&a dopMcy VOP SS zhotonitto oznarrl obtod^M nintotohé M irdsěa 
pndi dum bdnnoia novytft VOP SS. V pfipadl 2a oa|aenaaai naaouhtoai 
tnovýriVOPSS, IlOOMénsafViatisrtaNuvypoMaiaioaaypOwM 
dobou 1 irtostoa, nari akor6 fcpobtodnip« tok vě»<oa
rMduýchc po rnéacl nlMmbytoirýonMdaniM zhoiototafl 
lAáéa-i aa néM utoHMrv VOP SS rnbo aarvtard ■ntooMy zdantvým 
poaouto ae vir toto vady na ottaM ujadnani aenwi tmhwy nebe létoib 
VOPSS podto fftTS a 576 toOZ. SiMá my aa pak zanad up^ ikij 
vztoh phtohm uadnanl. ktor* by aiynt csaahtn nejM 
iMtou edanbnho uJatoM
Obtotomal výMnl pnontoiuto 2f ae aeztoml m vkn uMoven^
SS. 002 sbm# Mlt avym poedpsem


