
perativa
INSURANCE GROUP

Dodatek č. 6
k pojistné smlouvě č. 7720993910
Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika 
IČO: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen „pojistitel")
zastoupený na zákLadě zmocnění níže podepsanýnrú osobami '

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00,

a

Městská část Praha 13
se sídlem Praha 13, Stodůlky, Sluneční náměstí 2580/13, PSČ 158 00, Česká republika 
IČO: 00241687
(dále jen „pojistníka
zastoupený Petrem Zemanem, zástupcem starosty

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojistníka. 

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.r občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou 
smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto 
dodatku) odvolává tvoří nedílný celek.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

RESPECT, a.s.
se sídlem Praha 4, Pod Krčským lesem 2016/22, PSČ 142 00, Česká republika 
IČO: 25146351
(dále jen „samostatný zprostředkovatel")

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele je totožná s výše uvedenou adresou samostatného 
zprostředkovatele.
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Výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) se měří takto
* ickud se v tomto novém zněn oo^zívá pojem „te^to cocatek", oovažojř se za nej tento ccdaiek

A. Článek lil. (Výše a způsob placení pojistného) se doplňuje o níže uvedený předpis pojistného:

Článek III.
Výše a způsob placení pojistného

i. Pojistné za jeden pojistný rok činí: 
í.i. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistné .......................................................................................................................................................íi 500 Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění zajeden pojistný rok bez DPH činí .............................................11 500 Kč

výše DPH ve snížené sazbě ...................................................................................................................................... o Kč

výše DPH v základní sazbě ....................................................................................................................................... o Kč

Celkové pojistné za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok včetně DPH činí.......................................... 11 500 Kč.

Pojistné za tento dodatek a dobu od 14. 2. 2019 do 31.12. 2019 ve výši 10 113 Kč je splatné k 15.03. 2019.

Pojistníkje povinen uhradit pojistné na účet pojistitele.

Pojistitel ke každé splátce vždy vystaví daňový doklad - fakturu (dále jen „faktura") s dále popsanými náležitostmi a 
zašleji pojistníkovi v |ednom vyhotovení. Faktura bude obsahovat veškeré údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Pojistníkje povinen uhradit fakturovanou :ástku u peněžního ústavu 
pojistitele do uvedeného data splatnosti faktur/. Splatnost faktury bude minimálně 30 dnů ad doručení.

Nebude-li v následujících dodatcích stanoveno jinak, mění se z důvodu změny v pojištění předpis pojistné pro období 
od 1.1. 2020 do 31.12. 2020 následovně:

Pojistné je sjednánojako běžné.
Pojistné období je šestiměsíční. Pojistné je: v každém pojistném roce splatné < datům č, v částkách takto: 
datum: částka:
1-2. I477230KČ

1. 7. 1 477 230 Kč

Poji5tník je povinen 1 hradit pojistné na účet po istitele

Pojistník nebude poskytovat zálohy na plnění předmětu smlouvy.

Pojistitel ke každé splátce vždy vystaví daňový doklad - fakturu (dále jen „faktura") sdále popsanými náležitostmi a 
zašleji pojistníkovi v jednom vyhotovení. Faktura bude obsahovat veškeré údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Pojistníkje povinen uhradit fakturovanou částku u peněžního ústavu 
pojistitele do uvedeného data spiatností faktur/. Splatnost faktury bude minimálr ě 30 dnů od doručení.

Smluvní strany se donodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru 
zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnoj smlouvou, než jaké jsou 
uvedeny v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných orávních předpisů na území tohoto 
členského státu pojistitel povinen odvést, poj stník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této 
pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.
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B. Článek IV. (Hlášení škodných událostí) se není takto:

Článek IV.
Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného 
samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže 
uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modříce
tel.: 957 105105
fax: 547 212 602, 547 212 561
datová schránka: n6tetn3

www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěrý nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události 
písemnou formou.

C. V Článku V. (Zvláštní ujednání) se v oddíle Ostatní zvláštní ujednání doplňuje bod 13. r ásledovně:

Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani iné plnění či službu z pojistné smiouvy v rozsahu, v jakém by takové 
plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či 
finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany 
základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a 
embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dale také Spojených států americkýcn 
za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

D. Článek VI. (Prohlášení pojistníka, registr s mluv, zpracování osobních údajů) nově zní:

Článek VI.
Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojistníka

1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo, sjeho 
souhlasem, vjhé textové podobě (rapř. na trvalém nosiči dat) Informac e pro kl.enta, jejichž součástí jsou 
Informace o zpiacování osobních údajů v neživotním 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.

1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tonoto dodatku rnu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 
2760 občanského zákoníku.

1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo jiné 
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy ve znění 
tohoto dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokjmenty tvoří nedílnou součást této 
pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a 
povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištěn' a pojistník je jimi vázán 
stejně jako pojistnou smlouvou.

1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektron cké komunikace uvedené v 
tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v

http://www.koop.cz
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dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely 
takových pojistných smluv. S tímto poslupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho 
sídla/bydliště/'rvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trván táto pojistné smlouvy. Tím 
není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). 
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění.

1.6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou ve znění 
tohoto dodatku nejsou k datu uzavření tohoto dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, 
pokud není v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku výslovně uvedeno j nak.

2. Registr smluv

2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva1') podléhá 
povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr") ve smyslu zákona č. 340/2025 Sb., zavazuje se pojistník 
k jejímu uveřemění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele 
práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, 
pojistník dále ootvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyp nit údaje o pojistiteli (jako 
smluvní straně), do pole „Datová schránka" uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy" uvést číslo této pojistné 
smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných 
informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). '

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se 
účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako 
počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) 
do budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na 
Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se ra Vás uplatní i pokud jste 
právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnost- podání námitky v případě 
zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznele v dokumentu Informace o 
zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz 
v sekci „O pojišťovně Kooperativa".

3a. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU 

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje prc ocenění hzike při vstupu do pojištění 
a údaje o využíván' služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijavelnosti do pojištění, správy a ukončeni 
pojistné sndouvy a likvidace pojistnýcn událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění 
smlouvy, a

- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištěni’ statistiky 
q cenotvoriy produktu, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných 
protiprávních jednání, když vtěchto případech jde o zpracování založené na základě oprávněných zájmů 
pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna 
způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere 11a vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění 
pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývá ící zejmena ze zákona upravujícího 
distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 So., o provádění mezinárodních sankcí.

3.2, POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

http://www.koop.cz
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Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další 
osoby, které uvedl v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku, o zpracování jejich osobních údajů.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat oojistníka bere na vědomí, 
že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účely kalkulace, 
návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a 
soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních 
jednání. Proti takovému zpracování má takové osoba právo kdykoli podat námitku, která muže být uolatněna 
způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právn cké osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, 
že identifikační a kontaktní údaje pojíst tel dále zpracovává ke splněni své zákonné povinnosti vyplývající 
zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslen a obsahem souhlasu se 
zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o 
zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem 
zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem 
odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

E. Článek VII. (Závxšrečná ustanovení) nově zní:

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 1. 1. 2017 (počátek pojištěn) do 31. 12. 2020 (konec 
pojištění).
Počátek změn provedené tímto dodatkem: 14. 2. 2019.

Tímto dodatkem provedené změny a případná tímto dodatkem sjednaná nová pojištění se nevztahují na dobu 
(nevznikají) před počátkem změn provedených tímto dodatkem.

2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „nabídka") s dodatkem nebo 
odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění 
podmínky nabíciky.

3. Ujednává se, že tento dodatek musí být jzavřen pouze v písemné formě, e to i v případě, že je pojištění tímto 
dodatkem ujed láno na pojistnou dobu k'atší než jeden rok. Tento dodatek může b/t měněn pouze písemnoj 
formou.

4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů zrohoto pojištění je Česká 
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15,12c 00 Praha 2, www.coi.cz,

5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na ejímž základě samostatný 
zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této 
pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto 
pojistnou smlo-jvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných 
pojistitelem sdodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem 
pojistníkovi nebo pojištěnému se považuji za doručené pojistníkovi nebo poj štěnému doručením samostatnému 
zprostředkovateli v postavení pojišťovac’ho makléře. Odchylně od čl. 18 VPPP-100/14 se pro tento případ 
„adresátem" rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího maklére. Dále se smluvní strany 
dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované 
samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistríka nebo pojištěného pojistiteli 
se považují za doručené pojistiteli od pojil tníka nebo pojištěného, a to doručením poj stiteli.

6. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve čtyřech stejnopisech, pojistr ík obdrží dva stejnopisy a 
pojistitel si ponechá dva stejnooisy.
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6. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží dva stejnopisy a 
pojistitel si ponechá dva stejnopisy.

7. Tento dodatek obsahuje 6 stran, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 7 příloh, z nichž 2 jsou 
fyzicky přiloženy k tomuto dodatku. Součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou pojistné 
podmínky pojistitele uvedené v čL I. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku.

Výčet příLoh: příloha č. S - seznam dalších pojištěných a míst pojištění
příloha č. 6 - kopie výpisů z rejstříků škol a školských zařízení (doplněn o nového 
pojištěného Dům dětí a mládeže Stodůlky)

Přílohy fyzicky přiložené k tomuto dodatku nahrazují odpovídající přílohy k pojistné smlouvě.

Za pojtstnika 26. 02. 2019
V Praze dne............. ......

Dodatek vypracoval: David Rajsigl, vedoucí underwriter



Příloha č. <; k dodatku č. 6 PS č. 772qqq^qio

Seznam dalších pojištěných a míst pojištění

1. Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878, Brdičkova 1878, Praha 5
- Lužiny, 155 00

2. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027, Bronzová 2027, Praha 5 - Lužiny, 

15500

3. Základní škoda, Praha 13, Kuncova 1580, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky, 155 00

4. Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300, Běhounkova 2300, Praha 5 - Nové Butovice, 158 00

5. Mateřská škola ROSNIČKA, Praha 13, Běhounkova 2474, Běhounkova 2474, Praha 5 - Nové Butovice, 

158 00

6. Materská škola ÚSMĚV, Praha 13, Herčíkova 2190, Herčíkova 2190, Praha 5 - Velká Ohrada, 155 oc

7. Mateřská škola ŠIKULKA, Praha 13. Hostinského 1534, Hostinského 1534, Praha 5 - Stodůlky, 155 00

8. Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2075, příspěvková organizace, Husníkova 2075, Praha 5 - Nové 

Butovice. 158 00

9. Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2076, Husníkova 2076, Praha 5 - Nové Butovice, 158 00

10. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupová 1798, Chlupová 1798, Praha 5 - Stodůlky, 155 00

u. Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupová 1799, Chlupová 1799, Praha 5 - Stodůlky, 155 00

12. Mateřská škola POHÁDKA, Praha 13, Klausova 2187, Klausova 2187, Praha 5 - Stodůlky, 155 00

13. Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Klausova 2188, Klausova 2188, Praha 5 - Velká Ohrada 155 00

14. Mateřská škola, Praha 13, Mezi Školami 2323, Mezi Školami 2323, Pra ia 5 - Nové Butov ce, 158 00

15. Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi Školami 2482, Mezi Školami 2482, Praha 5 - Nové Butovice, 

158 00

16. Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, 

Praha 13, Mohylová 1964, Mohylová 1964, Praha 5. - Stodůlky, 155 00

17. Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177, Ovčí Hájek 2177, Praha 5 - Nové Butavice, 158 00

18. Mateřská škola PAl.ETKA, Praha 13, Trávníčkova 3747, Trávníčkova 1747, Praha 5 - Stodůlky, 155 00

19. Mateřská škola VEČERNÍČEK, Praha 13, Vlachova 1501, Vlachova 150:., Praha 5 - Stodůlky, 155 00

20. Materská škola U RUMCAJSE, Praha 13, Zázvorkova 1994, Zázvorkova 1994, Draha 5 - Stodůlky, 155 

00

21. Materská škola PA5TELKA, Praha 13, Horákova 2064, Horákova 206^ a 2069, Praha 5 Stodůlky, 155 

00

22. Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878, Brdičkova 1878, Praha 5

- Lužiny, 155 00

23. Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177, Ovčí Hájek 2177,158 00 Praha 5 - Nové Butovice

24. Záklacní ško a, Praha 13, Klausova 2450, Klausova 2450,155 00 Praha 5 - Velká Ohrada

25. Základní ško a, Praha 13, Janského 2189, Janského 2189, Praha 5 - Ve ká Ohraca, 155 00

26. Základní ško-a, Praha 13, Mládí 135.. Mládí 135, Praha 5 Stodůlky, 155 00

27. Mateřská škola, Praha 13, Vlasákova 955, Vlasákova 955, Praha 5 Stodůlky, 155 00

28. Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744, Trávníčkova 1744, Praha 

5 - StodCíky, 155 00

29. Základní škola, Praha 13, Mohylově' 1963, Mohylová 1963, Praha 5 - Stodůlky,: 55 00



30. Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2.312, Mezi Školami 2322, 

Praha 5 - Nové Butovice, 158 00

31. Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa PedF UK, Praha 13, Fingerova 2186, Fingerova 

2186, Praha 5 - Nové Butovice, 158 00

32. FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERSITY KARLOVY PRAHA 5 - 

LUŽINY, příspěvková organizace, Brdičkova 1878, Praha 5 - Lužiny, 155 00

33. Materská škola U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880, Podpěrova 1880, Prah3 5 - Stodůlky, 155 00

34. Materská škola BARVIČKA, Praha 13, Klausova 2449, Klausova 2449, Praha 5 - Velká Ohrada, 155 00

35. Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace, Praha 5 - Stodůlky, Ovčí Hájek 

2174, PSČ 158 00

36. Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupová 1800/6, Stodůlky, Praha 5, PSČ 155 oc
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Výpis z rejstříku škol v ARES

(Datum aktualizace databáze: 1.2.2019)
Tento výpis mu pouze informativní charakter, \ýpis nemusí obsahovat nejaktuálnějši údaje a nemá žádnou právní moc.

Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení

název:
adresa:

IČO:
datum vzniku / zápisu do rejstříku * *) 

právní forma 
resortní identifikátor (RED-IZO);

Dům dětí a mládeže Stodůlky 
Chlupová 1800, 15500 Praha 
00638811 
1.9.2003
331 - Příspěvková organizace 
661000117

Zřizovatel, ředitel a statutární orgán

Zřizovatel: Městská část Praha 13
adresa: Sluneční námě stí 2580, 15800 Praha

Ředitel, statutární orgán: Mgr. Jana Óimánková
adresa: Praha

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení

název: Dům dětí a mládeže 
adresa: Chlupová 1800, 15500 Praha 

resortní identifikátor (IZO): 161000126 
datum zahájení činnosti *): 26.6.1991

*) Upozorněni: Datum vzniku odpovídá prvnímu výskytu právního subjektu v rejstříku resp předcházející šiti Skol (subjekty 
vzniklé před r. 2005) nebo se jedná o datum zápisu 1o rejstříku Škol (od r. 2005). Datum zahájeni činnosti školy či zařízení je 
údaj vedený v rejstříku podle školského zákona - u škol, které o to požádaly, je zapsáno skutečné datum zahájení činnosti. 

Tento výpis byi pořízen prostřednictvím IS ARES dne 5.2.2019 v 15:02:14 
Copyright© 2019, Ministerstvo financí ČR, ares@znfcr.cz
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