
SMLOUVA
O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy poskytovatele Číslo smlouvy objednatele

70/50/2022

WESTPOINT a.s.
(dále jen „Poskytovatel“)

ČR – Nejvyšší kontrolní úřad
(dále jen „Objednatel“)

Se sídlem: Slezská 2530/65a, 130 00 Praha 3 Se sídlem: Jankovcova 1518/2, 
170 04 Praha 7

Zastoupený: Pavlem Potměšilem Zastoupený Mgr. Jiřím Plocem, na základě 
plné moci

Funkce: předseda představenstva Funkce: ředitel odboru bezpečnostního 
Kontaktní 
osoby:

Pavel Potměšil Kontaktní 
osoba:

Mgr. Jana Ermlová 

Funkce: předseda představenstva Funkce: referent 
Tel.: 602 669 268 Tel.: 702 204 071

E-mail: p.potmesil@westpoint.cz E-mail: jana.ermlova@nku.cz 

IČO: 25635603 IČO: 49370227

DIČ: CZ25635603 DIČ: není plátce DPH

Zapsaná
v obchodním 
rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl 
B, vložka 5140

Zapsaná
v obchodním 
rejstříku:

Nezapsán

Bank. spojení: Komerční banka, a.s. Praha 2
19-2296110207/0100

Bank. spojení: Česká národní banka
30027-001/0710

Identifikátor 
datové 
schránky:

79fg2ev Identifikátor 
datové 
schránky:

s3caayq

(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají následující smlouvu

PREAMBULE

Poskytovatel prohlašuje, že se při zpracování nabídky se zadávací dokumentací veřejné zakázky 
seznámil a považuje ji za dostatečný podklad pro plnění předmětu smlouvy.
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Poskytovatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění a že 
je způsobilý k řádnému a včasnému poskytování služeb dle této smlouvy a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému plnění předmětu smlouvy. 

Tuto smlouvu uzavírá Objednatel s Poskytovatelem jakožto vítězným účastníkem zadávacího řízení 
vypsaného Objednatelem na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Služby bezpečnostní agentury 
na dočasnou ochranu objektu NKÚ“.

Nedílnou součástí této smlouvy, která se však k této smlouvě fyzicky nedokládá, je i kompletní nabídka 
Poskytovatele a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky. Dokumenty 
podle předchozí věty logicky doplňují tuto smlouvu a představují nepostradatelnou pomůcku zejména 
v případě pochybností při výkladu jednotlivých ustanovení této smlouvy, přičemž mají před touto 
smlouvou také aplikační přednost. 

I.
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění ochrany budov budoucího sídla Objednatele a majetku Objednatele 
v období postupného stěhování. 

II.
Předmět smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran

1. Předmětem plnění této smlouvy je poskytování služeb spočívajících v ostraze budov a majetku, 
který se nachází vně i uvnitř budov, strážních služeb a ochrany života a zdraví osob nacházejících se 
v budovách Objednatele, přičemž podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 1 
této smlouvy, která je nazvaná „Specifikace předmětu plnění“. 

2. Poskytovatel je povinen zajistit poskytování služeb s odbornou péčí a znalostí a kvalifikovanými 
pracovníky, řádně a včas. Za tím účelem je Poskytovatel s ohledem na rozsah služeb povinen zajistit, 
že budou poskytovány realizačním týmem sestávajícím z členů na pozici „strážný“. Poskytovatel je 
povinen zajistit vzájemnou zastupitelnost členů realizačního týmu. Poskytovatel prohlašuje, že 
všichni členové realizačního týmu disponují autorizací k výkonu profese „strážný“, kvalifikační kód 
68-008-E, podle národní soustavy kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, mají znalost ovládání elektronického zabezpečovacího 
systému (EZS); elektronické požární signalizace (EPS) a ostatních systému instalovaných v budově, 
a že každý člen realizačního týmu je zdravotně způsobilý pro práci v noci a je bezúhonný. V případě, 
že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, je Poskytovatel povinen okamžitě nahradit toho člena 
realizačního týmu, který uvedené předpoklady nebude splňovat. Poskytovatel je povinen 
na vyžádání Objednatele splnění těchto požadavků u každého člena realizačního týmu prokázat. 
Při podpisu této smlouvy Poskytovatel předložil jmenný seznam členů realizačního týmu. 

3. Seznam členů realizačního týmu (strážných, kteří budou vykonávat činnost podle této smlouvy) je 
Poskytovatel oprávněn po dohodě s Objednatelem změnit. Nový člen realizačního týmu však musí 
mít stejnou nebo vyšší kvalifikaci než člen, kterého v týmu nahrazuje. Doklady prokazující tuto 
skutečnost Poskytovatel doručí Objednateli současně s oznámením o změně realizačního týmu. 
Objednatel je oprávněn Poskytovateli sdělit, že se změnou realizačního týmu nesouhlasí 
a odmítnout takovou změnu. Odmítnutím změny se Objednatel nedostává do prodlení. 
Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu po odmítnutí Objednatele doplnit realizační tým 
a projednat příslušné změny s Objednatelem, který nové členy realizačního týmu schválí.
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4. Poskytovatel je povinen zajistit dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména předpisů 
o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ekologických a hygienických předpisů. 
Poskytovatel je povinen zajistit proškolení pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a požární ochrany.

5. Poskytovatel se zavazuje, že bude dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 
ve znění pozdějších předpisů a obecně závazných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci včetně nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, 
o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku 
ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

6. Poskytovatel je rovněž povinen zajistit seznámení pracovníků ostrahy s interními předpisy 
Objednatele upravujícími režim, provoz, bezpečnost práce a protipožární opatření v budově sídla 
Objednatele a s provozním řádem budovy sídla Objednatele a zajistit jejich dodržování. 

7. Poskytovatel se zavazuje, že poskytne pracovníkům ostrahy po celou dobu trvání této smlouvy 
jednotný stejnokroj. Neoddělitelnou součástí vrchního oděvu bude viditelně umístěný nápis 
s případným logem obchodní firmy Poskytovatele. Vrchní oděv bude rovněž opatřen visačkou 
se jménem pro každého pracovníka. Každý pracovník je povinen stejnokroj opatřený visačkou 
se jménem používat po celou dobu výkonu ostrahy. 

8. Poskytovatel je povinen respektovat příkazy Objednatele. Poskytovatel je povinen upozornit 
Objednatele na nevhodnost příkazů daných mu Objednatelem, zejména na rizika vyplývající 
z těchto příkazů Objednatele, které neodpovídají podmínkám bezpečnosti práce a prevenci vzniku 
škody.

9. Poskytovatel je povinen Objednateli umožnit provést kdykoli kontrolu plnění dle této smlouvy.

10.Poskytovatel je povinen seznámit se se všemi podklady, které mu budou Objednatelem poskytnuty, 
a zavazuje se poskytnout služby dle předaných podkladů, v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a pokyny Objednatele. 

11.Poskytovatel prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za újmu způsobenou v souvislosti s jeho činností s pojistným plněním nejméně ve výši 
50 000 000 Kč se spoluúčastí maximálně 1 000 000 Kč. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy. Poskytovatel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou. Poskytovatel je povinen do dvou pracovních dnů na žádost 
Objednatele kdykoli prokázat existenci a rozsah svého pojištění. 

12.Poskytovatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, 
byť i částečně, vliv na způsobilost Poskytovatele plnit své povinnosti v souladu s touto smlouvou. 
Takovým oznámením však Poskytovatel není zbaven povinnosti nadále plnit své povinnosti z této 
smlouvy vyplývající.

13.Poskytovatel odpovídá za včasné informování Objednatele o všech zjištěných skutečnostech, které 
mají vliv nebo by mohly mít vliv na provoz Objednatele s ohledem na bezpečnost a ohrožení 
majetku Objednatele či jiných předmětů a hodnot v objektech.
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14.Poskytovatel je povinen spolupracovat s Objednatelem a poskytovat mu veškerou součinnost 
potřebnou pro řádné poskytování služeb podle této smlouvy. Poskytovatel je povinen písemně 
informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění 
této smlouvy.

15.Poskytovatel je povinen postupovat při poskytování služeb v souladu s touto smlouvou a podle 
pokynů a požadavků Objednatele. Při plnění této smlouvy je Poskytovatel povinen prokazatelně 
upozorňovat Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu 
na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes prokazatelné upozornění 
na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Poskytovatel za případnou škodu tím vzniklou. 
Poskytovatel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou na jeho straně 
poskytovat služby dle této smlouvy, budou při plnění této smlouvy dodržovat veškeré obecně 
závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce 
a o požární bezpečnosti, předpisy o vstupu do objektů Objednatele a budou se řídit organizačními 
pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele.

16.Smluvní strany jsou povinny navzájem se předem informovat o veškerých skutečnostech důležitých 
pro plnění předmětu této smlouvy.

17.Objednatel se zavazuje zajistit Poskytovateli nezbytnou součinnost k plnění předmětu této smlouvy.

18.Objednatel je povinen umožnit strážným, pokud to aktuální bezpečnostní situace ve střeženém 
objektu dovolí, čerpat zákonnou přestávku v práci. Při čerpání přestávky nejsou strážní oprávněni 
opouštět střežený objekt.

III.
Doba plnění

1. Poskytovatel poskytne služby v nepřetržitém časovém rozsahu, který je specifikován v příloze č. 1 
této smlouvy, tj. 24 hodin denně /7 dní v týdnu, ode dne 22. prosince 2022 po dobu nejdéle osmi 
měsíců. 

IV.
Místo plnění

1. Místem plnění je nové sídlo Objednatele, stavba na pozemku parcelní číslo 708/4 katastrální území 
Holešovice, obec Praha, a to do nastěhování vybraných útvarů NKÚ. 

V.
Cena a platební podmínky

1. Cena za jednu člověkohodinu služeb Poskytovatele podle této smlouvy činí 150 Kč bez DPH.
Celková cena za plnění předmětu smlouvy v rozsahu 15 884 člověkohodin je stanovena ve výši 
2 382 600 Kč bez DPH jako nejvýše přípustná za stanovený počet člověkohodin. K ceně bude 
účtována DPH v zákonné výši.  

2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele na realizaci služeb, tedy veškeré práce, 
dodávky, služby, poplatky, výkony, doprava na místo plnění do sídla Objednatele a zpět a další 
činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy za stanovený počet člověkohodin. 
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3. Objednatel bude hradit cenu za plnění na základě daňových dokladů – faktur vystavovaných 
Poskytovatelem vždy do 15. dne v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo plněno dle této 
smlouvy na základě skutečně poskytnutých služeb.

4. Faktura vystavená zhotovitelem musí vždy obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, daňového dokladu v souladu 
s ustanovením § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
údaje ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku a dále číslo smlouvy Objednatele. Přílohou 
faktury bude výkaz skutečně poskytnutých služeb s vyčíslením člověkohodin. Faktury budou 
zasílány Objednateli elektronicky do datové schránky Objednatele nebo na e-mailovou adresu: 
podatelna@nku.cz.

5. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
Fakturovaná částka je uhrazena dnem odepsání z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. 
V případě doručení faktury po 20. 12. kalendářního roku se splatnost prodlužuje na 60 dní.

6. V případě, že se Objednatel ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpočtového provizoria, má 
se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době rozpočtového provizoria. 
Splatnost všech daňových dokladů se v případě vzniku rozpočtového provizoria posouvá 
na patnáctý (15.) den po uvolnění rozpočtových prostředků pro rozpočtovou kapitolu Objednatele, 
nejpozději však do 30. června příslušného kalendářního roku.

7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a/nebo stanovené 
právními předpisy, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo nebudou-li k faktuře doloženy 
požadované přílohy nebo bude obsahovat jiné cenové údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit 
Poskytovateli k opravě, či novému vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti v celé sjednané 
délce začne plynout až dnem doručení faktury obsahující správné údaje a všechny náležitosti podle 
této smlouvy Objednateli.

8. V případě nezaplacení faktury ve lhůtě splatnosti ani po předchozím písemném upozornění 
na prodlení má oprávněná smluvní strana nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené 
Nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

VI.
Sankce

1. V případě, že Poskytovatel v rozporu s článkem II. odst. 3 této smlouvy použije k plnění předmětu 
této smlouvy třetích osob, které netvoří schválený realizační tým, bez předchozího souhlasu 
Objednatele a/nebo nezajistí účast deklarovaných členů realizačního týmu na plnění předmětu této 
smlouvy a/nebo změnu realizačního týmu s Objednatelem neprojedná, bude povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové 
porušení.

2. V případě, že Poskytovatel poruší povinnost mlčenlivosti v rozsahu článku VIII. této smlouvy, bude 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) 
za každý zjištěný případ porušení.

3. Smluvní strany si sjednaly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena 
povinnost Poskytovatele nahradit Objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, 
na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

mailto:podatelna@nku.cz
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4. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě 
Poskytovateli, a to na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě.

5. Smluvní sankce vůči Objednateli nejsou přípustné.

VII.
Odpovědnost za škodu 

1. Poskytovatel odpovídá Objednateli nebo třetí osobě za škodu způsobenou porušením povinností 
Poskytovatele stanovených touto smlouvou, porušením obecně závazných právních předpisů nebo 
porušením zásad dobrých mravů. 

2. Poskytovatel se zavazuje, bude-li to možné a účelné, k náhradě škody uvedením do předešlého 
stavu. Možnost a účelnost náhrady škody uvedením do předešlého stavu posoudí Objednatel 
a bez zbytečného odkladu rozhodne o náhradě škody buďto uvedením do předešlého stavu, 
přičemž současně stanoví způsob uvedení do předešlého stavu nebo o peněžní náhradě škody.

3. Jestliže Objednatel jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení zákonných 
nebo smluvních povinností Poskytovatele nebo v důsledku porušení zásad dobrých mravů 
Poskytovatelem (na odstranění či zmírnění takto vzniklých následků), zahrnují se tyto náklady 
do škody a Poskytovateli jako povinné osobě vzniká povinnost k jejich náhradě.

4. Poskytovatel odpovídá za ztrátu bezkontaktních přístupových karet nebo klíčů, které mu předal 
Objednatel. V případě ztráty karty nebo klíče je Poskytovatel povinen tuto skutečnost neprodleně 
oznámit Objednateli. V případě ztráty karty nebo klíče Poskytovatel odpovídá za jejich zneužití 
bez ohledu na to, kdo kartu nebo klíč zneužil a je povinen uhradit Objednateli pořizovací náklady 
karty nebo klíče.

VIII.
Povinnost mlčenlivosti

1. Poskytovatel je při plnění předmětu smlouvy povinen zachovávat mlčenlivost a zajistit zachovávání 
mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se při poskytování služeb nebo v souvislosti s ním 
dozví, a to zejména o osobních údajích osob činných u Objednatele a o zabezpečení sídla 
Objednatele bez ohledu na to, zda tyto skutečnosti byly získány od Objednatele nebo od třetí osoby 
a za tím účelem tyto skutečnosti nesdělit, nezpřístupnit a pro sebe nebo pro někoho jiného nevyužít. 
Poskytovatel se zavazuje dostatečně poučit všechny pracovníky o povinnosti zachovávat 
mlčenlivost a diskrétnost a za tím účelem učinit veškerá opatření zabraňující zneužití či úniku 
jakýchkoliv informací. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této 
smlouvy. 

2. Veškeré informace získané v rámci plnění uvedené smlouvy nebo v souvislosti s ní používat jen 
ke splnění účelu a předmětu uvedené smlouvy.

3. Osobní údaje o zaměstnancích a dalších osobách činných v rámci Objednatele nebude Poskytovatel 
jakýmkoliv způsobem zaznamenávat, uchovávat ani zpracovávat. 

4. Poskytovatel musí oznámit Objednateli, že došlo k porušení mlčenlivosti nebo že hrozí riziko 
zpřístupnění osobních údajů osob činných u Objednatele neoprávněné osobě, nebo že hrozí riziko 
úniku osobních údajů, a to neprodleně po takovém zjištění.

5. Poskytovatel musí podniknout všechny potřebné kroky k ochraně důvěrných údajů Objednatele.
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6. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou, nebo se stanou obecně známými 
za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti ze strany Poskytovatele, a za předpokladu, 
že další zpracovávání takových informací není zakázáno právním předpisem.

7. Porušení povinnosti mlčenlivosti bude řešeno v souladu s obecnou právní úpravou obsaženou 
v občanském zákoníku.

IX.
Doba trvání smlouvy a její ukončení

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu osmi měsíců a nabývá platnosti a účinnosti dnem 
jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit pro podstatné porušení smlouvy, kterým 
je zejména:
a) neplnění závazků spočívajících v prodlení s poskytováním služeb podle této smlouvy po dobu 

delší než 6 hodin oproti termínům sjednaným v této smlouvě a Poskytovatel nesjedná nápravu 
ani do dalších tří (3) hodin od doručení písemné výzvy Objednatele, která může být doručena 
formou prostého emailu na kontaktní adresu Poskytovatele,

b) realizace předmětu plnění smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy anebo jiných závažných 
dokumentů, či právních předpisů,

c) pokud Objednatel zjistí, že Poskytovatel porušil nebo porušuje některou ze svých smluvních 
či zákonných povinností, a neučiní opatření k předcházení obdobného porušení do budoucna 
či neodstraní trvající porušení, to vše ve lhůtě tří (3) kalendářních dní od doručení písemné výzvy 
Objednatele.

3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinnosti 
ze strany Objednatele, kterým je prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 14 dnů 
po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté Poskytovatelem v písemném 
upozornění (urgenci) doručeném Objednateli.

4. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit 
od smlouvy druhé smluvní straně. 

5. Odstoupením od této smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení této smlouvy, která 
se týkají povinnosti mlčenlivosti, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku 
na zaplacení smluvní pokuty a řešení sporů.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 
1 kalendářní měsíc a počne plynout okamžikem doručení výpovědi Poskytovateli. 

7. V případě předčasného ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání 
vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

X.
Doručování

1. Není-li dohodnuto jinak, doručování písemností podle této smlouvy bude uskutečňováno na adresu 
smluvní strany uvedenou v záhlaví v této smlouvě, případně na adresu, kterou smluvní strana 
písemně druhé smluvní straně oznámí, případně datovou schránkou nebo e-mailem. V případě 
doručování e-mailem je doručení účinné pouze v případě, že druhá smluvní strana přijetí zprávy 
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následně potvrdí. Za řádně doručenou se považuje též písemnost, kterou adresát odmítne převzít 
nebo se jako nedoručená vrátí zpět z adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo adresy později 
oznámené, a to dnem doručení odmítnuté nebo nepřevzaté zásilky zpět odesílateli.

2. Kontaktní informace uvedené v této smlouvě (tel. čísla, adresy atd.) mohou být smluvními stranami 
jednostranně písemně měněny s účinností ode dne doručení druhé smluvní straně, pokud 
v oznámení není uvedeno datum pozdější. Na adresu sídla smluvní strany je možné doručovat vždy.

XI.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

2. Poskytovatel je oprávněn plnit smlouvu prostřednictvím poddodavatele. Případná změna 
poddodavatele nebo rozsahu plnění smlouvy poddodavatelem vyžaduje písemný předchozí souhlas 
Objednatele.

3. Objednatel nemá povinnost jednat s jakoukoliv třetí osobou kromě Poskytovatele.

4. Poskytovatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této smlouvy 
třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

5. Veškeré změny smlouvy musí být odsouhlaseny v písemných, postupně číslovaných dodatcích 
s podpisem zástupců obou smluvních stran oprávněných podepsat smlouvu.

6. Změnu oprávněných osob jsou smluvní strany povinny si neprodleně písemně oznámit. Tato změna 
nevyžaduje formu dodatku k této smlouvě.

7. V případě rozporu při plnění závazků ze smlouvy, a to zejména v případech neupravených 
smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené Objednatelem v zadávací 
dokumentaci, nabídky Poskytovatele a občanského zákoníku, a to v tomto uvedeném pořadí.

8. Poskytovatel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích 
příloh a jejích případných dodatků, zejména na internetových stránkách Objednatele a na profilu 
zadavatele způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup.

9. Poskytovatel souhlasí s tím, aby Objednatel, po dobu trvání této smlouvy zpracovával jeho osobní 
údaje uvedené v této smlouvě. Dále svým podpisem uděluje souhlas Objednatel ke zpracování jeho 
osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely, a to po dobu nezbytně 
nutnou. 

10.Poskytovatel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných zdrojů.

11.Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně 
závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

12.Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout 
dohody smírnou cestou.
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13.Pokud nedojde ke smíru, bude spor řešen soudně. 

14.Místně příslušným soudem v prvním stupni je soud v Praze.

15.Tato smlouva může být měněna pouze v případě nepodstatné změny smlouvy ve smyslu zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to formou 
písemných vzestupnou řadou číslovaných dodatků této smlouvy podepsaných oběma smluvními 
stranami, s výjimkou případů výslovně stanovených v této smlouvě, na které se povinnost uzavírání 
dodatků této smlouvy nevztahuje. 

16.Dojde-li ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, rozdělení 
právnické osoby) Poskytovatele, je tento povinen oznámit nové skutečnosti Objednateli ve lhůtě 14 
dnů od právní moci takové změny.

17.Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána elektronickými podpisy. 

18.Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz 
dohody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

Objednatel Poskytovatel

Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad WESTPOINT a.s.

Mgr. Jiří Ploc Pavel Potměšil

ředitel odboru bezpečnostního předseda představenstva

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 - Kopie pojistné smlouvy
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Příloha č. 1

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou níže specifikované strážní služby a ostraha (dále jen „služby“). 
Vybraný dodavatel je povinen služby poskytovat způsobem a v rozsahu uvedeném v této specifikaci.

I. OBSAH SLUŽEB

STRÁŽNÍ SLUŽBY
Strážní služby, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, se dělí na 

1. průběžné strážní služby
2. pravidelné strážní služby 

1. PRŮBĚŽNÉ STRÁŽNÍ SLUŽBY
Průběžné Strážní služby představují Strážní služby prováděné nepřetržitě po celou dobu poskytování 
služeb a zahrnují:

a. standardní Strážní služby
b. obsluhu Zařízení

a. STANDARDNÍ STRÁŽNÍ SLUŽBY 
Standardní Strážní služby zahrnují následující činnosti:

• Kontrolu vstupu osob do prostor nepřístupných veřejnosti a kontrolu vstupu osob 
do prostor přístupných veřejnosti v době, kdy nejsou otevřeny pro veřejnost.
Tato činnost bude prováděna pracovníky Poskytovatele (dále jen „Pracovník“) v místě 
recepce objektu.
Kontrola spočívá v umožnění vstupu do kontrolovaných prostor pouze oprávněným 
osobám a v ověření oprávněnosti vstupu všech osob do kontrolovaných prostor. 
V rámci kontroly budou dále kontrolovány doklady týkající se oprávnění k vynesení 
vynášeného materiálu a jiných předmětů.

• Zajištění ohlašovny požárů.
Objednatel zajistí nepřetržité plnění povinností ohlašovny požárů.
V případě ohlášení požáru je Pracovník povinen postupovat obdobným způsobem jako 
v případě, zjistí-li v průběhu monitoringu výstupů ze Zařízení jakékoliv bezpečnostní riziko, 
mimořádnou událost, či odchylku oproti standardnímu stavu, jak je specifikováno níže.

b. OBSLUHA ZAŘÍZENÍ
Součástí obsluhy Zařízení je i evakuace objektu, a to dle příslušných vnitřních předpisů Objednatele.
Před zahájením poskytování služeb dle této smlouvy Objednatel zajistí zaškolení Pracovníků 
k obsluze Zařízení a zároveň poskytne dodavateli k jednotlivým Zařízením provozní manuály. Pouze 
osoba, která byla řádně zaškolena k obsluze Zařízení (ať již Objednatelem či dodavatelem), je 
oprávněna provádět obsluhu Zařízení.

2. PRAVIDELNÉ STRÁŽNÍ SLUŽBY
Pravidelné Strážní služby představují Strážní služby prováděné pravidelně po celou dobu poskytování 
služeb a zahrnují Kontrolní a pochůzkovou činnost.
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KONTROLNÍ A POCHŮZKOVÁ ČINNOST 
Kontrolní a pochůzková činnost spočívá v provádění obchůzek jedním Pracovníkem. Obchůzky budou 
prováděny periodicky každý den, a to nejméně po 2 až 3 hodinách.

Aniž by tím byla jakkoliv dotčena minimální frekvence obchůzek stanovená výše, nesmí mezi 
jednotlivými obchůzkami nikdy uplynout doba delší než 3 hodiny.
Minimální frekvence obchůzek se považuje za dosaženou, pokud Pracovník zahájí obchůzku nejméně 
za výše stanovenou dobu po zahájení předchozí obchůzky +/- 10 minut. 
Obchůzky budou prováděny tak, aby bylo zároveň zajištěno nepřetržité poskytování průběžných 
Strážních služeb.
Obchůzka bude provedena tak, že Pracovník fyzicky projde a zkontroluje Objednatelem určenou trasu 
specifikovanou jednotlivými kontrolními body. 

Obchůzka bude zaměřena zejména na:
• identifikaci jakýchkoliv bezpečnostních rizik;
• detekci mimořádných událostí, jak jsou popsány níže;
• kontrolu uzavření dveří do kanceláří, vstupů a oken;
• kontrolu přilehlého prostranství objektů, aby nedocházelo k poškozování jejich vybavení;
• protipožární prevenci;
• kontrolu neporušenosti běžně přístupných inženýrských sítí (rozvodů vody, elektřiny apod.);
• kontrolu vypnutí tepelných spotřebičů, zhasnutí veškerých zdrojů osvětlení a uzavření přívodů 

vody;
• kontrolu majetku složeného v místech podle evakuačního plánu;
• kontrolu prostor, v nichž se obchůzka neprovádí, v případě identifikace jakéhokoliv odchylky 

oproti standardnímu stavu.

Zjistí-li Pracovník v průběhu obchůzky jakékoliv bezpečnostní riziko, mimořádnou událost, odchylku 
oproti žádoucímu stavu v rámci výše uvedených kontrol, či jinou odchylku oproti standardnímu stavu, 
postupuje primárně podle pravidel stanovených právními předpisy a vnitřními předpisy Objednatele. 

Není-li takových pravidel, postupuje Pracovník následujícím způsobem:
• jedná-li se o situaci, která nepředstavuje bezpečnostní riziko, resp. je možné bezpečnostní 

riziko zcela odstranit zásahem Pracovníka, a zároveň je Pracovník schopen situaci vyřešit 
vlastními silami (například vypnutí zapnutého tepelného spotřebiče), je Pracovník povinen 
bezodkladně situaci vlastními silami vyřešit, tj. uvést do původního/žádoucího stavu;

• nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, je Pracovník povinen o situaci 
prostřednictvím prostředků komunikace na dálku bezodkladně uvědomit alespoň Velitele 
směny a Pracovníka zajišťujícího obsluhu Zařízení. Pracovník je dále povinen provést veškeré 
úkony nezbytné k odstranění bezpečnostního rizika a k úplnému zamezení vzniku újmy, či další 
újmy, pokud již k újmě došlo, nebo, není-li to objektivně možné, k minimalizaci bezpečnostního 
rizika a újmy;

• nadřízený Pracovník, který byl o nastalé situaci informován dle předchozího odstavce, tuto 
situaci bezodkladně vyhodnotí a zajistí provedení veškerých úkonů nezbytných k odstranění 
bezpečnostního rizika a k úplnému zamezení vzniku újmy, či další újmy, pokud již k újmě došlo, 
nebo, není-li to objektivně možné, k minimalizaci bezpečnostního rizika a újmy. Pokud situace 
bezprostředně ohrožuje zdraví nebo život osob, majetek Objednatele nebo jiných osob, nebo 
výkon činností Objednatele, Velitel směny o vzniklé situaci bezodkladně informuje zástupce 
Objednatele.

Zjistí-li Pracovník při obchůzce závadu technického rázu, uvědomí o tom Pracovníky údržby, a to 
v nejkratší možné době po dokončení obchůzky, s přihlédnutím k pracovní době Pracovníků údržby.
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Obchůzka se považuje za řádně provedenou, pokud byla provedena v souladu s minimální frekvencí 
pochůzek.

II. ROZSAH SLUŽEB V OBJEKTU

Strážní služby budou poskytovány v následujícím rozsahu:

Bezpečnostní velín – obsluha bezpečnostních zařízení (CCTV, EPS, PZTS), reakce na mimořádné situace, 
prověření požáru atd. – nepřetržitý provoz v počtu 2 Pracovníků ostrahy.
Recepce – kontrola oprávněnosti vstupu do objektu, informace – 1 Pracovník ostrahy v pracovní den 
06.00 – 20.00 hodin.
Bezpečnostní dohled – kontrola parkoviště, pochůzková činnost, otvírání zásobovacího vchodu, 
kontrola došlé pošty prostřednictvím RTG – 1 Pracovník ostrahy v pracovní den 08.00 – 18.00 hodin.

Vzhledem k aktuální situaci, kde je objekt ve stadiu stavby bude podrobná činnost ostrahy 
specifikovaná zadavatelem v provozním řádu a v pravidlech pro výkon služby ostrahy.

Požadavky na Pracovníka – Strážný:
• autorizace k výkonu profese „strážný“, kvalifikační kód: 68-008-E, dle národní soustavy 

kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění 
pozdějších přepisů,

• zdravotní způsobilost k výkonu funkce na základě předloženého lékařského posudku 
od poskytovatele zdravotních služeb, kterým je „Potvrzení o zdravotní způsobilosti strážného 
pro práci v noci“,

• bezúhonnost doložená výpisem z Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců.

Minimální vybavení:
• prostředky osobní obrany (pepřový sprej)
• elektrický paralyzér.

Vzhledem k důležitosti a postavení NKÚ a PSP zadavatel požaduje jednotný stejnokroj Pracovníků.

III. POVINNOSTI POSKYTOVATELE

Poskytovatel je při poskytování bezpečnostních služeb ve střežených objektech povinen: 
a) zajišťovat ochranu osob a majetku Objednatele či jiných předmětů a exponátů v objektech, 

zabránit jakémukoli pokusu o narušení provozu objektů, vzniku škody na majetku Objednatele 
či na majetku, který se v objektech nachází, vzniku ohrožení života, zdraví a majetku 
zaměstnanců Objednatele a osob oprávněně se zdržujících v prostorách objektů. V případě 
nutnosti jsou pracovníci Poskytovatele oprávněni v míře nezbytně nutné k odvrácení hrozícího 
nebezpečí (podle trestních norem) použít prostředky mírné ochrany (elektrický paralyzér, 
obušek nebo sprej se slzným plynem), popřípadě hmaty a chvaty sebeobrany – na vlastní 
zodpovědnost (nutná obrana a krajní nouze). Osoby, které maří výkon strážní a bezpečnostní 
služby (v souvislosti s jejich oprávněním při výkonu strážní a bezpečnostní služby 
pro Objednatele), se dopouštějí protiprávního jednání a pracovníci strážní a bezpečnostní 
služby jsou v nastalé situaci oprávněni takovéto osoby z objektu Objednatele vykázat nebo 
zadržet a následně předat Policii ČR,

b) zabraňovat odcizení, ztrátám, zneužívání a poškozování majetku Objednatele či majetku 
v prostorách objektů, předcházet vzniku možných škod, plnit úkoly vyplývající z předpisů 
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o požární ochraně a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, strážní jsou oprávněni a současně 
povinni kontrolovat osoby, které při opouštění objektů vzbuzují důvodné podezření 
z neoprávněného vynášení majetku, takové případy ihned nahlásit odpovědným osobám,

c) kontrolovat způsob plnění povinností strážných,
d) předložit k nahlédnutí originály výpisů z Rejstříku trestů ne starší 90 dnů a Potvrzení o zdravotní 

způsobilosti strážného pro práci v noci pro každého člena realizačního týmu Objednateli do 3 
pracovních dnů od požádání Objednatelem. Poskytovatel je povinen každou personální změnu, 
pokud mimořádně nastane, předkládat Objednateli k odsouhlasení min. 3 pracovní dny 
předem, nedohodne-li se s Objednatelem jinak,

e) zajistit, aby strážní při výkonu služby byli vybaveni prostředky mírné ochrany, tj. vždy měli 
při sobě elektrický paralyzér, obušek a obranný sprej a byli odborně proškoleni a vycvičeni 
v umění sebeobrany a pro výkon strážní a bezpečnostní služby v objektech byli v dobrém 
zdravotním fyzickém a psychickém stavu. Objednatel je v této souvislosti oprávněn ověřit si 
zdravotní stav nasazených Pracovníků ostrahy z jejich lékařské zprávy, kterou mu je povinen 
poskytnout Poskytovatel na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu. Ochrana 
poskytnutých údajů je zaručena. V případě zjištění určitých zdravotních kontraindikací 
bránících řádnému výkonu strážní a bezpečnostní služby u konkrétního strážného je 
Objednatel oprávněn požadovat jeho nahrazení za zdravotně způsobilého strážného, a to 
do jedné (1) hodiny od žádosti Objednatele,

f) zajistit vstupní a periodickou odbornou přípravu strážných z potřebných obecně závazných 
předpisů a interních předpisů, včetně školení o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a školení o požární ochraně, o provedených školeních vést evidenci s podpisy proškolených 
strážných a na požádání umožnit odpovědným zaměstnancům Objednatele nahlédnutí do této 
evidence; zajistit dodržování zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, v souvislosti se stanovením pracovní doby zaměstnanců Poskytovatele,

g) prokazatelně zajistit, aby se strážní před započetím výkonu služby seznámili s informacemi 
o obsluze technického vybavení zařízení objektu, které mají v rámci plnění předmětu této 
smlouvy dozorovat (vnější a vnitřní kamerový systém, EPS – elektronický požární systém, EZS 
– elektronický zabezpečovací systém),

h) zajistit, aby strážní vystupovali při styku s návštěvníky Objednatele profesionálně, slušně 
a taktně, avšak důsledně vyžadovali režimová opatření pro vstup do objektů, 

i) při zjištění závad technického rázu neprodleně uvědomit Pracovníky údržby,
j) rozhodovat v mimořádných situacích o přijatých opatřeních ve spolupráci s oprávněným 

Pracovníkem Objednatele,
k) plnit úkoly v oblasti požární bezpečnosti a ochrany.



Příloha č. 2
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Cěio popslrémfciu^-: 42336315-i6 pod araduktu. D:i
ÍW L Halu S, 1J M!0

Pojištěni odpovědnosti
1. I'vodei uitinrivi-nl
1.1. Bujcílíni jjtdnini touto piristiuu rnniiiiirii « tkli V5Jmtacnimi PajjiíOiyiTii podirjilkartli pro fHjUttai majoLku .1 :i.lpo 
vědnaati VPPMQ-P-ŮI/2ŮSĎ (dále jen rfVPPHO-P"h.kměJíbU nrfilreju auuCizli líto smlnuyy. Pqjinnlk limta ptcdiloJuje, ti 
Sí 1 uvedenými pujialrvn-1 podmiň kom i seznánu] 1 pcdpiv=m i-"' :.m kjir.n,' jcphji'nitL

L&hčHcÝ
Půlištičiivni t teto imlouvy fc pujiifeiik.

i FuJHriuý pŤrdmft a^Mrti
2.1. Pujiíitnl sesjoilnlvrt pro pí-pud pnu-um pftdpheiB mumí pavimtutti pjj .ibincho nahradil št.iúuci ujmu. při ublíženi 
tu iíáUVi i:ubii Uůmrbůul vzniklou licknnu v louvialesu s cizmcmui nq^nými ve vypiíuz ohchndptlKi lějítriKtl ucdeněliQ 
Mdibkým soudem v Pruže, oddíl A, violka ? I -PZI, kteaý je nedi l.i.-u hi:4i£J.jí cíio pqJfaMd áněůUVý a |voři ni i přílohy, 1 rp- 
louděním tUbtďtiftllMtí
riiĚLtii.žnťiikudňbVjrii. zptacuvárd. nakap a pmde; -rý+iuíriir.

5, AwA |MjlU<nl, poJHlřa* «fc«pv(i
kl. Pojilldm ac síednivápmpqjplqi nebezpečí uv-jo-tů i dlíolcwlí bodu Li, 4. í, ba 3 VPPMÍJ-P.
Pupětěni v x-iklačnin rcxuhudle VPPMO-P hzb podrnindt ajedniDych vieto jMjiuně Ainleuvě v zubuje zejména nů pivirt- 
ivkJ pflsiHJnťtio a^adir:
. újmu vzniklou jiné mpU při iihliáeui na zdraví nefeo lo,iTii-<cI!l vdemů duievulfti ŮV*b.
-íkcdU raníkklU ini (MOW pallAZtnfm, Bliíůilirt^Bfikhi iiuhii fldflÍMmiťn brnčení věci i/.íelnÉ zvíře Lei vědné nidudrých 
lín unií nich Škod,
-ikodu íi újmu z|v.vi:leiv.vu vidným výmokem, vdeiuéCkoděl tljetil zpŮMtMlýcll ríHŠifcmm nakailiví cburoby lidi a zviYzc, 
-ItMdu ěiújirta, kkrúu vp.Lohi íi utrpí uCaň, íůk, -.ludcciL kléry vy kccávdpiakLcké-vyud ováni u paiUníha,
-.Škodu ti újmu var.ikJauvíouvi$k)Fii b vl±;nn-ét.'ljii ibibíi iWjrtieíU HDKWWi luůútač vřvi,

- škodu íi újmu zpúiubcTwu v acnivnkulá 5 praiijmcrn Donovi te airoirc věci v rozsahu, který aevytii±jje Jivnojienski 
aptávLíni.
- Škodu Ciíiimu ťiůikjjiiv souviJusii ■ ptovúrcan kat«tí/t,
- Škodu ři újmu způsobenou poj isidnym pti poikytováni poenderutvi, k on za Inci, nervim, rtUi..(jnj a jiBýěh údbůmyeb aluíeb 
vykcinevaných v tůmc. pojišJěně pruliiikaižřlEk.í CtíiJlffl-lL pqjlltfDttHh

Shodu vzniUůu ni věcech vne.iených či odluřenych vtané věci odlnfaiýcti uměitnanci pojúSifnehci,
- regresní náhrady nákladů zízaviocni pQjifňjvny U Jd-CiC neiBOMHlCt (IřuCi Wúby Vyjma ximíHnanoúl.

J.2. UjeJnávi ae, )e ae poj iSršni vyluhuje i d» ptfpad líravtllm prtd|M4tQ atflOTWé puvinnoulipojiklĚniihu nahradil Skoda íi 
ŮjtflU při bbli2Ciil rtů Jdiůvi úCrbú ušťiirami vzniklou jiitčcnu v přidánne snuvislncdi ve zákrokem $niěh|)HilR) k latrjilílll 
vzniku Škody 11 rhrdnťnych hodnptkh. Phjijtětd se jnvnět vztahuje ua připit; piP'. tlu'u piedpišoiú UUMMuě juvúutůitá po- 
j.Jv’nel'o nahiadn Ikodu ji Íljťílil p?i dbliřflní rtů ídrůvi roba ut-urocni vzr.ikjuu mému v pri.ir-é souvísiohí s [Kiuíium dn- 
niKovicich prostředků. p:..i r.ťho slolebril zhraní- i,iriíi ilkei;-i nheenl (ntoHbij policie VJluJt* 1 puj-ijtfni uvedena v Clánko. 
34- ikutij 3 pkih. c) vťpyO-p aeai tímto ujedniniúi íoiíenů.

3..V Poji.iloiiý in.imvnit právu, ahy r.i ndj piviCcrvni uplatila í-iíllcu. fctSWJ jí pqíítblý |jkú V’JalLifc pOKúiiú kortiuiLikaac 
povinen trindit Z dútud.i rtaieili 2u qplat&i pbvuukuLi k nůlicadí Škody tů iprávcc IcId komunikace. "í-ivo ÚhodB budí po- 
skvlnuia iiojzj v rnisahu, v jke.vi bv vzniklo Drivo na p^Htaě pllrial v pnpudí, h by p^iEdiip MpniíU duleb ipiivcc ■ 
pfedlBiJůjSB Škodů ÍÍ lijůiu by ípúůůM -Jni.

3.4. Pmmitry pojištění v láklůdhlm půEíůíUj

PůjtSléUi > táklidnicn ruzvahu lu £MtDíVů I limnzm [wijiitnÉlip. plněni HO lll/l 00(1,- Ki
Těmi: limit pqjiEtnfho plněn pinii pro škody íi újmy píi ubliieni ih ztftnvi nťbo uncirccr.i tajátůněně po 24 5.2IUQ. fujiit. 
nik -U.nu - i pno po^išcěai vzňk.adntm rozsahu, pokud jde o íkDdy fi lijmy pC jhlitesl ni zdraví nebo flunrceili Mpfliulittí 
piled ÍJ. í. MM svobmii oijisindio plněni V«Y$ft 33 OftUBdr fiC
raiiitini v/uklidním nHJvdvu se ijedniva s ůzemnim rciuahcm Češti ItpubLiki
ho iSrfrii v idxJuliiLťrt tHullu M ijidjii-i H ipo.uucaiti 2 áftl,- b££
Frn připid poviiuHuli pajiitěndho nahradil ikodu vzniklou zainétinunei veín.ydu uhuopveiii íj ?cí3 iAk'i-riiku prktt at šjod- 
nivá fipoLuůísscvc uý;i f'M Kí.

J 5. Nad. límec pejiScdoi vznklieialiB rozaaiau te pqjmtěul ijCdnávi lei v fru\u_ri:i cči:l,r-:,i 4íkdeK
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ČblQpqsiní Trfcvir *2806315-36 
StnvfcrilfiiS 13. 3ŮM

Kůdiiůdiiktrj DS

3.Í.I. lfclcčka Y7D RqiiIlĚrícMtpcívíílnňati w (kudli VsaaitJiTu^innkacini zdraví, peíknnenlnn, zjiilcnlrn. gli4lau nebo odci
zením IhMvU (ííeIC zinuufni (kudy?
Odchylné cd iflínhi — twdn I VFfMŮ-ť K iijudiuv-i. íc ctiijJičn.i :-c vztahuje ni puvlnBQSI (ůjjiSlíiičlic nthiuJiL škodu 
vmiklctP (M Ct-úb! jinak nul pfi ubLiieni na zdrávi nelje, usnifCíDL tów úiúhy, poíkucenim, zniCenink ZiniOTl nebo odCJW- 
iii m iiuccnč seci, ktem ro4 tMo eaobi wa vtutntetrf wtar uíivárJ.
Pcij íiíiij v cMřyhu fcirita ujednáni se sjednává . pro p.roiniwia JKiJiilíftíhúnahradil Zkmh způsobenou ■. ntniv.slasL ve zpta- 
caváním osobních údajů

Pródpiiklidem v.roikn práva n.i pfljistniplníaJ y rojsuhu lúlnxu jjednini je, fele vznícu jindy doBn V doM (ftiůl půirScdp.i 
¥ hciui-tsIimd íiuůftíllĎíN ttAfl úcjiízčí Yyplyvajjuir.i.
P^i^iklíJí-ii -.-. niku práva nu pjjiaLié nlneni v iojc-jIiu irihixíi ůjedodni je, b duíhh ke vzniku ikody ni ůzonl ujefciantm v 
pojistné smlouvě a v dkvbí nvlei pújiSlíilí U řouvisktsli s poj i bánou činnosti či vztahy z rtio íiimojr, vypityl^jlctiii ů ta 
UCčUS li.ml/ qrůaóbené vaikiu výiuhku.
Pcijiílii! vrovinhii réti, líoloiky U wůak ne-ízttaiujeup«inneat jJirjJii ikodu
i; VUldCkHi nmiUenim se uplndrini smluvní povinnosti,
hi -,-jniklňii iebúdkíUů BH ťiůiihhimlL JkjdrjjLich. ejichi správnu byl ptijiScdny pouífea,
c) vznikům ari obchodovaní s cenným: papiiy
dj Zpfoůbvmúu puji lidným jako členem slannámínn olšinu nebo iKHllHlnOkí úíjjiriu izý.-čkuliv ohihodni spolt-Lnasii nebe, 
družstva.
e) Tjniklmi v KMPrilosii v čerpáním (i připravím čerpání jakýchkoliv doučí J grantů ciébo v Súuv-isleaú a organizací veře; 
iiýčll ilkiliék. JfWúúLA-jriirrj pudiluiLú pro ú&ut ve yýbímvéra řízem kií-v.i '.všřjUýúh zakázkách.
Lj v anikliv ^uvirlasli svyir.ihirin potlled&lfdlk
ai isnfldan vhuvíeKkcí aeaptiuoit dolových schránek.
h'i zpistihmou určenžn nesprávné ceny řrozpoéiuj díla u(lw IpilčúuAuiůi úhybných, puiLhludii zru určeni léto ceny.
Hojýiřii. h il.iv nC'.ri;|:j|ii.,|r nu ušly zisk vzniklý v důsledku vady výrobku.

OdcMnl od Člunku 2d bodu I pásna, d.1 YPPMCJ-P su iHoehnivá, íc pojiíICn.' v HMBlflU iclo doložky- se vztahuje i na škodu
■IHisLihenna veftgní pHkyipniim infbnMd nebe ladíiiLltieiiJe mEbti pfelnůáknvé ťinnind
Ujedllivi H, b pojiSlůni iaLýrfi Linjcíieiich š-ted v mr.sahuictodaloíky K vnaňují I ilůpfipad. Ihifluůiiich Jkixl:

nastalých v důiledkj nvartíat, msiiciéiii nebo polbítftj vadných -hrobků vyrobených pojištěným.
- spoCivai'ti v nákladech na inunláí. umísléni nebe poladeni aezvrJiiých náhradních výr-obU ilůluadMi Ji sadní; lnuli se 
vidy jednjL a naklidy vynaloZece cř-enl eunhoii,
- nnd^jýoh vdůíládku Ctbo, Ič vři vxmfclů spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výroHoříli vyrobeným pojiůlé 
ílýíll, ůncbú UiiiLklů v důsledku dalšího qncovýril n cpncoiým tohoto vidrhiíiC- výfůfclCd, je vrdnů.

PbjílTtná v OřEtrlfiu léta doluíky se sjednává se subliniibem pojislnehci plnčnl veyýtá 10 OOO KMJ.r fit
fttjBtM v CDňjhu tán cííhsVky seAjednůuq í ÚMH1BÉH KMOlbůlB í.eski repubLikh
FqJUtM V rudřdhu t*b doluíky K sjednává se spuhrúCasci ve výP 3 SOU,. H

í.5 J. TlnlcJka PvjjičiClI! OJlpCiYádtxHB Sá Škodu m pujdtinÝTt jifzvsutých nebn uíLvirvých bnrntnýťb ůiovicýuh vCccch
Odchylní od UAnPnw článku 21 hmki i písm. ij, bk VPPMOP K ujslnňua, Ie pijjibž-ii íc vxtahujc -1 jkiviiiiiusI nzimidii 
íkodu ni hmulnýdi movitých včeteh, Intní pvjííiiný nílv.r ntbů lid Kmctnývh moviLých vírech převsurycli pcjiíiiným, jrt 
mají být ptedmírunň j(liů Eá/Jiku
FvijtSleni v cuzuhu Léro dolnOky se vizk newinhcije na pjvi aijom itsilirnj'i <ktvay
aý umlkle dpdiebínini, hadntinýlM mecliumukýni ciLiĚeniro nebo chybnou ousluhou,
LI iui Euiiuliiýi_Ls vfueLlLpíevrjLÚLh v láiuui [dejiuviiíuh yi|L|ni'.
c) vniilJť nu jHadkčh nebo spvbvoíuh Iciujtokfi cuieeaiLli,
ill vzniklécu zviíaiBch,
t; vinuklí elrúLuvi nebo odcizením icrovjLé hmotné víci.

PůjiHčiú v cozvuhu léta tkrluiky se sjednává se soblinutem pojismeho plpícn v±vy&i 
P-nj išližiLÍ v .-onačili cév/, dnlnJky se tj^tnévá i ůzeinnius rotnhtfn 
Pojkieni v -o.>y_nii técn doloaky h tjcdnaua se čpůhiúíaati n ivsl

5WM IKO.-Ků
Česká, republika 

í 300,-Ků

3.5.J. Dclcika YILj Regresní airradv
[JjesWiv* Wv Íí í>Qj St MZiahujC i úl rríh”jil'j nikhd j léčeni vynůJgŽBójčfti zduvalrJ pajiif^mau na. xdTivricrii pe£:i ut 
pn-Tnům xzjnésrnanLc pi:>iiiEtn±hn v -důsledku 7J.vini2nehfi |Yaíiprriuiijho jedndíUi iX^i^lřnChi*
řůpSLčrti Se lLúIc v/Ltfiujc i tu úfigpesxkf núhrjih. dáv:± nermcaEskelfa pmiíaámi typIncených ^nm&nnQIKi úigď-
nem pcnwcnskdho ]M3fÍ&lbr[ V důsledku za>4nílltho proii-pfivnibůjcdiKuii pujsiténčba zjifcinehi? snudem aebii opravním-0F- 
gíflflfl.

strana 3 2 S
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Cíita pqricnf sfinlau^: d2aúfi3l5-5á KOd produktu: OS
SUw k dJlu S. [ř- Z3ZO

Tdco půjiklůnLst viole viiohuje jen rtů kdj -nirrtiákTwíi pojiSíného vzniklo práva na pojisiné pluinl z pojitifní odpo-
vMďďHi při práčuvnim jrzzv nubu nemoc: i povolání, zn pledpakjdu. Je v livbí rrv-dal pqji&iSii: důSlů k pneovn-inu íiri/u 
iie':-.- byb zjBh&u demnc z poví JJi .i.
Pojiítěm v maltu tdtD dnlQSKy Sf qj«Mri H ibbh Hi kůl půj iJlůřlW plním' ve vjýii S ťtťtfl ítíXX- Ki
ťbjíE&ůúl V muhu lčlů duL-jily bt sjcdnivá i LLTinnim mo-ukcn Cíila ičp.jhi-i
Ppjiiiini v ríiziohu tito dohtty » ojsktivi « Jp.Jlaůíaai va vý5i 2 :ď;<i ■ Pii

J J.4. TlnLifta VTTL wBcI, Inert J»u piodiUtknn obtahy
OdtnyLni ůd (ffaiklt 24 badal púrtLi VPPMQ-P ic ujednávů,ft j^jjíM« VíliM-í i ■ pAvnín pMdíllKlll Klnfr^mu 
potíEini.Kl pqBtSflítig Mtimdit ikixld Víniiklaa jiní úíobi 'h-ilau nebo udcinmim famútnýd vid ve ideJEnerr. cihjeklu |ři 
■;ij liL'ti^Liri asirzJiy majulka.
Pojiscirel půikjtUE pInini ze jd.iidj vmildnui
z| ziriiiHj íiíťvi: lil.:/črtiiťi :ť v i Pťni v i: li k lijfi;. :i u (ůofWu ivihnnJy náklad! ni výminii kUfib, nákladů nu trtrrféni pokladen i 
(řezačů,
b) krideti vlcmpinin-i, ke kiere dějin adůwdu n(«x)ríWI nebo ■cponicikill púVÚUlMb lilxkui l=írjji;i) íltíty 2* přďdpukla. 
du. 26 poĚctilmú iJjižni ť.jiby určených pco ochranu svářeného majetlubyl cdjtnvidajid m/%ihu jlíeZeneTin majetku, i?n.,. 
±e jednalo e kvaliťikn vanou ŤLZikCnf -nirjaJLU,
í] traded:'. kc kleni lkalo zdavudu překročeni tasaveho limitu pea dujezd zúviheiv c ikupuiy cod a volete (paj. v tě ne hni avede- 
DÍhiJ Ví amkwvč a poskyw*W riutby puku Hdudkll uc'iijoy. niuiiniálrrt T-Sak ů 30 min.
Poji:',:ůii:' ae ne. zužuje illco'. zincr,iccLrirjdÍL:!kec.u:
*1 způsotj«wti vddnrným powSenlm enCrnie p<o výkon firiřjii řlttiby. tntluv-aich pcviMual a příkazů klenu
hi vlnaklOO nu vficcch při jcjicň přnprtvť,
c) zptlscbumu rizikem, u Ipcrábo lze JenůhBOur plnín. z j. ucho druhu, poj Ihtáil.
di zpfcwbcncu nuplolných tuzenukýcti i cizoznmkých nátovkách, bankovkách uobáftiych ni nclcbv hmivcrtu (dale jen pe
níze!; drnhvcli kovech ■ pWmeaeefc z itudi vyvisbefýeh, iteziKůKřiých perlách 4 dřlíhúksiričfihl vkládiiiítí a Bekových knií- 
kávh, pktlcbnch nebo krclilr.kh kurlach, jiných občobnýcLi Jckccccu^ch. cenných pupirocň z cer-iná-úi; pdaeumístech, 
iibckLiilnicdi knikicli, kartcciíkiiah, výkresech |:'.inseh, preijekLeck izkýchknlir niwizřch dut a Tuiznnnaech aii nich; vfcfťh 
zvUftnl kuLiund v hlatoréU trodrwcy. swro2imcí«iJi, wiiákck>clipJčdní{«clis sblňJůh,
F'.;ij iiilín i n rovné! onrzkahux na povinrxtiL nulruL.il ujmu vzníkluu jiné aiobe při ublllem na zdraví nebo luaircenl v přiin- 
nisoiiv^líHLi ce zůltriikerti uiiEhijůiiiiv k zabrdn^ii vjťiilrp Ikody na eJirínčnfuli hodnotivh.

PojilHnvrízje qrfunífH plndn' >e nalwvy odlilhkKHlt 7* ptadpnkladn £e í»ji<iůii; HpHW&li kvalifíkevairtv l-.rnkíni ojfra- 
IlU.

Enlliíilaámieíů MbriHiae razuioi ealmlia. která enuai:
- být ■ýzicky zdairtz zdanÉst způicbiláa k lomuta výlonm řidni pn\'.koceni z peuCeiu
- bý: píOUkHiU Dik. nUy V připadl VkvdkiLílč úitrahy byl juilvn ílcn Vvak rva slákm rníate ustraliy |yn?niee. hlavně ataaoviá 
ti aslrzlLy);
- býi %7bovcna spqovaol tednaibou tak. ifcy při provádím pccliCzek byl i jcibintlp i Cknovř úbtiaéiy vt vpíjeni. Důk inuu být 
™iraha vytmi-ena takavue vpyje^ao taehnikiKi, aby mohla be^adk'«bii přimlet policii íř jinou obdobnou pomoo v připaJd 
zjiicdni krade Je vloupán inLcieho v případe leupeJe:
- pibvádír koumalu oplboaii. uzivtsoia uzinfisnl bulo v;
-provádět pochůzky podle kniliy pcicliiizEl ízáleM ne velikáni, ilenilooi. ieilavnui etd nieJeh ěho ohjekni) nejměndvízj 
ll a ýlíinnui.
■ kziii.iu pochůxku eapjdu: do juiibjr ptxhilcdi .i uicicniin Mjii pocitů iky rachu jiným prckazulclným qiůxihcn*. včrt evadcnci 
j případná zjiltífié závody zapjat do knihy závad apnd..;
- hýl kcnbulovům jmenovití tríeným zamfclnanicein klienta, který bud. koclrulcivut výkcoi a Icvaliht prnvddíce cistraty. 
víeepe konircdy ví«ti alenamů.

Rciiisíní v rcisaha idw důlůžky « sjcdůM v ifatci lianim poj ranajbo piaiíní ^jcdauůbč pa ptýttWfail v aikladr.inL míMba. 
pLiji.criiíiit v rrxnnba léta dc&iíky se sjednává se rciiLmilem pnjiílaicho plněni ve yjý.h L 000 ůflO,- Ki
Hm případ Ikod vzjiiklýťťi kiůdaZi, ke kMťí ůoilo z důvodu příJuočíťil SoíotSw linutu pro dnjrad zzsahúie1 sJnip.il> dodává- 
lele vev ňnei toboiojubliiniitj ploini sjcikjvd iubiiimit SOQjQfWy- Kč.
htjritttif vnafeutítoddhAf K||e*itvá i ůzeanni m roisdthwp Česka nephfcliVi
PdjtSláru v nyjidiiu tctoilokkíky le ťednávů k smilttúřiali ve vjái 1C %. minimálně LOÚOO.- Kč

3.5.S. DuloJka V] 1 i 1'ojiůiini oáhrady U utttiejdktfiviU .'(jpiil
Odchylně od článku 22 bcidit I j flinku 24 hodu 7 pájin. hi VPPMO- Pii ujeúnivá, h půjiíliňJ se zrad riímcc zikLidniho 
rc-j'.-d'ihu vTtahiLje i liz pnv ííiicwi pojutereho nahreiíil neiiujelkavmt ujmu xpibzíhenaa úuhem da prav na ochranu osehckiaii, 
kteří vmikia jirok, r.ci pp .itLikni ni zdnvi ne ba uimrocni.

tlrnna 4 z h
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Fbiiíliiii v tu.mění tahalo ujednám ie sjednávů i pro povinentf poj ilcírvěhn rahiačiL nempjcikcivou újmu zphobennu v s.>i- 
láJaiti se tjxjlminim eiíiňnieh údajj.
Vodk výluk '.r rděných ve VFFMťW* h pajišLúri dale nrvelahujc na penioncHt pejiMného ubidtt ntnajje'dioeou li.nij: 
a] zpfckiheiiou uraZkou. poeu.ueoe.,.ecxLiilnini r|-ii£2<iV:Tii n'. n±tW BLGUfitvínlů], 
bl UUikdOu mmřsUaemi pojLŠIÚnehu.
Vyluky i pqjHtínJ nrakaé v ilůuku 3 a 24 VPPtlO-P plili pžiničéůně ■ pm tato pqidtim.
Tijji’lini v názeahia lelodirkiiky e sjednus ri Ke mbliiidrím plncm ýÚQOQOKi ÉMHHjm lOISlÍHni čuleů njHlblikatBpolull- 
íátcl vevyji tpoltúCaai djcdeuití-fř-ú záJcladťii nesalL

4. frjbfriu jtfjuittlvů pdjlilai ichopcti
4.1. Pedklade-n pec. výpofcrt po iseného pra pojiúlčni v základním razwhii je výíe ročních příjmů pojí Ječného, kicríjsou f/ed- 
můreiri duní! 7 přijmu. 5uh* pejiscneboíini (1.S6172 Iw. Příjmy, kreryeh jnij iíntry ilotihl v Ljn^kí-ir. četp. tn-í pivdpO- 
Jdada, íml 90 UiXJ ÚOj - IU. Zúúioviiui pojieaichinc ncprouidl.

PojimLÍ pro pq i Mni v aíktadním watůba aidalid pojistný rok bud,- iDiidiúno &i eikladř isiua.m výk příjmů půjtatnibo 
2a lim re. Ledem je pajHlíný povinen zislii ppjitTcrvnf nejpnzdčji J mísíce piled k. krčem pqjistndiM r.':kii jj iiliHtI údaje

4.1 Pbhled [xalgrcdhoiKPpoJiaMDť v základním wadm * pro pojriitni v rMrfhu doloJck
poluitka í. PoHatai nclKzpuři pojiHuč 5 KÍ*
I Popálím odpovčtlntnb ea škodu vzákladnim rereuliu SŮ323-
I doKiZká vra J 5 ISO.-
I Joto! ki V~ 5 15 ISS.-
4 dohiikú V13I 1-
5 dolubka vSfl i 000,-

* jedna se oiotíupůjTsiní

hAlí jwjijcx MvJcchlM pOJkJBď rrttwrpoť pjefowtů lííilWi pqJlBKDÍra ifcl IH Wfrh- Ki,

5, Prjlftni d*tui
?::ji-!iúr.i se sjednává ni dubu ječznho jipjiuněhn ro,-.i. počlnnje dnem 5. 11.Júíl':-.
Ví úmyslu rfkdniku re ujčdnúvá, ič uplviiLíiro duby. nir kru ubyta pajišLéni sjednáno, pqibfaii nezaniká a jrr udili buje se za 
ínejnýehjH?čni'nek q*11[ pojisiný rak. pokud pnjisoilk rrtkw pqjBfaran nesdí.l iuhi strand popaiui simlouiy ňčjiiičňř 3ea 
lýdix died u-pLytnnáju pújtiUůřba suku. Je na drJšuu turfed pa ikfini lícují zájem (an-rareuiieka prolnn^iecj. Poídiek din'rm 
poj1 sirého rakuldrtiMO obnosy) je šerm even na 3á. 3. Imidého roku

6. Fojhmí a Jeho spliinnn
6.1. Přehled pjj'smclin k dam. 5. 13- JCffll za pojiSičnl tjeáiuná v juy isuié sni inu ví
řtímlpvfi Hit* aJjév pajHifiJ rafni jKijiiÉně v Kč
1 PojiĚetni odpovidnoati 136™,-
Celkem, v Kč 136™.-
CZ-elkorvé pnj isme ll pnj i scncu. siubmvu ?-*.':kii>.i.rilciiL; n upravené mi 4£lÍEdí¥Hf pod Gem S-jl^(Cb 136™.-

61 [íjidnmn se, ze poj ;móh(.idc hrnww pqHťúvnK * ňmuD«h *-Cáfltkkh ujedených, ve tyflíwYůiii-pHiikiiilio, fctarůja 
ůOdilriúU 3ůilii5ll lúlú pe-iiitíiů diltlůlivy, M ÚÍH pqjiiffrrtiy t 24á24ů'35tHl. variabilní symbol 4I3DĚJ 1336, konslanrui sym- 
baLJžáJ.

6.3. Nebude li nřkicri splátki pajiúméha uhrazena ladní i ve an, sláva se her dalšího prvním dnou prodleni 9 její úhradou 
griatn^B hU iMkwrliovť ppjluař

ů.-l. DluJnii pújiúlťk! mi pJUůňůSI hradil pújiSřnil na liíei pUj-iiťOvny in.vj.dti> f ure.-minrre.

9, ZJrfriíni WlUffttl
Pnjisnuk pnáhlaSuje. Ze sem jmi poji&iínébDúcbuhanlAlt. pojistné smlouvy vieersi uvedených pojistných pndmineí.

Rojisrnák čale pnahlaúuje. Seje se žnutém asaiir.lufse zmoenčnim azpcoíičiLÍm mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-l1 lil ci- 
tlíiríd Tnmcnůni'.idiluje pcijismik semhlisy notleíie u romto (xtirauci manil jfilCIVifi vícfk iwjvíriůllth.
Hojdirik prolili]:-,nc, iť byl ioftrnnavta o qnuwial jim ídřkťiýcli osohúkdi údajů a b puliidtBHd rýkajiei uosabileli 
údajů jsou doslupně nu -www.jciicradieeika.cz v ickc: Ooubiii údaje a dále v ufccbadnácti iriioech p:ij:ái',ivry. Poimnň: se zi- 
vůepidr2ů V Cůiůi.v Tijti-UiLi LBÉínBLuů i pújidtíůi ůflůbý. Dáli Silivaziyc. k půjilťovoř beaodkbilnřuznůrai připadne nnťny 
nnnhnóeb ůdajb.

Itrjn* S fS
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(ú ntcilinX)

CBopíjíldÉ iírloj,y 21B0S315 SĚ 
Stavkd*u5 12. 2Q241

k.íin rřnrt.iiT.. C$

OcpaeídL pdjiKmki no dplH> pnj -lipray □ .Idíije jim Urádeňí iHohotO pqjlA&rtt, ií pO<-aíiri M ódpúvííli MOttik} lykajk-i 
>ť púdttiAnýGfc jkulefnurti razhi?dkrých pra nfanbuxEad pnj i socho rizika. Pnj ismik svým podpisem pAtviTuje jejich jpírKrtJG jl 
pravdiMúfiL

iiiil&jiti pajirfinikL jKij:lb:ný=i i^prň rrjiíých o»fc k doratuji u *)r«u peyifitovny G«flali česka pqjiafaraa ■ 3.. r. fl 
&CX 3SJ, í#í Úí Hru B vyřizuj i 3C půíráftju farmou, peklu! ie peijnlnik. pcij-ilerý, cíprivníne 1Vr.1l a a p-iiáťiAn i nedru 
hudnim jLnak. 5e itiínniif seujediní: rkMjbvTnotttU-ífcfJItLl i M-CestBU rHi'Kkil'tUiikJLik Pilktipi 3, LIJM Pitka L,IIkií 

jo ■jrjůjn.iiL dohledu nul puj ii0j\7iiLLvim.

FrfciMfllk. Bd*O ikiUCri i pQjií&ařchneapIfiiiiu * souviaLoib s pojiítným advitvim live děným v iíru 11 bodu 1, 8, í, 1-fl, II 
nebo lápfilnhy t I ksiknnut 2T7.'2IYB Sk , 0 pdjiEl’oivnietuf, we attiri piHdtiUel* přtdpiaŮ,. miitinrilní 2 it 3 niír uveile- 
tiých I nir d1
■ Cúrtýdbdt mm. 12 rtlIJOMJEUR {«■ 3MWM WB Kí),
- Chm mr-ihy mn. í 2W0M£Uft{«a IÍS Mti OH KíX 

' Prúrntrny rudni iuv ejmaimiriL-j min_ 230

I'pjiHiii, | ii:|-.I..h.:- .:■.........  ■ .|:: i- -11:1, il , i-1-u ii-.i. |r.i| :. |-l -".I lll„ I.k ji|.<-.v
- záznam zjodnim,
- pojmlqi p.uŤminkydle htlii I I. prijirilrjesmbHiL'y
- BBtarik popUď

Tnío pcjiitni užilou Maje vyhouvenn. ve 2 ucjnopise£h,zaich±yede> obdrJ- pcjianná n jeden P4ji|ť*vtu

Pojišťovnu mi právo pí míní pojiíiíni upiv i: pojisme podle íLueb plainýdi k (ktu proveden r zmtuy řiuCnim pojiíiíní h 
pro SMy rér-o imtouvy rojům* imíiia v trasahu pqjijttnl, :j. /tjmíiti mhu pujUtorAú přJdťnůiu 2iúniHíii,pripujiíiEni díl* 
Jlho ririfci, jjiiin.i iniiu plr>tn|, snkůíotj íi úzsoniDn roubu.

PojL-uJk podíl Jlujc, ie vtíkeréj jn p.vj,ymuiú mfcfmace lykjjii.i se v±u> piji ,i:-.i iitiliuivy jtrúu úplní* prď-divť, a nr-a zuje 
4* tznumiL puyiiLiLdi bez zbyíeťntbu odkladu vSechny jejiuh imlny.

ťr.in* íi j fa

JanRQCFK
TdOilWIS. ICO TIJ.il “jl

lrrg. Jun ApfiBK

tesasas-r-dZ.-luW*

r^1
Pi.:.-pL, (d rjTftkP!; a-i,otrf-

v: jac řC ■ ‘ ‘
ŮO:TO'- "J

Přílohy
\>p.i i 'k P.PVkL O29wKTCrSZiL 10 VB-3 lel.lve < 21.2,,

c.

*. <ts<2. ?0?£> , b.JZ 2022dne_______________________________
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