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Č.: SD/416/2019/OVR
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v p/atnétn
znění (dále jen ,,občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel
MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing, Štefanem Drozdem
se sÍd|eln: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 00261939
DIČ: CZ 00261939 plátce DPH
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
telefon:
e-mail:
dále jen ,,objednatel"
Zástupce objeclnatele ve věcech smluvních :
Ing. Štefan Drozd - starosta; tel.:
Zástupce objednatele ve věcech technických a orqanizačních:
Vlastimil Dokoupil - vedoucl OVR; tel:

1.2,

Zhotovitel

ZÁVODNÝ ELEKTRO, s.r.o.
zastoupené: Františkem závodným - jednatelem společnosti
se sídlem: Lhotka 180, 739 47 Lhotka
IČO: 26848007
DIČ: CZ 26848007
bankovní spojení: Flo banka a.s.
číslo účtu:
telefon:
e-ina ii:
dále jen ,,zhotovitel"
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:
František závodný - jednatel společnosti, tel:
Zástupce zhotovitele ve věcech technických a orAanizačních
František závodný - jed natel společnosti, tel:
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ll. Předmět smlouvy
2.1.

Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :
"Nová trafostanice pro nový Kulturní dům v Klášterci nad Ohří"
v rozsahu stanoveném:
-

nabídkou zhotovitele ze dne 13.11.2019

-

zadávací dokumentaci EC: 15592 l 2019 ze dne 01.11.2019

-

podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým
rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy Č.1 a 2.této smlouvy

Součástí díla je:
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření,
geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitosti, doklady o
likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o
zkouškách, prohlášení o shodě atd.
2.2.

Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotoveni díla, i
když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích
přílohách

2.3.

Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě
listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem
oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2.4.

Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v ČI. 2.1. této smlouvy je dílo
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístnění, rozsahu a podoby.

2.5.

Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastni nebezpečí řádně a včas, objednatel
se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatí za něj cenu díla, jak je určena v ČI. IV
této smlouvy.

Ill. Místo provedeni díla a doba plněni
3.1.

Místem provedení díla je areál Kulturního domu v Klášterci nad Ohří, parcela číslo 795/3.

3.2.

Doba realizace díla bude celkem 125 kalendářních dní.
Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 01.01.2020.
Termín dokončeni díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 05.05.2020.
Detailní harmonogram postupu a dňčí fakturace prací je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.2.

Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude
možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit
vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí
informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po
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pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a
uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního
deníku. Případné prodloužení doby plněni se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla
s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.
3.3.

Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného
dodatku k této smlouvě.

lV. Cena
4.1.

Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :
Cena celkem bez 21% DPH

853 350,00 Kč

DPH 21%

179 203,50 Kč

Cena celkem vC. 21% DPH

1 032 553,50 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako
konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
4.2.

Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této
smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace
5.1.

Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.

5.2.

Právo na úhradu ceny části díla v rozsahu soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli vždy na
základě včasného a řádného splnění předmětné části díla zhotovitelem tak, je uvedeno v této
smlouvě včetně jejích příloh (zejména harmonogramu prací) a na základě řádně vystavené
faktury - daňového dokladu (dále jen faktura). Přílohou řádně vystavené faktury k předmětné
části díla must být zjišt'ovacl protokol - soupis prací skutečně provedených za fakturované
období (včetně jejich ocenění), potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Konečná faktura
bude navíc doložena protokolem o předání a převzetí díla, potvrzeným oprávněným zástupcem
objednatele.

5.3.

objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která

není vystavena a nemá

veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních
právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba
splatnosti,

Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba

splatnosti ode dne doručení objednateli
5.4.

Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla l dHčího plněni l
potvrzení soupisu provedených prací za fakturované období. Splatnost faktury činí 30 dnů
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ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky
na účet zhotovitele.
5.5.

zadržet částku odpovídajĹcÍ

10% z ceny díla dle smlouvy bez DPH.

Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstraněni všech vad a nedodělků,
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a
nedodělků.
5.6.

Nejedná se ekonotnickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové
povinnosti.

5.7.

Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným
správcem daně způsobem umožňujIclm dálkový přistup v souladu se zákonem o DPH.
Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli
neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě.

5.8.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy nenl vůči němu správcem daně vydáno
rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové
řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení
řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane
nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude
dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada
faktury ve výši DPH na ,,depozitní účet" vedený u jeho správce daně. S tímto postupem
zhotovitel souhlasí.

5.9.

Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

VI. Stavební deník
6.1.

Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součásti díla je vedení stavebního deníku. Zhotovitel
se zavazuje vést stavební deník řádně, ve formě a obsahu dle relevantních právních předpisů.

6.2.

V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na
stavbě.

6.3.

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně
ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

6.4.

Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasf s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele
nebo technického dozoru stavebníka ( dále jen ,,TOS"), je povinna připojit k zápisu svoje
vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.5.

\,
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Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je
objednatel oprávněn

l,
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Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla,
odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předáni a převzetí díla.
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VIl. Způsob provádění díla
7.1.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho techn ickému dozoru a autorskému dozoru a
jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou
součinnost a umožnit účast na poradách, kontrolních dnech a mimořádných kontrolách.

7.2.

Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a
rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo
v souladu s obecně závaznými právnlmi předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dilem a
jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné.

7.3.

Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace
apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno
objednateli v digjtá|ní podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné
kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.

7.4.

Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno
jinak.

7.5.

Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku
upozorněn zástupcem objednatele.

7.6.

Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při
zhotovovánf díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasněni ve smyslu příslušných ustanoveni
zákoníku práce.

7.7.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých
zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou.

7.8.

Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel.

7.9.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatétn místě provádění d ila a jeho okolf pořádek a čistotu
a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid.

7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob.
Zhotovitel má uzavřenou pojistnoL| smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 0025708821.
Kopie potvrzení o uzavřeni pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součásti
této smlouvy jako příloha č. 3.

VIII. Předání a převzetí díla
8.1.

Po dokončeni díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje
formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu
předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného
v listinné podobě.

8.2.

Protokol, bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti provedeného d ila, soupis zjištěných vad
a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstraněni, případně o slevě z úplaty nebo
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o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele i objednatele,
jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá.
8.3.

Součásti předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahujÍcÍ zejména
záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady,
dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměřen j, potvrzený geometrický plán,
protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku,
provoznl řády, manuály.

8,4,

Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není
úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani
ve spojeni s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívánI k určenému
účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem
vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v term inu vzájemně dohodnutém v protokolu o
předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany
za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení §2605 odst. 1 občanského zákoníku,
přičemž vylučují ustanoveni §2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle
nese zhotovitel až do doby úplného odstraněni všech vad a nedodělků.

8.5.

Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních
předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným
porušením závazku zhotovitele.

IX. Sankce
9.1.

Za nedodržení konečného terminu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu
ve výši 5 000,- kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.

9.2.

Za nedodržení dňčího terminu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo
požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle
náhrady škody.

9.3.

Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo
požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý, i započatý den prodlení,
a to vedle náhrady škody.
P

9.4.

Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní
pokutu ve výši 2 000,- kč za každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od
termínu splatnosti faktury.

9.5.

Při nesplnění povinnosti dle ČI. VI. bod 6.1., ČI. VII. bod 7.1.,7.2.,7.3.,7.5. a 7.9. této smlouvy má
objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- kč za každý zjištěný případ a
kalendářní den porušeni uvedeného ustanovení.
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9.6.

Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční
nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.

9.7.

Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není
dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na
odstoupeni od smlouvy.

X. Záruční doba, odpovědnost
10.1. Zhotovitel

poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby
odstranění reklamovaných závad.
10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou,
projektovou

dokumentací a

platnými

technickými

normami,

s přihlédnutím

k běžnému

opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho
převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užívánfm díla, popř. jiná třetí osoba, nebo
které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany
objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku.

Objednatel

oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyp|ývající ze zjištěných vad díla bez
zbytečného odkladu.
10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstraň it do 15ti dnů od obdržení reklamace, nebo
do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to
za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění
vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně
dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady,
které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi
smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

XI. Ukončení platnosti smlouvy
11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu
a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.
11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana
zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť' hrubé
porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:
7

T
\,,

\

O

Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva
plynoucí řňLl ze smlouvy na jiný subjekt.

·

Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.

·

Zhotovitel

provádí

práce zjevně nekvalitně a ani

po

písemném

upozornění

objednatele nezajistí nápravu.
·

Dílo má neodstranitelné vady

·

Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí
nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.

·

Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než

práce

30 dní.
11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady
prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky
objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu
vIcenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodlouženM
terminu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v
bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody
objednateli.

XII. Závěrečná ujednání
12.1. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řidi českým právem, zejména
ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto sinlouvou modifikována.
12.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané
vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze
formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a
podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právni
jednání o zániku smlouvy.
12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Příloha Č,1:

Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet)

Příloha Č.2:

Harmonogram

Příloha Č.3:

pojistná smlouva č. 0025708821

8

t

\

Příloha Č.1- Cenová nabídka
polozapuštěná_400
I

Popis

Mri.

M.j.

Jedn. cena

CELKEM

dodávky

PS01 Trafostanice
Trafostanice polozapuštěná do 630 KVA
Kiosek: elektroinstalace, utěsňovací systém pro vstupy,
hliníkové dveře, větrací mřížky, venkovní fasáda
Kabelové propoje VN a NN
Vn. uzelnnění a bleskosvod, ínontáž technologie, OPP

1 ks

299 200,00

299 200,00

1 ks

48 010,00

48 010,00

Sieinens dodávka energetiky

O ks

0,00

0,00

Rozvaděče NN
RH1, 630a, 4 vývody 400a
Rozvaciěč měření USM

1 ks
1 ks

116 000,00
19 940,00

116 000,00
19 940,00

Transfortnátor ECODESING: SGB nebo BEZ
olejové trafo 400 KVA; 22/0,4 KV

1 ks

198 000,00

198 000,00

Rozvaděč VN Cez

DODÁVKY

681150,00

MATERIÁL
Nosný |nateriá| - štěrkové lože, uzemnění

1 kpl

23 300,00

23 300,00

1 kpl

22 200,00

22 200,00

montáZ,zemn PRÁCE
výkop, štěrkové lože, osazení TS, venkovní uzemění
CENA CELKEM TRAFOSTANICE

726 650,00

so01 přípojka NN
AYKY
Nosný materiál
Montážni a zetnni práce

O kpt
O kpt

0,00
0,00

0,00
0,00

CENA CELKEM PŘÍPOJKA VN

0,00
726
33
16
18
58

Doprava, jeřáb, přesun
Vedlejší náklady, kolnp|etační činnost
Zkoušky a revize
Projektová dokumentace + inženýring

DPH 21%
Celkem včetně DPH

'"""m""m

650,00
200,00
500,00
400,00
600,00

853 350,00
179 203,50
1 032 553,50

Platnost cenové kalkulace: 3 tněsíce od datum u vystavení
Cena je dána dnešním kurzern KČ IEUR. Při změně kurzu o +- 3% bude cena aktualizována
Dodací termín: 3 lněsíce od vystaveni objednávky, případně dle dohody

Poznámka:

ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o.
Lhotka 180
Kozlovice

vypracoval:
Tel.:
19.11.2019

Příloha Č.5

Harmonogram prací
Název zakázky:

"Nová trafostanice pro nový Kulturní dům v Klášterci nad Ohří"
13.11.2019

Datum zpracování
Zpracoval

P

Název dodavatele
Termín zahájení

.

.

p. závodný
závodný elektro sro
01.01.2020

Termín dokončeni

:

05.05.2020

Časový harmonogram prací:
Fáze rozpracovanosti PO

1

Předjednáni pd s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distňbuce a.s.

14 dní

15.01.2020

2

projektová příprava pro realizaci stavby

30 dní

14,02.2020

3

Předložení PD k odsouhlasení provozovateli dist(ibuční soustavy ČEZ
Distribuce a.s. před vlastní realizaci

30 dní

15.03.2020

4

Zahájení stavebních prací

10 dní

25.03.2020

5

výstavba transformační stanice

10 dní

04.04.2020

6

Kolaudačnl rozhodnutí

30 dní

04.05.2020

7

Předáni a převzetí díla

1 dní

05.05.2020

Početdni

Maximální počet dní celkem
8

V

Datum UkQnčeníčástj
dAa

č.

125 dní

Napojení na disfribučnl sít' a uvedení do provozu

Lhotka

dne

čez - po kolaudačním rozhodnutí

13.11.2019

Napojení na distribuční sít' - investice ČEzu, neumíme definovat dobu,

František závodný
ätelně jméno a přfjmenf + podpis a razítko

||||m||M|||||i|ii||||il|i||||||||m|||:i|||i
·00'"0'8"""°°'

pojjs(i(cl:
Sídlo:

.

.

pojistná, snl]ollva číslo 0025708821
pojistná smjouÝa přo pojištění po(lnikatelů Koniplex III
ČcsKA l)n(]nikmckM |)0jiš('(jvn:l, ils., Vienna Insurance Group
Praha 8. Pol)řcžI)Í 665!?3. I'SC 186 00

Iasloupcna:

Pojišt'o\'acinl 7l)rostřůdkc)vatdc0n na zákliidč pInC iňQci nebo 7an)čstnanccln pojistitclc. 1)snba zas(llp||jici

1('0,

(y3')98530

Zápis \ OR:

Mčslský soud V Piazc, oddíl Il, vlo7ka 3433
Česká $roŕitch)it. as., č.ů.

pojislildc je i&ntiíikována důk y tClo pojisiné Smk)uvř

ltmkovni s|)'!icni:
K|icnl$ká linka:
PojMnik (5hl)dný s pojištčným):

ziivodllý clckiro s.r.o.

Sídlo:
IČO:
7ápis v OR /ŽR:

2684&007

Lhotka 180. ljidka. Lhotka, PSČ 739 47

Plätcc DPH: líno
Povinná osoba vc smyslu zákona č. 3j(t'2015
Sb., o n"gistru $lnlllv: Ne

u Krííjskcho soudu v Oslravř

E-mil:
lkjnkn\ni $µ)jcn|:
Eranlišck závídný

jL'dllajici osoba:

Pqýi$litc} n pojislnfk uzavintji podle zákona č. 89,2012 sb., občunský 7iikoník u 7mčné sowi*jicich ňkonů v platném 3 účinnCm "mčni (l
roji$|ncul smlall\"u, která spnlu s poji$[l)ý'lbli poLhninkanli pojistitclc a přílohami léto pojislnc smlouvy 1\"ořÍ ndilný cckk.
Ujcdnání, k(crá nemají piscmnou ru)dobll n Ilcjsoll obmhcm tělo pnjistné snllc)ljvy. jsou ncplatU.

ljatuin sjcdnani:

ó:t.(j7.2(ji&

Počátek pojištcni:

04.07.2018

Konče pc'jištčni:

03.07.2019

|'(liisu1e Ut)dd)i:

roční

^Ulon}jllicki'| obnova:

Ano

pojislnc:

bčžnC

p(!iiM'(N'aci zpros(ŕcjkovilld:

Pr('$pcli[y Financial Sm'iccs sj'.u. Sjednntckké č.: 8X8ll72019

Pnjři7.alý pojištbwcí 7pľ()slřcdk(wa[e|: Konšal Zdmčk

Sjednatelské č.: 88&1172019

ľojistncm $nlk)llvll vypracm"a1:

SjcdnatclskC č.: xm 172019

Zdcnčk Kmšiil

RcEi$tračnf č. ČNB:
Rcgi::lračni č. ČNB:

2U9824P:\
(1()9183I'PZ

Článek l.
Úv¢)dnÍ !!$lilllovcni
ľcýišični niajčlku a odporčdnosti je r()jišlčlliln šk()dovýnL Členským slätcin sídla lmjis|itclc je Česká lrl)lll)]ik||,
pojistná slnll)lm jč u7uvřĹ'na tlá (|Ol)ll llrčitoll. l'ojistnýn) obdobím je 12 kdal(|ářnich n)č$iu\ |)0 sobč jdoucích. v |)i'il)ajč sjcdnáni auton)atic
()l'nm'y sc |)ojišlčni pľudlunljc 'údy na další pojistné období, pokud pojisinik nebo I)ojis|ild nexdéli pfsannč drll|lčlnll účastníku slllk)llvy, n¢jlnale
lýdnii pK'cl Ijplylutinl l)nji$tnchn oh(lol)[, žc n:i da|Šhll pojištěni ncniii zájem.
Ĺ'Lgislllik 1]7avirá tuto p('ji$tllou smlouvu s pLýi$titclc[n vc sYůj Ĺihl$pčch, tin. je

p[)jištčnýllľ.

.
Plí'dmčl Ii()dnikáni pojištěného kc dni uzavk'ní
(éta poji.<lňc snibuvy jc uveden v přiložcnč kopii výpisu z ot)ch(kh)i|)o rcjstřiku if l\'(bŕi přílohu tí
1'Uji$tnc $n)|oll\"y.
, .
r
Pokud není dále v pojishic smkmvč njednállo jinak, pojišlénI se v7lahlljc na škodné udiifosii, klcíů n:tslnnou v mislč pojiMčni na udrcsm
I.hntka IBO. Lhotka. Lhntkl), PSČ 739 47.
Pro ůčdy lohOln pc!iiMčl)f sc za í'widlo neľ)ova'jl|jc: poiahové vozidlo. ljcn|()(oro\'C \"c)7.i(|h) (a"ženč llcl)o tlačcnC pčšky jdonci U$OljLjll, jinjni kú
nebo koll1bč]'ka, pokud ncjscm schvMcny jako druh vozidla motocykl.
l'roYQ7nschnp|lýn) stavem sc pro účcly tohoto pojĹštčnÍ Km|nl( stav rř¢dmč(ll ))Qjiš(člli, VC kterém je pl) d(,)kol1čcnCnj přcjímacim lcstu a zknšcĹmi
pivrozu schopen pjnit urůcné |i|l1kce (l dodržovat hodlloty paľunlcllú r mczich $(antwcných lcchnickUU dokÝimcntací.

ď

$|j. 11$

C'lánck ll.
I)ruhV l?c'iiš(čni, I)ředmčl\' p')ji$tčni, l)()iis[n¢ čás(k\' íl spnlljúČa$ti

1. ŽIVELNÍ PÓJIŠTĚNÍ
Zivciní pojišlčnf sc řidl Všcobecnýini roji$tlls'lľ)i rc)(llnínknlui rlD rqiišlění nlajctkll VPPM 1/16 (dále .icn VI'I'M) a Doph"|ko\·ýlni rojistnými
I)odn)[ ikami pro poško7čn' nebo z )ičcni včel ži\ cl if událost( [)l'l'Ž(l M l' 1/16 (d,1c jen l)l'lqu) i l)o))|ňkovýl)li l)ojis(l)ýllli l)odminkílmi piv
pojištčni úniku kapdiny z tcchnickChn 7Ařjzelli ])I')'UK MI' \/16 (ďálc jen [)PPUK).
V rřipadč pojištčni 7ásot) (vjjtm vozidel) nebo zásob vozidcL poknd j3oů tyto uloženy na volnům prostranslvi, sc (ljcdnávii sublimit rojiqtllé|l(}
plněni vc výši ?5 % z ]inlill) I)('ji$fncho plněni sjednaného pro pojištčni pojistrlého ncbczpčCi povodeň El záplava. Sublimit phiční jc
prc>
jLd|lll a všechny škody nastalé v I)n1bm)u pc'ji$ttlého Ub&)bí.

i Předmči, pojišléňi

..

"". "..

SI'l|llor rkistnich a cizích starcbnich součásli
Soubór YkL;lnídj a ciLicll veci'můvilýy!'
_
S()lll)or dastnich a ci7ich 7á;d) (\jj|na Äsob

vozidčl)

.

SpecijÍkace in!dmčtu pojĹšl¢nÍ

"" .

" "

_ '"" """"""

; Ci;ĹC1;j)ÍSCl))|ll)$lÍ

" - " .· ·' - " "" " " ' "" " ""I"" Ccna ." "I'ojislná hodnota l
í Nová
3UO (KIU Kč '
" " "
"" '" Awň "
2()0 (}Qi) Kí"- ,

' "' '

'

"" ""

Sôubnr vĹMnĹ a cizí e|ek|r(miky
Solll)or \ ia$(|jíil(p a' ci;Íil¢ľ maiclkll "^'iáš(l)í |ll)(|(ĹQly
; Cdkowi pojímá hodnola'

'" """"r
. .._ . . .

i

.

,

Pro přcdméiy µ)jiglěnÍ íweclené i' o(is|ilvci Zivdni pojištčni lélo pojisíné
sĹnlôuvý sc sjcdnáy"iljÍ náslcdujÍcÍ pojistná ncbczpcčí:
"
.Flčxa

" "

ľovodcň a záplava

! linik kapaliny 7 tcchnickČh() mŕizcní

Nůvá

9ň(i 000 Kc

NoU

SO 000 K'

Ncwá
Nová

·1()U 00() Kc
50 non Kc

" '

l 900 (JOU KČ

j'ojisiňá Cáslku

.

.

'

spoj(lúči|sl

'

l'ojistnc

"

' ' ,,I

: PII
l 900 000 kč
5 000 KC
"""i i I'"" "" ""2ilÓ"00i) iá·" " " 10%. |l)il)ilnálně:

'iit

' " 200 oiió kc

l 930 Kc !
61 Kč !

20 000 Kč
" ""'5 1)(jô kc

'

l CclkovC pí)jis!nc

\46 kč .
2 \37 Kčj

_ ... - .

Hcv)u sc pii) účely tohnto pojištční rozumí pí'žá'r, výbuch, Uder blesku. ])ád Iclíld]il nebo

i

laajíciho zúřhtcni nebo jeho části.

ľit se pro iiůcly ioholo pojišlční romnii, že homf hranicc pojistnčho plněni jc stancwcna l)ojisltlou částkou. kletá odpovídá $lanuvcnC pQjis(nč
hndnotč přcdnlčl(l j'ojištčni. pojistná částka je slanovcna pn' jednu a všedniy l'('jis|né lldiilt)sti mstalC y piůbčhu pojistnčh() obdobL
IR sc [ůu účcly tohoto pujištčni rozumí, Ze horní hrunicc pL!ii$ll)C|lo plněni je s|anovcníl pojistnou čáslkou na pmii riziko. pojistná částka jc
$lanovclla prú jí'dnu a ďcchny pojistné události nastalé v pníbéhu pQjis|llch(} období.
l.ľ sic ptcj účcly l()hotn pnjištění ro7lnní, žc htwnf hranicc l)aii$t|1é|l() phični je s(ancwcna jako limit ])()jis(neh() 17|nč|lí. Limit plnční ,je slanovcn pro
jednu a všechny pojistné lldálos(i jll]sla|C v průběhu poji$mé||o období.

2. POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ, .
Ibjištčni |)tu případ cdcizcni il viln(fil|islnu sc řídí Všc('lk'nýn)i |'('ji$tnS1|li podlninkan]i pro pojišlční imjetku WPM 1/16 (dälc jen VPI'M) a
I)oplřlk(b\'Sl)li pojistnými l)()(l|lli{lktln)i 1)'(' pL!iišlCní odcizcni Yčci Dl'l'OV MP 1/16 (dále jen DPľOV).
Způsob zabezpečcnf niže l|ve(knýcll př¢dl))élú pojiš(alí je uvcdcn v Ulánku 7 1)l'POV není-li dále v

|)(}jisll)e smkiwé lwcd¢n() jinak.

\' případě ))ojištčni slavdmich součáMi
u7a\'řc|lC niklo pUjiMčnl lwjsoll požild(wá|ly 7Nláš(ni tcchnické způsol)y 7abč7rčču]i. K (KkiLcl|i
starčhnich součäsli musí dojit způsobcín. při ktcrům pachatcl přckonal pŕckážky nebo Ůl)il(řelli chrániči pojišlčnc stavební součásti příď ()dci7¢nim.
Dojde-li k odcizcni pojištěných věci, pDjis(ilc| bude pInií 7. jedné pojistné události do výše Hmitu pc)jis(ného plněni uvcdenCho v článku 7 1)l'l'OV.
kiuý ()(trovidá zl)ůs(}l)ll zabczpcččni p()jiš(č|)ých vř¢i ľ ddů vzllikll
Ĺ'ŕedmčt \'t'jištäi
Soubnr v|llsl||ich

" "" ' """ ","" '"'" "- "

"" "" ' " " špecilikaccj;ŕ¢jmilill"poiii!čni

c.izích $11wLy!nich součásti

"'

.

SMlb(!r dastnich a.ciňch věci nloyit$ch

"'

" "" "

'

!

,

. l

Nová

:

Ncmí

j

N,n.á

Sonbor \'|a$lnkh a cizích 7á$(jb Cvjjma 7äsob
vo7.i(kl)
Soubor díls(nich a cizích ]'iscónnosti
Soubor rlasmf a cizí c|ek(r!'!!i£y_ . _._
Snnbor damniho a ciňhi'
Cdkcwá j)ojislná hodnqla

C

"^'|áŠllbÍ ho(|ll()ly
.

.

..

..

'

300 000 Kŕ
"

200 ÓDO Kč
900 000 Kŕ

l

Nová

SO 000 Kŕ

'

NoU

400 000'Kč

.. . .. .. .

b

"lůjiá|;ii iäjn(jti;"'

ňo\1ĺ
. _ . _ ..

. . .. .

50 000 KC
..l 900....U00
.. . ň"

Ĺ

su. 215

:j

,,l f
r

l
|i'ri Ĺcdnlě(y pUjiš(čnÍ,UÝ¢deilč v 'odstavci l'ojiš(eni ®cizcn1 Ĺé(o .pójisľnc - -[
smlouvy se gédl)ávi!jj ljäsledlij[d pojĹšUiá l1ebi%!lie'¢í: ." -- ' . "
' :
l ,

P'
0

l

()(lci7.cl]i(\'cšk"e'S' yýš'.l]"!dcný "ý'.ictck. vyjma ""no2ti) .
l\'al1dji|ism|ls (vcškeíý výše u"cdený majelck)
I cc|khvé'i}óji$t|lč ,

. .' ' "" -' '

·

- " '

'

..

, ,

.

, "' . . ". ' .

' i?ojis(|lÄFásika ' .".'" . "" Spo!úúčast ' "'
- j'oji$úié "
·- '
" ,.'"". .
'. . .,
" ' ". .· " . : '
-"..

i IR
: IŔ

"

'

200 000 KC
"Ióó.ôijô kč
: '.

5 000 KČ
"š"i)()oíä ""

- '- '. .. " ·. :- . ."

- "_ . . . ... -

'

I 512 Kč
ma kč

. ._ .

2 376 Kc
. .

Výkladová ustmovcnf:
PIl sc piu účcly lohofo pojištčni rommi, ťc hnnif hranicč pnjistnCho phiéni je stanovena l)ojistllou čůstkou, ktadí Udp()\'ídá $ľan(wcnC pojisuič
j)řcdn1člll l)ojjštčni. pojistná částka je $|an(wcnj) pro jednu a všed)lly jwjistnc lldá|Mi nasfalé y piůbčhu pc'jislncho nMobL
JR sc l'r(") účely u)hot() lx)jišt.čni rommi, že hôrni hranice
plnčni je stanovena |)ojis(nou čášlkou m pn'ni ri7.iko. pojistná čá'cika je
$MllOVCllj pro jednu a všechljy p('jis(nc udá|o$li nastalC v pnibčhu p('jis(ncho (jMqI)Ĺ

3. POJIŠTĚNÍ NÁKLADU

'

" .

"
,
pojisiných

·

",

I'QiištCni
|)ři$|ušnä llmn()vcni všc(bbčcnýdl
Ndminek piu pojišNnľ lníiictkn VP)'M 1/16 (dále jen VPl'lf) n
n¢jl)hjkm'ýnli l'(!iisf||ýll}i p(Kh)li|lka1)1i pro pujištčni niikladu |)PI'|N Ml' 1/16 (dálc jěll m'i'pn).
Pŕc'Wara nákladu je provádčna vo7i(jly spcáňkovanými v přilozc k (Cto pojistné $ll)1ouvé.
l'ujištční nák|adl[ sc $jcdllá\"ú jako cclnročnf přeprava.
Naj rámec lls!Í|nô\"¢|li článku DPPPN se dále lljcdnává:
ljjluji prokáňn(L že v okamžiku mvinénC, rcsp. čůstečnč za\°illčlle dnpmvni nehody 1)L'jiš(élleha.
řidiln osoba. kWrá ncbyki pnji$l[likall k
ři7cni rnzidla a pK"pra"é poYčíŕna |leb() klctá hýla v dobč pnjistnC Udák)sti pM vlivem mkmll1ých či jiných ná\'ykovýcl) látek nebo u které byla
ll()dlu)lit i|1k()hd(ľ y krvi, popř. která sc odkni||a rodlľ)bil 7kollšcc na Qt)sd) a|kdl()|u v krvi. jc pojisli(¢l ol)růvllěn snížit pojistné I)||)či|i.
ľojišlční l}ákkldll sc \'zlahlgc ňil Škodné |)dálosli. klcrČ |las|mll)ll na 1"lZCillĹ (ŕskC republiky.
ij;řäln'ä kjiš(č:ľi" """ "" "" "'"" "" "'"'" "" """ " "

"

" " 'l S$eciňkacc pit'dmčtu

l Přcrrau)\'a|lý náklad

,

i Pro př¢d11)ěty:mjištilli wcdeiiC y odštaYCi Pqiiš(čni nákladu
íCto "_
pnjishĹC
" """":""
smlouvy Sc s;

f _. ('CIlů

[?jishÍá,[lebezNčĹ:

i

rí::i
Ĺ

pojistná Částka
,

_ _j
IR ,

'

" jjoii$iňii l;Óánoli":' "
,"

""""N)") on k"":

Spokiůčast

-

.

300 O(í0 KC

'

If) 000 Kč

pojistné
,,_ , ._ . ,

!
!

1() 374 Kč '

\'ýkladová
ĺ r SC jm' účď}
pL'jištali
že horní hranice pnjistnCho r|l)éni je
piu ,jednu a všechny p(!iismC ľl(|á|(mi nastalé v ))rl\l)čhl] pŮji$lllčh(j

částkon na první riíiko. l't!iistllá částka je

4. POJIŠTĚNÍ ODPQVĚDNOSTI
Ibjišlčl)Í ojpovčdnosli Sc řídí \'šed)cc|)ýn)i |)('jis(|lýn)i j'()dll)inkatl)i prí' pojiš(él)í odp{}včdl)osti VI')' OD 1/16 (dák jčľl vpi'od), [)UP|lik()vS7lľi
rojisfnýn)i podnlíllkami pro |)Lýištčl]i odp[)včdm)$li IM)dlľikulc|c Dl'l'Ol' l' 1/16 (dále jen Dl'POľ) íl Zvláštnin)i pojistnými j)()dnlink«n)i rr(' µ'.jišččni
()L||)(wč(|nLb.sli 7il ú.iim 7|)ijst)l)cilolí Vil&)|l vý|ľ)t)kl| zppvv p 1/16 (dále jcn ZPl'VV).
l'c!iiš(čl)i (KlpnvCdnn$íti sc v7(ahllje na príivniin |)ře(!piscm mrK)vcll()ll povi|)nL\st j'()jišlč{léh() 11a])radit l)nško7cnCn)u újlnll. vLl)ikhji mu

k

,icji l)áhri|dč v soll\'is|()5li S:
.íl) čin|loslílli uvedenýtni y |)řiloh·llé kopii výl)isll Z obc|l(pdlli|1() rcjsfřiku,
h) YkLslniclvínľ, držbou ncln' jinýni ()|)rávlléllýln uživánhn jleln(wi(e rčci. l}nkud s1ouZí k výkonu Činnosti uvcdcné y přikůčné k)j)ii výjjisn 7
()bchodniho rcjmřikn,
C) radou výl"()bku,.iu byl uvcdčn m trh llčb{) va(kll pôskýtnulč průec, jez sc j"qicvi po jejím rí'ľ'dánĹ
PQiištčni cdp(wčdnc)sli se řzlahujc na POVilIľlOSl llahrtl(ljt ú,jtnu
y mjvis|(jsli sc wiahy z tčchto činností vyplýviljicich.

všcmi Cinn(bstmi Llvc(l¢nýnli y kopii (lok|á(lajici pivdmčt pl'(h)iká|ŕi |]d)o

pojiMa)i (dpovčdl)o$li sc llcvztahujc na |)lúvlliln |)íL'dpiscm $[all(w¢llou povinnosti n:jhmdi| Čish)ll 1ÍnančnÍ újn)u,3'7llik|ä-li µ)vinllost k její tiáhra&
y sůuvislmi s \a(h)ll výrol'kll, jez byl nvcdcn na trh nebo viídm |Mr'kyllllltC průcč, ja sc projcvi pt' jcjÍnj pŕcdáni.
V $Qu|a(|l| m'vv čIánčk 5 odst. 3, pkm. d) sc ujc(hľárá. Ze |)Ĺ'jimá nehrána se ro7šii1tic i Ilit případy. kdy přičitia škodné události a vtnik škodně
událn$[i n:tstaly 12 měsicú pNd p[jčátkcll) |)ojišlčni, a (o za pN(||)()k|ad(l že ))Ujišľéný inCl sjcdn:ino paiiš(čĹIÍ (dpovČdnLKqli 7á újn|ll zl)ůsd)L·nml
vadou \'ýrd)ku l)clx) vadou p('$kyln|lte Pl7í('¢ nej)řú(rjilč 12 níčs&ů přt'd pL'čálkčnl l)njiš(čni (wcdenCho na (Člo j)oji$lllc hlulouvC,
lbjištčni L)drQvčdno$li .sc vztahuje na Škodné ndálosli nastaN na (lZ¢ňlÍ České j'cpllb|iky,
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4 . '

g'

Síl 3/5

r

l.iniitp?jislnéllo
'
. · '. , -"" ' ' ",,,'..
'
' .: '" " ,
p!iičhi/st!b|imit"poiish')ěllo"
. " .:.' .' :',:' -'.':,
.. ,,.
.
. - - : '..,' . . .
":"|)lň¢l)i,· . ' :, ,'.
ŕ
l Ro7šiřcľlý 7ák|adt)i romh pojistného kryti od])(wčdnosli (vC't1nČ
lj'
30 Ů(JŮ 000 Kč
l ()dl)(^ čdnosti 7ä újniu zj)ůsobcn()ll vadon výtvbku).
) ČclkovC pQjis(llé:
.., ..· . . '.. .. - ,' - ,'.-.' " ·.. ,'
'
·
' - "
" ' ' . -· ;'" "
' " . " "r '"' ." ."" "_"" '

' ' SpÓluůčast' '
l:ojistnc
. ', . :" -- . -.·.' ." .. , ' :
.,
',·,.-.,,,. .'. .-. -' -"..'-20 000 Kč
·------ --"- ".
" ' " _

16 (70 K
""""' """'" """"i,""
16 170 7

výkhidcwá us(All{)Ycnf:
u' sc pto ůčcly tohoto pnjiStční rozumí, Ze horní hrmicc pojistlľéht] phiční je slaIK)vcna |inli(cl)1 pnjistncho plnčni. Limit 1]L)jislncllo plnčni je
s(alk)vcn pre' jednu íl

pc'jisfnc události l)íls(a|é v průběhu l)ojisl|lch() (Bl)Lh)l)i.

Clůnek llí.
pojistn¢ plnčni
V7jlikne-li práw) m plněni z pojislnc
poskylnc |)('ji$li(cl |)|llClIÍ podle VPI'. DPI' a 7.1')' uv¢dcl)ýcl) y této pojistné sI)llou\"č a dalších
ujedůáuich uve&ných v tělo l)(}jislné smlom"č.
Vmik škodné udäl(l$(i nahlásí pQÍiMik bez zbytcč[lCh(j odklíldl| ňil přisjušrlCln tiskopisu. dopiscm nebo fiixem ňil adtcsu:
Česká

In}jišt'¢)vnjl, xls., Vienrm lrl5urmlcc Group

()1 1'U MO
1',(). BOX 2&, (164 4? Mudřicc
'j ddim:

Máji
osciba při provájční opravy
l)í'd|ri|(|y $[)llvisLjici S r('jis(ll(}ll úd álostí ze zákona náruk na odpočci l)Píl. poskyinc p('jislilcl
NllČňÍ but DPlj. V ph'p:i&ch. kdy p"ji$lník, mp. |'(bšk()zený stůýckt tento nárok nemá, pnskytnc r(}jislilcl phtčni včc(ně 1")I'll.

Článek lV.
výše a z|)úspl' p]Ĺít|)y pojistné||p
sjcänanä l)(ä(n'á'ná?ákú-Živclni roji";tčni
ľQĹištčni Qdci7¢nÍ
];oätč;|i aiá,l:hl" """" """" " "
i'ojiitčni ndp(wédlľosli

"'

"" " """"" """" " " """"" ""

'
""" """"""' '"""""""""

""
""" "

c:áko'ýpójismé3 $jřdnui'eNiš(né óbdô.bi ." --'
Šit;"il"
"
" "
Cclko:ě pojistné po sia'é"
'.-'- -·. ' ' - ' :
"

|'()jis(nc|
2 I37"ŔÉ;

""""""" '"""""""'"

" "' " '"

- -

"" " "

'

""

'"

·

" ' '

""" "

- '.
-

.

'

. .- ,

""

. ,

.. .

'""

""

_ ._.

. " --" ."
·- "

. ..

.
'

' '

l'rckvcncc p)ateh
Šp)i\"tktí Njig(né1)ô

- . .

2 376
. .. Kč. tl
1037-|kč!
.--

_

. - -.

16 17(i Kč

F

3I'Ó57 Kčj
30 %!
'"" 21 740 Kcj
2ĺ 7'|ô-Kčí

l'ojislnc jc pQjis(|lSn1 béznýin íl je " plné výši
vždy kc dni pnčiiiku pojištčni. jc-li v pQiistllC sn)k)m'č njc(h]á]lil ú11ra(l[l l)ojislnc|lLb vc
sp|átk:id). hude pojistnc hríl'lc|1o dle p!a(cbni frckvence uvcdctíč v táo poji$(r|é smlouvč. V přij'adč sjc(l|)iifli poloktnich splátek' je první $l)|iilkil
|)()jis(nch/) $r)íllná vZdy kc dni ])oČátkll l)ojištčni, náskdl]jicl splátky l)ojisl[lch(' jsou splatnC vúdy takový den, který jláslčdl|je pc) lll']y)u(i šc$ti
od rřc(|chc)7i spliilky |'c'jistnčho. v l)řil}aclč $jcdllálli čNrtlctnich $l)lá[¢k je pn'nl spjátkn pojisl(lé|l() splatná vždy kc cItů počátku pL)jišlčlli,
ná$k'(hlj[¢i $pki[ky rojistllclu) jsou spjmnc vždy takový den. který I|á$lc(j|lj¢ po u|'jylu|i třcch inčsičů ud j)řcd¢hl)7i spµky l)ojist[lého.
ľojislné bude hrazeno proslřcdnic(vinl ])el]Cžni|lo Ú$lij\11 liä Účůl pcýislitclc
PQii$|nC sc rovažujc zit 7.al)}acCl)C okamžikcm I}ři|)$á|)i přislušnC částky p'\iishlCho na účet p('jis(itck, a ncbn 1'L'jiš('ovaeiho 7p|nstřc(|ko\'atck, je-li
tak v p(gišhľe $lnlollvé llje(1ná|lo.

Článek V.

C

Z|mcování oso!'ní¢h Ucla,jů
j.

. .. ._. .. .. . . _ _ .._ . .. .
.. . .
l'('jist11iktl nebo jiná osoba {)právl1čl)íi .icjnai zLí 1'Uji$1|líkil bcre ňil

. .. .. . . .
Ž¢ j¢ji i(l¢n|inkučm íl kol]lakll)Í údaje (l z:iznatny \'zi'!icl)111\'
P

'

su. 4 15

.
l
l

l

l

l

kmnunikace pojisfiid 7pmcovává na základč nl)rávnčného 7ÁjňlU. íl (o pro účely zajištčni l'ůlněho lla$lcclYni (l plnční 5ln/uľničh muhii s
1Kymn/kenl (učemt' iwrby eridencí).

pr(h'nich nároků Poiis[itt·le (l p^'ľence a odh¢7/ob'áll/ µýíc(ny\ch /)Q(h'odů a jinjí"h I)roliµúrnic'h'

2. 7Ásllll)cc l'ojislnika nebo jinii osoba oprávlléná jdnat 7á Pojisinika bere na vědomi, že její idcnlilikační a kontakCni údaje ľojistitel dále
zpracovává kc spInčnf své zákonné

vyplývajíci zcjmCna 7c zákona lll)ríl\1ljiclho distribuci pojištěni n 7ák(ma č. 69.'2006 sb.. n

prcwádční nlcnl|árUKh)kh sankci.

3. Mstupcc l'ojistníka nebD jiná oscřba ()prá\'nčná jcdniit za ľ('ji$(llika niit v
jcjich opmvu a výinaz, piůvo na
7prľ(covánf
Dáki inn)nnacL' o 7Ĺ)racoviillí osobnfch údajů Cl o
sekci ,,O SI'OLEC:NOS11".

sc 74)ju«wáninl právo na přístup k Qsc7bnim údajům, priw(} m

právo podal námicku proti zpracovánf v pŕŕpadč zpracování na základč ol)rävnčnCho zájmu.
upfatněni jcdn(jt|ivých práv nalczll¢te na našich webových sľrálkád) mm".cpp.c7 v

Článek VI.
" "' '"' 'řjí,

°1

'

'

]'(lii$(rlik prohla9uje, Zc rozsah pojišicni sjčdnmý \' pojismč $!nh)l|vc si mdil sám. Pokud sc lcnlo ľ()7sílh lišf ckj zjištčných l)í'třĹ'b l)oji$llljka přej
Il7avkniln pojistné snibuvy, pák jc lato $klltcčn(ul Yý$lcdkcn)

pojistných n¢l)eľpeči u výšc p(}jis(ncho. sc kterou pojistnik mihlasi a je

s ní $rwllmčn.
j'ojislník pmhlaštlje, Ze má pojistný 7iĹjún na l)l)jišlčni pojiš(čncho, pc»kud je

od nčj odlišnou, a jc schopcn to kdykoliv jmkibal.

Snučáq[i r(ljislnc sInh)un" jsem příslušné pojistné podníinkj a přílohy vyznačené na pojislnc sinkuvč, dále pak j'ŕchkd popfatků 73 vybrané úkcmy
ukiuäjní podoba jc k dispozici na wtbovýcb stránkách l)(gi$lilc|c nebo na Iibnrolnč pcbočcc pnjistitck.
Ibjistl)ík dále p('lvmljc, Ze před uzavňmini pojistně mlouvy pk'wal y liminnč ncM', s jeho sQllhla$ull, y jiné

podobě (na trvalčm nosiCi dat)

t'cškctř saučásti pojistné smbuvy a scmámil sc s nimi. I'ajistnik si je védmn. že tylo dukumcnly tvoří souCásl pojislnc slllhju\y a ul)rilv(lji Q1)7sah
pc'jištčuí, jehu nmcmií (z'Ů«nč výhik). právu u ptwinnosli ůčastniků l)ojišléni a ni"L\kdky.i'jicll porušeni a další NdmÍllky p('jišlali íl pojislník je jimi
\"áňin stejně jak(g poji$tllol( smlouvou.
()dchyhlč lkĺ Všeobecných rojisínýdj 1)I)dn]íllek pro pojišlčni majclku Vl'l'M 1/16 čkinčk IS a V'eohccných pnjisiných pcKhnillčk p'u pQiištčni
odpovčdnosti VPPôl) 1/16 článek 15 sc ujednává, 7c 7|)rac(n'áni nsolmích ůj:jjú sc řidl článkcin V. Zpraccwáni osdmich údajů (Člo lk!iimé
smloúv} .
pc'jistnik bere na \Ů(l()nľi. Zč pojistná milmva skmZi jako pýisika vc smyslu :tákona č. &9/2012 Sb., ohčanskCho 7ákoniku.
pojisinik souhlasí s tím. aby y 7á]c7it«slcch 1K)jislného wtahu byl k(m(akhwán pmstŕcdky ckk|rľ)nickC komunikace (m)}řik|;k! nmhilni ldc|im.
e-niail u další), l)(]ku(l není ddb(j(|ljlllo jinak.
[K)NrLlljete. Zc Vám ke dni sjednáni lCto pojisinc sľnh)ul·y nejsou 'má)ny žádné $kll|cČ|lCbSli Či Qkoh1(Lsli. ktch" by mohly
I'ýc přičinou vmik11 škodné události, íl ani Váin není mihna žiidl)á jiná již wniklá škodná udáM.
Ptá\ni vzrahy vzniklé z l'l'jišlčni dlc ů(c) pojistné $mlnln"! Sc říji čcskýini právními l)řcdl)ky a přípídnC spuíy z lČC|l(O průvnich wíahú wniklč
nbzlmdllji ččskC soudy.
pojistná mlniwit byla Yyht)lm"cna ve 3 stcjnopiscch. 3 ol)(lůi lu)jisli(cl a 3 obdr7i µ)jistnik.
Pro pojiMčni sjc(h1allc (OůlO pQii$(nuu s|nklwou pIati l)aii$l|)c pojminky: VPI', DPI'. ZPP, 7SU dle lcxtu pojislnč s|n|olIYy.

7.prostřc(] km atcľé

0věřovati dô)ůžka pro
Půi.č:
Pudle ovéiovaci knihy pošty: Fíýdek-mstek 12
htq ú lni kopie, Qb$dhujicĹ 5 stran $0uhlasj doslŮ\'(1É.
s
listmou, i níž byla pořízena a teto hstina je
prvopis, 0b$ahUjílj 5 stran,
Listina, z niľ 'e vidjkovaná ]istiňa
vidjl.e)ný.ujišlovm
prvek, jení je

výinm této listiny.

Frýdek-Kjstek 12 dne 13.08,2018

$Ĺ1. SIS

