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1. Reklamní text - titulky k reklamnímu spotu - ČJ è  AJ 

Situace ohrožující majetek nebo dokonce i životy si vyžadují okamžité informace k 
rozhodování. 

Property or even live-threatening situations need immediate inputs for decision-making. 

Hlas v telefonu (dispečink): “Hlášení požáru obytné budovy na Wilsonově ..., potvrďte 
zásah stisknutím jedničky." 

Dispatcher on phone: "I'm reporting fire of a residential building, Wilson street ..., press 1 
to confirm the action." 

Nebo když potřebujete získat okamžitou zpětnou vazbu od vašich klientů. 

Or when an immediate feedback from your clients is needed. 

“Naše cestovní kancelář vám děkuje za účast, doporučili byste nás? Stiskněte jedničku. 
Stisknutím dvojky zanechte vzkaz.” 

"We would like to thank you for your participation. Would you recommend us? If so, 
press 1. Press 2 and leave a message." 

Vážíte si vašich fanoušků? Sdělte jim to osobně. 

Do you respect your fans? Inform them in person. 

Hlas v telefonu (kapitán): “Jménem kapitána týmu Vám děkuji za podporu. A 
nezapomeňte na náš páteční finálový zápas." 

Phone voice: "On behalf of the team captain, thank you for your support. Bear in mind 
our Friday's finals!" 

Komentář: XXX se stovkami paralelních linek v momentě zahájí krizové řízení, získá 
zpětnou vazbu, či sdělí váš osobní vzkaz. 

With hundreds of parallel lines, XXX at once initializes critsit management, gets 
feedback or passes your message.  

YYY automaticky přenese vaši zprávu do mluvené podoby s nabídkou různých 
světových jazyků. 

YYY Speech automatically transfers your message into spoken form offering various 
world languages. 

Okamžitý a přehledný report feedbacku vám dovolí operativně jednat na základě 



ověřených informací. 

Immediate and clear feedback report enables you to act operatively according to verified 
inputs. 

Zadejte svůj text na www.adresa.cz a vyzkoušejte si svůj vlastní telefonát zdarma. 

Insert your text at www.adresa.cz and try your own call free of charge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. IT text - operační postup - ČJ è   AJ 
	  

1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
1.1 Rozsah platnosti 
Tento dokument je určen všem zaměstnancům Institutu biostatistiky a analýz (dále jen 
„IBA“). Jak zaměstnancům, kteří vykonávají a zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz sítě 
ICT, včetně nastavování bezpečnostních parametrů, provádění dohledu, monitoringu a 
auditní a kontrolní činnosti, tak i  ostatním, kteří ukládají všechny související dokumenty 
a záznamy týkající se poskytování dané služby 
Je závazný nejenom pro ně, ale i pro všechny další participující osoby zajišťující provoz, 
údržbu a obnovu sítě ICT IBA nebo jejich komponentů. 
 
1.2 Účel a cíl 
Cílem tohoto dokumentu je popsat základní strukturu konfigurační databáze IBA a 
způsob a postupy její aktualizace.  
 
STANOVENÍ ROLÍ A ODPOVĚDNOSTÍ  
Za stanovení uživatelských rolí pro přístup do vedení aktualizované databáze a návrh 
základní struktury konfigurační databáze je zodpovědný zástupce ředitele pro kvalitu a 
management. 
Zástupce ředitele pro kvalitu a management pověřuje bezpečnostního správce ICT, 
který je zodpovědný za technické aspekty správy databáze. Zástupce ředitele pro 
kvalitu a management taktéž určuje odpovědnost dalších osob za podskupiny či 
jednotlivé položky konfigurace.   
 

1. GENERAL INFORMATION 
 

1.1  Scope 
This document is intended for all employees of the Institute of Biostatistics and Analyses 
(hereinafter referred as "IBA"). It concerns the personnel carrying out and ensuring safe 
and reliable operation of the ICT network, including settings of the security parameters, 
supervision, monitoring and audit and control activities as well as it concerns the others 
who save all the related documents and records concerning providing the respective 
service.  
The document is obligatory not only for them but also for all other participants who 
ensure operation, maintenance as well as recovery of the ICT IBA network or its 
components.  
 

1.2 Purpose 
The purpose of this document is to describe the general structure of the IBA 
configuration database and the way and means of its updating.  
 
ROLES AND RESPONSIBILITIES 



The Quality and Management Deputy Director is in charge of setting the user's roles 
for the access to the updated database and the proposal of the general structure of the 
configuration database. 
The Quality and Management Deputy Director assigns the ICT security administrator 
who is in charge of the technical aspects of the database administration. Moreover, the 
Quality and Management Deputy Director decides about the responsibility of the other 
persons for the sub-groups or the individual configuration items.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Právnický text - smlouva - ČJ è  AJ 
 

 
Článek III. 

Doba plnění 
 
1. Prodávající se zavazuje k plnění svých závazků v těchto lhůtách : 

a. termín zahájení:       dodání panelů na místo stavby - ... 
b. termín dokončení:    zaplacení/úhrada nákladů na výměnu panelů a 

předání dokladů/dokumentace – ... 

 

2. Strany se dohodly, že kupující může po prodávajícím požadovat smluvní pokutu za 
prodlení s nedodržením termínu dokončení oprav dle čl. III odst. 1, a to ve výši  
40.000 Kč za každý započatý den prodlení.  

 
Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom. 

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této dohody seznámily a že s ní 
souhlasí. 

3. Záruku za jakost na deklarované vlastnosti panelů, včetně těch dodaných na základě 
této dohody, poskytuje prodávající po dobu 10 let, přičemž tato záruční doba počíná 
běžet dnem montáže panelů. 

 
 

Article III 
Fulfilment Dates 

 
1.  The Seller undertakes to satisfy its obligation in the following dates: 

a. Initiation date: delivery of the panels to the building site - ...  
b. Termination date: settlement of the costs for changing of the panels and 

submission of all the documentation – ... 

3. The contracting parties have agreed that the Buyer may require a contractual 
penalty from the Seller for delay in not fulfilling the correction date according to the 
Article III, section 1, in the amount of 40.000 CZK for each started delayed day.  

 

Article V. 
Final Provisions 

 



1. This agreement becomes valid and effective on the date of the signature of both 
contractual parties. It is executed in the two counterparts out of which each contractual 
party receives one copy. 

2. Contractual parties declare that they are familiar with the content of this agreement 
and agree with it. 

3. The Seller provides quality guarantee to the declared properties of the panels 
including those delivered on the basis of this agreement and it is for 10 years. This 
guarantee period initiates on the day of the assembling of the panels. 
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SUBJECT MATTER AND PURPOSE OF LEASE 
 
Landlord hereby leases the Leased Premises to Tenant solely for the purpose of 
carrying business activity in accordance with the Permitted Use during the Lease Term. 
Tenant shall carry out its business under the Business Name and shall abide by any and 
all applicable laws and regulations and reasonable instructions of Landlord. Landlord 
shall make sure that Tenant has the opportunity to use the Leased Premises properly 
and without any disturbance, in compliance with the terms and conditions of this 
Agreement, providing Tenant meets all of Tenant’s obligations stipulated under this 
Agreement and under the applicable laws and regulations. 
 
RENT 
 
Base Rent. Subject to Article 3.5 hereof, during the Lease Term, Tenant shall pay to 

Landlord the Base Rent, including other payments due under this Agreement, on 
the due dates and in the manner stipulated herein, without any deductions, 
reductions, counterclaims or offsets. The Base Rent is stipulated in EUR but will 
be paid in the CZK equivalent of the amount in EUR calculated according to the 
EUR - CZK exchange rate defined in Article 3.4 below. Tenant shall pay the Base 
Rent to Landlord on the basis of the respective tax invoice issued by Landlord 
ten (10) days in advance, in quarterly instalments for each respective period, 
always no later than the seventh (7th) business day (incl.) of the first month of 
each calendar quarter. Landlord and Tenant have agreed that the applicable 
value added tax and any other current or future taxes of similar nature (“VAT”) 
shall be added to the Base Rent and any other payments due under this 
Agreement, in compliance with the applicable laws and regulations.  

 
INDEMNIFICATION 
 
If Tenant’s intentional or gross negligent conduct or omission causes damage or losses 
to third parties or to the property of such parties, Tenant undertakes to hold Landlord, or 
the Real Property manager, as the case may be, harmless against any liability and 
claims by third parties relating to such damage or losses, irrespective of whether the 
event is covered by the below specified insurance or not. If Landlord or any other tenant 
contributed to the damage or losses caused to third parties or to the property of such 
parties, Tenant shall be liable for the damage or losses sustained only to the extent of 
Tenant’s fault. Although Landlord is obliged to adopt any and all measures to make sure 
that the Building/Real Property, its individual parts and/or its surroundings are safe for all 
tenants, their employees and customers, Tenant is aware of and agrees that in case 
Tenant neglects any obligation binding on Tenant under this Agreement, Tenant may 
also be liable for the safety of persons in the Leased Premises together with Landlord, 
depending on the degree of Tenant’s fault. 

 

PŘEDMĚTNÝ OBSAH A ÚČEL NÁJMU 
 
Pronajímatel tímto pronajímá Pronajímané prostory Nájemci výhradně za účelem výkonu 
obchodních činností v souladu s Povoleným užíváním během Doby nájmu. Nájemce 
bude své obchodní činnosti vykonávat pod svým Obchodním jménem a musí dodržovat 



veškeré příslušné zákony a předpisy a pokyny Pronajímatele. Pronajímatel se ujistí, že 
Nájemce má příležitost užívat Pronajímané prostory řádně a bez omezení v souladu s 
podmínkami této Smlouvy, za předpokladu, že Nájemce dodrží všechny své závazky 
stanovené v této Smlouvě a dle příslušných zákonů a předpisů. 
 
NÁJEMNÉ 
 
Základní nájemné. Podle Článku 3.5 této Smlouvy zaplatí Nájemce během Doby nájmu 

Pronajímateli Základní nájemné včetně dalších plateb vyžadovaných touto 
Smlouvou ve dnech splatnosti a způsobem stanoveným touto Smlouvou bez 
jakéhokoliv uplatnění odpočtů, snížení, protinároků či vyrovnání. Základní 
nájemné je stanoveno v eurech, ale bude zaplaceno v jeho ekvivalentu v koruně 
české, a to v částce v eurech, která se vypočítá podle Směnného kurzu eura vůči 
koruně české popsaném v Článku 3.4 níže. Nájemce zaplatí Základní nájemné 
Pronajímateli na základě příslušné daňové faktury vydané Pronajímatelem deset 
(10) dnů předem ve čtvrtletních splátkách pro každé odpovídající období a vždy 
nejpozději sedmý (7.) pracovní den (včetně) prvního měsíce příslušného 
kalendářního čtvrtletí. Pronajímatel a Nájemce se dohodli, že platná daň z 
přidané hodnoty a jakékoliv další současné či budoucí daně podobné povahy 
(„DPH“) budou připojeny k Základnímu nájmu a jakýmkoliv dalším splatným 
platbám dle této Smlouvy v souladu s příslušnými zákony a předpisy.  

 
NÁHRADA ŠKODY 
 
Pokud úmyslné nebo hrubé zanedbávající chování Nájemce nebo jeho opomenutí 
zapříčiní škodu nebo ztrátu třetím stranám nebo majetku takových stran, Nájemce se 
zavazuje udržet Pronajímatele nebo ředitele Nemovitosti, kterého se to také může týkat, 
bez újmy vůči jakékoliv zodpovědnosti a nárokům třetích stran vztahujících se k takové 
škodě či ztrátě bez ohledu na to, jestli je taková událost pokryta níže popsaným 
pojištěním nebo ne. Pokud Pronajímatel nebo jiný nájemce přispěje ke škodě či ztrátě 
způsobené třetím stranám nebo majetku takových stran, Nájemce je zodpovědný za 
vzniklou škodu nebo ztrátu pouze do rozsahu své chyby. Ačkoliv je Pronajímatel povinen 
přijmout veškerá opatření, aby zajistil, že bude Budova/Nemovitost, její jednotlivé části 
a/nebo její okolí bezpečné pro všechny nájemce, jejich zaměstnance a zákazníky, 
Nájemce si je vědom a souhlasí s tím, že pokud poruší jakékoliv závazky na něj kladené 
touto Smlouvou, může být také zodpovědný za bezpečnost osob v Pronajímaných 
prostorech spolu s Pronajímatelem v závislosti na stupni svého pochybení. 
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Goals 
Deliver outstanding customer satisfaction 
Benchmark quality and efficiency of our services 
Support overall profitability and organizational growth  
Attract, develop and retain talents 
Be a top employer 
Operate a “green office” 
 
Key pillar of XX accounting  
organization 
We will be an integral part of the XX accounting organization partnering with the local finance 
organizations and entities to achieve joint goals. 
 
Quality & Service  

§ Clear written agreement on quality and service levels 
§ Specialization leads to higher quality 

Compliance 
§ Common SSC technologies and process controls ensure a higher level of 

compliance with DB reference processes 
§ Regular monitoring of compliance with agreements 

 
 
Cíle 
Dodávat prvotřídní spokojenost zákazníků 
Rozlišovat kvalitu a efektivitu našich služeb 
Podporovat celkovou ziskovost a růst organizace  
Přitahovat, rozvíjet a udržovat talenty 
Být špičkovým zaměstnavatelem 
Provozovat „zelené kancelářské prostory 
 
Klíčový pilíř účetní organizace XX 
Budeme interní součástí účetní organizace XX v partnerství s místními finančními organizacemi a 
subjekty, abychom dosáhli společných cílů. 
 
 
Kvalita & služby 

§ Jasně sepsaná písemná dohoda ohledně úrovně kvality a služeb. 
§ Specializace vede k vyšší kvalitě. 

 
Dodržování předpisů 

§ Společná kontrola technologií a procesů CSS zajistí vyšší úroveň 
dodržování odpovídajících předpisů DB. 

§ Pravidelné sledování dodržování dohod. 
 
 
 


