
UPOZORNĚNÍ V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ KORONAVIRU 
 

Obchodní korporace FORMICA CZ, s.r.o., se sídlem Obchodní 126, 251 01 Čestlice, Česká republika, 

IČO: 285 293 75, DIČ: CZ28529375, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze sp. zn. C 148236, zastoupená: pan Jiří Bejček, jednatel společnosti, tímto činí vůči svým 

obchodním partnerům následující upozornění: 

 

Naše společnost nadále vynakládá úsilí, aby mohla poskytovat mimo jiné servisní služby Vám, 

jakožto našim obchodním partnerům, a předpokládá nadále jejich poskytování, ovšem v souvislosti 

s aktuální situací – epidemií koronaviru si Vás dovolujeme upozornit na následující a požádat Vás o 

dodržení následujících podmínek. 

 

Servisní zásahy budou poskytovány našim obchodním partnerům, pokud tito budou dodržovat 

následující podmínky  

- obchodní partner dodržuje hygienické zásady k zamezení šíření koronaviru, 

- ve společnosti obchodního partnera není žádný nakažený zaměstnanec, ani zaměstnanec, 

který by se v posledních 14 dnech vrátil z rizikové oblasti, 

- zařízení, jež má být předmětem servisu, je před příjezdem servisního technika 

dezinfikováno, 

- se servisním technikem bude v kontaktu pouze jeden kompetentní zaměstnanec bez 

příznaků onemocnění a bez toho, že by se v posledních 14 dnech vrátil z rizikové oblasti, 

- servisnímu technikovi bude poskytnuta při odchodu dezinfekce, 

- v případě že na místě servisní technik zjistí jakékoliv nedodržení shora uvedeného, nebo 

podezření z přítomnosti nákazy/nakaženého člověka nebo člověka, který by se v posledních 

14 dnech vrátil z rizikové oblasti, je servisní technik oprávněn neprodleně opustit prostory 

obchodního partnera bez provedení servisu, přičemž v takovém případě po dobu 14 dní 

nebude k příslušnému obchodnímu partnerovi vyslán ze strany naší společnosti žádný 

servisní technik. 

 

S ohledem na vše shora uvedené si Vás dovolujeme před každým servisním zásahem požádat o 

potvrzení shora uvedeného, jakožto vyjádření souhlasu s těmito podmínkami. 

Zároveň Vás upozorňujeme, že i přes všechna opatření, která naše společnost v zájmu 

předejití šíření epidemie koronaviru a zachování poskytování servisních služeb, nelze vyloučit, že 

s ohledem na další vývoj epidemie koronaviru nebo rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, 

nebude možné servis poskytovat. V takovém případě Vás budeme rovněž informovat. 

V Čestlicích 16. 3. 2020 

FORMICA CZ, s.r.o. 

 

Níže podepsaný obchodní partner souhlasí s výše uvedeným a zavazuje se shora uvedené podmínky 

dodržovat. Současně bere na vědomí a potvrzuje, že stávající situace odpovídá situaci tzv. vyšší moci 

ve smyslu příslušných právních předpisů. Dále potvrzuje, že v případě nedodržení shora uvedených 

podmínek, mu nevzniká právo na jakoukoli náhradu škody nebo smluvní sankce. 

_________________________________________________________________________________ 

Obchodní partner:  

 

Společnost - název: ......................................................... datum: .........................................................  

 

 

Jméno odpovědné osoby:................................  podpis: ............................... razítko: .......................... 


