
'S) "rem~oQ 
czech 

BREMBO CZECH e.r.o. 

Sldlo spolefnostl: 
Na Rovlnoe 875 - 720 00 Oatrava Hrabovtl 
tf:.ČZ28599888 - tapsanli v obchodnlm reJ1tffku veden<!m 
KraJs~ soudem v Ostravě - oddíl C violka 33966 
Bar,k accounts: -- -

EUR - IBAN: CZ7926000000002055540206 - SWIFT: CITICZPX 
CZK - IBAN: CZ3026000000002055540118 - SWIFT: CITICZPX 
GBP - IBAN: CZ842600000000205SS40601 - SWIFT: CITICZPX 
USD -Account number: 36285394 _: ABA: 021000089 - SWIFT: CITIUS33 

Purchase order - (Approved) 

Order Oate Form of payment 

21322POD87738 04/10/2021 Citi payments in CZK 

Terms of payrrient 

30 days end of month 

Delivery address 
BREMBO CZECH S.R.O. 

Na Rovince 875 
720 00 Ostrava 
CZECH REPUBLIC 

Legal vendor location 

Zdravotní ustav se sídlem v Ostrav 

Partyz nsk, n m0sli 7 
70200 Ostrava - Moravsk Ostrava 
CZECH REPUBLIC -

Order Shipment Address 

Zdravotní ustav se sídlem v Ostrave 

Partyz nsk, n m0slj 7 
70200 Ostrava - Moravsk Ostrava 
CZECH REPUBLIC 

Zdravolni uslav se sidlem, 
Doruceno; 13.10.2021 

----------..... -, ZU/.28940/2021°~~-~~- 0 -=~ -~ ,~--, 
listy:1 prilohy, 

1111 li li li li 
zusoes148d58f 

Delivery terms Page 1 of 2 

Oelivery mode Business Unit 

AUTOMOTIVE BRAKE SYSTE ~ 

lnvoice address 
BREMBO CZECH S.R.O. Auto 

Na Rovince 875 
720 00 Ostrava 
CZECH REPUBLIC 

The ltalian Law n. 231/2001 provides for the criminal liability of lhe companies and associations because of certain offences committed by its management, employee or third parties 
the benefit of the companies themselves. Such offences include, bul are not limited to, fraud, embezzlement, bribery, crimes punishing the unlawful management of companies asse1 
shares and capital, market abuse crimes, death or injuries to dueto non compliance with safety in working places laws, etc. To comply with Law n. 231/2001, Brembo S.p.A. has 
adopted an Organisational, Management and Control Model and a Code of Ethics which are available on the website www.brembo.com, section Investor Relations & Financial 
lnforťnation -> Corporate Governance -> Codes and manuals. 

By t_he execution of this order, the Supplier commits itself to desist from all practices which may lead to the criminal offences mentioned in the said Law n. 231/2001. ln the event of I 
violation ofabove, Brembo S.p.A has the right to immediately withdraw from or immediately terminate by Supplier's defaultthis legal transaction and all the other one existing with th 
Supplier. 

ln case the part, !opic of this purchase order, is under REACH Regulation (as substance, preparation or article), supplier must guarantee the compliance with all the pre-registration , 
registration requirements (when apply); registration must be done for Brembo intended use . Moreover, in case of SVHC substances (Substances with Very High Concern) their %, 
weight by weight, must be declared. 
ln case of any doubt don't hesitate to contact Rea_ch referent at  
The Brembo Quality, Salety and environmental policy is available on our www.brembo.com 

Brembo Czech s.r.o reserves the right to refuse the delivery of goods subject to expiration if, on the delivery date in Brembo Czech s.r.o., remaining maturity is less than 80% of the 
total life of the goods. 

This Purchase Order shall be regulated by the "General Terms and Conditions of Purchase Direct Materials and Services· ("GTCoP") available at 
https://www.brembo.com/en/company/suppliers/general-terms-and-condilions-of-purchase, alternatively those expressly executed. Upon request the GTCoP will be sent to you 
electronically. 
Any written agreement which is different or additional to the previously menlioned GTCoP has priority, being understood that such agreement shall regulate this purchase order even 
e/(ecuted with a Brembo Group Company other the one who issued the present Purchase Order. Brembo Group company includes: (i) Brembo S.p.A.; and (ii) any company which 
Brembo S.p.A., directly or indirectly, is the owner of voling shares representing more !han 50% of the Company outstanding shares. 
Line Item Vers. E.M. Name Quantity UM Delivery Curren9 Price Price Unit Discount Amount 

1 SP77101700 Transfer of shift pattern - 1,00 Numl 31/12/2021 CZK 328.012,00 328.012,00 
re-calculation of the 
protocols I Odborné 
hodnocení 
fyziologických prametrů, 
přepočet 
protokolů   

 - jednorázová 
nabídka 6309 



\E}DremDo„ 
czech 
BREMBO ClECl,4 11,r.o. 

Sldlo spoleenostl: 
Na Rovince 875 -·120 00 Ostrava·Hrabovll 
11'.: CZ28599sáli - 1,Íps11ná·v obchodrilin reJstfíku .vedeném 
Kr11Jským:s'!udem v Ostravě - oddll C.'vfolka _33966 
Bank accoúnts: 
EUR -18AN:•CZ7926000000002055540206.-SWIFT: CITICZPX 
CZK - IBÁŇ·: CZ302600000000205554ÓÍ18 - SWIFT: CITICZPX 
GBP - IBAN:•CZIÍ426000000002055540601 -SWIFT:.CITICZPX 
USD -.Account number: 36285394-ABA: 0210'/10089 - SWIFT:>CITIÚS33 

Purchase order 

Order Date, Fonn óf.payment 

21.322POD87738 04/10/2021 Citi payments in CZK 

T enns of payment 

30 days end of month 

Delivery address 
BREMBO CZECH S.R.O. 

Na Rovince 875 
720 00 Ostrava 
CZECH REPUBLIC 

.Legal vendor locau~n 

Zdravotnl ustav se·sidlem v Ostrav 

Partyz hsk, n m0sti 7 
702o'O Ostrava - Moravsk Ostrava 
CZECH'REPUBLIC 

Delivery tenns 

Delivery mode 

lrivo1ce address 

Order Shipment Address 

Zdravotní ust~v se sídlem v Ostrave 

Partyz nsk, n:m0sti 7 
70200 Ostrava - Moravsk Ostrava 
CZECH REPUBLIC 

Page 2 of 2 

Business Unit 

AUTOMOTIVE BRAKE SYSTE I 

BREMBO CZECH S.R.O. Auto 

Na Rovince 875 
720 00 Ostrava 
CZECH REPUBLIC 

Notes: Pis indicate in your invoices ttie compléte P/0 number (numbers·and letters). Pis issué separate invoices,accordingto our differeilt Business Unit. 

WITHOUT RECEIVING A DIFFERENT CONFIRMATION, Tl:IE A.M. DELIVERY DATES ARE CONSIDERED AS ACCEPl;ED, 

Address for sendiiig invoices from suppliers: lnvoices_Ostraiia <  

Requested:by Buyer Approve
  

 ~- TOTAL CZK 328.012,00 

Prepared MartQ M.~stroni 
U~ltin~llij Mg I   ~rembC)Qacrs.r,



Zdravotnl ústav se sldlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Cenová nabídka služeb číslo: 6309 

Vyřizuje: 

Telefon: 
ID datové schránky: 
Email: 
Datum: 1.10.2021 

Objednatel : 
Brembo Czech s.r.o. 
Na Rovince 875 
720 00 Ostrava 

IČO: 28599888 

Kontakt na objednatele:  

Odborné hodnocení fyziologických prametrů, přepočet 
protokolů   - jednorázová nabídka 

Lhůta pro přijetí (akceptaci) cenové nabídky do: 30.11.2021 

I. Předmět plnění 
Položka 

I 
Počet Smluvní cena I Cena celkem 

za jednotku 

Doprava (cena za každý 1 km) 
Doprava účtována na základě skutečně najetých km. 

Protokol o vyšetření a hodnocení celkové fyzické zátěže autorizovanou 

laboratoří dle zák.č. 258/2000 Sb. a NV č. 361/2007, v platném znění. 
Protokol o vyšetření a hodnocení lokální svalové zátěže autorizovanou 

laboratoří dle zák.č.258/2000 Sb. a NV č.361/2007, v platném znění 

Protokol o vyšetření a hodnocení pracovních poloh autorizovanou laboratoří dle 

zák.č. 258/2000 Sb. a NV č. 361/2007, v platném znění 
Smluvní cena dle zák. č. 526/1990 Sb. v platném znění 
Přepočet protokolů   

I Celkem (bez DPH) 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Konkretizace pracovních pozic a profesí, případně další upřesnění: 
Pracoviště: Profese: 

328012 Kč 
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Přepočet lze provést pouze v případě existence platného, měření. 
v případě změny rozsahu měření bude cena adekvátně upravená. 

Zdravotnl ústav se sldlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Shora uvedená plnění (dále jen „dílo") se Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (dálejen.,,zhotovitel") zavazuje pro 
objednatele provést jakožto d.řžitel platného. osvědčení _o autorizaci pro obor fyziologie a psychologie práce ve 
smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících.zákonů 1 ve znění 
pozdějších předpisů a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla za dále uvedených 
podmínek. 

li. Specifické smluvní podmínky 
1. Dílo se sestává z t~chto dílčích plnění: 
a) odborné hodnocení autorizovanou laboratoří včetně posouzení na místě (dále jen „odborné hodnocení"), 
b) autorizované měření a posouzení (dále jen „měření"), 
c) vyhotovení protokolů: 

- o odborném hodno:tení autorizovanou: laboratoří (dále jen „protokol o odborném hodnocení"), 
- o autorizovaném měření a posou~ení (dále jen „protokol o měření"). 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce.na provádění části díla dle čl. li. odst. 1 písm. a) a b) v termínu do 9 měsíců 
od akceptace této cenové nabídky (dále jen „smlouva"). Do té doby není zhotovitel v prodlení s prováděním díla. 
3. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat objednateli protokol o odborném hodnocení do 60 dnů od uskutečnění 
posouzení na místě a protokol o měření v termínu do 60 dnů od uskutečnění měření. 
4. Smluvní strany se dohodly, že každy z protokolů bude oojednateli předán v termínu podle odst. 3, nejdříve však 
po úplném zaplacení faktury. Dále se smluvní strany dóhod_ly, že zhotovitel neodpovídá objednateli za příp. škodu 
vzniklou neobdržením protokolů z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury. 
5. Smluvní strany.se dohodly, Ž\'! právo zhotovite-le na ZéJplacení ceny díla podle čl. I vmiká takto: 

-v případě odborného posouzení podle čl. li. odst. .1 písm. a) vznikne toto právo odpovídající této dílčí části 
díl.a včetně nákladů na dopravu po provedení posouzení na místě, 

- v pfípadě m'ěření podle čl. li. odst. 1 písm. b) vznikne toto právo odpOvídajícítéto dílčí části díla včetně 
nákladů na dopravu provedením měření. 

Zhotovi~el cenu díla objednateli vyúčtuje na ,základě faktury s náležitostm_i daňového dokladu,jejíž přílotiou bude 
kalkulační výkaz. Splatnost faktury·se sjedr:iává v délce 45 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení zhotovitelem. 
6. Předání protokolu se uskuteční odeslá_ním datovou schránkou, nedohodnou-li se strany jinak. 
7. V případě, že na základě závěrů posudku o odborném hodnocení fyziologických faktorů, by bylo nezbytné 
uskutečnit autorizované měření a posouzení tohoto faktoru, a·to z důvodu možného překračovánílimitních hodnot 
dle platných právních př:edpisů, bude část ceny za .odborné hodnocení tohoto fyziologického faktoru odečtena od 
ceny za následné měřen_í to_hoto faktoru. Na provedení následného měření se smluvní strélny dohodnou samostatně. 

Ill. Další smluvní ujednání 
1. Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Obchodními 
podmínkami (dále jen „OP1') zhotovitele, které jsou zveřejněny a smluvním,stranárn dostupn_é na internetových 
stránkách zhotovitele v menu „O nás_" v části „Obchodní podmínky". Objednatel prohlašuje, že se.s těmito OP 
sezn~.mil a podpisem této smlouvy vyjadřuje soUhlas s jejich zněním a vúli řídit se jimi při realizad této smlouvy. 
2. Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k u~avření smlouvy. 
3. Pro účely provedenfodb_or.ného hodnocení objednatel svým podpisem dále.prohlašuje, že se v době 6 měsíců 
před podpisem této sn,Jouvy na jeho pracovištíct:i n_eyyskyťla ani není hlášena nebo uzr:iána žádná nemoc.z povolání 
nebo ohrožení nemocí.z povolání pro rizikový faktor fyzická zátěž nebo pracovní poloha po_dle § 38 odst. 3 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdr:aví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
4. Oojednatél dale souhlasí a je srozuměn se•skutečností, že zhotovitel může být na základě zákona č .. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 3_40/2015 Sb., o zvláštních. podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zá_kon o registru smluv), ve mění 
pozdějších předpisů, povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv nebo o této smlouvě a prá_vním vztahu jí 
založeném zpřístupnit či poskytnout všechny informace, kterě citované zákony nebo jiné právní předpisy z 
uveřejnění nebo zpfístupnění nevýlUčují. Jednotkové ceny analyz,. včetně jejich množství, m.ísta a četnost odběrů 
však podléhají obchodnímu tajemství zhotoyiteJe. úveřejněnítéto smlouvy·v regist_n.1 smluv zajistízhotovitel. 
5. Pro případ,. že,objed11atelem je.fyzická osoba jsou nedílnou součástí této cenové nabídky. Informace o zpracování 
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Zdravotnl ústav se sldlom v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

osobních údajů objednatele za účelem splnění smlouvy, resp. opatření před uzavřením smlouvy. 

S přáním hezkého dne Ing. Eduard Ježo 
ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v 
Ostravě 

Ing. EdÚiird Ježo 
. /~ ~ 2021.10.0113:50:57 

S1gner. ~~ 
(~.Eduart1.Ježo)) 
c'cz '-- (/.I/ 
~Zdravocnl ůstav se 5k1!em v ~ll'avě 
2.5.4.97:HTRCZ-71009396 

P11hlir.lt~/ 

Cenová nabídka služeb číslo: 6309 akceptována bez výhrad dne: 

Jméno a příjmení jednající osoby: 

Funkce: 

Vlastnoruční podpis: 
(pokud není elektronický) 

Razítko: 

místo pro elektronický podpis 

PROSÍME O ZASLÁNÍ AKCEPTOVANÉ NABÍDKY V 1 VYHOTOVENÍ ZPĚT V LISTINNÉ PODOBĚ POŠTOU NEBO OSOBNĚ. 
V PŘÍPADE OBDRŽENÍ TÉTO CENOVÉ NABÍDKY ELEKTRONICKY LZE PŘIPOJIT ELEKTRONICKÝ PODPIS OBJEDNATELE 
A ZASLAT ZPĚT ZHOTOVITELI.ELEKTRONICKY. 
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Zdravotní llstav se sídlem v Ostravě 
· Partyzánské náměstí 2633/7 

Moravská Ostrava, 702 oo Ostrava 

Informace o zpracování osobních údajů 
Cílem následujícího sdělení:je informovat Vás'v souladu s nařízením. Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dub~a 20i6,obecné nařízení o ochraně,osobních Majů (dá_Íe'jen „GDPR") o tom, jaké·osobní ú_daje'ó Vás 

· zpracováváme,.z jakého důvodu a jakým způso~em . 

1. Správce Vašich osobních údajů 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
Partyzánské náměstí 2633/"l, 
702 00 Moravs,ká Ostrava; Ostrava 
,IČ: 71009396, 
email:. podatelna@zuova.cz, tel.:,596 200 n 1 

Kontaktní.údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 
(OPO) . 

Pověřenec pro ochranu osobních·údajů, 
Partyzánské náměstí 2633/7, 
702 oo·Moravská Ostrava, Ostrava, 
emáil: poverenec@zuova.cz, tel.:~96 200 111 

2. Účelzpracování a právní základ pro 
zpracování 

• základní idéntifikačnía fakturačnfúdaje: zejména 
jméno a příjmení, datum narození, bydliště, případně 
název a adresa sídla či bydlišt~,ÍČ a DIČ u OSVČ, 
bankovní spojérií, 

• kontaktní:údaje: adresa,t!_elefonní číslo a e-mailová, 
adresa, adresa datové.schránky, 

• údaje o zdravotním staV1.1:.jsou-li potřebné pro 
.poskytnutí služby, nebojsou-lijejÍ!TI_ výs,legkem 

3, Kategorie zpracovávaných osobních údajů 
•• základní identifikační a fakturační údajenejména 

jméno a příjmení, datum 0 narození, bydliště,,případně 
název a adresa sídla.či bydliště, IČ a,I)IČ u QSVČ, 
bankovní,spojení, 

• kontaktní údaje:telefonní číslo a e-mailová adresa, 
adresa datové schránky, 

• údaje o zdravotním stavu:jsou-li potřebné pro 
poskytnutí sl_užby, nebojsou-li jejím výsledkem 

4. Předávání osobních úc;lajů 
Správce prohlašuje, že nepředává Vaše osobní údaje do 
třetí země,nebo mezinfarndní.organizaci. Případní příjemci 
osobních údajů jsou subdodavatelé, pokud'jím provedení 
služby nebo její části zadá správce, dále orgány veřejné moci 
a správy, :vyplývá-li to ze·zvláštních právních předpisů. 

S. Doba zpracování 
Zpracování osobních údajů provádí správce, 
příp.,zprncovatel prostřednictvím výpočetní techniky, 
nebo i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné. 
podobě, za dodržení všech bezpečnost:nícli·zásad pro' 
správu a.zpracováníosobních údajů .. Vafoosobnfodaje 
správce zpracovává po dobu nezbytnou pro napÍnění 
účelu zpracování, tj. zpravidla po.dobu trvání smluvního 
vztahu .. Správce je však opr.í,vn:~n, dále zpracovávat Vaše 
osobní údaje:pro spln'ění svých další'.z,ákonnýéh povinnosti 
(např. v oblasti archivnictví, kybernetické b_ezpečnosti, 
obhajobu svých pr'ávních nároků). 

IC: 71009396 
DIC: CZ71009396 

Bankovnl spojeni: 3235761/0710 
Datová schránka: pubj9r8 

. 6. Vaše,práva 
Sdělujeme'Várh dále, že vůči Správéi máte následující práva 
vyplývající'z GŮPR: 

• právo požadovat přístup lc osobním údajům, které' 
o Vás zpracováváme, čímž se rozumí.právo zíškat'od 
správce pótvrzení; zda-osobní údaje, které.seVás týkají, 
jsou či nejs_ou zpracovávány, a pokudje.,tomu·tak, máte 
právo získat přístup k.těmto osóbníni údajum a kdalším 
inforniadm uvedenýip v.čl. 15 GQPR; 

• právo požadovat opravu osobníéh údajů, které jsou 
o Vás zpracovávány, pokud jsou nepřesné; 

• právo p9žadovat výmaz osobnJch údaj4cv pfípadech, 
které jsou.upraveny v čl. 17 Obecného nařízení: Toto 
právo není absohitní:,Ve vyjmenovaných případech.jej 
nelze uplatnit(např. vyžaduje-li další zpracování právní 
předpi~ nebo je zpracování 'prováděno Ýe veřejném, 
zájmu v oblasti veřejného zdrav{); 

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

• právo,na přenositelnost údajů, za podmínek 
a s omezeními uvedenými v čL20 GDPR pokud se 
zpracová'níprovádí automatizovaněsa zároveň se·jedná 
o úd~.je,.které správce.zpracovává pro splnění smlouyy, 
jejíž.smluvhí stranou jste nebo•pro provedení opatření 
přijatých.před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. 
Jsou-li.splněny uvedené podmínky, správce Várh údaje 
poskytne.ve·strukturovanéin, běžně·používaném 
a,strojově i:itelnémformát~o.a J!iáte právo předat tyto 
ú'daje jinémiúprávd, nebo můžete požádat, aby údáje 
byly předány jinému,správci přímo; 

• přávo:vznést námitku protizpracování,jsou-li právním 
základem zprácováriíin oprávněné zájmý správce. 

Správce'Vás ujišťuje; žeVakosoiJní údáje.nejsou 
předmětem žádného automatizovaného'.individuálniho 
rozhodování api nedochází k profilování ( automatizo~ané 
zpracování osobních údajů-spočívajících v jejich použití 
k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se 
kfyzické osob~). 

V případě, kdy,se dornníváte,,že správce zpracovává Vaše 
osobiií'úd<1-je neoprávněně či jin~lc pór_ušuje Vaše práva, 
máte•pr~yo podat:stížhost u dozorového iiřadu: Úřadu:pro 
ochranu,osobních údajů, adresa: pplk. Sochora 27, 1'70 00 
Praha.7, tel.: 234665 111, web:'www.uoou.cz, nebo máte 
právo požádát o soudní ochranu. 

Tel.: 596 200 111 
Fax: 596 118 661 

www.zuova.cz 
podatelna@zuova.cz 




