
~DremDo .. 
czech 
BREMBO CZECH a.r.o. 

Sídlo společnosti: 
Na Rovince 875 -.720 00 Ostrava Hrabové 
IČ: CZ28599888 - zapaan, v obchodnlm reJ11Plku veden~m 
KraJsk'ltn,..,udem v Oa1rallě - oddn C violka 33966 
Bank áa:ounls: 
EUR - IBAN: CZ7926000000002055540206 - SWIFT: CITICZPX 
CZK - IBAN: CZ3026000000002055540118 - SWIFT: CITICZPX 
GBP - IBAN: CZ84Z6000000002055540601 - SWIFT:CITICZPIC 
USD -Account numbar: 36285394 -ABA: 021000089- SWIFT: CITIUS33 

Purchase order - (Approved) 

Order Dale Forrn of payment 

21322POD87737 04/10/2021 Citi payments in CZK 

Terms of payment 

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 

Delivery terrns 

Delivery mode 

lnvoice address 

Order Shipment Address 

Zdravotní ustav se sídlem v Ostrave 

Partyz ns~. n m0sti 7 
70200 Ostrava - Moravsk Ostrava 
CZECH REPUBLIC 

Zdravolni uslav se sidlem", 
D~r'uceno,:, .1_3,.10 .. 2021 ,·., . , • _ . "'. 
ZU/28941/2021 
listy: 1 prilohy, 

1111111111111 
zusoes148d590 
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Business Unit 

AUTOMOTIVE BRAKE SYSTE 11 

BREMBO CZECH S.R.O. Auto 

Na Rovince 875 
720 00 Ostrava 
CZECH REPUBLIC 

The ltalia,n Law n. 231/2001 provides for the criminal liability of the 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, embezzlemént, 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 workihg 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 
lnformation -> Corporate Governance -> Codes and manuals. 

By the 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 t 
violation of above, Brembo S.p.A has the right to immediately withdraw from or immediately terminate by Supplieťs default this legal transaction and all the ether one existing with th 
Supplier. 

ln case the part, topic 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 Concem) their %, 
weight by weight, must be declared. 
ln case of any doubt don't hesitate to contact Reach 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· ("GTCoPj available at 
https://www.brembo.com/en/company/suppliers/general-terms-and-conditions-of-purchase. alternatively these expressly executed. Upon request the GTCoP will be sent to you 
electronically. 
Any written agreement which is different or additional to the previously mentioned GTCoP has priority, being understood that such agreement shall regulate this purchase order even 
executed with a Brembo Group Corilpany ether the one who issued the presentPurchase 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 voting shares representing more than 50% of the Cor'npany outstanding shares. 
Line Item Vers. E.M. Name Quantity UM Delivery Curren9 Price Price Unit Discount Amount 

.1 SP77101700 Transferofshiftpattem- 1,00 Numl 30/11/2021 CZK 211.600,00 211.600,00 
measurement of Total 
stress / Autorizované 
měření celkové fyzické 
zátěže (  

  -
jednorázová nabídka dle 
CN 6308 



\E)DremDo:. 
czech 

BREMBO C:ZECH 11.r.e1. 

Sldlo apoleCnostl: 
Na Rovlnce•875,- 720 00 Ostrava Hrabovi\ 
1C::,CZ2859°9888- zapsané v obchodnliři rejitffku vedeném, 
Krafsk'Ím·aoudem,v Óstraliě - oddll C vlolka 33966 
Bank accounts: 
ÉUR - ÍBAN: CZ7926000000002055540206 - SWIFT: CITICZPX 
CZK - IBAN: CZ3026000000002055540118 - SWIFT:'CITÍCZPX 
GBP - ÍBAN: CZB42600Ó0000020555406Ól - SWIFT: CITÍCZPX 
USD -Account number: 36265394.-AeA: 02i000089 -,,SWIFT: CÍTÍUS33 

Purchase order 

Order Date 

21322POD87737 04/10/2021 

Delivery address 
BREMBO CZECH S.R.O. 

Na Rovince 875 
720 00 Ostrava 
CZECH REPUBLIC 

,Form,of payment-

Citi payments in CZK , 

Terms of payment 

39 days end of.month 

Lega, venaor 1oca11on 

Zdravotni:•ustav se sídlem v Ostrav 
Partyz:nsk, n m0stj 7 · 
70200 Ostřáva - Moravsk Ostrava 
CZECH REPUBLIC 

Delivery terms 

Delivery mode 

lnvoice addre_s~ 

uraer ~mpment-Aaaress 

tdravotni usiav se:sidlem v Ostrave 
Partyz:nsk, n m0sli 7 
70200 Ostrava - Moravsk Ostrava 
CZECH REPUBLIC 
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Busilless Unit 

AUTOM0TIVE BRAKE SYST 

BREMBO CZECH S.R.O. Auto 

Na Rovince 875 
720 00 Ostrava 
CZECH RE.PÚBLIC 

Not~s:•,,Pls,indjcate in your inv.oices.,Jbe,coíl"!plete,R/O'number (rumbers,and lettefs). Pis issue sé/iaratecinvóices',ácčording,to our differentcBusiness Unit. 

WÍTHOUT RECEIÍ/ING A DIFFERENT CONFIRMATION, THE A.M. DELIVERY DATE$ ARE CQNSIDERED AS ACCEPTED. 

Address for sénding invoices·frorrrsuppliers:, lr)Yoices_Ostrava <

Requested by 
 

Prepared 
  

Buyei' 

 TOTAL G:ZK 211.600,00 



Cenová nabídka služeb číslo: 6308 

Vyřizuje: 

Telefon: 
ID datové schránky: 
Email: 
Datum: 1.10.2021 

Zdravotnl ústav se sldlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

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

IČO: 28599888 

Kontakt na objednatele:    

Autorizované měření celkové fyzické zátěže (   
  - jednorázová nabídka 

Lhůta pro přijetí (akceptaci) cenové nabídky do: 30.11.2021 

I. Předmět plnění 
Položka Počet Smluvní cena Cena celkem 

AS I 7 - Autorizované měření a posouzení celkové fyzické zátěže (  

Doprava (cena za každý 1 km) 
Dopravo účtováno no základě skutečně najetých km. 

I Celkem (bez DPH) 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

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

V případě změny rozsahu měření bude cena upravená. 

za jednotku 

211600 Kč 

Shora uvedená plnění (dále jen „dílo") se Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (dále jen „zhotovitel") zavazuje pro 
objednatele provést jakožto držitel 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, ve znění 
pozdějších předpisů a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla za dále uvedených 
podmínek. 

li. Smluvní podmínky 
1. Dílo se sestává z těchto dílčích plnění: 
a) autorizované měření a posouzení, 
b) vyhotovení protokolu q autorizovaném měření a posouzení (dále jen „protokol"). 
2; Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na provádění části díla dle odst. 1 písm. a) v termínu do 9 měsíců od akceptace 

Stránka 1 / 4 



Zdravotní ústav se sf dlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7 

Moravská Ostrava, 702 oo Ostrava 

této cenové nabídky (dále jen „smlouva"). Do té.doby není zhotovitel v prodlení s prováděním díla. 
3. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit.a předat protokol objednateli v term'ínu do 60 dnů .od uskutečnění autorizovaného 
měření.a posouzení. 
4. Smluvní strany se dohooly, že protokol bude objednateli předán v termínu podle odst. 3, nejdříve však po úplném 
zaplacení faktury. Dále se smluvní strany dohodly, že zhotovitel neodpovídá objednaJeli za příp. škodu vzniklou 
neobdržením protokolu.z d~vodu prodlení objednatele s úhradou faktury; 
S. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je splatná po dokončení dílčí čásJi díla dle odst.l písm. a) tj. po 
provedení autorizovaného mě_ření a posouzení. Okamžikem provedení autorizovaného měření a posouzení vzniká 
zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla. Zhotovitel cen.u díla. objednateli vyúčtuje na-základěJaktury s náležitostmi 
daňového dokladu, jejíž:příloli"ou bude kalkulační výkaz. Splatnost faktury-se sjednává v délce 45 kalendářních dnů 
ode dne jejího vystavení zhotovitelem. 
6. Předání protokolu se uskuteční odesláním datovou schránkou, nedohodnou-li se strany jinak. 

Ill. Další smluvní ujednání 
1. Právní vztahy se řídí přísiušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Obchodními 
podmínkami (dále jen „OP") zhotovitele, které jsou zve~ejněny a. smluvním stranám dostupné na internetov.ých 
stránkách zhotovitele v menu „O nás" v části „Obchodní podmínky". Objednatel prohlašuje, že se s těmito OP 
sezná mj I a podpisem této smlouvy vyjadřuje souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jin,i při realizaci této smlouvy. 
2. Zhotovitel neodpovídá objednateli za.škodu v případ~, že ned9jc,te k uzavření smlouvy. 
3. Objednatel dáie souhlasía je srozuměn se skutečností, že zhotovitel může být na Zá.kladě zákoha f 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k ir,formacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštnícb -
podmínkách účinnosti některých smluv, uvefejňování těchto smluv a o registru smlu,it (zákon o registru šmlúv), 
ve zněnfpozdějších předpisů; povinen uveřejnÍt tuto smlouvu v r,eg.istru smluv nebo o této smlouvě a p(ávním 
vztahu jí založenem zpřístupnit či poskytnout'všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy 
z uveřejnění nebo zpřístupri~ní nevyl_učují. Jednotkové ceny analýz, včetnějejich množství, místa a četnost odběrů 
však podléhají obchodnímu tajemství zhotovitele. Uveřejnění této smloúvy v registru smluv zajistí zhotovitel. 
4. Pro případ, že objednatelem je fyzická osoba jsou nedílnou součástítéto cenové nabídky Informace.o zpracování 
osobních údajů objednatele. za účelem splnění smlouvx, resp. opatření před uzavřením smlouvy. 

S přáním hezkého dne 
S1gner:/ 
•fCN

_ / /~·~ 202.1.1001'11,so,26 

 c'cz "-
O=Zdravotnl ůslav se sldlem v Ostravě 

Oddělení-fyziologie a psychologie ,práce '';';'1i~_rncz.i,oo9306 
P11hh~ k,:,v•/ 
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Cenová nabídka služeb číslo: 

Jméno a příjmení jednající osoby: 

Funkce: 

Vlastnoruční podpis: 
(pokud není elektronický) 

Razítko: 

Zdravotnl ústav se sldlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

6308 akceptována bez výhrad dne: 

místo pro elektronický podpis 

PROSÍME O ZASLÁNÍ AKCEPTOVANÉ NABÍDKY V 1 VYHOTOVENÍ ZPĚT V LISTINNÉ PODOBĚ POŠTOU NEBO OSOBNĚ. 
V PŘÍPADĚ OBDRŽENÍ TÉTO CENOVÉ NABÍDKY ELEKTRONICKY LZE PŘIPOJIT ELEKTRONICKÝ PODPIS OBJEDNATELE 
A ZASLAT ZPĚT ZHOTOVITELI ELEKTRONICKY. 
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Zdravotní ústav se sídlem v Ostravi 
Partyzánské náměstí 2·633/7 

Moravs_ká Ostrava, 702 oo Ostrava 

Informace o zpracovaní ·osobních údaj'ů 
C::ilem následujícího sdělení jeJnfo.~o:varVás y soulad11 s ~ením Eyropského párlamei1fu ·a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dúb~a 201~, obecné nafízeni,o ochraně osobních ·údajů,(dále;jen, »GDPRj' o to!:Jl, jaké osobní ú«laje ·ó V~ 

·žpracóvává.me,:z.jakého.díivodu·aijakýin,způsobem. 

1:. Sprayce.Vašich osoJmích,µ<Jajů 
Zciravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
P~ské,ná,městí.2633/7, 

7.0.2 QO Mora~~ Osi:rava, Ostp1va, 
IČ: 7-1009396, 
ell}ail.: pod;i.telna.@zuova.ci,teL: 596200 l:U. 

Kontaktní .údaje pověřence pro oc_hranu·.osobnié~ ú~j(I 
.(DP.O) 
Pověřenec pro:ochranu osobníéh.úaaJů, 
Partyiáriské-náměstí'2633/7, 
'702 00 Moravská Ostrava, Ostrava, 
email: p,overenec@zuova.cz,:tel,: 596 ~QO'l,11 

.2. Účel zpracování a právní záldad pro 
zpr~c9vání 

• ziikiadní identifikační a fakturační údaje: zejména 
j~é.n.o·a·příjmení;.datum miiození,.Qydliště, případně 
název'a adresa,sídla,čiby~~ě. IQ.a.Dl€ u OSVČ, 
bankovní spojení; 

• kontaktnfú'daje: aclresa,,telefónnj číslo 11:.e,1nailová 
adresa,.adresa datové;schránky; 

~ údaje o zdravotním:stavu: jsou"li p9třebn,é pro 
poskytnuti služby, nebojsou.li jejfurvýsledkeIJl 

3. Kategorie·zpracovávaný.:ch osobních údajů 
• .zá,kladnfid!!ntifikační a:faktHrační•údaj~: zejména 

)méno a příjmení, datum narození,.bydliště; případně 
bázev·á adresa sídla či bydliště, IČ á DIČuQSVČ, 
:blll'!koyn,i spoj~ní, 

• 'kontaktníódaje: telefoilriičísfo:a e>máilová adresa, 
adre~a datové.schránky; 

• údaje o zdravotním· stavu: jsou-li potřebné pro 
pos~utí služby, ne_bQ jsou;li jejím yfsledlcem 

4. Předávání osobníqi údajli 
SP.fli'vcé prohlašuje; žrnepřédává Váše.osobní údaje do 
třetj:ze~ě·ne~o-mezinároqní organizaci. Připadn'Ípříjemci 
osobnkh údajµjsou subdodavatelé,- p,qkud'j~ proyedení 
služby ilebojejÍ časti zadá správée, dále:orgány•veřejné moči 
a,spr*~; vyplývá0 irto ze,zyfaštnkh;právnich předpisíi. 

5 .. Doba zpracování 
Zpracování osobních údajú.provádí správce, 
'příp. zpracovatel.prostřednictvím výpočetní techniky, 
nebo i manuálním·způsobem ti osobních údájů'v listinné 
pQd9bě, za.dodržení všec;Ji b~zpečnostil.\ch zás;1d pro 
správu a zpracování osobních údajů.-Vaše osobní údaje 
:správcé:zj,racovává po:dob:U nezbytilQU,pro naplněni 
,d_čeiu,zpracovái:ií, tj.,zpravid.Ia po dobú.trvání sl)1luvního 
~ta!,lu..Spr'ávc.e:je vša_k oprávněn, dál.ezpracovávát Vášé
<>_sobní'údaje pro splriění,svýqi dalši'zákoQnýclrpovinl).osti 
(např. v oblasti archivnictv(kybemetické bezpečnosti, 
obÍiajobil svýcli právních nároku). 

IC: ,71009396 
D1C:.GZ'71Ó09396 

Bankovn.! spojen!: 3235761/0710 
tiatová schránka: pubJ9r8 

6~ Vaše'práva 
,Sdělujeme Vám d~e,;že ~i Spráyéi máte,násled,:ující pfáya, 
V}'plývajícfz GDPR: 

• právo P,Ožaci.ovat pfistup'k osobním. údajům, které 
o Vás,zpracováváme, čÍínŽ se rozumí.právo získat.od 
správce potytzelií, zda osobní údaje, které se Vás týkaJt, 
jsou či·1'ej~ou zpracov~\rány;-a p_okud je tomu .ta_k, !TI•te 
právo,získatpřístup ktěmto·osobním údajům a k dalším 
jl).for!:l)a_~ím uvedétjýl:n v č).15'.GDPR; 

• právo požadóvat•ópravi1:osobnich,údaJů,.kteté'..l.koú' 
0Vás1~pracováv~y;, pok.ud•Jsou riepřesné; 

• právo požadovat výlrtilz osóbnJch údajů v případecl;i, 
které.jsou uprave11y'v či. 17 Obecného nařízení'. Toto, 
·právo:nenfa,bsolutntVe·vyjmenovaných případ!!(:tjej 
nelze uplatnit(např. vyžaduje-li další zpracovát)í,práynl 
předpis'.neboje.zpracoVáillprováděno ve veřejném. 
zájmu .v .oblastj'vefej11ébo zdrayí); 

• právo požadóvát,oinezeni:zpracováni'údajů 
v příp,aj:tet'.h;,lgeré jso:1pipraye11y v čl,, l.8'G.QP~ 

• 'P.rávo napfenositelnoštúdájii', za podmínek 
a-s o,me:zeními uved~11fuii.v čl, 20'GDPR pokµd.se 
.zpracování P,rovádí,aút~matizovaně a zároveň sejedl'!~ 
o .údaje, které správce-zpracovává' pro splněni.smlouvy, 
jejíž smÍ~vnrstra110.ujs_te:nebo pro provedení opatřeni 
.přijatých.před uzavřením smlouvy na Vaši:žádost 
Jso~-li splněny uvedené:podmfnky, správce Vám údaje 
po~e ye:štru)ctui:ovartéiri, běžně používaném 
a· strc>jqvě,očit~lném.fo.J;I)!át:u, a DJ.áte:práyo předaJ· t;yto, 
údajeBinéinu správci; nebci;miižete:požadat; .aq)'.'u.daje . 
byly předány jinému správci piímo; 

.• pravó vznést námitku:proti zpracování, jsou-li právliím 
tákla~em zpracQýá.iúm oprávněné zájmy ~ptávcé. 

SprávceVás ujišťuje, že. Vaše osobní údaje.nejsou 
předmětem.žádného automatizovaného indíviduálního 
rozhodovaní aili nedoébiiží k profilování ( automatizované 
zpracováni osol:>nich,údajl):sp_očívajících v j~jich,použití 
k hodn<>c~nfoěkterycl;i oiobních aspektů vztahujících s.e 
k fyzické osobě). 

V případě; kdy se domníváte, že'správce zpracoyáyá'V~_še 
osobní úd~je neop,rávněn~;čijinak porušuje Vaše pr~va, 
máte práv<> podantfžnosru dozorového-úřadu: Úřadu pro 
ochranu osol:>ních údajů, adresa: pplk. Sochora 27, 170,00 
,Praha 7, tel.: 234 665,1 U, ~eb:'W\VW.uoou.cz, peQo máte 
právo požádat o·soudnÍ'Qchranu. 

l Tel.: 596 200· 111 
Fax:,596 118 661 

www.zůc,va.cz 
podátelna@zuova:cz 




