SMLOUVAODÍLO
Č.: SD/156/2019/OVR
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v p/atnétn
znění (dále jen ,,občanský zákoník)

1.1.

l. Smluvní strany

Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
zastoupené starostou města, Ing. Stefanem Drozdem
se sídlem: 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:

, fax:

e-mail:

dále jen objednatel
Zástupce objednatele ve věcech smluvních :
Ing. Štefan Drozd - starosta; tel.:
; e-mail:
Zástupce objednatele ve věcech technických a orqanizačních:
Vlastimil Dokoupil - vedoucí OVR; tel:
Jana Kůhnerová - referent OVR; tel:
1.2.

; e-mail:
; e-mail:

Zhotovitel

STAVMAX Group s.r.o.
zastoupené: Jiřím Bezděkem - jednatelem společnosti
se sídlem: Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 06080090
DIČ: CZ06080090
bankovní spojení: čsob, a.s., pobočka Kadaň
číslo účtu:
telefon:

,

e-mail:
dále jen zhotovitel
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:
Jiří Bezděk - jednatel společnosti, tel. č.:

, e-mail:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních
- stavbyvedoucí, tel. č.:

, e-mail:

l

II. Předmět smlouvy
2.1.

Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla:
,,Oprava ohradní zdi zámeckého parku, ll. etapa ulice Chomutovská v Klášterci nad Ohří"
v rozsahu stanoveném:
·

nabídkou zhotovitele ze dne: 09.04.2019

·

zadávací dokumentací EC: 03835/2019 ze dne: 25.03.2019

·

podmínkami stanovenými touto smlouvoL| 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, prohlášeni o shodě atd.

2.2.

Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když
tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejich
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 vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel
se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatí za něj cenu díla, jak je určena v ČI. lV
této smlouvy.

Ill. Místo provedení díla a doba plnění
3.1.

Místem provedení díla je ohradní zeď zámeckého parku, v ulici Chomutovská v Klášterci nad
Ohři, rejstříkové číslo 42131/5-547.

3.2.

Doba realizace díla bude celkem 60 kalendářních dni.
Zhotovitel zahájí provádění díla dnem od 02.06.2019.
Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem do 31.07.2019.
Detailní harmonogram postupu a případné dIlčí fakturace prací je přílohou č. 2 této
smlouvy.

3.2.

Dojde-li k zastaveni 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 sitL|aci musí informovat
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objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po pominuti
nepříznivých klimatických podm inek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o
tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního den iku, Případné
prodbužení doby plněni se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla s přihlédnutIm 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.

IV. Cena
4.1.

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

749.469,03 Kč

DPH 21%

157.388,50 Kč

Cena celkem vC. 21% DPH

906.857,53 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako
konečná, smluvní a maximálni 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 financováni díla, které je předmětem této smlouvy.

5.2.

Právo na úhradu ceny díla vzniká zhotoviteli řádným předáním a převzetím dokončeného díla a
na základě řádně vystavené faktury - daňového dokladu (dále jen faktura), k němuž musí být
připojen protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a
oprávněným zástupcem objednatele potvrzený zjišt'ovaci protokol - soupis provedených prací a
dodávek, v členění dle položkového rozpočtu, který je přIlohou smlouvy o dílo.

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 vyhotoveni nové faktury zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne
doručení objednateli

5.4.

Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla (dňčiho plněni)
potvrzeni soupisu provedených prací za fakturované období. Splatnost faktury činí 30 dnů ode
dne doručeni objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsáni příslušné částky na
účet zhotovitele.

5.5.

jestliže v protokolu o předáni a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je
objednatel oprávněn

zadržet částku odpovídajĹcÍ

10% z ceny díla dle smlouvy bez DPH.

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

Nejedná se ekonomickou 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 umožňujíclm 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 není vůči němu správcem daně vydáno
rozhodnutI 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 zahájeni řízeni
o nespolehlivosti plátce u přislušného správce daně. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým
plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke
dni zdanitelného plněni 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 přislušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

VI. Stavební deník
6.1.

Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součásti díla je vedení stavebního deníku.

6.2.

V deníku se průběžně vyznačuji doklady, které se v jednom vyhotoveni ukládají přímo na stavbě.

6.3.

Denni záznamy čitelně zapíšuje 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 nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele
nebo technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS"), je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření,
jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.5.

Povinnost zhotovitele vést stavební deník konči odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním
případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla
7.1.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a
jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou
součinnost a umožnit účast na porad, kontrolních dnů a mimořádných kontrol.

7.2.

Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodrženi všech stanovisek a
rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dlb
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dilem a
jeho uživánim či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné.
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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 dgitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné
kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.

7.4.

Veškeré dodávky lnateriá|ů musí být originálni, nové a nepoužité, nen i-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
zhotovování díla dojde, a spolupodňet se na jeho objasněni ve smyslu příslušných ustanovení
zákoníku práce.

7.7.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců
a za jejich vybaveni 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 převzatém místě prováděni díla a jeho okdí pořádek a čistotu
a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid.

7,10. Zhotovitel zajisti, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob.
Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 8603408131.
Kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součásti
této smlouvy jako příloha č. 3.
VIII. Předání a převzetí díla
8.1.

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

8.2.

Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a
nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o
jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele j objednatele, jakož
i prohlášenĹ že odevzdané dílo přejímá.

8.3.

Součástí 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 zaměření, potvrzený geometrický plán,
protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku,
provozní 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 užívání k určenému účelu,
může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté
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drobné vady a nedodělky odstranit v termínu 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 ustanoveni § 2605 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž vylučují
ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do
doby úplného odstranění 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.

lX. Sankce
9.1.

Za nedodržení konečného termínu plněni díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve
výši 3.000 kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.

9.2.

Za nedodržení dhčiho termínu 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.

9.4.

Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu
ve výši 2.000 kč za každý kalendářnľ den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od terminu
splatnosti faktury.

9.5.

Při nesplněni povinnosti dle ČI. VII. bod 7.9. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní
pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ a kalendářní den porušení uvedeného
ustanovení.

9.6.

Sm|Llvni pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdrženi 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 zákon iku. 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.
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10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou,
projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutIm k běžnému opotřebení.
Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastnosti nebo poškozeni díla, které po jeho převzetí způsobil
objednatel v rozporu s běžným užÍvánľm díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny
neodvratitelnýíni 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 následujíckni občanského zákoníku.

Objednatel

oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyp|ývajicí ze zjištěných vad díla bez
zbytečného odkladu.
10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit do 15 dnů od obdržení reklamace, nebo do
oboustranně dohodnutého terminu. 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 odstraněni vady při
dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta
změna termínu odstraněni. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou
sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádáni 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 ni 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 povinnosti se pro účely této smlouvy považuje:
·

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

·

Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.

·

Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozorněni objednatele
nezajistí nápravu.

·

Dílo má neodstranitelné vady.

·

Zhotovitel i přes opakovaná písemná L!pozorněnľ objednatele provádí práce nekvalitně
a bráni nebo jinak znemožňuje objednateli prováděni kontrol díla.

·

Zhotovitel je v prodlenl s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než
30 dni.

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
vícenákladů vynaložených na dokončeni díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu
7

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.
11.4. Realizace předmětu smlouvy je částečně podpořena dotací ze strany Ministerstva kultury ČR
(PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÁCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH
PAMÁTKOVÝCH ZÓN V ROCE 2019). Neposkytnuti této finanční podpory objednateli je
rozvazovací podmínkou smlouvy o dílo.

XII. Závěrečná ujednání
12.1. Smluvní strany konstatuji, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména
ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.
12.2 Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané
vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotoveni. 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 právní 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. 8603408131

8

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
#0DKAZ!
objekt:

SO01 - Ulice Chomutovská
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Klášterec nad Ohří

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří

lC:
DIČ:

Uchazeč:

lČ:
DIČ:

#0DKAZ!
Projektant:

#0DKAZ!

#0DKAZ!
#0DKAZ!

IČ,
DIČ:

Ing. arch. TomáŠ Bernášek
Poznámka:

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

749 469,03
Základ daně
749 469,03
0,00

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

v

Strana 1 z 6

CZK

výše daně
157 388,50
0,00

906 857,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

#0DKAZ!

objekt:

SO01 - Ulice Chomutovská

Místo:

Klášterec nad Ohří

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Klášterec nad Ohří
#ODKAZ!

Projektant: Ing. arch. TomáŠ
Bernášek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

749 469,03

HSV - Práce a dodávky HSV

599 378,33

1 - Zemní práce

7 395,00
17 051,44
406 456,78
137 684,44
27 319,69
3 470,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
783 - Dokončovací práce - nátěry

#0DKAZ!

119 390,70

"

119 390,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 700,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 700,00
15 000,00
2 500,00
2 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - inženýrská Činnost
VRN9 - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:

#0DKAZ!

SO01 - Ulice Chomutovská

Místo:

Klášterec nad Ohří

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Klášterec nad Ohří
#ODKAZ!

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Mnozstvi

Náklady soupisu celkem
D

HSV

Práce a dodávky HSV

D

1

Zemní práce

1

K

111201101

W
VY
2

3

D

K

111201401

K

3
R5221101

VY
VY
W
4

K

985231111

W
VY
VY
5

K

D
6

985231192

6
K 622325211

W

Datum:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. arch. Tomáš BernáŠek

j.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

749 469,03
599 378,33

Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
340*0,5/2
Součet
Spáleni odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro
jakoukoliv plochu

7 395,00
m2

85,000

55,30

4 700,50 es Urs 2017 01

2 694,50 es Urs 2017 01

85,000
85,000
m2

85,000

31,70

m3

1,400

9 214,60

Svislé a kompletní konstrukce
M"D - Doplnění zdiva ruČně do aktivované malty cihlami
Chomutovská
14/100*10
Součet
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2
upravované plochy do 6 m
Chomutovská
140/100"10
Součet
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu
do 10 m2 jednotlivě
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12 900,44

1,400
1,400
m2

14,000

256,00

3 584,00 es Urs 2017 01

40,50

567,00 es Urs 2017 01

14,000
14,000
m2

14,000

Úpravy povrchŮ, podlahy a osazování výplní
Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně Členitosti 1 Štukové stěn, v rozsahu
opravované plochy do 10%
11,5"2

17 051,44

406 456,78
m2

123,000
23,000

78,80

9 692,40 es Urs 2017 01

PČ Typ

Kód

VY
K

R5161320

VY
VY

K

9

VY
VY
VY
K

R8561456

R8451314

W
R084516453

W
VY
VY
VY

D
11

9
K 949101111

VV

12

K

W
VY
VY
13
K

962023390

985111111

VY
VY
VY
VY
VY
VY

14

K
W
W
VY

M+D - Podhoz pod omítku stěn Kalkspritz 5kg/m2

m2

M+D - Omítka vnější jednovrstvá, ručně hlazená Kalkmortel 30kg/m2

985111192

100,000
123,000
365,800

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

57,40

20 996,92

174,40

63795,52

691,30

252877,54

125,20

59094,40

Cenová
soustava

365,800
365,800
365,800

m2

365,800
365,800
365,800

M+D - Vápená barva vnějších stěn Kalkfarbe 0,5kg/m2

m2

Chomutovská
95
11,5"2
56+298
Součet

VY

Mnozstvi

365,800
365,800

Chomutovská
365,8
Součet

W
K

m2

Chomutovská
365,8
Součet

VY

10

M+D - Pentrace podkladu stěn 0,5kg/m2
Chomutovská
365,8
Součet

VY

8

NU

100
Součet

VY
7

Popis

472,000
95,000
23,000
354,000
472,000

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
250/2
Bouráni zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného smíšeného, na maltu
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
Chomutovská
140"1/100*5
Součet
Otlučení nebo odsekáni vrstev omítek stěn

137 684,44
m2

Strana 4 z 6

81,30

10 162,50 es Urs 2017 01

1 024,90

7 174,30 es Urs 2017 01

112,60

41 189,08 es Urs 2017 01

19,20

226,56 es Urs 2017 01

125,000

m3

m2

Chomutovská 10%
(95)/100*10
11,5"2/100'10
Chomutovská 100%
56+298
Součet
Otlučeni nebo odsekání vrstev omítek Příplatek k cenám otlučení omítek za plochu do
10 m2 jednotlivě
11,5*2/100"10
9,5
Součet

125,000

7,000
7,000
7,000
365,800
9,500
2,300
354,000
365,800

m2

11,800
2,300
9,500
11,800

PČ Typ
15

Kód

K 985131111
W
W
W
VY
VY
K

m2

612,000

j.cena
[CZK]
53,80

m2

95,000
354,000
140,000
23,000
612,000
140,000

168,00

10 308,40

20 616,80

934,80

1 869,60

MJ

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Chomutovská
95
56+298
1"140
1 1 ? 5*2

Součet

VY
16

Popis

985131311

OČištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruČní dočištěni ocelovými kartáči

VY

Chomutovská

VY

140
Součet

Mnozstw

17

K

R044164

M+D Pískovcová koruna pilíře brány 1400x1200mm

kus

140,000
140.000
2,000

18

K

R085161

Demontáž betonové krycí desky pilíře

kus

2,000

997

Přesun sutě

W

d

Cenová
soustava
32 925,60 es Urs 2017 01

Cena celkem [CZK]

23 520,00 es Urs 2017 01

27 319.69
I

"

19

K

997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t

39,035

118,60

4 629,55 es Urs 2017 01

20

K

997013509

t

696,840

11,80

8 222,71 es Urs 2017 01

21

W
K

997013801

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každÝ další i započatý 1 km přes 1 km
29,035*24
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

t

696.840
0,100

303,30

30,33 es Urs 2017 01

22

K

997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

t

38,935

370,80

14 437,10 es Urs 2017 01

D
23

998
K 998011001

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy obČanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do
100 m pro budovy výšky do 6 m

3 470,98
t

14,720

235,80

Práce a dodávky PSY

119 390,70

D

PSV

D

783

DokonČovací práce - nátěry
m2
m2

299,000
299,000

38,20
87,20

'
,
11 421,80 es URS 2017 01
26 072,80 es Urs 2017 01
46 524,40 es Urs 2017 01

119 390,70

24

K

783301303

25

K

783314101

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění
.
odrezovacem
bezoplachovym
Základni nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

K

783317101

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický standardní

m2

598,000

77,80

R3306805

299*2
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí otryskáním

m2

598,000
299,000

118,30

26

VY
27

3 470,98 es Urs 2017 01

K
VY
W
VY
VY

Chomutovská
140*2
19
Součet

280,000
19,000
299,000
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35371,70

PC Typ

D
28

D

29

30

D

D
31

Pop]s

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

MJ

Mnozstvi

J.cena
[CZK]

012002000

Vytyčeni, zameřeni stavby

kpt

1,000

3 500,00

K

013254000

PrŮzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby
(výkresová a textová) skuteČného provedení stavby

kpl

1,000

7 200,00

kpl

1,000

15 000,00

VRN3
K 030001000.1
VRN4

VRN9
K 090001000.1

Cenová
soustava

Cena celkem [CZK]

30 700,00

K

K 045002000
D

32

Kod

Zařízení staveniště
Zařízení staveniŠtě

Inženýrská Činnost

Hlavní tituly průvodních Činnosti a nákladů inženýrská Činnost kompletační a
koordinační Činnost
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"

3 500,00 es Urs 2017 01

7 200,00 es Urs 2017 01

15 000,00

15 000,00 es Urs 2017 01

2 500,00
kpt

1,000

2 500,00

Ostatní náklady

Posudky, měření, kontrolní a revizní zkoušky stávajících a nově vybudovaných
konstrukcí a ob iektů

10 700.00

2 500,00 es Urs 2017 01
2 500,00

kpt

1,000

2 500,00

2 500,00 es Urs 2017 01

Harmonogram stavby "Oprava ohradní zdi zámec. parku, ]|. Etapa úl. Chomutovská v Klášterci nad
Rok
Měsíc

červen

Týden
Kód poIožkY

Popis

23
Začátek

Konec

Oprava ohradní zdi Umee. parku, Il. Etapa úl. Chomutovská

OZ06.2019

31.07.2019

01

Zemní práce

02.06.2019

23.06.2019

03

Svislé a kompletní konstrukce

10.06.2019

07.07.2019

06

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

01.07.2019

31.07.2019

09

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

10.06.2019

31.07.2019

997

Přesun sutě

10.06.2019

31.07.2019

998

Přesun hmot

10.06.2019

31.07.2019

783

Dokončovací práce - nátěry

31.07.2019

vrn

vedlejší rozpočtové náklady

08.07.2019
~
02.06.2019

,

24

červenec
25

l

26

27

'

31.07.2019

28

29

30

, n. .

Pozn.: Harmonogram je pouze orientační. jeho konečná přesná podoba bude vypracována na základě konkrétních požadavků objednatele a potřeb stavby.

V Klášterci nad Ohří dne: 8.4.2019
jiří Bezděk - jednatel

,
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VIENNA INSURANCE GROUP

pojistná smlouva
Č. 8603408131
pro pojištění podnikatelských rizik -TREND 14

Kooperativa

pojišťovna,a.s.,Vienna

Insurance

Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen 'pojistitel')

STAVMAX Group s.r.o.
Zastoupená:
Jiří Bezděk, jednatel
IČO: 06080090
se sídlem l bydlištěm: Říční 764, 431 51 Klášterec nad Ohří, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.
(dále jen 'pojistník')

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen 'smlouva'),
která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v Článku 1. této smlouvy a přílohami této
smlouvy tvoří nedílný celek.
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1. Pojistník je zároveň pojištěným.

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících dokumentech:
výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 25.1.2018

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní
předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:
P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
zsu - 500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:
P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení
P-60'0/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu
4. Doba trván( pojištění
Počátek pojištění: 31,1.2018

pojištěn( se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. pojištění se prodlužuje o další pojistný rok,
pokud některá ze smluvních stran nesdělí p(semně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před
uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení
lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojtštění zaniká až ke konci ná$ledujíc(ho
pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.
pojištění však zanikne nejpozději k 30.1.2028 po tomto dní již k prodloužení pojištění nedochází,

ČLÁNEK2.

Ĺ, pq]išiĚNLqwqvěqnqsti ZA Ú1MU
1,1 Základní pojištění
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po
předání.
pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti
pojištěného vymezeného v ČI. 1. odst. 2.
Limit pojistného plnění: 10 (JOO 000 KČ
Spoluúčast: 5 000 KČ
Pokud Činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více
oborů či podskupin (dále jen ,obory') - jako např. obory činnostt živnosti volné, vztahuje se pojištěnť pouze
na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujíc(m předmět činností pojištěného tvořícím
přílohu této pojistné smlouvy (např. výpis z živnostenského Či jiného veřejného rejstříku). Není-it takový
doklad k pojistné smlouvě připojen, vztahuje se pojišťění na ty obory, které má pojištěný uvedeny
v příslušném rejstříku, registru nebo jtné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.
Hlavní činnosti pojištěného.
Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:
- svářečství
- kancelář - nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby
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Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:
a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného
vymezeného v CL 1. odst, 2,
b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné Činnosti na základě obecně
závazných právních předpisů,
C) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto
pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění,
Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat Limit
pojistného plnění maximálně do výše 5 mil KČ, jsou uvedeny v ZSU-500/17, která tvoří nedílnou součást
této pojistné smlouvy. Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také Činnost:
- kancelář - nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby
která je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.
výše obratu za předcházející rok: do 10 00'0 000 Kč
pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obratu nad
Částku 12 000 000 KČ
1,2 připojištění
Sjednává se:
připojištění "C", které se vztahuje na odpovědnost za čistou finanční škodu, včetně škody způsobené
vadou výrobku a vadou práce po předání
Nad rámec CL 1 ZPP P-600/14 se připojištění odpovědností za čistou finanční škodu vztahuje na právním
předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu, která vznikla jinému jinak, než jako:
- škoda na věci, kterou se rozumí škoda způsobená na hmotné věcí jejím poškozením, zničením nebo
ztrátou,
- škoda na živém zvířeti způsobená jeho usmrcením, ztrátou nebo zraněním,
- následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, škody na věci
nebo škody na zvířeti.
Kromě výluk uvedených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách nebo smluvních ujednáních vztahujících
se k pojištění odpovědnosti za újmu se toto připojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit čistou
finanční škodu způsobenou:
a) prodlením se splněním smluvní povinnosti, nedodržením lhůt nebo termínů, s výjimkou lhůt stanovených
právním předpisem, soudem nebo jiným orgánem veřejné moci,
b) porušením takové povinnosti, která byla dohodnuta nebo převzata nad rámec povinností stanovených
přímo v právním předpisu, vC. právně závazných technických norem (přísněji, v širším rozsahu),
c) vadou činnosti auditora, znalce, advokáta, notáře, Likvidátora, samostatného likvidátora pojistných
událostí, dražebníka, exekutora nebo poskytovatele zdravotních služeb,
d) vadou projektové, konstrukČní, návrhářské, grafické, vyměřovací čí zaměřovací, výzkumné, zkušební,
analytické, testovací, kontrolní, dozorové, revizní, informační, poradenské, konzultační, účetní, plánovací,
zprostředkovatelské, tlumočnické čí překladatelské Činnosti, jakékoli duševní tvůrčí činnosti nebo
činnosti spočívající v zastupování, oceňování majetku, správě majetku (včetně finančních hodnot) nebo
vymáhání pohledávek,
e) v souvislosti s jakoukoli finanční či platební transakcí, včetně obchodování s cennými papíry Či jejích
dražby,
f) v souvislosti s úschovou finančních hodnot,
g) výkonem funkce člena statutárního nebo kontrolního orgánu právnické osoby,
h) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z
ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, práv
autorských a práv s nimi souvisejících),
i) poskytováním software nebo hardware, činností související se zpracováním nebo poskytováním dat,
hostingovými a souvisejícími činnostmi nebo webovými portály,
j) porušením povinnosti mlčenlivosti.
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Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání - s výjimkou výslovně v pojistné smlouvě uvedeného odchylného
ujednání právě od tohoto ujednání pro připojištění 'C" - neuhradí pojistitel čistou finanČní škodu, jejíž
náhradu je pojištěný povinen poskytnout osobám uvedeným v CL 2 odst. 4) ZPP P-600/14.
Pojistitel poskytne pojistné plnění z tohoto připojištění také z pojistných událostí vzniklých v důsledku
příčiny, která nastala v době trvání připojištění 'C' sjednaného u pojistitele uvedeného v této pojistné
smlouvě pojistnou smlouvou (případně více na sebe navazujícími pojistnými smlouvami), bezprostředně
předcházející(mi) této pojistné smlouvě (podmínkou je nepřetržité trvání připojištění). z pojistných
událostí uvedených v předchozí větě však nebude poskytnuto pojistné plnění v rozsahu větším, než jaký
odpovídá rozsahu připojištění 'C" sjednanému pojistnou smlouvou platnou a účinnou v době vzniku příčiny
škody.
Subltmtt: 500 000 KČ
Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z připojištění 'C' během jednoho pojistného roku poskytne
pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublimitu.
Spoluúčast: 10 %, min, 5 000 KČ, max. 10 0'00 KČ
přtpojtštění "z", které se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věd, kterou
pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věd
nebo zvířeti, které pojIštěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívaná Věc").
pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:
a) užívaných motorových vozidlech,
b) převzatém zvířeti
c) převzatých motorových vozidlech.
pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby
toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z pojistných
podmínek upravujících způsoby zabezpečení. Je-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na
horní hranici pojistného plnění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této
povinnosti mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích
následků, neposkytne pojistitel z takové pojistné událostt plnění v rozsahu větším, než jaký podle
Dodatkových pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu
zabezpečení věcí v době vzniku pojistné události.
Sublimit: 1000 000 KČ
Spoluúčast: 5 000 KČ
připojištění "G", které se vztahuje na:
a) náhradu nákladů ria hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
b) regresní náhradu orgánu nemocenského pojtštění v souvislosti se vznikem nároku na dávku
nemocenského pojištění,
pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl
zaměstnanec pojištěného.
Tyto náhrady se pro úČely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřeně podmínky
pojištění odpovědnosti za újmu.
Sublimit: 10 000 000 KČ
Spoluúčast: 5 000 KČ
1.3 Územní platnost
pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.
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1.4 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za újmu
Zvláštní ujednání pro pojištění nákladů na montáž a demontáž
Odchylně od ČI. 3 odst. 2) písm. f) a nad rámec CL 1 odst. 2) až 7) ZPP P - 600/14 se pojištění odpovědnosti
za újmu způsobenou vadou výrobku a vadoLl práce po předání vztahuje i na právním předpisem stanovenou
povinnost pojištěného nahradit škodu spočívající v nákladech na odstranění, demontáŽ, vyjmutí nebo
uvolnění vadného výrobku a v nákladech na montáž, připevnění nebo osazení bezvadného výrobku, která
vznikla jinému.
pojistitel z pojištění rozšířeném dle předchozí věty, poskytne plnění výlučně za náklady účelně vynaložené
třetí osobou na odstranění, demontáž, vyjmutí nebo uvolnění vadného výrobku a montáž, připevnění nebo
osazení bezvadného výrobku výměnou za odstraněný vadný výrobek (dále jen ,,náklady na demontáž a
montáž').
Podmínkou poskytnutí plnění z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu je současné splnění následujících
předpokladů:
a) k vynaložení nákladů na demontáž a montáž došlo v oblasti územní platnosti pojištění,
b) konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem
distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo v oblasti územní
platnosti pojištění,
c) pojištěný je povinen uhradit náklady na demontáž a montáž podle právního řádu státu nacházejícího se v
oblasti územní platnosti pojištění.
pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s vadou dodaného
výrobku. pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku vadně provedené
montáže, připevnění nebo osazení výrobku. Pojištění se dále nevztahuje na případ, kdy vadnost dodaného
výrobku byla zjištěna při výstupní kontrole u pojištěného, anebo pří této výstupní kontrole mohla být
zjištěna, pokud by tato kontrola byla řádně provedena. pojistitel dále nehradí újmu vzniklou poškozenéniu
tím, že muselzaptatit za dodaný vadný výrobek nebo za bezvadný výrobek určený k výměně za vadný výrobek.
Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou jakýmkoli porušením práv z průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů,
práv na ochranu obchodní Hrmy a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících).
Na úhradu pojistných událostí, na něž se vztahuje pojištění ve výše uvedeném rozšířeném rozsahu, poskytne
pojistitel pojistné plnění z jedné pojistné události a zároveň v souhrnu ze všech pojistných událostí
vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku maximálně do výše sublimitu 500 (XX) KČ v rámci limitu
pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu.
Odchylně od CL 2 odst, 4) písm. b) a c) zpp P-600/14 se pojištění odpovědnosti za újmu ve sjednaném
rozsahu vztahuje také na povinnost pojištěného poskytnout náhradu újmy právnické osobě, se kterou je
pojištěný majetkově propojen nebo právnické osobě, která je společníkem pojištěného.
ČLÁNEK 3.
Zvláštní údaje a ujedn$ní

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty souČasně cenným předmětem, musí být uložena
a zabezpeČena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných
předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujíCích způsoby zabezpečení.
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ČLÁNEK 4.
údMe o RoSi'trlém

1. pojistné:
pojištění odpovědnosti za újmu - základní

20 995 Kč

Roční pojistné
pojištění odpovědnosti za újmu - přtpojtštění

16 380 Kč

Roční pojistné
Celkové roční pojistné před úpravou

..,,.,,, ,, ,,

,,,,.,,.,.,......,......

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců,
Sleva za délku pojtstného období ...,,.,., , ,
.
,
.
.
Jiná sleva /přirážka ,,..,,..,,.,,,.,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,.,,,.,,,,.,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
Celkem sleva l přirážka .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,.
Celkové roční pojistné po úpravě
pojistné za pojistné období ,

,,,,,,.,,,.,,,...,,...,,,.,...,,.,,..,,,,,,,..,,.,,,,,,.,,...,,.
,. ,,,,,,, ,,., ,, , , , ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,.

2. pojistné za pojistné období je splatné vždy:
k31.01.
každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele,
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
Kód banky:
QR kód k vyplnení platebního příkazu
Konstantní symbol:
na platbu prvního pojistného:
Variabilní symbol:
ČLÁNEK 5.
Hlášen( škQdných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:
RENOMIA, as., Československé armády 1609, 43401 Most

nebo
Kooperattva pojišťovna, a,s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tet
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37 375 Kč
-5 °6
-35 °6
·40 %
22 425 Kč
22 425 Kč

l

ČLÁNEK 6.
EĽohlášen( pojtstníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v Listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi.
Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám
sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení
pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo Jiné textové podobě
(např. na trvalém nostčt dat) dokumenty uvedené v ČI. 1 odst, 3) smlouvy a seznámil se s nimi. pojistník
st je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho
omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další
podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smbuvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště čí sídla a kontakty elektronické komunikace
uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s
jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo
pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro
případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytdbydliště Či sídla nebo kontaktů elektronické
komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. pojtstník souhlasí, aby pojístttel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance
Group a Finanční skupiny České spořitelny, as. (dáte jen 'spřízněné osoby"). pojistn(k dále souhlasí, aby
pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci,
za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. pojistník prohlašuje, že věcí nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojtštěné touto pojistnou smlouvou
nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v
článku 'Zvláštní údaje a ujednání' této smlouvy výslovně uvedeno jinak.
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ČLÁNEK7.
uygreguustanovem

l, Návrh pojtstttele na uzavřen( pojistné smlouvy (dále jen "naMdka') musí být pojístn(kem přijat ve lhůtě
stanovené pojistitelem, a nenlll taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručen(
nabídky pojtstn(kovt. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to
ant v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podm(nky nab(dky.
2. Subjektem věcně příslušným k mtmosoudnťmu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištěn( je Česká
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
.
3. Pokud tato pojtstná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále je,n »smlouva') podléhá povinností
uveřejněn( v registru smluv (dále jen ,,regtstr') ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojtstn(k k
jejťmu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených cItovaným zákonem. To nezbavuje
pojistitele práva, aby smlouvu uveřejníl v registru sám, s č(mž pojistn(k souhlas(. Pokud je pojistn(k
odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.
Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojtstník povinen vyplntt údaje o pojtstítelt
(jako smluvní straně), do pole ,,Datová schránka" uvést:
a do pole ,,Číslo smlouvy" uvést:
.
pojistník se dále zavazuje, že před zaslán(m smlouvy k uveřejnění zajtst( znečítelněnť neuveřejnttelných
informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).
Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí ůčtnnostl smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky
pojtštění, včetně práv a povtnnostl z něj vyplývajíc(ch, vztahují ĺ na období od data uvedeného jako
počátek pojtštěnl (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-lt o účinky
dodatku) do budoucna.
4. Pojtstná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. pojistník obdrž( 1 stejnopts, pojtstttel st ponechá 2
stejnoptsy.
5. Tato smlouva obsahuje přílohy: 1 - výpts ze ŽR
Pojístná smlouva uzavřena dne: 30.1.2018
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Zvláštní smluvní ujednání k pojtštěnf odpovědnosti za újmu

ZSU-500/17

.
Tato zvláštní smluvní ujednání
(dále jen 'zsu') jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
V případě, že je jakékoli ustanovení těchto zsu v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost
příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto zsu v rozporu, platí
ustanovení pojistné smlouvy t zsu zároveň.
V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v
rozporu s ustanovením těchto zsu, má přednost příslušné ustanovení zsu. Nejsou-li ustanovení pojistných
podmínek a zsu v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a zsu zároveň,
Č(ánek1
Další výluky z pojtštěnt
Vedle výluk vyplývajídch z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění
nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:
a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
b) provozováním zastaváren, heren, non·stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a
motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbtngu, potápění,
parasailingu, swoop'lngu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
d) provozováním a pořádáním drkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
f) pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům
v oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
g) činností kaskadérů,
h) porušováním integriW lidské kůže; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu
způsobenou na životě nebo zdraví v důsledku porušení integrity Lidské kůže,
i) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
j) čInností agentury práce,
k) směnárenskou činností,
U hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štd,
m) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a
znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.
Článek 2
Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání
Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost
nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:
a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací,
vyměřovací nebo zaměřovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických,
plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a
určených technických zařízení v provozu,
c) zastupován(m, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
e) poskytován(m technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde·li o újmu
způsobenou v souvislosti s jakoukoli nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených
k ochraně majetku a osob,
f) obchodem s léčivy, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
B) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
h) provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovnf čInnosti,
poskytováním tělovýchovných služeb, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a
regeneračních služeb,
i) prováděním geologických prad,
j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla
apod. (tato výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem,
distribucí nebo prodejem předmětných médií),
k) obchodem s erotickým zbožím.
Článek3
pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů
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l) pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislostí s vlastntctdm
nebo provozem motorového vozidla slouž(cího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem
čtnnostt pracovního stroje (odchylně od ČI. 2 odst. l) p(sm. b) ZPP P.600/14).
2) Pojtštěn( se však nevztahuje na povInnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojíštěn(
odpovědnostt za Újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojtštěného jtnou pojtstnou smlouvou
(zejména z povinného pojtštěn( odpovědnostt za Újmu způsobenou provozem vozIdla), nebo
b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědností za újmu způsobenou
provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojtštěnť nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
t. byla porušena povInnost takové pojištění uzavřít,
ft. jde o voztdlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za
újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
iii. k újmě došlo pří provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v
rozporu s právními předptsy,
c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědností za újmu
způsobenou provozem vozidla,
d) ke vzniku Ujmy došlo pří účastí na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
3) pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
a) v pHpadě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše
do částky odpovídaj(c( sjednanému limitu pojtstného plnění pro pojištění odpovědnostt za újmu a v
jeho rámci (subltmtt),
b) v případech neuvedených pod písm, a) nejvýše do částky odpov(daj(c( sjednanému limttu pojistného
plnění pro pojištění odpovědností za Újmu, maximálně však do výše 500 000 kč ze všech pojistných
událostl nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámct limitu pojtstného plnění sjednaného
pro základn( pojtštění odpovědnostt za újmu (subltmtt).
Článek 4
Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu
l) Z pojištění odpovědnostt za újmu způsobenou v souvislosti s:
a) (odchylně
nakládánťmods ČI.
nebezpečn°mt
chemtckýmt
látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny
2 odst. 1j písm.
s) ZPP P.600/14),
b) provozován(m vodo,vodů a kanalůad, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z CL 2 odst. 1
pťsm. r) ZPP P - 600/14 není dotčena,
C) pořádán(m kulturních, prodejnfch a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných a sportovních
zaHzenf, organtzovánfm sportovní člnnostl, poskytovánťm tělovýchovných služeb,
d) stavbou, opravamt a ltkvidací 1od(
e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
poskytne pojistttel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plněn( pro pojištění
odpovědnostl za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 kč ze všech pojistných událostí nastalých v
průběhu jednoho pojtstného roku v rámct ltmttu pojtstného plnění sjednaného pro základní pojištění
odpovědnosti za újmu (sublimít).
2) Z pojtštěn( odpovědnostt za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalš(mt motorovými dopravn(mi prostředky, včetně
jejích součástí a pHslušenstvf,
b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
C) prováděn(m revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení
slouž(dch k vytápění nebo chlazení a určených techntckých zařízení v provozu,
d) poskytován(m technických služeb,
.
e) provozováním útulků a jtných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
poskytne pojtstttel pojistné plněn( do výše sjednaného Kmitu pojistného plněn( pro pojtštění
odpovědnostt za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 kč ze všech pojistných událostí nastalých v
průběhu jednoho pojtstného roku v rámci limttu pojistného plnění sjednaného pro základní pojtštění
odpovědnostt za újmu (sublimit).
3) z pojtštěnť odpovědnostt za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného
výrobku s jinou věd a újmu vzntklou dalším zpracovánfm nebo opracován(m vadného výrobku
poskytne pojtstitel pojistné plnění (odchylně od ČI. 3 odst. 2) p(sm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného
limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maxtn)álně však do výše 5 0'00 000 KČ ze
všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limttu pojistného plnění
sjednaného pro základnl pojištění odpovědnostt za Újmu (subltmtt).
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Článek 5
pojištění odpovědnosti za újmu vyplývajíd z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání
nemovitosti
l) Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:
a) způsobenou v souvislosti s realitní ännosH,
b) způsobenou v souvislostí s pronájmem nemovitosti nebo
c) výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti,
vztahuje se takové pojištění odchylně od CL 1 odst. 6) ZPP P.600/14 na povinnost pojtštěného nahradit
újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné
události z pojištění odpovědností za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné
smlouvě (i jinou pojistnou smlouvou) proti živelnfm pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým
nemovitostem příslušejících.
2) pojištění se nad rámec CL 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu
vyplývající z vlastntctví nebo držby těch nemovitostí (VC. pozemků k nim příslušejťcích), které:
a) slouží k výkonu činnosti, pro kterou je touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění, nebo
b) jsou v době vzniku škodné událostí z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou
smlouvou majetkově pojtštěny touto pojistnou smlouvou proti živetn(m pojistným nebezpečím.
3) pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitostí, která je v době vzniku škodné
události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěná u
pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, se odchylně od CL 2
odst, 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu
způsobenou osobám uvedeným v citovaných ustanoveních.
4) Odchylně od CL 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnOu odpovědnost
za škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o
škodu způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se
vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku k takové budově
příslušejícímu, a to za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné událostt z pojištění
odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěna u pojistitele uvedeného
v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu
poskytne pojistitel ze všech pojtstných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné
plnění v souhrnu maximálně do výše límttu pojistného plnění pro pojištění odpovědností za újmu a v
jeho rámci ('sublimtt"), výše plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojtstného
roku však současně nesmí v souhrnu přesáhnout výší pojistné částky sjednané pro majetkové pojištění
předmětné budovy proti živelním pojistným nebezpečím u pojistitele uvedeného v této pojistné
smlouvě.
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VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č. 1
k pojistné smlouvě č. 8603408131
pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa

pojišťovna,a.s.,Vienna

Insurance

Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 47116617, zapsaná v obchodn(m rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále Jen 'pojtstttel')

STAVMAX Group s.r.o.
Zastoupená:
)1H Bezděk, jednatel
IČO: 06080090
se sídlem l bydltštěm: Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří, Česká republika
Korespondenčn( adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.
e-malt
(dále jen 'pojistnlk')

uzavíraj'l
podle zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, v platném zněn(, tento dodatek k pojistné smlouvě (dále jen
'dodatek'), který spolu s pojistnými podmtnkamt pojtstttele uvedenýmt v článku 1. tohoto dodatku a
přílohamt tohoto dodatku tvoří nedílný celek.
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ČLÁNEK1.
gyQd~an~

1. Po změnách provedených tímto dodatkem je sjednaný rozsah pojištění následující:
2. Pojistník je zároveň pojištěným.
3. Předmět činnosti pojištěného ke dnt uzavření tohoto dodatku Je vymezen v následgících
dokumentech:
výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 4.6.2018

4. Pro pojtštěn( sjednané tímto dodatkem platí občanský zákonťk a ostatní obecně závazné právní
předpisy v platném zněn(, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:
P-100/14 ; Všeobecné pojistné podmínky pro pojtštěnl majetku a odpovědnosti
zsu - 50Ot17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojtštění odpovědnosti za újmu
a dále:
P·205/14 - Dodatkové pojistné podm(nky upravující způsoby zabezpečení
P.600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu
5. Doba trvání pojlštěnť
PoUtek změn provedených dodatkem: 10.6.2018
Výroční den počátku pojlštěnc: 31.01.

Pojištěn( se sjednává na dobu jednoho pojbtného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok,
pokud některá ze smluvních stran nesdě1( pťsemně druhé smluvní straně nejpozdějt Šest týdnů před
uplynut(m příslušného pojtstného roku, že na dalším trvání pojtštěn( nemá zájem. V případě nedodržení
lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojíštěn( zaniká až ke konci násled¶lc(ho
pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.
PojBtěnl však zanikne nejpozději k 30.1.2028 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK2.

L=IIšIĚNĹoDpcNĚQNs2sIuulm
1.1 Základní pojlštěnf
pojištěn( se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po
předání.
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti
pojištěného vymezeného v CL 1. odst. 3.
Límtt pojistného plnění: 30 000 000 KČ
Spoluúčast: 5 000 KČ
Na úhradu všech pojistných událost( nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojtstttel odchylně
od CL 8 odst. l) zpp P-600/14 pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro
pojištění odpovědnosti za újmu.
Pokud činnost (některá z činnostO, na ntž se vztahuje pojištění sjednané pojistnou smlouvou ve zněnť
tohoto dodatku, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen ,,obory'), jako např. obory čtnnosti živnosti volné,
vztahuje se pojtštění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezuj(c(m předmět
čtnnostt pojištěného uvedeném v CL I odst. 3 tohoto dodatku (např. výpis z živnostenského čt jtného
veřejného rejstříku).
zůstává-k podle CL I. odst. 3 tohoto dodatku předmět Činnosti pojištěného ke dnt uzavřen( tohoto dodatku
beze změny, ptat( pro určenť toho, na jaké obory se pojtštěnl vztahuje, rozhodné znění pojistné smlouvy před
počátkem změn provedených t(mto dodatkem.
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Hlavní činnosti pojištěného.
Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:
- svářečství
- kancelář - nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby
Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:
a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného
vymezeného v CL 1. odst. 3,
b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně
závazných právních předpisů,
C) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou Činností není z pojištění vyloučena touto
pojistnou smlouvou, pojistnými podm(nkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.
Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědností za újmu
způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat Kmit
pojistného pĹnění maximálně do výše 5 mil KČ, jsou uvedeny v ZSU-SO0/17, která tvoří nedťlnou součást
této pojistné smlouvy. Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost:
- kancelář - nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby
která je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.
výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: do 10 000 000 Kč
pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů nad
částku 12 000 000 KČ
1,2 Připojištění
Sjednává se:
připojištění 'C', které se vztahuje na odpovědnost za čistou finanční Škodu, včetně škody způsobené
vadou výrobku a vadou práce po předání
Nad rámec CL 1 ZPP P-600/14 se připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu vztahuje na právním
předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu, která vznikla jinému jinak, než jako:
- škoda na věci, kterou se rozumí škoda způsobená na hmotné věci jejím poškozením, zničením nebo
ztrátou,
- Škoda na živém zvířeti způsobená jeho usmrcením, ztrátou nebo zraněním,
- následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví čLověka, škody na věci
nebo Škody na zvířeti.
Kromě výluk uvedených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách nebo smluvních ujednáních vztahujících
se k pojištění odpovědnosti za újmu se toto připojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit čistou
finanční škodu způsobenou:
a) prodlením se splněním smluvní povinnosti, nedodržením lhůt nebo termínů, s výjimkou lhůt stanovených
právním předpisem, soudem nebo jiným orgánem veřejné moci,
b) porušením takové povinnosti, která byla dohodnuta nebo převzata nad rámec povinností stanovených
přímo v právním předpisu, VC. právně závazných technických norem (přísněji, v širším rozsahu),
C) vadou činnosti audttora, znalce, advokáta, notáře, likvidátora, samostatného likvidátora pojistných
událostí, dražebníka, exekutora nebo poskytovatele zdravotních služeb,
d) vadou projektové, konstwkční, návrhářské, grafické, vyměřovací či zaměřovací, výzkumné, zkušební,
analytické, testovací, kontrotní, dozorové, revizní, informační, poradenské, konzultační, účetní, plánovací,
zprostředkovatelské, tlumočnické či překladatelské Činnosti, jakékoli duševní tvůrčí činnosti nebo
činnosti spočívající v zastupování, oceňování majetku, správě majetku (včetně finančních hodnot) nebo
vymáhání pohledávek,
e) v souvislosti s jakoukoli finanční či platební transakcí, včetně obchodování s cennými papíry či jejich
dražby,
f) v souvislosti s úschovou finančních hodnot,
g) výkonem funkce člena statutárního nebo kontrolního orgánu právnické osoby,
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h) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z
ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, práv
autorských a práv s nimt souvlsejťdch),
t) poskytován(m software nebo hardware, č(nnost( související se zpracováním nebo poskytováním dat,
hostingovými a souvisej(c(mt čtnnostml nebo webovými portály,
j) porušením povinnosti mlčenltvostt.
Bez ohledu na jakákolt jiná ujednání · s výjimkou výslovně v pojistné smlouvě uvedeného odchylného
ujednání právě od tohoto ujednání pro připojtštěnl "C' - neuhradí pojtstttel ČIstou fíľ)ančn( škodu, jejíž
náhradu je pojištěný povInen poskytnout osobám uvedeným v CL 2 odst. 4) ZPP P.600/14.
pojtstltel poskytne pojistné plnění z tohoto přlpojtštěn( také z pojistných událost( vzniklých v důsledku
příčiny, která nastala v době trván( přípojištěnť 'C' sjednaného u pojtstttele uvedeného v této pojtstné
smlouvě pojistnou smlouvou (případně více na sebe navazuj(c(mt pojtstnýmt smlouvami), bezprostředně
předcházejld(mt) této pojtstné smlouvě (podmlnkou je nepřetržité trvání připojištěnÔ. Z pojtstných
událostť uvedených v předchoz( větě však nebude poskytnuto pojtstné plnění v rozsahu větš(m, než jaký
odpovídá rozsahu připojtštěnť 'C" sjednanému pojtstnou smlouvou platnou a účinnou v době vzniku pHčtny
škody.
Subltmit: 500 000 KČ
Na úhradu všech pojtstných událostí nastalých z připojtštěnl 'C" během jednoho pojistného roku poskytne
pojistltel pojtstné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného subltmitu.
Spoluúčast: 10 %, min. 5 000 KČ, max. 10 000 KČ
přlpojlštění "Z", které se vztahuje na povInnost nahradit újmu způsobenou na movité věd, kterou
pojIštěný převzal za účelem provedení objednané čInnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věd
nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá nebo pož(vá (dále jen "už(vaná Věc").
Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:
a) uHvaných motorových vozidlech,
b) převzatém zvířeti.
c) převzatých motorových vozidlech.
pojfštěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věct podle jejích charakteru a hodnoty tak, aby
toto zabezpečen( mintmálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývaj(dmu z pojistných
podmínek upravujíc(ch způsoby zabezpečen(. )e-lt požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na
horn( hrantct pojtstného plněn(, pojtštěný poruštl povinnost vyplývajíd z předchozí věty a porušení této
povinností mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšen( rozsahu jejtkh
následků, neposkytne pojtstltel z takové pojIstné událostt plnění v rozsahu většťm, než jaký podle
Dodatkových pojistných podmínek upravujíc(ch způsoby zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu
zabezpečení věd v době vzniku pojtstné událostí.
Subtimtt:1000 000 KČ
Spoluúčast: 5 000 KČ
PHpojtštěnl "G", které se vztahuje na:
a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojIšťovnou,
b) regresní náhradu orgánu nemocenského pojtštění v souvislosti se vznikem nároku na dávku
nemocenského pojištění,
pokud taková povInnost vznikla v důsledku pracovnfho úrazu nebo nemocí z povolání, které utrpěl
zaměstnanec pojtštěného.
Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřeně podmínky
pojtštěnť odpovědnostt za újmu.
Sublimtt: 10 (JOO 000 KČ
Spoluúčast: 5 (XX) KČ
1,3 Územní platnost
Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.
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1.4 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za újmu
Zvláštní ujednán( pro pojtštěn( nákladů na montáž a demontáž
Odchylně od CL 3 odst. 2) p(sm. f) a nad rámec CL 1 odst. 2) až 7) ZPP p - 600/14 se pojištění odpovědností
za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předán( vztahuje t na právním předpisem stanovenou
povinnost pojtštěného nahradtt škodu spoč(vajťc( v nákladech na odstraněnť, demontáž, vyjmutl nebo
uvolnění vadného výrobku a v nákladech na montáž, přtpevněnť nebo osazení bezvadného výrobku, která
vznikla jtnému.
pojtstttel z pojtštěnl rozšťřeném dle předchoz( věty, poskytne plněn( výlučně za náklady účelně vynaložené
třet( osobou na odstranění, demontáž, vylmut( nebo uvolněn( vadného výrobku a montáž, připevnění nebo
osazen( bezvadného výrobku výměnou za odstraněný vadný výrobek (dále jen ,,náklady na demontáž a
montáž"). Podmínkou poskytnut( plnění z pojtštěn( v tomto rozš(řeném rozsahu je současné splnění
následuj(c(ch předpokladů:
a) k vynaloženť nákladů na demontáž a montáž došlo v oblastt územn( platnosti pojtštěn(,
b) konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem
distribuce nebo použ(vání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo v oblasti Územn(
platnosti pojtštěn(,
c) pojištěný je povinen uhradit náklady na demontáž a montáž podle právního řádu státu nacházejícího se v
oblastt územní platností pojtštěn(.
pojtštěn( se vztahuje pouze na odpovědnost za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s vadou dodaného
výrobku. pojtštěnl se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku vadně provedené
montáže, připevnění nebo osazení výrobku, pojtštěnť se dále nevztahuje na případ, kdy vadnost dodaného
výrobku byla zjištěna při výstupní kontrole u pojištěného, anebo při této výstupní kontrole mohla být
zjištěna, pokud by tato kontrola byla řádně provedena. pojistitel dále nehradí újmu vzntklou poškozenému
tlm, že musel zaplatit za dodaný vadný výrobek nebo za bezvadný výrobek určený k výměně za vadný vý'obek.
pojtštěn( se dále nevztahuje na odpovědnost za Škodu způsobenou jakýmkolt porušen(m práv z průmyslového
nebo jiného duševního vlastntctví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů,
práv na ochranu obchodn( firmy a označení původu, práv autorských a práv s ntmt souvisej(c(ch).
Na úhradu pojistných událostť, na něž se vztahuje pojištění ve výše uvedeném rozš(řeném rozsahu, poskytne
pojtstttel pojistné plnění z jedné pojtstné událostí a zároveň v souhrnu ze všech pojtstných událostí
vzntklých v průběhu jednoho pojtstného roku maximálně do výše subltmttu 500 000 KČ v rámci ltmttu
pojistného plněn( sjednaného pro základn( pojtštěn( odpovědností za Újmu.
Odchylně od CL 2 odst. 4) písm. b) a C) ZPP P-600/14 se pojištěn( odpovědností za újmu ve sjednaném
rozsahu vztahuje také na povinnost pojištěného poskytnout náhradu újmy právnické osobě, se kterou je
pojištěný majetkově propojen nebo právnické osobě, která je společníkem pojištěného.
ČLÁNEK 3.

zyláĚmLggakmdnám
Pokud je věc umělecké, htstorické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena
a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení mtntmálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných
předmětů vyplývajíc(mu z pojistných podmťnek upravujťc(ch způsoby zabezpečení
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ČLÁNEK4.
údakjusůmgm
1. pojistné:
Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:
Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

28 690 Kč

Roční pojistné
PojIštění odpovědnosti za újmu - připojištění

16 380 Kč

Roční pojistné
Celkové roční pojistné před úpravou

.,....,,,,,,,,,,,...,,.,.,,..,,..,,,,,,,,,.,,,...,....,,,,

45 070 Kč

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 městců.
Sleva za délku pojistného období ......,,,,,.....,.....,............,.,.......,......,...,...,...
Jiná sleva l přirážka .....,...,,,,.............,.,..,,...,....,,,...,.,,,....,.,,,,........,,.,,...,.....,...
Celkem sleva l přirážka .,, ,,
, .,......,..................,.........,......................
Celkové roční pojistné po úpravě
pojistné za pojistné období
,

...,,.,,,,,,,,,,,,...,...,.,,.............,,.,,,.,.,,..,.,,..,,.
,............,..........,..................,,... .
,

·5%
-35%
-40%
27 042 Kč
27 0'42 Kč

2. vzniklý nedoplatek pojistného za pojtstné období, v němž nabyl účtnnostt tento dodatek, činí 2 973 KČ a
bude uhrazen prostředntctvím mimořádného předplsu ke dnt nabyt( úännosti tohoto dodatku.
3. pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je splatné:
k 31.01.
každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.
Peněžní ústav:
.
Číslo Účtu:
H
Kód banky:
QR kód k vyplnění platebního p kazu
Konstantní symboľ
na platbu nedoplatku pojistného:
Variabilní symboľ
ČLÁNEK S.
Hláš!gnĹškQ!dnýEhmam

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:
Kooperativa pojišťovna, as., Vtenna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tet
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ČLÁNEK 6.
EĽóhláknínmmíka

1. pojtstn(k potvrzuje, že před uzavřen(m dodatku převzal v listtnné nebo, s jeho souhlasem, v jtné textové
podobě (např. na trvalém nostči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracován( osobn(ch údajů v
nežtvotn(m pojištění a seznámil se s nimi. pojtstník st je vědom, že se jedná o důležité informace, které
mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty
pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojtstnťk dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřen(m dodatku převzaĹ v listinné nebo jiné
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v CL 1 odst. 4) dodatku a seznámtl se s
nímt, Pojistník st je vědom, že tyto dokumenty tvoK nedílnou součást pojtstné smlouvy ve zněn( tohoto
dodatku a upravují rozsah pojtštění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastn(ků pojištění a
následky jejích porušen( a další podm(nky pojtštěn( a pojtstn(k je jimi vázán stejně jako pojIstnou
smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, Že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace
uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými
údaji uvedenýmt v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným,
využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlas( t pro případ, kdy
pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště čí s(dla nebo kontaktů elektronické
komunikace v době trván( této pojistné smlouvy.
5. Pojistn(k prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojtstného zájmu pojištěné pojtstnou smlouvou ve znění
tohoto dodatku nejsou k datu uzavření dodatku pojtštěny proti stejným nebezpečťm u jiného pojistitele,
pokud není v článku 'Zvláštní údaje a ujednán(' tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva') podléhá povinnosti
uveřejnění v registru smluv (dále jen 'registr') ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojtstnťk k
jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených cttovaným zákonem. To nezbavuje
pojistttele práva, aby smlouvu uveřejntl v registru sám, s Č(mž pojistník souhlasí. Pokud je pojtstn(k
odlišný od pojtštěného, pojtstnťk dále potvrzuje, že pojištěný souhlasů s uveřejněn(m smlouvy. Při
vyplnění formuláře pro uveřejněn( smlouvy v registru je pojtstník povinen vyplntt údaje o pojistttelí (jako
smluvní straně), do pole "Datová schránka" uvést:
a do pole 'číslo smlouvy" uvést:
.
pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajísti znečitelněnť neuveřejnttelných
informací (např. osobních údajů o fýzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí
účtnností smlouvy
jejťm
v registru
se účtnky
pojtštěn(,
včetně (resp.
práv aocĹdata
ovtnnostl
z něj
vyplývaj(c(ch,
vztahují
t nazveřejněním
obdobť od data
uvedeného
jako počátek
pojtštěn(
uvedeného
jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o úänky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 7.
ZpracQvánf osol?nkh údajů

1. V následující Části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vaších osobn(ch údajů. Tyto informace
se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu,
možnostt podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na pHstup a dalších
práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracován( osobnťch údajů v nežlvotn(m pojtštěnť, který je
trvale dostupný na webové stránce
v sekci "O pojtšťovně Kooperativa'.
2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu
pojistitel bude s Vaš(m souhlasem zpracovávat Vaše tdentlftkační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění
rizika při vstupu do pojtštěnt a údaje o využ(ván( služeb, a to pro účely:
a) zasílán( slev čí jiných nabídek třet(ch stran, a to i elektronickými prostředky,
b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení
Vaších potřeb a zasílání relevantnějších nab(dek (jedná se o některé případy sledován( Vašeho
chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použit( pokročilých analytických
techník).
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Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčttou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že
souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zaslĹány nab(dky třet(ch stran a některé nabídky
pojistttele nebude možné plně přtzpůsobtt Vašim potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup
ke svým osobním údajům.
Pojistník:
[ ]

SOUHLASÍM

IxI

NESOUHLASÍM

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu
3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojtstttele
pojistn(k bere na vědomí, že jeho tdenttfíkační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do
pojištění a údaje o využ(ván( služeb zpracovává pojistitel:
a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojtstné smlouvy, posouzení přtjatelnostl do pojtštění, správy a
ukončení pojistné smlouvy a ltkvidace pojlstných udábstť, když v těchto případech jde o zpracování
nezbytné pro plnění smlouvy, a
b) pro účely zajtštěnť řádného nastaven( a plnění smluvních vztahů s pojlstnlkem, zajištění a
soupojíštěnť, stattsttky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a
odhalování pojistných podvodů a jtných prottprávnlch jednání, když v těchto případech jde o
zpracování založené na základě oprávněných zájmů pojtstttele, Prott takovému zpracování máte právo
kdykolt podat námttku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracován(
osobních údajů v neživotním pojištění.
3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Pojtstník bere na vědomť, že Jeho identtflkačnť a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do
pojtštěnt pojtstttel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývaj(c( zejména ze zákona
upravuj(c(ho dtstrlbuct pojištěn( a zákona Č. 69/2006 Sb., o provádění meztnárodntch sankc(.
3.3. Zpracován( pro účely pHmého marketingu
pojtstník bere na vědom(, že jeho tdentffíkačnl a kontaktní údaje a údaje o využ(ván( služeb může
pojistttel také zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely zas(lán( svých reklamn(ch
sdělení a nab(zenl svých služeb; nab(dku od pojtstttele můžete dostat elektrontcky (zejména SMSkou,
e-matlein, přes soc(áln( s(tě nebo telefontcky) nebo klastckým doptsem Čí osobně od zaměstnanců
pojtstttele.
Prott takovému zpracován( máte jako pojtstník právo kdykoli podat námitku. Pokud st nepřejete, aby Vás
pojtstitel oslovoval s jakýmikoli nab(dkami, zaškrtněte prosím toto pole: IXI
4. Povinnost pojlstnťka Informovat třet( osoby
Pojistn(k se zavazuje informovat každého pojtštěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné
dalšť osoby, které uvedlv pojtstné smlouvě, o zpracován( jejich osobních údajů.
5, Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojtstn(ka bere na
vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojbtiteĹ zpracovává na základě oprávněného zájmu pro
účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace
pojistných událostí, zajištění a soupojtštění, ochrany právn(ch nároků pojistitele a prevence a odhalování
pojistných podvodů a jtných prottprávn(ch jednán(. Prott takovému zpracován( má taková osoba právo
kdykoli podat námttku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informac(ch o zpracování
osobních údajů v nežtvotn(m pojtštěn(.
Zpracování pro účely plnění zákonné povInnosti
Zástupce právntcké osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojtstn(ka bere na
vědomí, že ídenttfíkačnl a kontaktn( údaje pojtstltel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti
vyplývaj(cí zejména ze zákona upravuj(c(ho dístribuct pojlštěnl a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění
mezinárodních sankcí,
6, Podpisem dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se
zpracován(m osobních údajů a že jste se před jejtch udělen(m seznámtl s dokumentem Informace o
zpracování osobnfch údajů v nežlvotnfm pojištění, zejména s bližší tdentlfikac( dalš(ch správců,
rozsahem zpracovávaných údajů, právnťmt základy (důvody), účely a dobou zpracování osobn(ch údajů,
způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislostt nálež(.
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ČLÁNEK 8.
ZáygĽeML!µlshnQyem

1. Návrh pojistitele na uzavření dodatku (dále jen 'nabídka') musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené
pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky
pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v
případě, že se takovou odchylkou podstatně neměn( podmínky nabídky.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy.
3. Tento dodatek obsahuje přílohy:

1 - výpis ze ŽR.

Dodatek uzavřen dne: 4.6.2018
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Zvláštnť smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

ZSU·50'0/17

Tato zvláštn( smluvní ujednání (dále jen 'zsu') jsou ned(lnou součást( pojistné smlouvy.
V případě, že je jakékolt ustanoven( těchto zsu v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost
příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto zsu v rozporu, platí
ustanoven( pojistné smlouvy t zsu zároveň.
V případě, že je jakékolt ustanoven( pojistných podmínek vztahuj(cích se k pojištění odpovědností za újmu v
rozporu s ustanoven(m těchto zsu, má přednost příslušné ustanoven( zsu. Nejsou-li ustanoven( pojistných
podm(nek a zsu v rozporu, platí ustanovení pojtstných podrMnek a zsu zároveň.
Článek1
Další výluky z pojištění
Vedle výluk vyplývaj(c(ch z příslušných ustanoven( pojtstných podmínek a pojistné smlouvy se pojtštění
nevztahuje na povinnost nahradit ÚJmu způsobenou v souvislosti s:
a) provozován(m tržntc a stánkovým prodejem v tržnicích,
b) provozovánťm zastaváren, heren, non-stop pohostlnských zařízení (restaurad, barů apod.),
c) provozováním a pořádán(m akcť motoristtckého sportu, patntballových střelnic, bobových a
motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumptngu, zorblngu, potápění,
parasatltngu, swooptngu, surfingu, raftingu, canyonlngu a obdobných aktivit,
d) provozováním a pořádánťm drkusových představenf, poutí a pouťových atrakd, zábavních parků,
e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvn(ků,
f) pořádán(m koncertů a hudebn(ch festtvalů; tato výluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům
v oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
B) čtnností kaskadérů,
h) porušován(m fntegrtty Udské kůže; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit Újmu '
způsobenou na životě nebo zdraň v důsledku porušen(íntegrity lidské kůže,
t) ochranou majetku a osob a službami soukromých detekttvů,
j) čínnost( agentury práce,
k) směnárenskou čtnnostl,
O horntckou čInností a Č(nnost( prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
m) výrobou, opravami, úpravamt, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a
znehodnocováním zbraní a bezpečnostnfho materiálu.
ČUnek 2
Dalšfvýluky z pojlštěnf odpovědností za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání
Vedle výluk vyplývajťc(ch z pHstušných ustanovení pojistné smlouvy a pojtstných podmťnek se pojtštěnl
odpovědností za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost
nahradit újmu způsobenou v souvtslostt s:
a) výsledky projektové, konstrukčnf, analytické, testovad, poradenské, konzuttačnl, účetnf, ptánovad,
vyměřovací nebo zaměřovad, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševn( tvůrč( čInnosti,
b) výsledky zkušebnf, kontrolnf a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revtd elektrických,
plynových, has(c(ch, tlakových nebo zdvlhac(ch zakzen(, zařízení slouž(c(ch k vytápěn( nebo chlazení a
určených techntckých zařízení v provozu,
c) zastupováním, zprostředkovatelskou änností, správou majetku a jtných finančních hodnot,
d) poskytován(m software, zpracováním a poskytován(m dat a tnformad,
e) poskytován(m techntckých služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu
způsobenou v souvlslostt s jakoukoli nefunkčnosH čí sníženou funkčností zařízení (systémů) určených
k ochraně majetku a osob,
f) obchodem s léčivy, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
g) poskytován(m zdravotní a veterinární péče,
h) provozováním tělovýchovných a sportovních zařlzenf, organtzovánlm sportovní činností,
poskytovánťm tělovýchovných služeb, poskytován(m kosmetlckých, masérských, rekondtčnfch a
regeneračních služeb,
i) prováděním geotogtckých prad,
j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, dlstribud a prodejem elektrické energie, plynu, tepla
apod. (tato výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem,
dfstribuc( nebo prodejem předmětných médíÓ,
k) obchodem s erotickým zbožím.
Článek 3
pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů
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l) pojištění se vztahuje í na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím
nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovn( stroj, včetně újmy způsobené výkonem
čtnnostl pracovn(ho stroje (odchylně od ČI. 2 odst. l) p(sm. b) ZPP P-600/14).
2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
a) v souvislostí se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění
odpovědnostt za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou
(zejména z povinného pojtštění odpovědnostt za Újmu způsobenou provozem voztdla), nebo
b) jde o Újmu, jej(ž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
i. byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
ii. jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za
Újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
tit k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v
rozporu s právnímt předpisy,
c) jde o újmu, jej(ž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnQsti za újmu
způsÔenou provozem vozidla,
d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
3) pojistitel poskytne z pojtštění dle tohoto článku pojistné plnění:
a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše
do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojtštění odpovědnosti za újmu a v
jeho rámci (sublimit),
b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného
plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500 000 kč ze všech pojistných
událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného
pro základní pojištění odpovědností za újmu (sublimit).
Článek 4
Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu
l) Z pojtštěn( odpovědností za újmu způsobenou v souvislosti s:
a) (odchytně
nakládánúnods CL
nebezpečn'mt
chemickými
látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny
2 odst, J písm.
s) ZPP P.600/14),
b) provozovánlm vodovodů a kanattzad, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z CL 2 odst, 1
písm. r) ZPP P - 600/14 není dotčena,
c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných a sportovních
zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb,
d) stavbou, opravamt a likvidací lod,
e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného pLnění pro pojištění
odpovědností za újmu, maximálně však do výše 5 000 (xx) kč ze všech pojistných událostí nastalých v
průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného pLnění sjednaného pro základní pojištění
odpovědnosti za újmu (sublimtt).
2) z pojtštěn( odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalš(mt motorovými dopravn(mi prostředky, včetně
jejich součástí a příslušenství,
b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařlzenl
stouž(dch k vytápění nebo chfazení a určených technických zařízení v provozu,
d) poskytováním technických služeb,
'
'
e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
poskytne pojistitel pojtstné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění
odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 0'00 000 kč ze všech pojistných událostí nastalých v
průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění
odpovědnosti za újmu (sublimit).
3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojen(m nebo smísením vadného
výrobku s jinou věd a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracovánfm vadného výrobku
poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od CL 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného
limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 0'00 KČ ze
všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění
sjednaného pro základní pojištění odpovědnostt za újmu (sublímtt).
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Článek 5
pojištění odpovědnostt za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání
nemovitosti
l) Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnostt za újmu:
a) způsobenou v souvtslostt s realitní činností,
b) způsobenou v souvislosti s pronájmem nemovitosti nebo
c) výslovně v rozsahu odpovědností za újmu vyplývajlď z vlastnictví nebo držby nemovitosti,
vztahuje se takové pojtštěn( odchylně od CL 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojtštěného nahradit
újmu vyplývajícť z vtastntctví nebo držby pouze těch nemovitost(, které jsou v době vzniku škodné
události z pojtštěnt odpovědnosti za újmu majetkově pojIštěny u pojistítele uvedeného v této pojistné
smlouvě (i jinou pojtstnou smlouvou) proti živelnťm pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým
nemovitostem pHstušejlc(ch.
2) pojištění se nad rámec ČI. 1 odst. 6) ZPP P.600/14 vztahuje na povinnost pojtštěného nahradit újmu
vyptývajíd z vtästňtct« nebo držby těch nemovitost( (vC. pozemků k ním příslušej(dch), které:
a) stoužl k výkonu činnosti, pro kterou je touto pojistnou smlouvou sjednáno pojíštěnf, nebo
b) jsou v době vzntku škodné událostí z pojlštěn( odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou
smlouvou majetkově pojištěny touto pojistnou smlouvou prott žtvetnfm pojistným nebezpečím.
3) pojtštěn( odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku Škodné
událostt z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěná u
pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojístným nebezpeč(m, se odchylně od ČI. 2
odst. 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu
způsobenou osobám uvedeným v citovaných ustanoven(ch.
4) Odchylně od ČI. 2 odst. 4 p(sm. b) a c) zpp P-600/14 se pojtštěn( vztahuje také na případnou odpovědnost
za škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o
škodu způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování ännostt, na kterou se
vztahuje pojtštěn( odpovědností za Újmu sjednané touto pojístnou smlouvou, a pozemku k takové budově
příslušej(c(mu, a to za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné událostí z pojtštěnl
odpovědnostt za Újmu sjednaného touto pojtstnou smlouvou Majetkově pojištěna u pojtstttele uvedeného
v této pojtstné smlouvě prott žtvelnťm pojistným nebezpeč(m. Z pojtštěnť v tomto rozšířeném rozsahu
poskytne pojlstttel ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné
plnění v souhrnu maximálně do výše límttu pojfstného plnění pro pojištění odpovědnostt za újmu a v
jeho rámci ('subltmtt'), výše plnění ze všech pojistných událost( vzniklých v průběhu jednoho pojistného
roku však současně nesmí v souhrnu přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro majetkové pojištění
předmětné budovy prott živelním pojistným nebezpeč(m u pojtstttele uvedeného v této pojistné
smlouvě.
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