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OZNÁMENÍ pro společnost SEKK 
 

 
Odesílatel oznámení: 
 Obchodní firma/jméno a příjmení podnikatele: .................................................................................................................................................. 

 sídlo: ......................................................................................................................................................................................... 

 IČO: .....................................  DIČ: .................................................. 

 osoba oprávněná k podpisu (jméno, příjmení a funkce): .................................................................................................................................... 
 (dále jen zákazník) 
 
 
Příjemce oznámení: 
 SEKK spol. s r.o., se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2605, PSČ 530 02, Česká republika, IČO: 64824195, DIČ: CZ64824195 
 statutární orgán: Ing. Marek Budina, jednatel 
 obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8588 
 domovská stránka (web): www.sekk.cz 
 (dále jen SEKK) 
 
 

I. Vymezení pojmů 
SEKK je poskytovatelem externího hodnocení kvality (EHK) pro 
zdravotnické laboratoře tak, jak tuto činnost definuje norma ČSN EN 
ISO/IEC 17043. 
Zákazník je subjekt (např. nemocnice), který provádí úhradu služeb 
poskytovaných společností SEKK účastníkovi nebo účastníkům. 
Zákazník je identifikován svým IČO. 
Účastník je konkrétní pracoviště, které se účastní EHK (např. 
jednotlivá laboratoř nebo pracoviště POCT) a má identické IČO jako 
zákazník. Počet účastníků jednoho zákazníka není omezen. SEKK 
přiděluje jednotlivým účastníkům kódy (např. A001), kterými jsou 
v systému EHK jednoznačně identifkováni. 
Plán EHK je dokument, který vydává SEKK a který kompletně 
popisuje služby, poskytované společností SEKK v jednom kalendářním 
roce. Plán EHK na konkrétní rok je označen Plán EHK rrrr (kde rrrr je 
rok, pro který tento plán platí). 
Cibule je webová aplikace, která slouží jako komunikační nástroj mezi 
účastníky a SEKKem. Je dostupná z domovské stránky SEKK. 
Aplikace Cibule není e-shop, není veřejně přístupná a přístup do ní řídí 
SEKK. 
SEKK spravuje databázi s adresami účastníků a zákazníků. SEKK zašle 
zákazníkovi na vyžádání seznam všech jeho účastníků včetně jejich 
kódů. 

II. Předmět oznámení 
Na podkladě skutečností uvedených v článku I. oznamuje zákazník 
společnosti SEKK, že nadále nepožaduje uzavírání smlouvy o 
poskytování služeb se společností SEKK. 
Účastníci si budou objednávat služby SEKK buď prostřednictvím 
webové aplikace Cibule, nebo pomocí papírového formuláře, který 
poskytuje společnost SEKK. Objednávku služeb budou účastníci činit 
na podkladě informací, které společnost SEKK zveřejní v Plánu EHK. 
Toto oznámení se nijak nedotýká smluv, které zákazník uzavřel se 
společností SEKK v minulosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  V …………………………… dne ………………… 
 
 
 
  ………………………………………………  
  zákazník 
 
 
 
 
 
Interní záznamy SEKK 
  Přijato v Pardubicích dne ………………… 
 
 
 
  ………………………………………………  
  SEKK 
 

http://www.sekk.cz

