EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační' program Životni prostředí

Příkazní smlouva
číslo příkazce:
číslo příkazníka: . &

&?.1íí.T.<?.7.9.?.. 1

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Příkazní smlouvu (dále jen „smlouva") dle §
2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZZVZ")

I.
1.1.

Příkazce:
sídlo:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Účastníci smlouvy

Frýdlantská vodárenská společnost a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
Ing. Danem Ramzerem - předsedou představenstva
a Ing. Zdeňkem Janečkem - členem představenstva
254 96 565
CZ254 96 565

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer,
představenstva a Ing. Zdeněk Janeček, člen představenstva
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Petr Olyšar, ředitel

předseda

(dále jen „příkazce")
1.2.

Příkazník:
Garnets Consulting a.s.
sídlo:
Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B vložka 1895
zastoupený:
Ing. Martinem Vondráčkem, členem představenstva
IČ:
273 49 675
DIČ:
CZ27349675
Bankovní spojení:
UniCredit Bank a.s., č.ú.: 1002669669/2700
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Martin Vondráček, člen
představenstva
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Bína
(dále jen „příkazník")
(příkazce a příkazník, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy" nebo také
jen „smluvní strany"

II.

Předmět smlouvy

2.1.

Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a z a podmínek v ní
uvedených, pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a zařídí činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pod názvem: Zajištění funkce
koordinátora BOZP pro projekt „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok".

2.2.

Příkazce se zavazuje, že z a vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí
příkazníkovi honorář ve výši ujednané v této smlouvě a uhradí mu náklady účelně
vynaložené při plnění předmětu této smlouvy.
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III

Rozsah a obsah předmětu plnění

3.1.

Předmětem plnění se rozumí výkon koordinátora bezpečnosti práce v souladu se
zákonem č. 309/2006 ke stavebnímu dílu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok".
Rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací a zadávací dokumentací.

3.2.

Povinnosti při realizaci obou stavebních děl:

3.2.1. Zpracování plánu B O Z P stavby „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok" dle
zákona č. 309/2006 S b . a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. ,.a to
v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací v 6-ti výtiscích a v jednom
elektronickém vyhotovení na C D .
1

2

3.2.2. Zajištění proškolení zhotovitele stavby z předpisů B O Z P stavby „Rekonstrukce
úpravny vody Bílý Potok".
3.2.3. Dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 S b . doručit oznámení o zahájení prací
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§2 odst. 1
zákona č. 251/2005 S b . o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním
staveniště zhotoviteli. Náležitosti oznámení o zahájení prací jsou stanoveny
v příloze č. 4 nařízení vlády č. 591/2006 S b . Stejnopis oznámení o zahájení prací
musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu
provádění stavby.
3.2.4. B e z zbytečného odkladu předat projektantovi, dodavateli (byl-li již určen), popř.
jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které
jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti (§ 18, odst. 1, písm. b) zákona);
3.2.5. Provádět další činnosti stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb., (viz § 18, odst.
1, písm. c).
3.2.6.

Informovat všechny dotčené dodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
která vznikla na staveništi během postupu prací (§ 18, odst. 2, písm. a), bod 1).

3.2.7. Upozornit dodavatele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem a vyžadovat
zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření (§ 18, odst. 2,
písm. a), bod 2).
3.2.8. Oznámit stavebníkovi uvedené nedostatky, nebyla-li dodavatelem
přijata opatření ke zjednání nápravy (§ 18, odst. 2, písm. a), bod 3).

neprodleně

3.2.9. Zpracovat měsíční hlášenky k činnosti B O Z P stavby „Rekonstrukce úpravny vody
Bílý Potok".
3.2.10. Provádět další činnosti stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 8 a dále (§
18, odst. 2, písm. b).
3.2.11. Zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v
souvislosti s činností dozvěděl, a nelze je sdělovat dalším osobám, nestanoví-li
zvláštní právní předpis jinak (viz § 14, odst. 5 zákona).
3.2.12. Minimální účast na stavbě 2x týdně v časovém rozsahu dle potřeby.

IV.
4.1.

Způsob plnění předmětu smlouvy

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazce zavazuje dodržovat všeobecné
závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady

1

zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění;
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích

2
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příkazce, předanými mu ke dni uzavření této smlouvy, jeho pokyny a vyjádřeními
veřejno-právních orgánů a organizací.
4.2.

Pokud v průběhu zpracování zadání nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na
cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit dodatkem k této smlouvě cenu a
termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

4.3.

Předmět plnění bude zajišťován těmito zodpovědnými pracovníky:
Ing. Martin Bína (doplnit jméno

a příjmení

pracovníka),

tel.: 602 231 082, e-mail:

m.bina@garnets.cz
4.4.

Případná projektová činnost bude příkazcem zajištěna subdodavatelsky. Činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další záležitosti bude
příkazník zajišťovat vlastními pracovníky a je povinen je zabezpečovat s náležitou
odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce.

4.5.

Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněný řádným vykonáním činností, ke
kterým se příkazník zavázal v článku III. této smlouvy, dle oběma smluvními
stranami odsouhlaseného zápisu o předání nebo vykonání smluvených činností.

V.
5.1.

Doba plnění předmětu díla, termín dokončení díla a místo plnění

Příkazník se zavazuje, že odborné činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci podle této smlouvy pro příkazce vykoná při realizaci stavby
„Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok" a to od podpisu této smlouvy do předání
dokončené stavby zhotovitelem.

5.1.1. Zahájení stavebních prací: předpoklad nejdříve duben 2017
5.1.2. Dokončení stavebních prací: nejpozději do 18 měsíců od zahájení stavby
5.1.3. Zahájení prací koordinátora B O Z P bude 3 měsíce před zahájením stavebních
prací na projektu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok".
5.2.

Dokončení činnosti koordinátora BOZP: mandatář ukončí výkon činností po
splnění účelu smlouvy, tj. po uvedení díla do provozu, avšak ne dříve než po
vyklizení staveniště, po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při
přejímce díla nebo jeho samostatných částí.

5.3.

Zahájení stavby „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok" je podmíněno:

5.3.1.

podpisem
prostředí;

smlouvy

o

poskytnutí

dotace

z Operačního

programu

životního

5.3.2. zajištěním dlouhodobého úvěru;
5.3.3. zajištěním finančních prostředků k financování vlastního podílu na projektu.
5.4.

Místem plnění je úpravna vody v Bílém Potoce včetně odběrů surové vody v obci
Bílý Potok, Liberecký kraj a areál vodojemu Lázně v obci Lázně Libverda, Liberecký
kraj včetně dalších dotčených pozemků. Lokalizace je vyznačena v projektové
dokumentaci stavby.
VI.

6.1.

Spolupůsobení a podklady příkazce

Předmět plnění této smlouvy příkazník provede a splní dle podkladů příkazce (bude
podrobně vyspecifikováno v zápise o jejich předání po podpisu této smlouvy).
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6.2.

V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně
nutném, na vyzvání, poskytne příkazníkovi spolupráci při zajištění podkladů,
doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, kterých potřeba vznikne
v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazce příkazníkovi
nejpozději do 10 dnů od jeho vyžádání. Zvláštní lhůtu ujednají strany v případě, kdy
se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.
Smluvní strany se mohou dohodnout i na tom, že takové práce nebo činnosti
zabezpečí příkazník z a zvláštní úhradu.

VII.
7.1.

Cena díla a platební podmínky

Cena z a práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy vyplývá z nabídky
účastníka a v rozsahu dojednaném dohodou smluvních stran:
Celková cena služeb koordinátora BOZP bez DPH

3

8

DPH

9

0 0 0

>-

K

c

81 690,- KČ

Cena služeb koordinátora BOZP včetně DPH

4

7

0

6 9 0

>"

K

č

Celková cena bez D P H (dále jen "celková cena") je smluvními stranami sjednána
jako cena z a celý předmět plnění vymezený v čl. III této smlouvy a jako cena
nejvýše přípustná z a rozsah stanovený cenovou kalkulací platnou po celou dobu
realizace předmětu plnění. Cenová nabídka tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
7.2.

Mimo smluvené úplaty uhradí příkazce příkazníkovi prokazatelné náklady, které
účelně vynaložil při plnění svého závazku a které příkazce písemně odsouhlasil.

7.3.

Podmínky pro změnu nabídkové ceny

7.3.1.

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou
kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový
kurs, stabilitou měny nebo cla.

7.3.2. Nabídková cena včetně D P H může být měněna v souvislosti se změnou D P H , ale
pouze z a předpokladu, že zhotovitel je plátcem DPH a tuto skutečnost promítl
v nabídkové ceně. U neplátců D P H , kteří do nabídkové ceny D P H nepromítnou,
nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem D P H stal a
veškeré s tím související náklady jdou k tíži zhotovitele.
7.3.3.

Nabídková cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby, a to
ani v průběhu plnění.

7.3.4.

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti se změnou doby realizace stavby
nebo s prodloužením realizace stavby.

7.4.

Platba bude provedena na základě konečné faktury, která bude vystavena po
splnění předmětu zakázky koordinátora B O Z P , tj. po uvedení díla do provozu, a
však ne dříve než po vyklizení staveniště, po odstranění případných vad a
nedodělků zjištěných při přejímce díla nebo jeho samostatných částí.

7.5.

Příkazce nebude příkazníkovi poskytovat zálohy.

7.6.

Splatnost faktury bude 60 dní od doručení příkazci.

7.7.

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní
doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn zaslat je ve lhůtě
splatnosti zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se
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splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě
doplněných či opravených dokladů.
7.8.

V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany smluvní
pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

7.9.

V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně
příkazce, bude příkazník práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení
fakturovat příkazci ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací
podílem z dohodnuté ceny podle bodu 7 . 1 . pro jednotlivé práce uvedené v části III.
této smlouvy. V případě, že nedojde k dohodě zmíněné v předchozí větě, požádá
příkazník o rozhodnutí příslušný soud.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

8.1.

Příkazník odpovídá z a to, že záležitosti příkazce ujednané touto smlouvou jsou
zabezpečené dle této smlouvy.

8.2.

Příkazník je povinen řídit se pokyny příkazce. Příkazník je však povinen příkazce
upozornit na nevhodnost jeho pokynů a je oprávněn přerušit plnění smlouvy do
písemného sdělení příkazce, zda na těchto pokynech trvá. Pokud příkazce setrvá
na pokynech, které by byly v rozporu se zákonem nebo s podmínkami poskytovatele
dotace a písemně to oznámí příkazníkovi, neodpovídá příkazník z a vady předmětu
plnění způsobené použitím nevhodných pokynů příkazce event. má právo od
uzavřené smlouvy odstoupit.

8.3.

Příkazník neodpovídá z a vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých
od příkazce a ani při vynaložení veškeré péče nemohl příkazník zjistit jejich
nevhodnost, případně na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

8.4.

Příkazník má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí škod, způsobených v souvislosti
s jeho činností ve výši alespoň 800.000. Kč.

8.5.

Příkazník je povinen ke dni podpisu smlouvy předložit příkazci pojistnou
smlouvu (pojistné smlouvy) dle požadavků uvedených v této smlouvě, a to
v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud příkazník tuto svoji povinnost nesplní,
je příkazce oprávněn odstoupit od podpisu smlouvy nebo sjednat vlastní pojistnou
smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny
díla.

8.6.

Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně
reklamovaného nedostatku či vady plnění. Možnost jiného ujednání s e tímto
nevylučuje.

IX.
9.1.

Ostatní ujednání

Odstoupit od této smlouvy může příkazce:

9.1.1. zahájení stavby projektu „Rekonstrukce úpravy vody Bílý Potok" je podmíněno
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z Operačního programu životního
prostředí, zajištěním dlouhodobého úvěru a zajištěním finančních prostředků
k financování vlastního podílu na projektu. Objednatel si vyhrazuje právo od
smlouvy odstoupit v případě, že nedojde k souběžnému splnění těchto tří
podmínek.
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9.1.2. zjistí-li, že příkazník opakovaně (tj. znovu i přes písemné upozornění příkazce)
nevykonává činnosti v této smlouvě uvedené, nebo je provádí v rozporu s platnými
právními předpisy, pokyny příkazce nebo touto smlouvou;
9.1.3. dojde-li ke změně účelu smlouvy, tzn. dojde-li k zastavení prací na dodávkách díla
nebo bude-li smlouva na dodávku díla (děl) ukončena.
9.2.

Odstoupit od této smlouvy může příkazník při opakovaném (tj. znovu i přes písemné
upozornění příkazníka) neposkytnutí sjednané součinnosti příkazce, pokud takové
neposkytnutí součinnosti prokazatelně ovlivní řádný výkon činností příkazníka ve
smlouvě uvedených.

9.3.

Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodů musí být provedeno písemně.

9.4.

V případě odstoupení od smlouvy má příkazník nárok na úhradu přiměřené části
sjednané odměny z a řádně do té doby provedené činnosti, výkony a práce
s ohledem na výsledek dosažený při těchto prováděných činnostech, výkonech a
pracích. Svou činnost je příkazník povinen dokončit takovým způsobem, aby
nedošlo k žádné škodě či porušení povinností příkazce, a dále je povinen
neprodleně předat příkazci všechny doklady, které získal v souvislosti s plněním
povinností z této smlouvy vyplývajících.

9.5.

Příkazník prohlašuje, že rozsah činností, výkonů a prací v této smlouvě uvedených
je předmětem jeho podnikatelské činnosti, k níž získal oprávnění na základě své
odborné způsobilosti a podle příslušných platných předpisů.

9.6.

Příkazce neodpovídá z a případné škody na zdraví vzniklé příkazníkovi při provádění
sjednaných činností, výkonů a prací.

9.7.

Veškeré předání dokladů a jiných písemností mezi příkazcem a příkazníkem musí
být písemně potvrzeno.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1. V e věcech neupravených touto smlouvou platí příslušná ustanovení § 566 a
následujících Obchodního zákoníku, v platném znění, na jehož aplikaci při realizaci
této smlouvy se smluvní strany dohodly.
10.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pořadově číslovanými písemnými
dodatky k této smlouvě potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10.3. Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonů, které bude
příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.
10.4. Výchozí podklady do doby splnění smluvního závazku zůstávají
příkazníka, který je pak dle seznamu předá příkazci k archivaci.

uloženy

u

10.5. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím
podepsání obdrží po 2 vyhotoveních.
10.6. Příkazník potvrzuje, že byl seznámen se způsobem financování akce z a pomoci
prostředků Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze
Státního fondu životního prostředí ČR a z toho vyplývajícími důsledky, zejména s e
skutečností, že příkazce i příkazník podléhají kontrolním mechanismům v rozsahu
platných předpisů k realizaci shora uvedeného projektu a s tímto bezvýhradně
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí
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souhlasí.
10.7. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
10.8. Příkazník se ve spolupráci s příkazcem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit
vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související
s projektem nebo jeho realizací.
10.9. Příkazník se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Příkazník se dále
zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, příkazce a
poskytovatele dotace.
10.10. Příkazník bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu
nezávislý vnější audit. Příkazník je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
10.11. Příkazník se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně jejích případných
dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a dalších dokumentů
souvisejících s realizací projektu. Doba, po kterou musí být veškeré originální
dokumenty související s realizací zakázky uchovány, je stanovena v právním aktu o
poskytnutí dotace nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání
zakázek, nejméně však po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní
prostředí podle ČI. 89 odst. 5 nařízení Rady ( E S ) č. 1083/2006, nejméně však po
dobu 10 let následujícího po roce, ve kterém příjemce podpory obdrží protokol o
závěrečném, vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude uveřejněna na
internetových stránkách SFŽP.
10.12. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné
vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Přílohy:
Příloha č. 1: Cenová nabídka
Příloha č. 2: Pojistná smlouva

Ve Frýdlantu dne 10. února 2017

V Teplicích dne

Za příkazce:

Z a příkazníka:

/

Ing. Zdeněk Janeček
člen představenstva. ý d l a n t s k á v o o a r e i i s R a
společnost, a.s.
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C E N O V Á NABÍDKA
Zajištění funkce koordinátora BOZP pro projekt "Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok"
C e n a bez DPH

DPH

C e n a včetně DPH

Zpracování plánu BOZP (v 6-ti výtiscích a v jednom
elektronickém vyhotovení na CD)

40 000,00 Kč

8 400,00 Kč

48 400,00 Kč

Zpracování ohlášky oblastnímu inspektorátu práce
příslušnému podle místa staveniště

10 000,00 Kč

2 100,00 Kč

12 100,00 Kč

339 000,00 Kč

71 190,00 Kč

410 190,00 Kč

389 000,00 Kč

81 690,00 Kč

470 690,00 Kč

Pravidelná činnost koordinátora BOZP v délce 18
měsíců v průběhu realizace stavby vč. všech
souvisejících činností

CELKOVÁ CENA

R
REN0M1A
NETWORK

Garnets Consulting, a.s.
Československých legii 445/4
PSČ 415 01, Teplice - Trnovany
IČ : 273 49 675

české Budějovice dne 09.04.2016

Potvrzení o pojištění odpovědnosti
Potvrzujeme tímto, že společnost Garnets Consulting, a.s., IČO 273 49 675 má prostřednictvím
makléřské společnosti RENOMIA, a.s uzavřenou pojistnou smlouvu u pojistitele Kooperativa
pojišťovna, a.s. číslo 7720970991. Pojištění odpovědnosti je uzavřeno s účinnosti od 09.04.2016 na
dobu neurčitou.
Toto pojištěni zahrnuje:
pojištění obecné odpovědnosti za újmu s limitem pojistného plnění ve výši 30 000 000 Kč,
spoluúčastí ve výši 5 000 Kč a územním rozsahem Evropa.
provoz pracovních strojů s limitem pojistného plnění ve výši 500 000 Kd, spoluúčasti ve výši
5 000 Kč a územním rozsahem Evropa.
- čisté finanční škody s limitem pojistného plnění ve výši 15 000 000 Kč, spoluúčastí ve výši 10%
minimálně 5 000 Kč a územním rozsahem Evropa.
odpovědnost za cizí věci převzaté s limitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč, spoluúčastí
ve výši 5 000 Kč a územním rozsahem Evropa.
odpovědnost za cizí věci užívané s limitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč, spoluúčastí
ve výši 5 000 Kč a územním rozsahem Evropa.
náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění s limitem pojistného
plnění ve výši 2 000 000 Kč, spoluúčastí ve výši 5 000 Kč a územním rozsahem Evropa.

S pozdravem

KENOMi.A
NETWORK

Marek Dvořák
Čechova 5 2 / 7 2 7
3 7 0 01 České Budějovice
ČiSlO registrace ti Č N B : 1 0 5 5 3 7 P P 2
C)

RENOMIA NETWORK
•

tfála RENOMIA N E T W O R K . Vlkova 46, 130 00 Praha. Česka republika, lei.: +420 221 421 706, fax: +420 222 720 855. info@retiomianei.cz. «vww renom.anel.cz
Sídlo zakladatelo a managera RENOMIA N E T W O R K : RENOMIA, a. s „ Holandská 8. 639 00 Brno, Česká republika, I C : 4 8 3 9 1 3 0 1 , D l C : C Z 4 8 3 9 1 3 0 1
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 3930
Ne|v«tši skupina pojišťovacích makléřů v České republice
Služby v 70 zemích svéta

