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Stejnopis č. ^

SMLOUVA O DÍLO
k provedení stavby č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař, ostrově 

etapa 0008 Kompenzační opatření

Příjezdová komunikace

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/006433/2019
čA/ff

// 1 " /
uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále jen 
„NOZ"), níže uvedeného dne, měsíce a roku

1. Hlavní město Praha
Se sídlem: Mariánském náměstí 2, 110 00 Praha 1, Staré Město 
IČO: 000 64 581 
DIČ: CZ00064581
Bankovní spqjenkll^H^^H^^^Hfi 
Číslo účtu.:
Zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního, Magistrátu hlavního 
města Prahy

mezi:

(dále jen „Objednatel”)
a

2. Společnost Metrostav a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
zapsána:

Koželužská 2450/4.180 00 Praha 8
00014915
CZ00014915
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 758

bankovní spojem: 
číslo účtu: 
zastoupen: ňhňem, obchodním náměstkem divize 4, na základěing. Bohumilem 

plné moci

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel dále též „Smluvní strany” nebo jednotlivě „Smluvní strana”)

Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady”)
Nabídka Zhotovitele ze dne 4.3.2019, pod č.j. MHMP 413107/2019 na zakázku č 
INV/MZ/0003/19

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 6.3.2019 pod č i MHMP 
424268/2019

se rozumí:



Stavební povoleni ze dne 27.11.2018, pod č. j. MČ P7 166528/2018/SU/VaV, s nabytím 

právní moci dne 28.12.2018,
Projektová dokumentace: VRV
2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od Objednatele všechny výše 
uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 

podkladů nemá žádné výhrady.

, zakázka č. 3665/02, 05/2018a.s.

I.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 6963
Název stavby: Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař, ostrově 
Číslo a název etapy: 0008 Kompenzační opatření 

Příjezdová komunikace 
Místo stavby: Praha, Císařský ostrov
Výkon inženýrské činnosti: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
IČ: 47116901 DIČ: CZ47116901
- na základě objednávky č. OSI/MZ/0039/17 ze dne 19.7.2017
Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést Dílo 
spočívající ve zhotovení nové příjezdové komunikace k definitivnímu uzávěru plavebního 
kanálu Trója v rámci stavby č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař, ostrově, etapa 
0008 Kompenzační opatření a poskytnutí veškerých s tím souvisejících činností, tj. zejména 
i provedení takových prací, které nejsou ve Smlouvě o Dílo výslovně uvedeny, avšak jejichž 
provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy o Dita Účelem smlouvy je 
řádné dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo předat Objednateli ve 
lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo a bez vad.
2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, pravomocným stavebním 
povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se 
stavebním zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu
stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla, 
může Zhotovitel pověřit třetí osobu, a to v rozsahu dle přílohy č. 4. této smlouvy, přičemž za 
výsledek těchto činností, tj. za plnění díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá 
Objednateli stejně, jako by je provedl sám. Nad rámec přílohy č. 4 může Zhotovitel pověřit 
třetí osobu jen se souhlasem objednatele.
4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. - Specifikace a kalkulace ceny
(oceněný výkaz výměr). _ . ,
5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV, musí být zahrnuty veškeré související ostatní 
náklady spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu
samostatně, a to zejména: , , , , v ,
a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukci a hmot, ulozene
ornice, případně nutné biologické rekultivace
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b) náklady na zřízení staveniště včetně potřebných energií a přístup na staveniště
c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení 
obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
d) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby
e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
f) nezbytné úkony vyplývající ze zák. č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči
g) provozní i komplexní vyzkoušení díla
h) zpracování dokumentace skutečně provedeného díla včetně geodetického 
digitální formou podle pravidel IMIP ve trojím vyhotovení 
0 projednám záborů veřejných prostranství a jejich úhrada
j) projednání dopravních opatření a jejich realizace
k) projednám a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí
l) vytýčení podzemních sítí vymezených projektem
m) zpracování realizační dokumentace
n) zajištění pasportizace stávajících objektů (paspart a dokumentace výchozího stavu) a 
dokumentace stavu dotčených staveb
o) náklady na pojištění díla a odpovědnosti za škody
p) náklady na bankovní záruky
q) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu), až do jeho převzetí uživatelem
r) náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního p
s) náklady na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu 
kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní 
město Praha

6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli 
jeho provedení za podmínek stanovených touto smlouvou.

zaměření

rovozu

cenu za

III.
DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 20 týdnů ode dne předání staveniště, přičemž 
staveniště je Zhotovitel povinen převzít do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo. Termín 
zahájení stavby může být v protokolu o předání staveniště upřesněn. O předání 
zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Časový harmonogram v týdnech plnění, obsažený v nabídce Zhotovitele, tvoří přílohu 
této smlouvy.

staveniště

Č. 3

IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této 
smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky 
veřejnou zakázku č.j. MHMP 424268/2019 ze dne 6.3.2019 a činí:

na

Základní cena bez DPH 4 698 130,98
DPH 986 607,51
Cena včetně DPH 5 684 738,49
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Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za 
názvem stavby event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je
umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ........ Pokud faktura nebude obsahovat
kontrolní číslo, bude neuhrazená a vrácena zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění 
Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90% základní ceny. Dílčím plněním se 
rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem 
v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu 
a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených 
prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné 
ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací 
zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího 
plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plněni. 
Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se 
předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty. Zhotovitel je povinen práce 
fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců provozovatelů a v rámci objektů dle 
položek rozpočtu (viz příloha č. 2 smlouvy - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích 
správců - provozovatelů). Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, kdy přijatá zdanitelná plnění budou hl. m. Prahou použita k jeho 
ekonomické činnosti, vystaví zhotovitel daňový doklad dle ust. § 92a, odst. (2) zákona č. 
235/2004 Sb. v režimu přenesení daňové povinnosti.

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla . Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí díla, tj. datum podpisu „Protokolu". 
Konečná faktura ve výši 10% základní ceny s DPH bude Objednatelem uhrazena v plné výši 
v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a 
nedodělky, konečná faktura bude uvolněna až po předložení „Protokolu o odstraněni vad a 

nedodělků".
3 Veškeré faktur>' budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: 
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně 
nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29,
Praha 1.
4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termín 
úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty" ve znění pozdějších 
předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

musí mít veškeré náležitosti daňového
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údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ 
údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 
evidenční číslo daňového dokladu 
bankovní spojení Zhotovitele 
datum vystavení daňového dokladu 
datum uskutečnění zdanitelného plnění 
rozsah a předmět fakturovaného plnění 
číslo smlouvy
kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy 

pod označením KČ)
číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální
a věcnou správnost faktury.

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně 
vystavené faktury.

7. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis 
provedených prací účtovaných touto fakturou, a to ve formátu.xml XC4 (ve stejném 
formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, 
zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); 
zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude předán kromě tištěné podoby také 
v elektronické verzi na mediu, které Zhotoviteli specifikuje na jeho žádost Objednatel nebo 
jeho zástupce.

V.
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

1. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby, nebo požadované na základě, 
kolaudačního řízení, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech 
této smlouvy a v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění. V tomto případě je zhotovitel srozuměn s tím, že proces projednání těchto prací a 
jejich schválení se může prodloužit na několik měsíců. Bez tohoto schvalovacího procesu 
však nelze výše uvedené práce proplatit.
Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě 
kolaudace budou tvořeny takto:
a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci 

základní ceny díla a rozčleněny dle budoucích správců - provozovatelů,
b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena 

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění 
těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených 
činností.
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2 Práce které nejsou předmětem této smlouvy, provedené Zhotovitelem bez písemného 
souhlasu Objednatele a v rozporu s čl. IV odst. 7 této smlouvy, nebudou Zhotoviteli 
uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele takovéto části dila odstranit.
3. Strany se dohodly, že veškeré změny budou prováděny pouze po projednání a 
odsouhlasení objednatelem. Náklady na odvozní vzdálenosti uvedené v nabídce jsou 
konečné bez ohledu na skutečné kilometry.

VI.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící 
inženýrskou činnost (tj. příkazníka), na základě plné moci pro tuto firmu.
2. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro 

odběr el. energie a vody.
3. Objednatel do doby předání staveniště předá Zhotoviteli veškeré doklady, které získal a 
jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení.
4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné 
zástupce pověřené výkonem technického dozoru (TDI).
5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 
součinnost při realizaci díla jak jsou dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
6. Objednatel od Zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a 
nedodělků, a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle čl. IV. této smlouvy.
7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr 
Zhotovitele.

VII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvním termínu. 
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškere 
materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným
technickým normám. , .
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
Objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími
a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. _
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a okolí,
neprodleně odstraní veškerá jejich zničení a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební
činnosti na okolí. .
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 30-ti dnu od 
předání a převzetí díla. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi 
pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li srami dílo 
Objednavatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek
kolaudačního řízení.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem.

6



8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných 
kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem 
Objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
10. Zhotovitel díla vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotovení realizační 
dokumentace zástupci Objednatele a jeho případné připomínky k této dokumentaci se 
zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení 
v dokumentaci pro stavební povolení (DSP), musí tyto odchylky projednat a odsouhlasit se 
zhotovitelem DSP a případně s AD. Zhotovitel předloží toto projednání Objednateli 
prostřednictvím zástupce Objednatele s jeho stanoviskem.
11. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného 
prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).
12. Povinností Zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště info tabulemi dle 
manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž 
investorem je Hlavní město Praha.
13. Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bude 
mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

VIII.
ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, 

TECHNICKÝ DOZOR
1. Stavbyvedoucím Zhotovitele je Ing. Jiří Zapadlo, který zabezpečuje zejména tyto 
činnosti:

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací Zhotovitele a jeho subdodavatelů
b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla Objednateli
d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek 

materiálu
f) vede stavební deník a deník dodatečných stavebních prací - méně prací
g) zastupuje Zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy při projednávání 

záborů a dopravních opatření. (Za tímto účelem je Zhotoviteli Objednavatelem 
vystavena plná moc, kterou Zhotovitel obdrží při předání a převzetí staveniště).

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník dle 
zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a překážkách, které brání 
jejich plynulému postupu. Objednatel je povinen prostřednictvím svého zástupce sledovat 
obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

3. Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku 
odpovědný zástupce Objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. 
orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze 
zněj též vytrhávat originály jednotlivých strany. Vedení deníku končí odstraněním 
poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Jestliže 
stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele nebo projektanta, je 
povinen do 3 pracovních dnů připojit svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí.
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4. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce Objednatele s obsahem zápisu, který provedl 
stavbyvedoucí Zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnu 
s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Technický dozor objednatele zejména:
a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy 

o dílo, technických norem a jiných předpisů.
b) Potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Přebírá dodávky stavebních

prací a celé dílo podle smlouvy.
c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a dodatecnc 

stavební práce, které musí následně předložit k odsouhlasení Objednavateli. Uvedené
změny nemají vliv na cenu díla. _ ,

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědny 
Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozízástupce-----  . .

vznik hmotné škody. Není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele
e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
6. Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla.
7. Zápis zapsaný do stavebního deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem,
je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro případné soudní spory........................
8. Zhotovitel je povinen po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacích řízeních 
stavby odevzdat Objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák. č. 183/2006 
Sb., o územním plánování, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

IX.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1 Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu projektové dokumentace stavby 
a vydaného stavebního povolení. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu 
jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou 
prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o 
zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci 
skutečného provedeni a zakreslení změn podle skutečného stavu provedených prací.
Dále připraví podklady:

- geodetické zaměření včetně dokladu o odevzdání příslušnému institutu
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů
- stavební deník
- prohlášení o shodě na stanovené výrobky
- dále doklady požadované stavebním úřadem ke kolaudaci

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, 
vyzve Zhotovitel zástupce Objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do 
stavebního deníku. Pokud se zástupce objednatele na výzvu nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti. Pokud nebyl objednatel vyzván, nese náklady na
odkrytí v plné výši Zhotovitel. o ,
4. K převzetí dokončeného díla vyzve Zhotovitel písemně alespoň 14 dnů před zahajemm
předávacího řízení a to způsobem 
uvedeným v čl. XV.
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5. O předání a převzetí sestaví smluvní strany „protokol o předání a převzetí", který bude 
obsahovat vedle základních a technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených 
prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o 
termínech odstranění vad a nedodělků.
6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.
7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou 
svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve
schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil že 
dílo nevyhovuje. ’
9. Zhotovitel je však povinen upozornit Objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo 
vědět mohl a to bezodkladně potom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to ve 
lhůtách stanovených správním orgánem.
11. Zhotovitel souhlasí spřípadným převodem práv Objednatele zodpovědnosti za vady 
v záruční lhůtě na provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

X.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, a že po dobu záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti 
stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré 
provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytnuté jejich výrobci či pod 
Zhotoviteli.
3- Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného 
užívání ze strany Objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud jí Objednatel uplatní písemně nejpozději do 
uplynuti záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XV. Objednatel je povinen vady 
reklamovat bezodkladně po jejich zjištění. Zhotovitel má povinnost reklamované vady díla 
bezplatně odstranit ve lhůtě do 30-ti dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace 
Objednatelem.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 Zhotovitel neodpovídá jen v případě, 
že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

XI.
SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním díla či jeho části zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20 000 
Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a 
převzato, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení a za 
každou vadu a nedodělek.
3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. 111. odst. 1 je povinen 
Zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý den prodlení.
4. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dní ode dne doručení písemné výzvy 
způsobem uvedeným v čl. XV. Nebo v jiném dohodnutém termínu, je Zhotovitel povinen 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou vadu a den prodlení. 
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozí věty, má
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Objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady 
Zhotovitele a to v případě, že Zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné výzvě se 
stanovením dostatečné lhůty pro odstranění vad.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně 
vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku vznikl nárok, započíst do 
kterékoliv úhradv, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.
6. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. XI. je splatná do 30-ti kalendářních dnů od okamžiku 
každého jednotlivého porušení specifikovaného včl. XI. této smlouvy, a to na učet 
Objednatele.
7. Ustanovením čl. XI. o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele domahat se 
náhrady škody v plné výši, přičemž za škodu považuje Objednatel např. i tu skutečnost, kdy 
Objednatel nezíská finanční prostředky z dotačního programu z důvodu, že dílo nebude včas 
řádně dokončeno a předáno bez vad a nedodělků dle čl. II. Odst. 1 této smlouvy.

XII.
VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlou%7 o dílo 

v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a 
neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se

živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních

moci.

především o 
orgánů na území ČR.
3 Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plněni o dobu, po kterou 
budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem
k této smlouvě.

XIII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním Pokud Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky 
neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodu 
Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže Objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně Zhotovitele, 
nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze 
strany Zhotovitele k porušení ustanovení ěl. II odst. 3 smlouvy, stanoví Zhotovitel lhutu, 
do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že Zhotovitel neodstraní nedostatky ve 
stanovené lhůtě, může Objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od 
smlouvv odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy 
Zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je 

Zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou včl. XIV. odst. 3 a odst. 4, vyzve 
Objednatel Zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně v souladu s ustanovením čl. 
XV., pokud Zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů, je Objednatel 
oprávněn od smlouvy' odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje 
písemnou formu a bude Zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovením čl. XV.
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4. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší 
jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno 
vyrovnání,

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé 
smluvní strany,

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 
nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů 
znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro úplatném práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
7^ Pokud odstoupí od smlouvy Objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo 
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. 
Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. 
V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 
příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i 
k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný Objednatel.
8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 1, 2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
Objednatel.

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem 
uvedeným v čl. XV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na 
úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

V případě, odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu 
účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který 
popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 
vzájemném vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované 
a splatné platby Zhotoviteli.

12. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
obchodního zákoníku.

o vzniku

10.

11.

13. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku
zániku smlouvy).
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XIV.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem stavby je od počátku Objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má 
rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které Zhotovitel opatřil a dodal 
na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí 
osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, 
že Zhotovitel nese nebezpečí školy na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední 
vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle je Zhotovitel povinen mít uzavřenou 
pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a 
převzetí celého díla Objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny 
díla dle čl. IV. odst. 1 (celková cena díla včetně DPH) a na následující rozsah typů
pojistných událostí:
Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, 
zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo 
vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud 

škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvánípojištěný za 
pojištění.

Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla).

- požárem,
- záplavou,
- povodní,
- vichřicí,
- krupobitím,
- výbuchem,
- sesuvem půdy,
- zemětřesením,
- tíhou sněhu nebo námrazy,
- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí téhož souboru 
jako poškozená věc

přičemž nesmí být na žádný typ pojistné události sníženo pojistné plnění.
Ověřená fotokopie pojistné smlouvy je přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou 
součást, příloha č. 5.

4. Pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu 
podnikatelské činnosti je dodavatel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na 
škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem 
pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody 
následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto 
pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování 
díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 5 mil. Kč. Originál nebo 
ověřenou kopii této pojistné smlouvy je dodavatel povinen doložit Objednateli 
nejpozději v den předání staveniště Objednatelem zhotoviteli dle čl. III. odst.l a tento 
doklad se stane nedílnou přílohou této smlouvy.
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5. ^ Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o 
bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že 
bude dbát, aby nedocházelo ke Škodám na majetku soukromých osob ani na majetku 
obce či státu a životním prostředí.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v 
Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu 
a text teto smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovazuj! za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník 
a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek
T* „ Účastníci smlouvy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních 
udaju a změně některých zákonů” v platném zněm, berou na vědomí, že ve smlouvě 
jsou obsaženy jejich osobní údaje, chráněné výše uvedeným 
uvedením výslovně souhlasí.

zákonem, s jejich

3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a 
souhlasí stím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky 
poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna 
postoupit prava a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného 
souhlasu druhé smluvní strany.
10. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních 
jim realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti Objednatele provedení 
auditu realizace této stavby.
11. Objednatel je oprávněn u Zhotovitele provést audit realizace stavby zda byla 
provedena dle předložené nabídky a této smlouvy, a to buď svými pracovníky nebo 
prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých 
informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost 
vyjma,těch zjištění, kdy ze strany Zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností 
k nimž se Zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu Zhotoviteli 
nejpozdeji 10 dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XV. této smlouvy.
13. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli zprávu auditu k vyjádře 
nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské 
Zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce Zhotovitele 
smluvních.

12.

ení, a to 
—* zprávy 
ve věcech

14. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5-ti 
dnu ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude Zhotovitelem předáno 
oproti, podpisu zástupce zadavatele ve věcech smluvních. V případě, že se Zhotovitel
v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech 
bodech souhlasí.
15'jednak011 S0uvisejících s Plněnín» P°dle této smlouvy je za Objednatele oprávněn

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Prajer, ředitel Odboru investičního, Magistrátu
hlavního města Prahy

- ve věcech technických: Ing. Petr Hankovec, vedoucí oddělení dopravních staveb
Ing. Jana Hubálovská, specialista přípravy a realizace staveb

13



- za příkazníka Ing. Ondřej Pytl, zástupce ředitele divize 01. VRV a.s. _
věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za Zhotovitele oprávněn

ve věcech smluvních: Ing. Radim Čáp, Ph.D., ředitel divize 4
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Ludvík, zástupce RD divize 4

XV.
USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

16. Ve
jednat:

1 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu Objednatele nebo 
Zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plném této smlouvy dojde ke 
změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodlené pisemnc 
oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

uvedené adrese zastižen, písemnost se 
poště. Nevyzvedne-li si účastník

2. Nebyl-li objednatel nebo Zhotovitel
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží , , . ....
zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den teto lhuty za 
den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

na
na

XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na
územi České republiky. , , , ,

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranné
odsouhlasených dodatků. . , . , .

3 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončeni smlouvy jsou 
' smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 

předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnutí k provedeni díla a místo 
provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zámkem 
smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého 

z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledků změny pravm 
úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řadem (dále 
jen „kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako 

bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a 
bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními

znění nového ustanovení, jež by

takové,
vztah smluvních stran se
předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou
nahradilo kolizní ustanovení. • u- - . . A v.

5. Smlouva je vyhotovena v deseti stejnopisech s platnosti originálu, z nichž sest obdi
Objednatel, dva Zhotovitel a dva Příkazník.

6. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uverejnení te o 
Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnost, 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy zadně důvody, 
pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo ktere by způsobovaly 
neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vazné vůle proste 
omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále ze tato smlouva nebyla

na
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ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v 
této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

8. Smluvní stany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m! 
Praha.

Přílohy; č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr).
č. 2 Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů.
č. 3 Časový harmonogram
č. 4 Čestné prohlášení Zhotovitele o subdodavatelích s uvedením jejich 

procentuálního podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací 
č. 5 Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu na díle, ve smyslu 

čl. XIV. odst. 3, bude přiložena ve lhůtě dle cit. ujednání, 
č. 6 Pojistná smlouva na pojištění škody způsobené v souvislosti s výkonem 

podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze 
stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, ve 
smyslu čl. XIV. odst. 4, bude přiložena ve lhůtě dle cit ujednání.

V Praze dne V Praze dne

za Objednatele 0 9 *04- 2019 za Zhotovitele fi g -Q4_ *>ntg

Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního 
Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Bohumil Rohn
obchodní náměstek divize 4 
Metrostav a.s.
(na základě plné moci)

15



Příloha č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr). 

REKAPITULACE STAVBY
Kód. 2018_<5

Celkové přestavba ÚČOV S001 Příjezdová komunikaceStavba:

KSO: 822 27 
Praha
<5233000-9

CC-CZ:
Datum:

2112Místo:
a-CPV: 25. 6. 2018

Zadavatel: iCiHMP
DIČ:

Uchazeč: 
Vyplň óda) IČ: Vyplň údaj 

Vyplň údajDIČ:
Projektant:

IČ:VRV
DIČ:

Poznámka:

technické pod^T .S0U5tBVy' které nejs0° uvedenV pňmo v soupisu prací, jsou neomezeně délkově k dispozici na wvw.cs-urs.cz, sekce Cenové a

Cena bez DPH
4 698 130,98

Sazba daně 
21,00* 
15,00*

Základ daně 
< 69B 130.98 

0,00

Výše daně 
986 607,51

DPH základní 
snížená

0,00
Cena s DPH CZKv 5 684 738,49

/0'^SrO
V Praze dne rffi 9 -04- 20Í IV Praze dne f) 9 -()(-■1za Objednateli —r*

Ing. Karel Frajer /
ředitel odboru investičního 
Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Bohumil Rohn
obchodní náměstek divize 4 
Metrostav a.s.
(na základě plné moci)



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2018_45

Celková přestavba ÚČOV S001 Příjezdová komunikace

Kód:

Stavba:

25. 6. 2018Datum:PrahaMísto:
VRVProjektant:HMPZadavatel:

Uchazeč:

JCena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] TypObjekt, Soupis pracíKód

5 684 738,49

5 299 678,66 
25 092,04

359 967,79

4 698 130,98

4 379 899,72 
20 737,22

297 494,04

Náklady stavby celkem

SO 101 
SO 901

VRN01

STA
Komunikace
Dopravně inženýrská opatřeni 
VedlejSÍ a ostatní náklady

STA

STA

S»r*nf* ? t ?



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Celková přestavba ÚČOV SC01 Příjezdová komunikace
Objekt:

SO 101 - Komunikace

KSO:
Místo:

822 27 
Praha

CC-CZ:
Datum: 25. 6. 2018

Zadavatel: IČ:
HMP DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
VRV DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 379 899,72
Základ daně 
a 379 899.72

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

výše daně 
919 778,94DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 5 299 678,66
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Celková přestavba ÚČOV SO01 Příjezdová komunikace

Objekt:
SO 101 - Komunikace

25, 6. 2018Datum:PrahaMísto:
Projektant:HMPZadavatel:

Uchazeč:
VRV

Cena celkem fC2K]Kód dílu • Popis

4 379 899,72Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV 4 379 899,72

1 197 537,02 
81 166,80 

106 796,72 
47 394,44

1 - Zemní práce 
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
12 - Zemni práce • odkopávky a prokopávky
17 Zemní práce - konstrukce ze zemin_______
18 - Zemni práce - povrchové úpravy terénu

2 - Zakládání 
5 • Komunikace ___ ___

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

125 258,53
378 871,86

2 088 831,81
9 793,45

578 447,68
59 035,16997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot 77 176,19
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Celková přestavba ÚČOV S001 Příjezdová komunikace
Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo: Praha Datum: 25. 6. 2018
Zadavatel:
Uchazeč;

HMP Projektant: VRV

TyPČ Kód J.cena
[CZK1

Cenová
soustava

Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]p

Náklady soupisu celkem
4 379 899,72

o HSV Práce a dodávky HSV 4 379 899,72
1 197 537,02

D 1 Zemni práce
Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20
m nebo s .naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvv pres 300 do 4C0 mm
■napojení r 21,6*1,5
'plocha cvičiště ze situace SOIOÍ ' 956
'napojení II' 171
Součet

1 K 113107224 m2 1 159,400 75,11 87 084,01 CSÚR5 2017 01
w

32,400
956,000
171,000

I 159,400

w
W
w

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 
'terénní nerovnost od km 0,120 do 0,160' 40'(9,5*7,5)'0,45/2 
■ terénní nerovnost od km 0,000 do 0,020' 20-(21-11,5)'0,7/2 
' v trase' 360'12'0,45-1159,40-0,45 
Součet______________ _
Hloubení zapařených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného proíllu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 
'dlážděný proužek' IÍ49,2.367.7)‘0.75'0,3_________ '

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m 
nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3 
Poznámko k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklodý na podchyceni táklodověho zdivá.
20-2-0.9
Hloubení rýh pro drény ve sklonu terénu do 15 st. v jakémkoliv množství, s úpravou 
do předepsaného spádu, v suchu, mokru I ve vodě sběrné I svodné DN do 200 hloubky 
do 1,10 m v hornině tř. 3

2 K 122201102 m3 1 802,770 85,60 154 325,70 CS ÚRS 2017 01
w

153,000 
227,500 

1 422,270 
1 802,770

w
w
w

3 K 132201201 m3 161,303 136,66 22 044.41 CSÚRS2017 01
w 161,303

59 K 132201401 m3 36,000 608,92 21 920. 98 CS ÚRS2018 01

PSC

W
36,000

4 K 132203302 365,000 138,13m 50 416,70 CS ÚRS 2017 01
W 365 365,000

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyidém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost ořeš 500 do 1 000 m 
"terénní nerovnost od km 0,170 do 0,160'40'(9,5-7,5|'0.45/2
' terénní nerovnost od km 0,000 do 0,020" 20'(21.11,5),0,7Í2 
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř, 1 až
4 na vzdálenost přes 9 000 do m ono m___________________________________
'rýha drenáž' 365'0,6'0,6 
'rýha dlažba’ 161,303 
' v trase' 360'12'0,45-H 59,40'0,45 
Součet

5 K 162301102 m3 380,500 64,42 24 512,56 CS ÚRS 2017 01
vv

153,000
227.500
380.500

W
w

K6 162701105 m3 1 714,973 161,05 276 204,82 |C5 ÚRS 2017 01
w

131,400
161,303 

1 422,270 
1 714,973

VV
VV
W

Nakládáni, skládání a překládáni neulehiého výkopku 
Imnožstvído 100 m3. z hornin tř. 1 až 4 nebo sypaniny nakládání,7 K 167101101 m3 2 095,473 21,60 45 264,89 CS ÚRS 2017 01

w 'rýha drenáž' 365*0,6'0,6 
'rýha dlažba 161,303
"terénní nerovnost od km 0,120 do 0,160" 40-(9,5*7.5)'0,45/2 
" terénní nerovnost od km 0,000 do 0,020" 20'(21*11,5)'0,7/2 
' v trase' 360-12‘0,45-i 159,40-0,45 
Součet
7ásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v tccMo vykopávkách _______
'základové Kce (2,8*5,76)*0,5

lítěrkodrť frakce 0-63

131,400
161,303
153,000
227,500

1 422,270
2 095,473

w
w
w
w
w

TZT8 174101101
1 644,78 IcS ÚRS 2017 01 

7l44,47 |CS ÚRS 2QI702 j

m3 4,280 384,30i
W

4,280
| 9 | M \ 583441970 t | 10,272 306. <11w 4,28-2,4 10,272

101 K 174203301 Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drány 
hloubky do 1,10 m 365,000 68,81m 25 116,11 CS ÚRS 2017 01

w 365 365,000
I " | M |5834393?0 |komenivo drcené hrubé horninová smfs frakce 16-32

Poznámka k položce:
Drcené kamenivo dle ČSN EN 13C43 (kamenivo pro as/oltovc smést 
365*0,6*0,6*2,4__________________
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahováni v zářezech v hornině tř. i až 4____________

Poznámka k souboru cen:
I. Ceny jsou určeny pro svahování všech nové zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu 
pfes I: J o pra úpravu lavic tbereml flfty doJm přeruiujlckh svahy, pod jakékoliv zpevněn i 
plach, pod humuiováni, drnováni opod., prd úpravy dna o stěn silničních a ieleznlčnich příkopů a 
pro úpravy dna íiřkyda I m mrHorečních konólů o voéoroči. 2. Ceny nebe použit pra urovnáni 
stěn pňkopů pft ilitěnl; tato urovnáni se oceňuje cenami souboru cen 93J 90-2 . člflěnl příkopů 
komunikaci v suchu nebe ve vodě 402 Zemni práce pro objekty oborů 121 až 128. 3. Úpravo ploch 
vodorovných nebo ve sklonu do I ; S s výjimkou ustanoveni v poznámce č. f se oceňuje cenami 
souboru cen 181 V- II Úpravo pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

60-3,5'2

Zemni práce - přípravné a přidružené práce_______
Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m?_______________________
"křoví ze situace 8.7" 59,5*12.5 ~ " --------

[ 315,3601 299,951I 94 591,97 iCS ÚRS 201701 \
P

W
315,360

53 K 1182101101 m? 420,000 72,97 30 649,13 CS ÚRS 2018 01

PSC

W
420,000

D 11
81 166,80

16 K 111201101 m2 743,750! 46,66 34 702,45 CS ÚRS 2014 02W
743,750
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Cenová

soustava
J.cena

rczKi Cena celkem [CZK]Ty MJ MnožstvíPopis

Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro

jakoukoliv plochu ------------__------------------------------------------------------—-------------------
743,75 ___________________ _________ ____________________ _____________ E—
Kácení stromů s odře?ánim kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes

300 do 500 mm_________________________________________ .____.___________
5 ___________ ___________ _________________________-_____

1Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na režné ploše 
l přes 400 do 500 mm _________ ___________________________________________

PČ Kód
P

24 603,86 CS ÚRS 2014 0233,08,743,750m2K [11120140117
743,750w

1 493,57-CS ÚRS 2014 02298,715,000kus18 K 112101102
5,000W

0001 20 366,92 CS ÚRS 2014 024 073,385,kus19 \ K 112201114
5,0005vv

106 796,72Zemní práce - odkopávky a prokopávky________________ ______
Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 
250 m_______________________________ ____ _____________________ —-----------------

D 12

106 796,72 CS ÚRS 2014 02156,92680,589m312110110320 K

680,589
360,1*12.6*0,15W

47 394,44Zemní práce - konstrukce ze zemin _________________ ____
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypamny 
ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále

ien PSI na 100% PS-------------------------------- ------------------ ---------------------------- ------- .----------—
'násypy v trase dle C.101.2’ (153,8 +227,5)*0,7 
Součet

Zemní práce - povrchové úpravy terénu__________________________________
Rozprostřeni a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše

přes 500 m2. tl. vrstvy přes 150 do 200 mm________________ __________ ____ _
360* (1,5-1,5)_____________________ ______________ _____________ _____________ -

! Výsev trávníku hy dropse ve m na ornlcl_________ __________ ________________________

D 17

CS ÚRS 2014 0247 394,44177,57266,910m3171102103K21

266,910
266,910

w
W

125 258,53
D 18

76 573,44 CS ÚRS 2014 02 I1 080,000' 70,90!m223 K 181301113
1 080,000

33 327,69 [ CS ÚRS 2014 02 ~|W T 30,86jm2 I 1 080,000
1 080,000

24; K 1183405211
1080vv

15 357,40 i CS ÚRS 2014 02 |I5^00|97.200 |
[ 25 j M 1005724700 ks[osiva pícnin směsi trovnl boleni obvykle 25 kg unlvenát

97,2001080-0,09VV

378 871,86Zakládánio 2 I1Výplň kamenivem do rýh odvodňovacich žeber nebo trativodú bez zhutněni, s úpravou|
povrchu -volně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm_____________________
16-0,6-0,6

j Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacich žeber nebo trativodú v ryze 
nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2_________ __-------------------- —

10 177,09 CS ÚRS 2017 01785,2712,960m3
28 K 211561111

12,960VV
46 319,06 CS ÚRS 2017 0148,07963,600m229 K 211971110

963,600365-10,6-0,9.Q.9H ,1vv
17 603,54 \ČŠ ÚRS 201701 \’8J7\963,600 |m2jgeotextifie ne i kaná PP 300 g/m2 do S 8,8 mJOM 1693111460

963,600
963,6w

17 S68,78 fcS ÚRS 2017 01 j21.900|j m3 802,23
| 31 | K j212532111 lože pro trativody z kameniva hrubéhd drceného  

365-0,6-0,1 
iTrativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

21,900
365,000

w 20 274,34 i CS ÚRS 2017 01 I55,55
f 32 I K ,212755214 m

365,000
365w

lZřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separačnf, odvodňovad, ochranné, výztužné 
nebo protieroznl v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

96 673,33 |CS ÚRS 2018 0129,713 254,000m2213141112

Poznámka k souboru cen:
Ceny Jsou urlerry pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny: 

náklony no poloien! o spájeni jeotexrilii vřeme přesáná. 1. v cenách nejsou lopatTleny náklady 
na dodávku seatextitii. která se oceňuje ve speel/fkocl. Ztratné včetně přesahá ize stanovit ve 
výši 15 oi 20 *. •. Ceny-1131 ai-lili tle použit I pro vyvedeni jeorexMie no svislou 
konstrukcí. --------------------------—------------------------------------

1.

PSC

143 593,57 |cs ÚRS 2018 07 |40,12 jm2 | 3 579,400 i
[557 « 169311009 

vv

geotextilie (koná PP 60kN/m
3 579,4003254*1,1

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tr\ 1 al 4 z hornin soudruiných do 92 % 
PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

26 662,15 CS ÚRS 2017 018,193 254,000m2K 21590110133

3 254,000
3254W

2 088 831,81Komunikace   
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním,

po zhutnění tl. 200 mm___________ _______ _________--------------------------

Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm

0 5
CS ÚRS 2018 01431 785,08229,551 8B1.000m2K 56476211157

CS ÚRS 2017 012 922,6023,750 123,06m256484111136 K
23,750(6+3,5)‘2,5VV

2 922,60 CS ÚRS 2017 02153,8219,000m2Podklad ze štěrkodrti !>D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm37 K 564851111
19,000(6«3,5)*2w

428 609,53 CS ÚRS 2017 01Podklad zc štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
3254*0,9 _________________ __________________________________________________—

' Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni
štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 100 mm----------------------------------------------------
365*0,7
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 
kg/m?______________________ __________________________________________—----------

146,352 928,600m2180 mm38 K 564851114
2 928,600vv

23 786,32 CS ÚRS 2017 0193,10255,503m2
39 ' K 569231111

255,500vv
17,16! 32 273,42 C5 ÚRS 2017 01m2 1 881,000

K 57323110840
1 881,0001881W

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

485 169,56 CS ÚRS 2017 01257,931 881,000m2K 57713412141

1 881,0001881VV

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutněni tl. 50 mm

14 417,63 CS ÚRS 2018 01758,8219,000m2
63 K 577143111

19,000
9,5*2—---------------------------------------------------------------------------------
Asfaltový beton vrstva ložní aCL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutněni tl. 60 mm

w
655 448,24 CS ÚRS 2018 01348,461 881,000m258 K 577155122

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108• l pflpouiti pro ACL 16 pouze tl. 50 ai 70 mm.__________________________
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěši s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A. oro plochy do 50 m2 _________ _ -

PSC

CS ÚRS 2013 01933,23424,202,200m259621111061 K

2,200
2,200

'chodník' 2*0,4-3,5*0.4 
Součet

w

770,15\CS ÚRS 2013 01 \
w I I 2,200 350,07:dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná| 62 M |59245)190
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PčTy J.cena
(CZK1

Cenová

soustava

Kóa Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]p
w 2,2 2,200

0 56 Podkladní vrstvy komunikaci, letišť a ploch
JZfcení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

9 793,45
1 43 j K 569903311 13,088 748,2Š[

9 793.45jCS ÚRS 2014 02m3
w 349*0,25*0,15 13,088

C 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 578 447,68
64 K 91411111! Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 493,74 1 974,97 CS ÚR5 2013 01

W 2*2 4,000
75 M 40444000 značka dopravní svislá výstražné FeZnAI-A30 P1,P4 700mm kus 1,000 C5 ŮRS 2018011 098,58 1 096,58
76 M 40444110 značka Popravní svislá zákazová B Fe2n JAC 700 mm kus 1,000 1 098,58 CS ÚRS 2018011 098,58

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízeni silniční značky áopravni svislé FeZn 
plech Fečn AL plech AI UK, 3M povrchová úprava reflexní fólii Iř. I kruhové 
značky Cl ■ C14, 046 rozmér 500 mm AL- NK reflexní tř, 1

66 404442030U kus 2,000 1 098,58 CS ÚftS 2016012 197,16

w 2 2,000
[ 67 | X [914511111 |Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 2 129,27 i CS ÚRS 2013 01 |709,76|; kus 3,000

W 3 3,000
68 M 4044S2250 sloupek Zn 60 - 350 kus 3,000 712,22 CS ÚRS 2013 012 136,67

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem ti, přes 50 do 100 
mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční operou 
z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

79 K 916111113 714,000 CS ÚRS 2018 01328,48 234 535,35
I

Poznámko k souboru cen:
1. část lože i betonu prostého přesahující ti 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 
obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodáni dlažebních kostek, tyto se oceňují ve spedfikod. božství uvedené ve sped/ikod se určí 
jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/n pro velké 
kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. 71rotné lze aohoanout ve výši I Xpro velké kostky, 2 X pro 
malé kostky. 3. Osazeni silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: o) bez boční oper/ jako 
dvojnásobné množství silniční obruby z Jedné rody kostek, b) s boční operou Jako osazeni silniční 
obruby z Jedné řady kostek s boční operou a osazeni silniční obruby z Jedné řady kostek bez boční 
opity.

PSC

w 3*49+365 714.000
[ 80 \ M 58380160 \kostka dlažební žula velká 99,9601 TdóŠjŤ] 246 773JJQ JcSÚftS 2018 01t

vv (365‘349)'0,35/2,5 99,960
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opérou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého 

77 K 916131213 20,700 372,02 7 700,89 CS ÚRS 2018 01m

Poznámko k souboru cen:
V cenách silničních obrubníků ležatých I stojatých Jsou započteny: a) pro osazení do lože z 

kameniva těženého I náklady na dodáni hmot pro lože tl. tO až 100 mm, b) pro osazení do lože z 
betonu prostého I náklady na dodáni hmot pro lože ti 80 až 100 mm; v cenách-1113 a -1213 též 
náklady na znzení bočních opir. 2. část lože z betonu prostého přesahující ti 100 mm se 
oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyti

1.

PSC

•ňjji ve spedfikod

VV 14,2+6,5__________________________________

|obrubník betonový chodníkový I00xl5x25cm 
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

I betonu prostého___________________________________________________________

20,700
78 M 159217023 20,700 113,56 2 350,71 |CS ÚRS 201801 

4 141,86 CS ÚRS 2013 01

m
69 K 916231213 9,500 435,98m

vv 6+3,5 9,500

70 M 592173050 Obrubníky betonové a železubetonové obrubníky zahradní ABO 5-20 50x5x25 kus 19,000 36,12 686,23 CS ÚRS 2016 01
w 19 19,000E K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 2,416 3 332,77 8 051,97|CS ÚRS 2013 01
w (20,7+9,5)‘Q,2*0,4

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studená v cementobetonovém nebo živičném 
krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 
10 mm. hloubky 25 mm

2,416

73 K 919121213 34,000; 148,12 5 036,18'CS ÚRS 2013 01m ;
w 22*7+5 34,000

|74 J K |919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 34,000 55,55 1 888,57jCS ÚRS 2013 01 |mm m i
w 34 34,000

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, 
betonového nebo dlážděného 2 158,000160 K 938908411 -m2 3.70 7 991,24 CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro oČIštiní: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvolé 
vozovky, předepíše*// projekt užívat nově zrnovanou vozovku po dobu výstavby ještě před 
zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou 
dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 99722-15 Vodorovná 
doprava suti.

| Bourání základů z betonu prostého 
* základy značky a ohrada" 2,8 
Součet

PSC

r™TT50 K 961044111 2,8001 3 246,36] 9 089,82ÍcŠÚRS201801
W 2,800
W 2,800

I 51 | K |961055111 | Bouráni základů z betonu železového 5.760| 6 714EÍT 38 677,891CS ÚRS201801 'm3
VV "stávající základové konstrukce* 0,3*16*1,2

Součet
5,760
5,760W

tm [Vybouráni dřevěných konstrukci’ zábradlí a madel976061111 12.000| 74,06f
888.74|CS ÚRS 201801m

Přesun sutěo 997 59 035,16
45 K 997002611 Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístěni 735,228t 27,22 CS ÚRS 2017 0120011,15
46 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce Iskládkovné) z kameniva 735,228t 53,08 39 024,01 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naloženi, se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením

77 176,19
47 K ;997002511 735,228t 37,77 CS ÚRS 2014 0227 765,94

48 K 997006519 t 6 617,052 5,32 CS ÚRS 2014 0235 169,901
W 735,228*9 6 617,052l Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
49 K 998225111 574,725t 24,78 14 240,35 CS ÚRS 2014 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Celková přestavba ÚČOV S0C1 Příjezdová komunikace
Objekt:

SO 901 - Dopravně inženýrská opatřeni

CC-CZ:
Datum:

B22 27 
Praha

KSO:
25. 6. 2018Místo:

IČ:Zadavatel:
DIČ:HMP

IČ:Uchazeč:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:VRV

Poznámka:

20 737,22Cena bez DPH

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
4 354.82

Základ daně 
20 737,22DPH základní 

snížená 0,000,00

v CZK 25 092,04Cena s DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Celková přestavba ÚČOV SO01 Příjezdové komunikace
Objekt:

SO 901 - Dopravně inženýrská opatřeni

PrahaMísto: Datum: 25. 6. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

HMP Projektant: VRV

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 
9 • Ostatní konstrukce a práce-bourání

20 737,22

20 120,04
20 120,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 617,18
VRN4 - Inženýrská činnost 617,18
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Celková přestavba ÚČOV SO01 Příjezdová komunikace
Objekt:

SO 901 - Dopravně inženýrská opatření 
PrahaMísto: Datum: 25.6. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

HMP Projektant: VRV

Ty J.cena
[CZK1

Cenová
soustava

PČ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZKJP

Náklady soupisu celkem
20 737,22

d HSV

o 9
Práce a dodávky HSV 20 120,04

20 120,04____________
1 851,54 |CS ÚRS 2013o7

Ostatní konstrukce a práce-bouráni
| 1 | K '913121111 JMontáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus I 15,000| 123]44j

w ~dle SQ901 ” 15 15.003

| Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použiti 
'předpoklad fe0dnl~Í5-60 
|Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 1,5 m______

2 K ;9I3121211 13 331,07 CS ÚRS 2013 01kus 900,000 14,811
W 900,000

3 l K |9132111I1 4,OOOj 1Z3,4l[ 493,7d|cS ÚRS 201601kus
w 4

[ 4 [ K 913211211 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý dalš« "
Iclen použiti dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21 1111____________________ !_____ 4 443.69 CS ÚRS 2016 01240,000 18,52

W 4*60 240,000

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 617,18
0 VRN4 Inženýrská činnost 617,18

5 I K 1049103000 | Náklady v souvislostí s realizací stavby - vyřízení 010 617,1sj1.000| 617,18 |CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Celková přestavba ÚČOV SOOí Příjezdová komunikace
Objekt:

VRN 01 - Vedlejší a ostatní náklady

XSO: 822 27 
Praha

CC-CZ:
Datum: 25. 6. 2018Místo:

IČ:Zadavatel:
DIČ:HMP

Uchazeč: IČ:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:VRV

Poznámka:

Cena bez DPH 297 494,04

Základ daně 
297 494,04

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
62 473,75DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 359 967,79
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Celková přestavba ÚČOV SOOI Příjezdová komunikace
Objekt:

VRN 01 - Vedlejší a ostatní náklady
Datum: 25. 6. 2018Místo: Praha

Projektant:HMPZadavatel:
Uchazeč:

VRV

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

297 494,04Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 297 494,04

6 171,79VRN7 - Provozní vlivy
15 238,16VRN9 - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Celkové přestavba ŮČOV SOOI Příjezdová komunikace

Objekt:
VRN 01 - Vedlejší a ostatní náklady 

PrahaMísto: Datum: 25.6. 2018

Zadavatel:

Uchazeč:
MMP Projektant: VRV

Ty J.cena
rCZKj

Cenové

soustava
PČ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]

P

Náklady soupisu celkem 297 494,04

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 297 494,04
Vytyčeni inženýrských šití a zařízeni, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření j
správců síti, které pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením í soubor1 K 01 R 1,000, 12 343,59 12 343,59
šiti

VV 1 1,000

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných 
technickými normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné, vč. stanovení 
receptury pro zvýšení únosnosti podloží.
Zajištěni a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné prováděni a 
dokončení díla. uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejích výsledků 
objednateli, jakož i provedeni následujích zkoušek a rozborů.

2 K 02 R 1,000 61 717,94soubor 61 717,94

W 1 1,000
Vytyčení stavby (případné pozemků nebo provedení jiných geodetických prací*) 
odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.

3 K 03 R soubor 1,000 24 687,17 24 687,17

VV 1 1,000
Zajištěni a zabezpečeni staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně
případných přípojek, přístupů, skládek, depomí apod.__________________________

K 04 R4 soubor 1,000 123 435,87 123 435,87

W 1 1,000

Zajištění umístěni štítku o povoleni stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací 
oblastnímu Inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.

5 K 05 R soubor 1,000 2 468,72 2 468,72

W 1 1.COO
Zpracováni a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily
stavby a technologické postupy zhotovíteie.

6 K 12 R kus 1,000 30 858,97 30 858,97

W 1 1,000

Zpracování a předáni dokumentace skut. provedení stavby (3 paré ♦ 1 vel. formě) 
objednateli a zaměřeni skut. provedení stavby ■ geodetická část dokumentace (3 
paré ♦ 1 v el. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.

7 K |13 R 1,000soubor 12 343,59 12 343,59

Poznámka k položce:
Zpracováni c předáni dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré * I v elektronické 
formě) objednateli a zaměřeni skutečného provedeni stavby ■ geodetická část dokumentace (2 
paré * 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím pfísluiným právním předpisům. Pořízeni 
fotodokumentace stavby.

P

W 1 1,000
Aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování' plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

I práci. _______________________ ________________________________________
8 K 17 R 1,000 8 228,24kus 8 228,24

w 1 1,000

Provozní vlivyo VRN7 
[To [ K Í0751030CQ

6 171,79
JOdiranná pásma elektrického vedení I soubor I 1,000l 6 171,79| 6 171,79)CS ÚRS2018 01

Ostatní náklady ________________ _________________________________

[Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností 
Poznámko k položce:
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propojochf cedule. No stavbě budou 
osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí 
také budou irouby, objímky a kotvicí prvky. Materiál cedule bude vcděodolný. Cena včetně 
S/roflckého zpracováni o potisku.

D VRN9 
9 | K |09l 504000

15 238,16
1,0001 15 238,161 15 238,16'

P

w 1 1,000
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Příloha č. 4 Čestné prohlášení Zhotovitele o subdodavatelích s uvedením jejich 
procentuálního podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací

nebudou subdodavatelé



a c-£1ŇU

^"Pojistná smlouva č. 2961176589 mPG&fe
GENERALI

Generali Pojišťovna a.s.
Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 61859869 
zastoupená Ing. Danielem Krupičkou, vedoucím upisovatelem, Tým odpovědnost, Korporátní a průmyslové 
pojištěni a Mgr. Jakubem Zikou, upisovatelem seniorem, Tým odpovědnost, Korporátní a průmyslové pojištění, 
oba na základě pověřeni ze dne 1.2. 2017
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866 
a Je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.
(dále jen „pojistitel") '

a

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Libeň. 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 00014915 
zastoupený Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva 
a Ing. Františkem Kočím, členem představenstva 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758 
(dále jen "pojistník")

“v

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti.

Pojištěným dle této pojistné smlouvy je:
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 00014915, dále jen pojištěný č. 1 
Metrostav a.s. - organizačně zložka Bratislava
Mlýnské Nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31792693 , dále jen pojištěný č. 2 
Metrostav Slovakia a. s.
Mlýnské Nivy 68, 824 77 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47144190, dále Jen pojištěný č. 3 
Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

Makléřská doložka

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem Pojišťovací makléřství INPOL a.s. se sídlem se sídlem 
Zbuzková 47/141 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 63998599, agenturní číslo 11046125 (dále jen 
„zplnomocněný maklér1) smlouvu, na jejímž základě zplnomocněný makléř vykonává pro pojistnlka 
zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví a je pověřen správou této pojistné smlouvy. S ohledem na to 
budou jednání týkající se této pojistné smlouvy prováděna výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, 
a to po dobu trvání pojištění nebo do okamžiku, kdy se pojistitel dozví, že plná moc byla odvolána. Pojistník 
se zavazuje o odvolání plné moci bez odkladu písemně informovat pojistitele.

Korespondenční adresy

Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s. (odd. KPP/ODP), Na Pankráci 123,140 21 Praha 4, ČR 
Pojistník: adresa makléře - Pojišťovací makléřství INPOL a.s., Zbuzková 47/141,190 00 Praha 9, ČR

Pojistné nebezpečí, pojistná událost

Pojištění se podle této smlouvy sjednává pro případ povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné 
újmy způsobené poškozenému. Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu 
nebo jinou újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem 
v důsledku činnosti nebo právniho vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž 
je na základě platných právních předpisů oprávněn.

1.

1.1.
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General! Pojišťovna aA se stolem Bélahtadaká 132. Praha 2,120 81. ICO: 61869868, DlC: CZ699001273, jo zapsaná v obchodním rajslllku vaděném Méslsfcým soudom v Praze,
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1.2. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen 
se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plněni.

1 3 Ujednává se, že pokud o náhradě škody nebo jiné újmy při ublíženi na zdraví nebo usmrceni rozhoduje 
příslušný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem. kdy rozhodnuti tohoto orgánu nabylo 
právní moci. Tímto ujednáním není dotčeno ustanoveni o časovém rozsahu pojištěni dle cl. 3, odst 2. 
ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a čl. 5 této smlouvy v úplném zněni.

Rozsah pojištění
2.1. Pojištěni se řidl pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištěni odpovědnosti 

VPP O 2014/01. Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištěni odpovědnosti ZPP O 2014/02 
Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištěni profesní odpovědnosti ZPP op 2014/0^doplňkovými 
pojistnými podmínkami: Věci třetích osob (DPP O 03), Věci vnesené a odložené (DPP O 04), Věci 
zaměstnanců / návštěvníků (DPP O 05), Onemocněni z potravin (DPP O 07), Životni prostředí (DPP O 
08) Křížová odpovědnost (DPP O 09), Cistě finanční škoda způsobená výrobkem (DPP O 10), Sesuv 
a sesednuti (DPP OP 21), zákonem č. 89/2012 Sb„ občanským zákoníkem a ostatními obecně 
závaznými právními předpisy České republiky.

2.2. Základní rozsah pojištěni pro pojištěné činnosti dle čl. 3.1. a 3.2. této smlouvy je vymezen čl. 3 ZPP O 
2014/02 a následujícími ujednáním:
Výluka dle čl. čl. 3, odst 4, bod 1), plsm. w) ZPP O 2014/02 se ruší a nebude uplatněna.
Odchylně od čl. 3, odst. 4, bod 1), plsm. j) ZPP O 2014/02 se pojištěni vztahuje na povinnost 
pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy na objektech nebo jejich částech, ktere jsou předmětem 
díla nebo jiné oprávněné činnosti na nich nebo s nimi. Tímto se ruší ustanoveni bodu 2) DPP O 03, 
je-li sjednáno.
Odchylně od čl. 3, odst. 4., bod 1), plsm. r) ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje také na povinnost 
pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé provozem dopravního prostředku s přidělenou 
registrační značkou výlučně při pracovní činnosti tohoto dopravního prostředku.
Pojištěni se nadále nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé z 
provozu dopravních prostředků v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plněni z povinného pojištěni 
odpovědnosti způsobené provozem vozidla.

2.2.4. Pojištěni se vztahuje na případné nároky uplatněné vůči pojištěnému na základě ustanoveni
§ 309 odst. 4 zákoníku práce. Výluka čl. 3 odst 4 pism. h) ZPP O 2014/02 se pro odpovědnost pri 
pracovním úraze neuplatni.
Pojištěni se vztahuje i na případně vznesené regresní nároky ze zdravotního a nemocenského pojištěni 
související s pracovním úrazem a nemocí z povoláni zaměstnance agentury práce, který vykonával 
práci u pojištěného.

2 2 5 Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojistitel zaplatil částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní 
komunikace povinen uhradit z důvodu ručeni za splněni povinnosti k náhradě škody nebo jiné ujmy za 
správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na 
pojistné plněni v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu nebo jinou ujmu 
by způsobil sám.

2.2.6. Odchylně od čl. 3, odst. 4., bod 1), plsm. j) ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje na škodu na věcech 
hmotných movitých, které jsou předmětem schovaclch smluv, a to pouze pro případy, kdy pojištěny 
není stranou nabo účastníkem schovací smlouvy.
Pro vyloučení pochybnosti se ujednává, že v rozsahu této pojistné smlouvy se pojištěni vztahuje 
povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené třetí osobě (vč. osoby absolvující _ 
rekvalifikační kurz u pojištěného) při rekvalifikačním kurzu konaného u pojištěného, za kterou pojištěny 
odpovídá.

2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

na
2.2.7.

2/12



2.2.8. Pro vyloučení pochybnosti se ujednává, že se pojištění vztahuje také na povinnost pojištěného
k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé provozem železničního/drážnlho stroje a to výlučně při pracovní 
činnosti tohoto stroje.

Pojištěni se nadále nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé 
z provozu železničnlch/drážních strojů v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plněni z povinného pojištěni 
odpovědnosti drážního dopravce.

Rozšíření základního věcného rozsahu pojištěni dle 61. 4 ZPP O 2Ó14/02 je sjednáno pro tato pojistná 
nebezpečí:

2.3.1. Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů

2.3.2. Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku

2.3.3. Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištěni
2.3.4. Čistě finanční škoda vč. pokut a penále

Zvláštní ustanovení pro pojištěni vybraných činnosti a vztahů se sjednává pro tato pojistná nebezpečí:
2.4.1. Praktické vyučováni dle čl. 5 odst. 1. ZPP O 2014/02

2.4.2. Prováděni staveb dle čl. 5, odst. 2. ZPP O 2014/02 
Věci třetích osob dle DPP O 03

Pro vyloučeni pochybnosti se ujednává, že se pojištěni dle DPP O 03 vztahuje na povinnost 
pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené na pracovních strojích a mobilních pracovních 
strojích a to v rozsahu čl. 1) DPP O 03. Tfmto není dotčeno ustanovení čl. 3, odst. 4, bod 1), písm. r) 
ZPP O 2014/02, tedy pojištěni se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy 
vzniklé z provozu dopravních prostředků, které mají přidělenou registrační značku.

Pohřešováni a ztráta

Odchylně od čl. 3, odst 4., bod 1) písm. n) ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje na povinnost 
pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené na hmotné movité věci nebo objektu 
pohřešováním nebo ztrátou vč. následné finanční škody. Toto ustanovení se nepoužije pro případné 
volitelné rozšířeni pojištěni dle DPP O, nenl-li v DPP O výslovně ujednáno jinak.
Škoda nebo jiná újma způsobená azbestem

Pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst 4 bod 1) plsm. s) ZPP O 2014/02 vztahuje na povinnost pojištěného 
k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené mechanickým působením azbestu. Škoda nebo jiná újma 
způsobená chemickým působením a účinky azbestu zůstává z pojištěni vyloučena.

Odpovědnost člena orgánu společnosti za škodu na věcech přenechaných k výkonu funkce

Pojištěným pro pojištěni dle tohoto ujednáni je člen statutárního a kontrolního orgánu pojištěných 
společnosti dle této smlouvy.

Členem orgánu se rozumí:
• člen představenstva nebo statutární ředitel;
• člen dozorčí rady, člen správní rady, člen kontrolní komise;
• Jednatel;
• komplementář,
• praku rista.

Pojištěni se v rozsahu tohoto ujednání vztahuje na povinnost člena orgánu nahradit škodu na věcech 
hmotných movitých, které byly pojištěnou společností přenechány k užití členu orgánu pro výkon jeho 
funkce, a to:
• Škody na motorovém vozidle

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.8.1.
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Pojištěni se vztahuje na povinnost člena orgánu nahradit škodu způsobenou pojištěné společnosti 
dle této pojistné smlouvy na motorovém vozidle přenechaném, ňa základě písemné smlouvy členu 
orgánu pro výkon jeho funkce, s přidělenou registrační značkou podle zákona č. 56/2001 Sb. o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Pojištěni se však vztahuje výlučně na 
povinnost nahradit škodu způsobenou na tomto motorovém vozidle. Pouze v tomto rozsahu se 
neuplatní výluka či. 3 odst. 4) bod 1) pism. r) ZPP O 2014/02.
Pojištěni se však nevztahuje na škodu způsobenou:
i) na pneumatikách a discích kol motorového vozidla, nešlo-li o škodu způsobenou při dopravní

ii) zanedbáním předepsané obsluhy a údržby nebo nedodržením technologického postupu,
iii) v důsledku požití nebo aplikace alkoholu, drog nebo jiných psychotropních a omamných látek;

• Poškození nebo zničení přenechaných věci
Pojištění se vztahuje na povinnost člena orgánu nahradit škodu způsobenou pojištěné společnosti 
dle této pojistné smlouvy poškozením či zničením přenechaných věci, které se obvykle v souvislosti 
s výkonem funkce člena orgánu přenechávají (mobilní telefon, notebook apod.). Pouze v tomto 
smyslu se neuplatní výluka čl. 3 odst. 4 bod 1) plsm. j) ZPP O 2014/02.

Základní rozsah pojištěni pro pojištěné činnosti dle čl. 3.3. je vymezen čl. 3 ZPP OP 2014/02 
a následujícími ujednáním:
Výluka dle čl. čl. 3, odst. 4, bod 1), písm. w) ZPP OP 2014/02 se ruší a nebude uplatněna.

Odchylně od čl 5, odst. 1 ZPP OP 2014/02 se pojištěni vztahuje i na ty případy, ve kterých 
se pojištěný účastní nebo má účastnit při prováděni nebo realizaci výrobku nebo díla jakýmkoliv 
způsobem a to i jako generální dodavatel, subdodavatel stavby či stavební dozor.

2.9.3. Odchylně od čl. 3, odst. 4., bod 1), písm. ee) ZPP OP 2014/02 se pojištěni vztahuje na povinnost
k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené osobám blízkým pojištěnému nebo majetkově propojeným 
osobám.

2.10. Pro vyloučeni pochybnosti se ujednává, že se pojištěni vztahuje k náhradě škody nebo jiné újmy
způsobené osobami (zaměstnancem, zmocněncem nebo jiným pomocníkem), které použil pojištěny 
při své činnosti. Tímto ujednáním není dotčen případný postih ze strany pojistitele tam, kde to právní 
předpisy umožňují.
Ujednává se, že pojištěný má právo, aby za něj pojistitel uhradil částku, kterou je pojištěný povinen 
uhradit z důvodu ručení dle § 2914 NOZ, v rozsahu v jakém by vzniklo právo na plněni pokud by 
pojištěný újmu způsobil sám. Tím není dotčeno právo pojistitele na postih vuci jiné osobě, která škodu 
nebo jinou újmu způsobila.

2.12. Ujednáni pro případ pojištěni konsorcia / pracovní skupiny a díla
2.12.1. Ujednává se, že pojistnlk sděl! pojistiteli v dostatečném rozsahu a s dostatečným časovým odstupem 

údaje o budoucím realizovaném díle a pojistitel po posouzeni rizika rozhodne o přijetí díla do pojištění 
(vzor potvrzení o přijetí do pojištění přílohou č. 1 tohoto dodatku k pojistne smlouvě). Teprve na zaklade 
vydáni potvrzení se pojištěni rozšiřuje i na v něm uvedenou společnost a dílo. Pojistitel má právo
s náležitým zdůvodněním podle rozsahu a druhu díla vydáni potvrzeni odepřít a dílo do pojištění 
nepřijmout.

2.12.2. V případě, že pojistitel rozhodl o pojištěni níže uvedeného konsorcia / pracovní skupiny a díla do 
pojištěni a jako potvrzeni o tomto převzetí vystavil potvrzení, platí pro tuto smlouvu následující 
ujednání:
Ujednává se, že pojištěným dle této pojistné smlouvy je rovněž společnost, a to pouze a výhradně na 
povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené v souvislosti s realizaci zakazky/dlila 
uvedeném v potvrzeni o přijetí do pojištění vystaveném pojistitelem. Pro realizaci vyse uvedeného díla 
uzavřela společnost Metrostav a.s. se společností uvedenou v potvrzení o přijeti do pojištěni 
konsorcium nebo pracovní skupinu (ARGE) dle německého nebo rakouského práva případně adekvátní 
právni uskupeni dle jiného právního řádu.

2.9.

2.9.1.
2.9.2.

2.11.
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Pojištěný je povinen k náhradě části škody nebo jiné újmy, která odpovídá výši jeho procentuálního 
podílu ve společnosti. Do výše uvedeného rozsahu se neuplatní výluka dle ČI. 3 odst. 4 bod 1) písm. c) 
ZPP O 2014/02 v části převzetí nebo uznání povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy stanovený nad 
rámec právními předpisy. Škody nebo jiné újmy vzniklé ze smluvních pokut a smluvních penále, 
smluvních úroků z prodleni a soudně nařízených pokut a dále z příslibů a záruk zůstávají nadále 
z pojištěni vyloučeny.

2.12.3. Ve vztahu k pojištění odpovědnosti konsorcia / pracovní skupiny ARGE pro společnou realizaci díla
platí, že jedním z členů konsorcia jako pojistníkem budou vždy uzavírány samostatné pojistné smlouvy 
o pojištění odpovědnosti (dále jen .Smlouva 1“) ve prospěch ostatních členů konsorcia / pracovní 
skupiny. Pojištění dle .Smlouvy 1" má poté přednost před pojištěním řešeným v tomto ujednáni, odst 1, 
2 a primárně bude plněno ze „Smlouvy 1". Teprve v případě, že nebude „Smlouva 1“ uzavřena, 
nastupuje pojištěni dle ujednání a této pojistné smlouvy. Dle'tohoto ujednáni a této pojistné smlouvy 
nastupuje pojištění také podpůrně pro případy, kdy limity pojistného plněni nebo rozsah převyšují limity 
nebo rozsah dle „Smlouvy 1".

2.13. Nemajetková újma

Pojištěni se na rozdíl od či. 3, odst. 4., bod 1), plsm. e) ZPP O 2014/02, případně ZPP OP 2014/02 
vztahuje na nemajetkovou újmu způsobenou na přirozených právech člověka nebo na pověsti nebo 
soukromí právnické osoby.
Z pojištění je vyloučena nemajetková újma způsobená
a) urážkou, pomluvou;
b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
c) porušením práv duševního vlastnictví.

2.14. Odchylně od čl. 2, bod b) VPP O 2014/01 se hrubou nedbalosti se pro účely pojištěni dle této pojistné 
smlouvy rozumí taková forma nedbalosti, kdy došlo k zvlášť závažnému zanedbáni nutné opatrnosti a 
obezřetnosti, zvlášť závažnému porušeni právních předpisů nebo smluvně převzatých povinnosti, které 
svědčí o lehkomyslném přístupu pojištěného k plněni svých povinností a zřejmé bezohlednosti k 
zájmům jiných osob.

2.15. Ujednává se, že spoluúčast pojištěné společnosti Metrostav a.s. na každé pojistné události vzniklé v 
souvllostl s realizaci díla „Od zámku Fýrdlant k zámku CzochaD (skládající se z části: „Rekonstrukce 
silnice 111/03511 - Frýdlant - Kunratice - st hranice", „Rekonstrukce silnice III/2909 Raspenava - Krásný 
Les", „Rekonstrukce silnice 111/2918 a 111/2915 Dolní Řasníce - Srbská - státní hranice" 
silnice 11/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice", „Rekonstrukce silnice 111/2919 Nové Město pod 
Smrkem - Horní Řasníce") pro objednatele Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI. ve výši 3 000 EUR.

Ujednává se, že spoluúčast pojištěné společnosti Metrostav a.s. na každé pojistné události vzniklé v 
souvilosti s realizaci díla „Stavebni úpravy pokojů LD Sadový Pramen, VLL Karlovy Vary" pro 
objednatele Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, se sídlem Magnitogorská 12/1494, 101 00, Praha 
10, IČO: 00000582 ve výši 50 000 Kč.

Ujednává se, že spoluúčast pojištěné společnosti Metrostav a.s. na každé pojistné události vzniklé v 
souvilosti s realizaci díla „Praha - Kbely, pojížděci dráhy - rekonstrukce - RE" pro objednatele Česká 
republika - Ministerstvo obrany, IČO: 601 62 694, ve výši 5 %, max. 100 000 Kč.

Ujednává se, že spoluúčast pojištěné společnosti Metrostav a.s. na každé pojistné události vzniklé v 
souvilosti s realizaci díla „Cyklistická stezka a chodník Hradiště - průmyslová zóna Písek - 
objednatele Město Písek, IČO: 00249998, ve výši 10 %, max. 100 000 Kč.

V případě, že je v pojistné smlouvě sjednána spoluúčast pro vybraná pojistná nebezpečí nižší 
než než je uvedeno výše, tak i pro pojistné události v souvislosti s realizaci výše uvedeného díla 
zůstává zachována v platnosti sjednaná nižší spoluúčast.

2.16. Ujednává se, že výhradně v souvislosti s realizaci zakázky „D48 Rybí - MÚK Rychaltic8" realizovanou 
pro zdavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem 14000 Praha - Nusle, Na Pankráci 546/56 IČO:

Rekonstrukcei v

1. Etapa" pro
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65993390 se pojištění v rozsahu definovaném v Cl. 2.10. a pro pojištěný předmět činnosti dle cl. 3.3. 
této pojistné smlouvy je pojištěným dle této pojistné smlouvy rovněž:

8.ybfeznaS4812y2a, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČO: 27717089

Pražská t?495ffi?České''Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, Česká republika, IČO: 48035599

Praha 9,^ Klíčovu 9, PSČ 19000, Česká republika, IČO: 26177005

2 17 Ujednává se, že pro činnost v souvislosti s realizací projektu/díla „Malá vodní elektrárny Veletov, 
modernizace a rekonstrukce11 odchylně od Cl. 5.1. sjednává časový rozsah pojištění 
loss occurrance, tedy:
Odchylně od čl. 3, odst. 2. ZPP O 2014/02 se pojištěni vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě 
škody nebo jiné újmy, která nastane v době trvání pojistné smlouvy.

Pojištěný předmět činnosti 
3.1. Výkon činností, ke kterým je pojištěný oprávněn na základě výpisu z ohchodnfm rejstříku výpisu

právní subjektivity) v rámci společné smlouvy o společenství.
Pronájem objektů, ke kterému je pojištěný oprávněn a nevyžaduje zvláštního oprávněni nebo povolení.

3 3 Výkon projektové činnosti ve výstavbě, inženýrské činnosti v investiční výstavbě, realitní činnosti, 
zeměměřických činnosti, činnosti geodeta, kartografické činnosti, organizačního zajištění správy 
nemovitostí, bytových a nebytových prostor, projektováni*: a konštruavame_e!ektnckych;Zanaden[. 
činnosti stavebního dozoru i

3.

3.2.

ochrany zdraví při práci a správě nemovitostí, poradenská a konzultační činnost, zpracovaní odborných 
studií a posudků, testování, měření, analýzy a kontroly, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a 
technických věd nebo společenských věd, činnost účetních poradců, vedení u*etn,ch^edení da*?Vé 
evidenceke, činnost hlavního důlního měřiče, realitní činnost, opravy a odborné prohlídky a odtorné 
zkoušky vyhrazených technických zařízení, služby související s počítačovým zpracováním udaju,

pojistné smlouvy.

Územní rozsah pojištění

Turecka).

4.

Časový rozsah pojištění5.
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Časový rozsah pojištění pro pojištěné činnosti dle Cl. 3.1 a 3.2. této smlouvy.

5.1.1. V souladu s Cl. 3, odst 2 ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě 
škody nebo jiné újmy, pokud za ni odpovídá v důsledku příčiny vzniku škody nebo jiné újmy z doby 
trváni pojištěni sjednané dle této pojistné smlouvy. Škoda nebo jiná újma, ke které dojde v době trvání 
pojištění, na základě příčiny vzniku škody nebo jiné újmy z doby před uzavřením pojistné smlouvy
je pojištěním kryta pouze tehdy, pokud pojištěnému tato příčina v době uzavřeni pojistné smlouvy 
nemohla být známa.

5.1.2. Tato pojistná smlouva zaručuje návaznost pojistného krytí z pojistných smluv č. 2906900432, 
2916286665, 2923336487, 2927895827, 2931309575, 2934393618, 2928408422, č. 2938022056,
č. 2942318672, č. 2945990634 a č. 2948826934 uzavřených ve prospěch pojištěných dle této pojistné 
smlouvy u pojistitele Generali Pojišťovna a.s. na které tato pojistná smlouva navazuje a"to v rozsahu 
výše uvedených pojistných smluv.

5.1.3. Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného Metrostav a.s., IČ: 00014915 
k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé v době trváni pojištěni dle této pojistné smlouvy, 
pojištěný Metrostav a.s. odpovídá v důsledku činnosti společnosti Metrostav SK a.s., IČ 
a to jako její právní nástupce, na kterého přešli všechny práva a povinnosti zaniklé společnosti 
Metrostav SK a.s.

Časový rozsah pojištěni pro pojištěné činnosti dle čl. 3.3. této smlouvy.

5.2.1. V souladu s čl. 3, odst. 2 ZPP OP 2014/02 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě 
škody nebo Jiné újmy, ke které dojde v době trvání pojištění, pokud příčina vzniku škody nebo jiné újmy 
vznikne v době trvání pojištění a pokud právo na náhradu škody nebo jiné újmy bylo poprvé písemně 
uplatněno vůči pojištěnému v době trvání pojištěni.

5.2.2. Tato pojistná smlouva zaručuje návaznost pojistného krytí z pojistných smluv č. 2942318672, 
č. 2945990634 a č. 2948826934 uzavřených ve prospěch pojištěných dle této pojistné smlouvy
u pojistitele Generali Pojišťovna a.s. na kterou tato pojistná smlouva navazuje a to v rozsahu výše 
uvedených pojistných smluv.

5.1.

1

za kterou 
:35721278

5.2.

Limit pojistného plněni, spoluúčast6.

Spoluúčast Sjednáno pro
pojištěného

Rozsah pojištěni Limit / sublimit 
pojisntého plněníPojistné nebezpečí dle

pro všechny
pojištěné100 000 000 J<£ 20 000 KčZákladní rozsah pojištěni čl. 2.2.

Skoda nebo jiná újma
z vlastnických, nájemních 
a obdobných vztahů

pro všechny 
pojištěné100 000 000 Kč 20 000 Kččl. 2.3.1.

pro všechny
pojištěné

Škoda nebo jiná újma způsobená 
vadou výrobku

100 000 000 Kč 20 000 Kččl. 2.3.2.
pro všechny
pojištěné

Regresní náhrady ze zdravotního 
nebo nemocenského pojištěni 20 000 000 Kč 10 000 Kččl. 2.3.3.

pro všechny
pojištěné

Čistě finanční škoda vč. pokut
a penále

20 000 Kč30 000 000 Kččl. 2.3.4.

pro všechny
pojištěné5 000 000 Kč 5 000 KčPraktické vyučováni čl. 2.4.1
pro všechny 
pojištěné100 000 000 Kč 20 000 KčProvádění staveb čl. 2.4.2.
pro všechny
pojištěné

DPP O 03 
a čl. 2,5. 20 000 000 Kč 20 000 KčVěci třetich osob

pro všechny
pojištěnéviz. DPP O 04viz. DPP O 04Věci vnesené a odložené DPP O 04

pro všechny
pojištěné

Věci zaměstnanců 
a návštěvníků viz. DPP O 05viz. DPP O 05DPP O 05
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Sjednáno pro 
pojištěného

SpoluúčastLimit I sublímit 
poiisntého plněni

Rozsah pojištění
Pojistné nebezpečí dle pro všechny

pojištěné20 000 Kč10 000 000 KčDPP O 08Životni prostředí
pro všechny
pojištěné20 000 Kč50 000 000 KčDPP O 09Křížová odpovědnost 5
pro všechny
pojištěné5 000 Kč5 000 000 KčDPP O 07Onemocnění z potravin
č. 1Čistě finanční škoda způsobená 20 000 Kč5 000 000 KčDPP O 10

výrobkem pro všechny
pojištěné20 000 Kč50 000 000 KčČI. 2.14.Nemajetková újma
pro všechny
pojištěné10 000 Kč10 000 000 KčČI. 2.6.Pohřešováni a ztráta
pro všechny
pojištěnéSkoda nebo jiná újma způsobená

azbestem 
20 000 Kč5 000 000 Kčči. 2.7.

dle ustanoveni 
či. 2.8.

Odpovědnost člena orgánu
společnosti za škodu na věcech 
přenechaných k výkonu funkce

5 000 Kč5 000 000 Kčči. 2.8.
pro všechny 
pojištěné20 000 KčZákladní rozsah pojištěni -

pojištěni profesní odpovědnosti
20 000 000 Kččl. 2.9.

pro všechny
pojištěné20 000 Kč10 000 000 KčDPP OP 21Sesuv a sesedání
pro všechny
pojištěné20 000 Kč10 000 000 Kč61.2.13.Nemajetková újma 

plněni sjednaného pro zákaldnl rozsah pojištěni pro pojištěného c. 1).

Celkový limit pojistného plnění

pojistného plněn! sjednaného v čl. 6. této pojistné smlouvy pro zakladni rozsah pojištěni.

Pojistné a úhrada pojistného
Pojistné je stanoveno na základě výše ročního obratu pojištěného z pojištěné Činnosti.

pro další pojistné obdob! pojistitel navrhne novou výši pojistného.
Roční obrat čin! 20 891 467 228 Kč.
Pojistitel se zavazuje poskytnout pojistnlkovi za sjednanou dobu pojištěni, 'edyntinimálnídobu trvání

ffi VR^02014^0° je pojistníkpovinen vrátit pojistiteli částku odpovídajíc! pokutěstevěza cejou 
pojištění (tj. rozdílu mezi celkovou částkou pojistného za dobu trváni pojištěni^ ty tyl 

pojistnlkpovinen uhradit, pokud by mu nebyla poskytnuta sleva a cástiy WjtojtaktereJP01"® 
pojistné smlouvy). Vyúčtování tohoto doplatku pojistného provede pojistitel a doplatek je splatný n 
základě faktury zaslané pojistitelem.

7.

8.

8.1.

dobu
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8.2. Rekapitulace pojistného, splátky

8.3. Pojistné se sjednává jako běžné.

V případě področnich splátek se ujednává, že pojistitel neuplatňuje přirážku za področní způsob platby 
Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na délku pojistného období. Platba bude 
prováděna na účet zplnomocněného makléře.
Bonřfikační doložka

Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné 
smlouvy za hodnocené období (jeden pojistný rok). Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy 
nižší nez procento smluvně stanovené, přiznají pojistitelé bonifikaci následovně:
Škodní průběh 
do 15 % 
do 25 % 
do 35 %

8.4.

výše bonifikace 
15%
10%
5%

Definice nároku:
pqjistn'13 bd^bf01 b0nifikace vzniká při dosa2ení příznivého škodnfho průběhu za sjednané

2. Škodní průběh je poměr mezi vyplaceným plněním v hodnoceném období (vč. rezervy na škody 
vzniklé, nahlášené, ale v době výpočtu škodného průběhu nevyplacené) a zaplaceným pojistným 
za hodnocené obdob! (specifikované v pojistné smlouvě) vyjádřený v procentech. Od vyplaceného 
plněni pojistitel odečítá přijaté regresy.

3. Uplatnit nárok na bonifikaci lze do tři měsíců po uplynutí hodnoceného období. Na základě žádosti 
vyhodnotí pojistitel škodní průběh za účelem stanovení nároku na bonifikaci, nejdříve však tři 
měsíce po uplynutí vyhodnocovaného období, nejpozději však do šesti měsíců po skončení 
hodnoceného období. Případné rozpouštění 
přepočet škodnfho průběhu hodnoceného období.

4. Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného za hodnocené období. 
Nárok nevznikne pil ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím jednoho pojistného roku

5. Pojistitel poukáže jednorázově bonifikaci pojistníkovi do tří měsíců ode dne, kdy o ni pojistník 
požádal, nejdříve však tři měsíce po uplynuti vyhodnocovaného období.

6' Vp?padě' že P°j'stnIk P° uzavření vyhodnocovaného období uplatní nárok na plnění z pojistné 
události v takové výši, která zpětně ruší nárok nebo mění výši bonifikace, sníží pojistitel plnění 
z pojistné události o částku odpovídající přeplacené bonifikaci, nebo pojistník vrátí celou bonifikaci 
nebo část odpovídající přeplatku.

7. Překročl-li však celkový škodní průběh od počátku trvání pojistné smlouvy 50 %, nevznikne nárok 
na vyplacení bonifikace za hodnocené období ani za následující pojistné roky po hodnoceném

1.

po výše uvedené lhůtě nebude důvodem prorezerv

sin



období, a to do doby než škodní průběh klesne pod 50%. Škodní průběh pro tyto ucely je poměr 
mezi vyplaceným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlasene, ale v době vypočtu škodného 
průběhu nevyplacené) a zaplaceným pojistným od počátku trvaní pojistné smlouvy vyjádřeny v 
procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.

Počátek a doba trvání pojištění ^
Pojištění se sjednává na dobu určitou a to na dobu tří let s počátkem pojištěni dne 15.6 
Pojistným obdobím je jeden rok.

týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvám pojištění dle této pojistné 
smlouvy nemá zájem.

9.2. Ujednává se, že se touto pojistnou smlouvou ke dni 15.6. 2018 ukončuje pojistná smlouva 
č. 2948826934, na kterou pojištěni dle této pojistné smlouvy navazuje.

.2018.
9.1.

10. Prohlášení pojistníka/pojištěného
Pojistník prohlašuje, že převzal a před uzavřením pojistné smlouvy bylMmlmwi se všemi JjMMinM

a^rasahem^podmlnkamfipojištěn? souhlasí. PojistS^We, * přeď uzavřením pojistné smlouvy

KjSkprohtašuy^pStel^ripfed uzavřeném smlouvy všechny své pojistné^třeby 
a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemá. Pojistník próNaftuje,

že mu 
zavazuje 
ho mohou 
plněni).ssssssssasssr
záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízeni a záchrannou službu povinnosti mjenhjwti.
. pojistník zmocňuje pojistitele, resp. jim pověřenou osobu, aby ve všech hzemch probíhajlcích 
v souvislosti se škodní událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisu

• Sistníkzmocňuje pojistitele^ nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se setřením

Škodních události a s výplatou pojistných plněni. ., . . ,
Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel sděloval osobám opravněnym k pnjetl p^stneho plnenl 
(napf v souvislosti s případnou vinkulaci pojistného plnění nebo zřízením zástavního práva 
k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištěni sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto 
rozsahu ho pojistník zprošťuje povinnosti mlčenlivosti.

KMSf SSEK
ověřil a jsou pravdivé a úplné. Pojistník se zavazuje bez zbytečného odkladu
případné změny (včetně změn osobních údajů) a je si vědom príp. negativních následku nenahlášeni 
změn (zejména při doručováni korespondence).
Poiistník prohlašuje že je oprávněn výše uvedené prohlášeni učinit i jménem pojištěného, je-li osobou 
odlišnou od pojistnlka. Pro tento případ se zavazuje, že seznámí pojištěného s obsahem pojistné
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smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek a s ostatních relevantních dokumentů a informací 
sdělených pojistitelem.

Pojistnfk prohlašuje, že byl informován o zpracováni osobních údajů (viz. příloha Stručná informace 
o zpracování osobních údajů) a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na 
www.generali.cz v sekci Osobni údaje a dále v obchodních místech pojistitele. Pojistník se zavazuje, že 
v tamto rozsahu vhodným způsobem informuje i pojištěné a dále se zavazuje, že pojistiteli bezodkladně 
oznámí případné změny osobních údajů. *

Informace o platném právu a řešení stížností

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém 
jazyce a pojistitel s klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se 
v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak.

V případě nespokojenosti se s případnou stížnosti může pojistník obrátit na pojistitele také elektronicky, 
a to na e-mailovou adresu stiznosti.cz@qenerali.com. V případě, že pojistník neni spokojen s vyřízením 
stížnosti, nesouhlasí s ním nebo neobdržel reakci na svoji stížnost, může 
se obrátit na kancelář ombudsmana společnosti Generali Pojišťovna a.s.
Se stížností se může pojistník obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28,115 03 Praha 1, 
která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.
Další informace o způsobu vyřizováni stížnosti také pojistník získá na internetových stránkách 
www.aenerali.cz.

11.

Mimosoudní řešení sporů

V případě sporu z pojistné smlouvy jsou k jeho rozhodnuti příslušné obecné soudy.
V případě spotřebitelských sporů z neživotního pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor 
mimosoudně před Českou obchodní inspekci www.coi.cz.

12.

13. Ujednání k registru smluv

Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejněni podle zákona 
6. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) povinen uveřejnit 
pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně 
informovat pojistitele o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky 
ID: bcmp6yp. Pojistník je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré 
informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, nezveřejňují (především se jedná o osobni údaje a obchodní tajemství pojistitele, 
přičemž za obchodní tajemství pojistitel považuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečení 
majetku; o bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; 
o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/bonusu. 
Nezajistí-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) podle předchozího odstavce ani 
ve lhůtě 30 dni ode dne jejího uzavření, je oprávněn tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) uveřejnit 
pojistitel. V takovém případě pojistník výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejich 
dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, pojistník potvrzuje, že 
pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. 
Uveřejnění nepředstavuje porušeni povinnosti mlčenlivosti pojistitele.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Tato pojistná smlouva nabývá účinnosti dnem počátku pojištěni.
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Tato pojistná smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž pojistník obdrží 4 
vyhotoveni, pojistitel jedno vyhotoveni a jedno vyhotoveni zplnocmoněný makléř.

Nedílnou součásti pojistné smlouvy jsou podle rozsahu sjednaného pojištění: Všeobecné pojistné 
podmínky pro pojištěni odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištěni _ 
odpovědnosti ZPP O 2014/02, doplňkové pojistné podmínky (DPP), jsou-li ve smlouvě výslovné 
uvedeny.
. VPP O 2014/01

DPP O 0? DPP O M0DPP04£2 DPP O 07, DPP O 08, DPP O 09, DPP O 10. DPP OP 21
• Informace pro klienta
• Stručná informace o zpracování osobních údajů
Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel použil informace uvedené v této pojistné smlouvě 
pro svou referenční listinu.
Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně 
odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky.
Obě smluvní strany prohlašuji, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísni
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost smlouvy potvrzují svým podpisem.

za pojfstnlka 
Metrostkv a.s.

14.2.

14.3.

i

14.4.

14.5.

14.6.

M 06. 20!8
....... dne.........V Praze dne 13.6. 2018 

za pojistitele 
Generali Pojišťovna a.s.

lng. František Kočí 
člen představenstva

Jíň-BěIab!av!-iAr \ .. 
předseda představenstva

Mgr. Jakub Zika 
upisovatel senior

lng. Danie/Krupička 
vedoucí upisovatel

Vystavil:
lng. Daniel Krupička, Korporátni a průmyslové pojištěni 
pozn. pro pojistitele: kód činnosti — 11322,11316 PRP
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neobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti 
(VPP O 2014/01) M

GENERALI
Obsah:
Oénak 1 Úvodní ustanoveni 
Článek 2 Vyklad pojmů 
Ůándt3 Uzavření a změny pojistné smlouvy 
Qánek4 Vznik a trvání pojištěni; pojistné období 
Článek 5 Změny účastníků pojištění, přechod práv a povinností 

a zákaz postoupeni smlouvy 
Článek 6 Zánik pojištěni
Článek? Hranicepcjstnéhoplnění,limH pojistnůioplněni 
Článek 6 Spoluúčast 
Článek 9 Pojistné 
Článek 10 Poplatky
Článek 11 Práva a povinnosti z pojištěni a následky Jepch porušeni
článek 12 Setřeni pojistné události a pqistné plněni
Článek 13 Rozsah pojistného plnění
článek 14 Zachraňovat* náWady
Článek 15 Forma jednáni
Článek 16 Doručování
Článek 17 Rozhodné právo

Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Pojištění, které sjednává Getterali Pojišťovna as, se sídlem Bělehradská 132. 

Praha 2,120 84, Česká republika (dále jen .pojistitel-) a pojlstnlk, se lidí pojistnou 
smlouvou, těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištěni odpovědnosti, 
zvláštními pojistnými podmínkami, doplňkovými pojWnýml podmínkami, sazební
kem administrativních poplatků, zákonem 6.89/2012 Sb„ občanský zákonk (dále 
Jen .občanský zákonlk-j a ostatními obecně závaznými právnrml předpisy České 
republky

2) Pqištění se sjednává jako škodové.
3) Ujednáni pojistné smlouvy mají přednost před ustanoveními pojistných podmínek 

s tím, že doplňkové mql přednost před zvláštními a zvláštní mají přednost před 
všeobecnými. Ustanovení popslných podmínek mají přednost před ustanoveními 
právních předpisů. Nejsou-tl některé práva a povinnosti účastníků pcjštěnf, jakož
i pojmy a definice upraveny v pojistné smlouvě nebo vpojstných podmínkách. 5dí 
se občanským z3conlkem.

4) Pojstnik, prýštěný Ida® účastníci pojištění rusý povinnost jednat poctivě, pravdivé 
a úplně odpovědět na všechny dotazy a Normovat druhou stranu o skutečnostech 
podstatných pro uzavření smlouvy, Jak je bBe popsáno v pojistných podmfrkách. 
Žádný z účastníků pqištění nemůže těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního

9 Je-li pqlstnikem podnikatel, předpokládá se, že jedná s odbornou znalosti, péči 
a obezřetně, a ujednává se, že se neuplatní ochranná ustanovení stanovená pro 
smlouvy uzavírané adhezním způsobem.

6) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vúfi pqistnárovi poskytnout jemu nebo 
jiné oprávněné osobě pqistné plněni’ naslane-li nehodlá událost krytá pojištěnou 
(pojistná událost), a pojistek se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné. Pojistná smlou
va je smlouva odvážná, kdy prospěch nebo neprospěch jedné ze smluvních stran 
závisí na nejsté události. Pojistné náleží pojistitel I v přfeadě, že nenastane pcýstná 
událost o je pqistné plnění nižší než zaplacené pojistné, naopak pcfstltet poskytuje 
pojistné plnění i vb výS převyšující pojstné. Povinnost smluvních stran plnit není 
vzájemně podmíněna a není ve vzájemné úměře.

i) osobou oprávněnou je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo 
na pqistné plnění; oprávněnou osobou je pojištěný;

j) pojištěným je osdba, na jejíž povinnost nahradit škodu nabo jinou újmu sa pqiště- 
nt vztahuje;

kj pojistnou dobou [e doba, na kterou bylo pojištěni jednáno:
l) pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou 

újmu, |e-ll zároveň spojen se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pqistné 
plnění;

m) pojistným nebezpečím je jednání (konáni nebo opomenutí) nebo protiprávní slav, 
které mohou vést ke vzniku pojstné události;

n| pojistným obdobím je časové období, za které se ptali pqistné; není-ti v pojistné 
smlouvě ujednána jinak, povaluje se za ujednané roční pqistné období;

o) pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvdané 
pojistným nebezpečím;

p) pojistným zájmem je oprávněná potfeba ochrany před následky pqistné události;
q) poškozeným je ten, tonu byla způsobena škoda nebo jiná újma a má právo 

na její náhradu; ’
r) povinným pojištěným je pqištění. u nějž je povinnost uzavřít pojistnou smlouvu 

uložena obecně závazným právním předpisem;
s) příčinou vznětu škody nebo jiné újmy Je jednáni (konáni nebo opomenuli) nebo 

protiprávní stav, v jehož důsledku vznikla škoda nebo jiné újma;
t) subtimltem se rozumí omezený limit pojistného phěrttejednaný v rámci limitu 

pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištěni nebo jiného Emitu pojist
ného plnění; sublmlt je vždy menší nebo nejvýše roven limitu pojistného plnění,
v jehož rámd je jednán a tyto trnitý se nesčtajt;

u) škodou je újma na jmění;
v) škodou čistá finanční je škoda, která nevyplývá z předchozí škody nebo 

nemajetkové újmy způsobBné ublížením na zdraví nebo usmrcením ani ze škody 
způsobené na hmotné movité věci nabo objektu;

w) škodou následnou finanční je škoda, která vyplývá z předchozí škody nebo 
nemajetkové újmy způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením nebo ze škody 
na hmotné movité věd nebo objektu;

z) škodným průběhem je podl (v procentech) vyplacených škod a vytvořených 
řezem za neuzavřené škody v daném období vůči zaplacenému pojistnému určené
mu pro krytí rizik v daném období;

y) účastníkem pojištěni je pojistitel a pojistek jakožto smluvní strany s dále pojiště
ný a každá de®osoba, které z pqištění vzniklo právo nebo povinnost;

z) újma zahrnuje újnu na jmění (škodu) a nemajetkovou újmu.

článek 3
Uzavřeni a změny pojistné smlouvy
1) Návrh pqistitete na uzavření pojistné smlouvy (dáte jen „nabídka") musí být píjat 

pojslnkem ve thůtě uvedené v nabídce. Není-t taková lhůta stanovena, musí být 
nabírfca přijata dojartooho měsíce ode dne jejího doručení pojistnlkovi. Nabídku 
pojistitele lze pňjmout také zaplacením pojistného a jeho splátky ve výši a lhůtě 
uvedené v nabídce.

2) Nabídku pojstitele nelze pojmout |ným způsobem než podle odst. 1 tohoto článku.
3) Obsahuje-li pějetí nabídky jakákoliv dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny S 

oddiytky, byť nemění podstatně podmínky nabídky pojstitele, považuje se taková 
odpověď za novou nabídku, kterou 6'ni pojstntk pojistitel. Tuto novou nabídku
může pojistitel přjmoiá do jednoho měsíce od jejího doručení. Jinak se považuje se 
2a odmítnutou.

4) Pokud není v pcýstné smlouvě ujednáno jinak, uzavírá se pojisteá smlouva na dobu 
neurčitou.

5) Pro nBbídku změny pojstné smlouvy se výše uvedená ustanovení použjíobdobně.
6) Pqistník je poválen Normovat pojištěného o sjednání pqištění v jeho prospěch 

a seznámit jej s obsahem smlouvy.

Článek 4
Vznik a trvání pojištěni; pojistná období
1) Pojištění vzniká dnem uvedeným v pqistné emiouvš. Není-li v pqistné smlouvě 

uveden jiný okamžk vzniku pqištění, vzniká pqištění dnem následujícím po uzavře
ni pojistné smlouvy.

2) Neni-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, sjednává se pojištění na dobu neurčitou 
s ročním pqístným obdobím, přičemž první pojstné období začíná dnem počátku 
pqištění. Následná pqistná období pak začínají běžet v den, jehož označeni se 
shoduje s dnem počátku pqištění’. Konec pojistného období připadá na den, který 
předchází dni. který se svým označením shoduje s dnem počátku pojištění, nenHI 
takový den v daném měsfci, připadne konec pqistného období na jeho poslední 
den.

3) Pokud je pojstné smlouva uzavřena na dobu určitou s automatickou pralonged, 
pak uplynutím dohodnuté doby pqištěn( nezanikne a smlouva se automaticky 
prodlužuje vidy na další pqistné období, pokud pojsíltd nebo pojstnlk nejméně 8 
týdnů před uplynutím pojstné doby druhé straně nesdělí, že na pojištění jíž nemá 
zájem.

Článek 5
Změny účastníků pojištění, přechod práv a povinnosti a zákaz postoupeni
smlouvy
1) V případě smrti pojstnlka zaniká pojištěni uplynutím pqistného období, za které 

ja ke dni smrti pojistnlka zaplaceno pqistné {byto-Ii dohodnuto placení pojistného 
ve splátkách, pak pojištění zaniká uplynutím časového období, ke kterému se 
vztahuje splátka pojistného zaplacená ke dni smrti pojstmka). Do pojištění vstupuje 
až do zánku pojištěni na místo pqiatnka jeho právní nástupce. Nebyl o-E ke dni 
smrti pojistnka pojistné dle výše uvedeného zaplaceno, zaniká pqištění’ dnem smrti 
pojistnlka.
Obdobně se postupuje i pn zinku pojstnka bez právrfho nástupce.
Smluvní sírany ujednávaji, že toto ustanoveni se použije také v případě pqištění 
cizího pqistného nebezpečí.

Článek 2 
Výklad pojmů
Pro účely sjednávaného pqištění platí tento výklad pqmú.
a) běžným pojistným je pojstné stanovené za pojstné období;
b) hrubou nedbalostí je jednán’ (konání nebo opomenuti), při kterém musel být vznik 

škody nebo jiné újmy předpokládán nebo očekáván a pqištšný věděl, že pň tako
vém jednání nebo opomenutí škoda nebo jiná újma nadané nebo může nastat, 
ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že nenastane, přfcadnš byl s jejím vznikem 
srozuměn nebo mu její vznik byl lhostejný,

0) jednorázovým pojistným je pqistné stanovené za celou dobu, na kterou bylo 
pojištění sjednáno;

d) náklady právního zastoupení jsou náklady v souvislosti s pojistnou události
- obhajoby do výše mrroosmtuvní odměny adúokáta v přípravném řízení a trast- 

nán řízení před soudem prvního stupně, vedanám proti pojištěnému;
- náklady řízení o náhradě škody nebo jiné ujmy a náWady právního zastoupení 

advokáta do výše mimosmtuvni odměny v tomto ifeenf, je-li pqištěný povinen 
tyto náWady uhradit

e) nemajetkovou újmou je zásah do právní stery poškozeného, který se nedotýká 
pJImo jeho majetkových práv, zejména újma na životě nabo zdraví; 
objektem je hmotná nemovitá věo a dále hmotné součásti práva stavby;

g) osobou blízkou |e přibuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo registrovaný 
partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby 
sobě navzqem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně 
pociťovala jako újmu vlastni’. Mé se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvag- 
řená nebo osoby, které spolu trvale žij;

h) osobami majetkově propojenými jsou
- společnici pojštěného a jejich blízké osoby;
- právnické osoby, ve kterých jsou pqištěný nebo osoby jemu blízké společníky, 

Seny nebo statutámlhil orgány nebo členy statutárních orgánů nebo jiných 
orgánů;

- právnická osoby, v nichž mají pqištěný nebo osoby jemu blízké podíl; v tom 
případě jsou majetkově propqenou osobou v tom v rozsahu, který odpovídá 
výši jejich procentuáMho podřu;
vtaslníd Jednotek ve společenství vlastníků; v tom případě jsou majetkově pro
pojenou osobou v tom rozsahu, který odpovídá výši procentuálního spoluvlast
nického podílu na společných;
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HPČlánek 9
Pojistné
1) Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištěni, ledaže je v příslušných 

nich předpisech či v pojistných podmínkách stanoveno, že má právo na pojistní 
i po zániku pojštění.

2) Pojistné se stanoví pomoci pojistné sazby, která na základě dlouhodobých zku
šenosti pojistitele a pojstného trhu, zejména s ohledem na pojistné nebezpečí, 
pojistná riziko, druh, způsob a rozsah pojištěné činnosti ČI vztahu, věcný, časový 
a uzemni rozsah pojištění, (mit pojstného plněni, škodný průběh, zabezpečuje 
trvalé splnění závazků pojistitele.

3) Je-li pojistné stanoveno na základě výše ročního pějmu, ročního obratu, počtu 
osob či jných jednotek d jiného měřitelného údaje, základem pro stanoveni výše 
pojistného je očekávaná výše takového údaje.

4) Není-li v pojistně smlouvě ujednáno jinak, sjednává se pqislné jako běžné.
5) Pojistné se platí v české méně, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Běžné 

pojistné je splatné prvního dne příslušného pojistného období a jednorázové pojist
né dnem počátku pojištěni, není-li v pofstné smlouvě dohodnuto jinak.

6) V pojistné smlouvě je možné dohodnout hrazení pojistného (jednorázového či 
běžného) ve splátkách. Jednotlivé splátky pojistného jsou splatné vždy prvním 
dnem období uvedených v pojistné smlouvě. Pro vyloučeni pochybností se uradí, 
že hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na déiku pojistného obdob' a pojistitel 
je oprávněn účtovat přirážku v procentech ročního pojstného.

7) Nenl-ii ujednána jinak, je pojistnik povinen hradit pojistné na bankovní účet a s va
riabilním symbolem určeným pojistitelem. Má se zato, že pojistné uhrazené pod 
správným variabilním symbolem určeným pojistitelem bylo uhrazeno pojistnlkem ů 
s jaho souhlasem jinou osobou. Pojistné uhrazené bez uvedení variabilního symbo
lu určeného pojistitelem nebo na jiný účet pojistitele není’ uhrazeno řádně a pojistní! 
je s jeho hrazením v prodlení.

8) Je-ti pcýstné hrazeno prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je pojistné uhra
zeno připsáním částky na účet pojistitele vedený u poskytovatele palebních služeb.

9) Dlužř-S pojStnk pojstné za více pojstných období a zaplacené pojistné není 
dostatečné k uhrazeni celého dluhu, uhradí se zaplaceným pojistným pohledávky 
na p op siné v pořadí, vjakém pD sobě vznikly.

10) Je-li pojistnik v prodlení s placenřn pojistného, poplatků a příslušenství pohledávky 
dlužného pojistného, bude ze zaplacené částky uhrazeno nejdříve dlužné pojistné, 
poté poplatky v pořadí podle jejich splatnosli, následně náklady spojené s vymáhá
ním dlužného pojistného a nakonec úrok z prodlení.

11) Pojistitel |e oprávněn odečíst od pojistného plnění dlužné částky pojistného a jiné 
splatné pohledávky ze všech pojištění sjednaných s pojistnlkem s výjimkou pojist
ných plnění z povinného pojištění.

12) PoskyU-li pojistitel pojstnkovi slevu z pojistného za sjednanou pojistnou dobu 
a pojištění zanikne 2 důvodů na straně pojistnika čl pojištěného před uplynutím 
takové doby, je pojistnik povinen zaplatit pojistiteli částku odpovídající takové 
poskytnuté slevě za celou dobu trváni' pojištění (tj. rozdflu mezi celkovou částkou 
pojistného za dobu trvání pojištěni, které by byl pojistné! povinen uhradit, pokud 
by mu nebyla poskytnuta sleva, a částky pojistného, které uhradil podle pojistné 
smlouvy).

13) Je-li pojstnlk v prodlení s placením pojstného, má pojistitel vedla práva požadovat 
úrok z pradlenív zákonné výši právo na náhradu nákladů spojených 8 upomfnáním 
a uplatňováním této pohledávky. Výše náhrady je uvedena v sazebníku administra
tivních poplatků.

14) Pojistitel má právo změnit výši běžného pojstného na další pojistné období
na základě pojistně matematických metod, pokud dojde ke změně následujících 
podmínek rozhodných pro jeho stanoveni:
a) změní-li se obecně závazné právní předpisy, kterými se řídí náhrada škody nebo 

jkié újmy nebo které mají vliv na stěnovaní výše pojistného plnění nebo kterými 
bude pojistitel dodatečně uložena nebo změněna povinnost jiného odvodu,
a tato povinnost bude mít vliv na změnu podmínek rozhodných pro stanovaní 
výše pojistného;

b) pckud celkový škodný piůběh všech pojistných smluv uzavřených pojistitelem
o povinném pojištění odpovědnosti sjednaných s pojistitelem, s Němkou pcjštění 
odpovědnosů z provazu vozidla, neumožňuje zajištění trvalé splnltelnosti závazků 
pojistitele z povinných pojištění odpovědnosti, s výjmkou pojštění odpovědnosti 
z provozu vozidla, zejména pokud takový celkový škodný piůběh přesahuje 100%;

c) pokud škodný průběh pojistných smluv o povinném pojištění odpovědnosli 
konkrétního pojištěného, s výjimkou pojištění odpovědnosti 2 provozu vozidla, 
přesahuje celkový škodný průbšh za všech pojistných smluv uzavřených pojis
titelem o povinném pojištění odpovědnosti, s výjimkou pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla.

15) Byla-B pojistná smlouva uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikání nebo jinému 
budoucímu zájmu, který nevznikne, mé poýstltel právo na přiměřenou odměnu
ve výši poloviny pojistného, které by pojistiteli |inak náleželo do okamžiru, kdy 
pqlslnk pojslileli tuto skutečnost oznámil.

16) Pojištění se pro nezaplacení pojistného nepřerušuje.

Článek 10
Poplatky
1) Pojistitel je oprávněn požadoval poplatky za úkony a služby, které jsou zejména:

a) spojené s činnostmi pojistitele konanými nad rámec jeho povinností stanove
ných právními předpisy nebo pojistnou smlouvou;

b) vyvolané porušením povinnosti ze strany některého z účastníků pojištěni';
c) prováděny z podnětu účastníka pojištění, v |eho prospěch nebo na jeho žádost,

2) Přehled úkonů a služeb, ze které je pojistitel oprávněn požadovat poplatek, a jeho 
výše jsou uvedeny v sazebníku administrativních poplatků, se kterým byl pojistnik 
seznámen před uzavřením pojistné smlouvy. V případě změny sazebníku admini
strativních je rozhodná výše poplatku podlá sazebníku platného ke dni provedení 
zpoplatňovaného úkonu či služby.

3) Pojistitel může sazebník administrativních poplatků měnit. Takovou změnu oznámí 
vhodným způsobem na svých internetových stránkách. Aktuální znění sazebníku je 
současně dostupné k nahlédnutí v sídle popsťitele a jeho obchodních místech.

4) Poplatek je splatný dnem provedení úkonu čl služby pojlstltatam, nanl-ll ve výzvě 
pojstitele uvedeno jinak. Je-i tak stanoveno. provede pojistitel požadovaný úkon či 
službu pouze za podmínky uhrazení příslušného poplatku.

Článek 11
Práva a povinnosti z pojištěni a následky jejich porušení
1) Pravdivá sdělení při sjednání pojistné smlouvy a při jejích změnách

Zájemce o pojštění. pojistnik a pojištěný jsou při jednání o uzavření pojistné

2) Dqde-S ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví majetku, s |ehož vlastnictvím 
pojištění souvisí, pojištěni nezaniká, pokud:
a) pojistnik zůstává spoluvlastníkem nebo vlastníkem majetku nebo
b) pojistnik se stane vlastníkem nebo spoluvlastníkem majetku.
To se uplatni i v případě, že k této změně dojde v důsledku smrti pojištěné osoby 
nebo při zániku pojištěné právnické osoby bez právního náslupce.

3) Dojde-li ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví majetku, s jehož vlastnictvím 
pojištění souvisí, který patří do společného jmění manželů, pojištění nezaniká, pokud: 
aj společné jniěni manželů zaniklo smrti a po2ůslBlý manžel je nadále vlastníkem

nebo spoluvlastníkem majetku. V případě, že společné jmění manželů zaniklo 
smrtí toho z manželů, který uzavřel popstnou smlouvu, vstupuje do pojištění 
na místo pojistnika pozůstalý manžel, který je nadále vlastníkem nebo spolu
vlastníkem majetku;

b) společné jmění manželů 2aniklo z Jného důvodu (např. rozvodem), v takovém 
případě přechází práva a povinnosti z pojištění na toho z manželů, který je 
nadále vlastrťkem nebo spoluvlastníkem majetku.

4) Pojistnou smlouvu nelze s výjimkou převodu pojistného kmene postoupit na třetí 
osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.

Článek 6
Zánik pojištění
1) Pojištění zaniká zejména:

a) dohodou smluvních stran;
b) uplynutím pojistné doby;
c) výpovědi pojištění pojistitelem nebo pojistnlkem zejména:

(i) doručenou druhé smluvní straně nejméně šest týdnů před koncem pojist
ného období; pojištění zanikne uplynutím pojistného období; pří doručení 
výpovědi později než ěeat týdnů před koncem pojistného období, zaniká 
pojištění ke kond následujícího pojistného období; povinné pojištění je 
pojistitel oprávněn vypovědět, Jen pokud to Jiný zákon připouští;

(#) doručenou druhé smluvní strsně do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné 
smlouvy; dnem doručeni výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní doba. 
jejímž uplynutím pcjlštění zanikne; povinné pojištění je pojistitel oprávněn 
vypovědět, jen pokud to jný zákon připouští;

(lii) doručenou druhé smluvní straně do tří měsíců ode dne oznámen' vzniku 
pojistné události; dnem doručení výpovědi počíná běžet měsíční výpovědní 
doba, jejímž uplynutím pojištění zankne; povinné pojištění je pojistitel opráv
něn vypovědět, jen pokud to jiný zákon připouští;

d) marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem v upomínce o zaplaceni dlužné
ho pojstného nebo jeho části;

e) oznámením změny vlastnictví majetku, s jehož vlastnictvím nebo spoluvlastnic
tvím pojištění souvisí, nenl-ii uvedeno jinak; změna vlastnictví musí být pojistiteli 
prokázána;

í) z dalších důvodů uvedených v občanském zákonku nebo jiných příslušných 
právních předpisech.

2) Pojštění dále zaniká:
a) rozhodnutím o úpadku nebo hrozícím úpadku pojistnika nebo pojištěného nebo 

zamítnutím insolvenčnfho návrhu pro nedostatek majetku pojistnika nebo pq'IŠ- 
těného, a to ke dni zveřejněni tohoto rozhodnutí, to neplatí v případě povinného 
pojištěni;

b) odstoupením od smlouvy v případě, že došlo k porušeni smlouvy podstatným 
způsobem; pojištění zanikne dnem doručení odstoupeni druhé straně; za pod
statné porušení smlouvy se považuje zejména porušení povinnosti, u nichž to 
bylo výslovně stanoveno v příslušných pojistných podmínkách nebo dohodnuto 
v pojistné smlouvě; za podstatné porušení smlouvy se považuje nesplnění po
kynů pojistitele, která byly účaslnku pojištění při sjednávání nebo během trváni 
pojištěni uloženy; od smlouvy povinného pojištění je oprávněn odstoupit pouze 
pojistnik;

c) nesouhlasem pojistnika s nově upravenou výši pojstného projeveným do jedno
ho měšce ode dne kdy se o změně dozvěděl; v tom případě pojštění zanikne 
uplynutím pojistného období, na které bylo pojistná zaplaceno. Pokud pojistně! 
v uvedené lhůtě pojistiteli svůj nesouhlas nedoručí, pojštění nezaniká a pojistitel 
má nárok na nově stanovené pqlstné;

d) výpovědí pojištění pojistitelem nebo pojistnlkem:
6) doručenou do dvou měsíců ode dne výplaty pojistného plnění nebo od pí

semného sdělení, že právo na pojistné plnění nevzniká. Výpovědní lhůta je 
jeden měsíc, jejím uplynutím pcjStění zanikne; povinné pojištění Je pojistitel 
oprávněn vypovědět, jen pokud to jiný zákon připouští;

(ii) doručenou do dvou měsíců od účinnosti právním předpisu, kterým došlo 
k rozšířeni povinnosti pojištěného k náhradě škody, resp. újmy nebo k 
rozšíření rozsahu škody, resp. ijmy. Výpovědní lhůta je jeden měsíc, jejím 
uplynutím pojištění zanikne; to neplatí v případě povinného pojištění.

řfífi

Článek 7
Hranice pojistného plněni, limit pojistného plnění
1) Horní hraníce pojistného plnění ja vymezena Hrnkem pojistného plněni. Limit pojist

ného plnění určuje pojistnik na vlastni odpovědnost.
2) Není-li ujednáno jinak, představme limit pojistného plnění hranici pojistného plněni, 

která se vztahuje na jednu pojistnou událost.
3) Za jednu pojstnou událost je považován také vznik povinnosti pojištěného nahradit 

všechny škody nebo jiné újmy vzniklé z téže příčiny nebo z více příčin, pokud mezi 
rimi existuje příčinná, časová nebo jiná přímá souvislost, bez ohledu na počet po
škozených (tzv. sériová škoda). Sériová škoda vzniká okamžikem, ve kterém došlo 
ke vzniku první škody, přičemž je rozhodný rozsah pojštění sjednaný v okamžiku 
vzniku první škody.

4) Pro rozšíření S omezeni rozsahu pojštění d jednotlivá volitelná připojištění může být 
ujednán sublimit.

^ Článek 8 
5 Spoluúčast
2 1) Je-li ujednáno, že oprávněné osobě půjde určité část úbytku majetku k tíži, není 
~ pojistitel povinen v rozsahu lakto ujednané spoluúčasli poskytnout pojistné plnění.
2 2) Výše spoluúčasti je uvedena v pojistná smlouvě nebo pojstných podmínkách.

Není-li ujednáno jinak, spoluúčast se odečítá od pojistného plnění pň každé pojistné 
události.

3) Je-li v případě souběhu pojistného plnění z různých rozsahů pqištěni sjednána 
různá výše spoluúčasli, bude uplatněna spoluúčast nejvyššl.
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A -louvy nebo o její změně povinni odpovědět pravdivě a úplně na písemné dotazy 
_ pojotitele Wo' se sjednávaného pojištění a povinni sdělit pojistiteli v písemné 
' (otm& všechny podstatné okolnosti, které |sou jim známy a které mají význam pro

rozhodnutí pojistitele, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmí
nek. Okolnosti, na které se pojistitel výslovně ptal. se za podstalné považují vždy.

2) Povinnosti ve vztahu k pojistnému riziku a další povinnosti v průběhu trvání poýštěni
a) Změní-S se okolnosti, které byly uvedeny ve smlouvě nebo na které se pojistitel 

tázal, tak podstatně, že zvyšuj pravděpodobnost vzniku pojistné události z vý
slovně ujednaného pojistného nebezpečí, zvýší se pojistné riziko. Pro posouzeni 
výše pojistného rizika jsou rozhodné mimo jiné:
" PojiStěná annost. její rozsah a změny, pištěné právní vztahy,

způsob užívání majetku, jeho stav a zabBzpečea';
(iii) rozsah náhrady škody nebo jiné újmy, k nfi může být pojištěný povinen.

b) PojlaMk a pojištěný |sou povinni oznámí ptfstíteí bez zbytečného odkladu 
změnu pojistného rizika nebo zánik pojistného nebezpečí. Změnu va výši 
ročního pojmu, ročního obratu, počtu osob S jiných jednotek 0 změnu ýného 
měřitelného údaje v jejich očekávané výši jsou povinni pojistnik a pojištěný 
oznámit pojistiteli nejpozděj 3 měsíce před koncem ročního pojistného období.

0 V popadá, že se v pojistné době pojistné riziko podstatně anSÍ, vzriká pojbtitet 
povinnost sníSt pojistné úměrně ke snížení pojistného rizika s účinností ode 
dna, kdy se o tomto snížení dozvěděl. V případě, že se v pojistné době pojstné 
riziko podstatně zvýší, má pojistitel za podmínek upravených v občanském 
zákoníku právo navrhnout novou výši pojistnSnviebo pojištění vypovědět.

d) Po uzavření ppýstné smlouvy nesmí pojistnik nebo pcjištěný bez souhlasu pojis
titele žádným způsobem zvyšovat pojistné riziko a nesmí popustit jeho zvýšení 
třetí osobou. Dozvf-C Se pojstmk nebo pojištěný, že bez jeho vědomí nebo vůle 
byto pojistné riziko zvýšeno, musí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
písemně oznámit pojistiteli.

e) Pojistnik je povinen prokázat k žádosti pojstitele svij pojistný zájem.
I) V případě, Že byla uzavřena pojistná smlouva se zřetelem k budoucšnu zájmu, 

ktetý nevznikl, má poýstrdk povinnost tuto skutečnost pojistiteli bezodkladně 
písemně oznámit

8) Pojistek a pojištěný jsou povinni si počínat tak, aby nedocházelo k újmám 
na hodnotách pojistného zájmu.

h) Pojistnik a pqlštěný jsou povinní umožnit pojistíte# nebo jím pověřeným osobám; 
B přezkoumání provozu a zařízení sloužících k ochraně života a zdraví, majet

ku a živolnho prostředí před vznikem škody nebo jiné újmy (zabezpečovací 
zařízení, požární zabezpečení apod.) a dodržování předpisů upravujících 
bezpečnost práce a Jiných obdobných předpisů; za tímto účelem j60U povi
nni umožnit tímto osobám vstup do provozoven, kancelářských a ostatních 
prostor pojištěného, pořídit fotodokumentaci a dále předložit na vyžádání 
k nahlédnuti a případnému pořízení kopí požárně technickou a další rele
vantní dokumentaci;

(ii) ověření správnosti a úptnosli podkledů rozhodných pro výpočet pqlstné- 
ho; za tímto účelem Jsou povinní zpřístupnit pojistiteli veškerou příslušnou 
dokumentaci a umožnit pořízeni jajch kopii; v případech a za podmínek 
stanovenými pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou jsou dále 
povinni předložit pojistiteli doklad o skutečné výS rozhodných údajů, a to 
i v průběhu trvání pojištění, ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení žádosti 
pojistitele.

3) Prevenční povinnosti a povinnosti v případě pojstné události
a) Pojištěný je povinen dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména;

(5 nesmí porušovat povinnosti směřující ke zmenšení nebezpečí nebo k jeho 
odvrácení, které jsou mu uloženy právníci předpisy nebo ne jejich základě, 
bezpečnostními a technickými normami 8nsbo které mu byly uloženy pcjte- 
Btalem, ani strpět podobná Jednáni třetích osob;

W řádně se starat o majetek, k Jehož vlastnictví, držbě, správě, užití, používáni 
a jinému nakládání s majetkem se poýštění vztahuje, udržovat jej v dobrém 
technickém stavu, provádět pravidelné předepsané revize, neužívat jej 
k jiným než stanoveným účelům nebo Jinak než stanoveným způsobém. 
a neprodleně odstranit každou závadu nebo nebezpečí, o kterém se dozvě
děl a které by mohlo mí vív na vznik pojistné události;

(i») na základě požadavků a pokynů pojislitele odstranit nedostatky a přjmout 
účelná opatření k zabránění vzniku škod S újem; i bez požadavku pojistitele 
odstranit nedostatky a příčiny, které vedly ke vzniku škod Q újem v minulosti; 

(v) pokud hrozí škoda nebo jiná újma, k jejímu odvrácení zakročit způsobem 
přiměřeným okolnostem.

b) V případě vzniku škodné události pojištěný:
10 |e povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit pojistiteli, 

podat mu pravdivé, úplné a nezkreslené vysvětlení vzniku a rozsahu násled
ků takové události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném 
pojištění, předlož# pojistiteli nezbytné doklady a doklady, které si pojistitel 
vyžádá;

(ii) ja povinen učinit veškerá opatřeni tak, aby minimalizoval rozsah a následky 
škodné událostí a postupoval podle pokynů pojistitele a pokud to okolnosti 
umož/iujf, tyto pokyny si vyžádat;

lil) je povinen na vlastní náklady zajistil důkazy o vzniku, plíSně. rozsahu 
a následcích ěkodné událostí a výši vzniklé škody či jiná újmy a poskytnout 
je pojistiteli;

(iv) je povinen umožnil pojistiteli nebo jžn pověřeným osobám šetřeni nezbytná 
pro posouzení nároku na pojstné plnění, zejména umožnit prohlídku poško
zené věci prozkoumat příčiny a rozsah škody nebo jiné újmy pro stanoveni 
výše pojistného plnění;

(v) je povinen neměnit stav způsobený škodnou událostí, zejména zdržet se 
oprav poškozeného majetku nebo odstraňováni zbytků zničeného majetku, 
dokud s lim pojistitel neprojeví souhlas; je-li ujednána doba, dokdy se má 
pojistitel vyjádřil, zaniká tato povinnost uplynutím této doby, nobyla-li tato 
doba ujednána, zaniká tato povinnost, nevyjádřf-B se pojistitel v době přimě
řené okolnostem, uplynutím 15 dnů od oznámení pojistné události pojatitel, 
pokud bylo potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo 
jných závažných důvodů s opravou majáku nebo s odstraněním jeho 
zbytků zacil dříve; v těchto případech je povinen zabezpečit dostatečné 
důkazy o rozsahu poškození, např. šetřentn provedeným potói nebo jinými 
vyšetřovacími orgány, lotogralíckým čl filmovým záznamem;

(vi) je povinen oznámit bez zbytečného odkladu orgánům Bnným v trestním, 
správním nebo přestupkovém řízení, popř. hasičskému záchrannému sboru 
vznik události, která nastala 2a okolnosti nasvědčujících spáchání trestného 
Snu nebo přestupku;

(vil) je povinen plnil oznamovací povinnosti uložené obecně závaznými právními 
předpisy;

M je povinen postupovat tak, aby pojistitel mohl vůS jinému uplatnit právo 
na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, které mu v souvislosti s pojist
nou událostí vzniklo;

M je povinen Wormovat poškozeného o úplatném' práva na pojistné phěni 
u pojistitele v souvislosti se škodnou události;

M je povinen oznámil pojistiteli be2 zbytečného odkladu, že poškozený uplatnil 
právo na náhradu škody nebo jiné újmy k jejS náhradě by mohla piště
nému vzniknout povinnost, a vyjádřit se k uplatněnému právu a výši škody 
nebo jiné újmy;

(xi) je povinen oznámil pojistitel! bez zbytečného odkladu, že poškozený uplatnil 
právo na néhratii škody nebo jiné újmy u orgánu veřejné mod nebo že bylo 
v souvislosti se škodnou událostí zahájeno trestní' řízení, a pokud si v řízení 
vedeném pro# němu zvolil právního zástupce, Informovat pojistitele o zvole
ném právním zástupci;

(xii) v případě uplatnění práva na náhradu škody nebo jiné újmy proti pojštěné- 
mu u orgárn veřejné moci je povinen postupovat v souladu s pokyny pcýsti- 
tele a informovat pojistitele o průběhu a výsledku řízení; pojištěný ja povinen 
sdělit a poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu veškeré úkony, 
podání či písemnosti, které bude v dané právní věci činit či zasiat soudu,
a veškerá sdělení, výzvy a rozhodnutí, která mu budou soudem sdělena 
S zaslána, a to tak, aby bylo pojistiteli umožněno na výše uvedená podání 
či úkony účinně reagovat; dále je povinen řízeni sa účastnit a postupovat 
v něm tak, aby věc byte meritomě projednána, neoprávněnému nároku 
na náhradu škody nebo jiné újmy sb účinně bránit a po dohodě s pojistite
lem využit opravných prostředků;

(xE) je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že se našla pohře
šovaná věc, za kterou pojistitel poskytl pojistná pnění; oprávněná osoba je 
P8k povmna vydái pojistiteli to, co na pojistném plněni poskytl, po odečteni 
přiměřených nákladů účelně vynaložených na odstraněni 2ávad vznMých 
v době. kdy byl zbaven možnosti s majetkem nakládat; 

piv) není oprávněn bez předchozího soutaasu pojistitele zcela nebo z části uznat 
nebo vyrovnat právo na náhradu škody nebo fné ujmy;

(xv) je povinen oznámit pojistUell bez zbytečného otWadu, že nátaada škody nebo 
jiné limy je uplatňována také z jiného titulu než odpovědností pištěného;

(xvi) je povinen vznést námitku promlčeni proti uplatněnému právu na náhradu 
škody nebo jaté újmy, pokud je důvodná;

(xvii) není oprávněn uzavřít bez předchozím souhlasu pojistitele s poškozeným 
dohodu o mimosoudním jednáni;

(xvfiD je povinen infdrmovat pqistiteie o tom, že si ujednal promlčecí ihůtu kratší 
než stanovaiou právními předpisy.

4) Následky potušeni povinnosti
a) V případě porušení povinností k pravdivým sdělením či jiných povinností před 

jednáním smlouvy:
(i) rnaji' pojistitel I pojistnik právo odstoupit od pojistné smlouvy za podmfnak 

stanovených v občanském zákonku; odstoupením od smlouvy se pojistná 
smlouva od počátku tuší; odstoupí-ll pojistnik od smlouvy, nahraď mu 
pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, 
zaplacené pojistné; snížené o to, co p případně z pojištění pln'!; odstoupil-# 
od smlouvy pojistitel, má právo taká na náklady spojené se vznikem
a správou pqjĚštěnl; paušální výši těchto nákladů nebo způsob jitích výpo- 
Qu může pojistíte! určit v sazebnku administrativních poplatků; odstoupí-lí 
pojistitel od smlouvy a získá)-# již účastník pojHlění pojistné plnění, nahradí 
v téže lhůtě pojistíte# to, co ze zaplaceného pojistného plněni přesahuje 
zaplacaná pojistná; od smlouvy povinného poptání Ja oprávněn odstoupit 
pouze pojstmk;

M má pojistitel právo snfflt pojstné plnění, byto-# v důsledku porušení povin
nosti pojlstnks nebo pojištěného při jednání o icavřenl smlouvy nebo o její’ 
změně ujednáno nižší pojstné, a to o takovou část, jaký je poměr pojistné
ho, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet;

(iii) má pojiBtíel právo odmítnout pojistné plněn!, byta-n příčinou pojistné udá
lostí skutečnost o které se dozvěděl až po vzniku pojstné událostí a kterou 
nemohl zjs« pň sjednávání pojištění nebo jeho 2měny v důsledku zaviněně 
nepravtžvě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů pojlslmkem 
nebo pojštěným, pokud by při znalosti této skutečnosti pň uzavírání smlou
vy tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by j uzavřel za jiných podmínek; 
odmítnuthi pojistného plnění pojištění zaniká.

b) V případě porušení povinnosti taném* zvýšení pojistného rizika má pcýstftel právo; 
0 vypovědět pojištění bez výpovědní doby; vypoví-li pojistíte! pcjištěrť, náleží

mu pojistné až do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo; jed
norázové pojstné náleží pojstíteli v tomto případě celé; povinné pištění je 
pojistitel oprávněn vypovědět, jen pokud to jiný zákon připouští;

(il) nastala-l po zvýšení rizika pojistná událost snfiit pojistné plnění úměrně 
k tomu, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které by měl 
Obdržet kdyby se byl o zvýšeni pojistného rizika z oznámení včas dozvěděl.

o) V případě porušení prevenčních povinností a povinností v případě vzniku škod
né události má pojsUtel právo:
0 snížit pojistné ptíiění, pokud pojistnik, pojištěný nebo oprávněná osoba po

ruší povinnosti stanovená právními předpisy nebo uložené pcjlslnou smlou
vou, nebo nesplní pokyny pojistitele, a takové porušení nebo nesplněni 
mělo podstatný iéiv na vznik pojistné události, jej průběh nebo na zvětšení 
rozsahu jejích následků nebo na zjištěni nebo určení výše pojistného plněni 
nebo na ztíženi nebo znemožnění provést vlastní šetřeni pojistitele zejméne 
ke zjištění oprávněnosti nároku na pojistné plněni nebo rozsahu škody, a to 
úměrně tomu, jaký vliv mělo uvedené porušeni na rozsah povinností pojisti
tele poskytnout pojistné plnění;

(ii) odmňnout plnění z pojistné smlouvy, jestBža oprávněná osoba uvede pň 
uplatňováni práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrobě 
zkreslené údaje týkající se rozsahu pojstné události nebo podstatné údaje 
týkající se této události zamlčí: odmítnutím pojslněho plnění pojištění neza
niká: odmítnuti podle tohoto ustanovenise neuplalnípro povinné pojištěni;

(ii) snížit pojistné plněni', jestliže pojistnik. pojištěný bez předchozího souhlasu 
pojistitele uznal bez vědomi pojislitele nárok na náhradu škody nebo jiné 
újmy nebo uzavřel dohodu o narovnáni nebo soudní smír s poškozeným 
nebo osobou, která tvrdí, že má na poj siném plnění právní zájem bez 
vědomí pojistitele; to samé platí pro ptjiad pravomocného rozhodnutí 
soudu o přiznání nároku na náhradu vůS pojištěnému na 2ákladě nečinnosti
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čó CnČlánek 14
Zaehranovaci náklady
1) Zachraňovacfmi náklady jsou účelně vynaložené náklady

a) na odvracení bezprostředně hrozící pojistné události,
b) na zmírnění následků již nastalé pojistné události nebo
c) vynaložené v důsledku plnění povinnosti odklidit poškozeny poj,Stěny majetek 

nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických a bezpečnostních důvodů.
2) Za bezprostředně hrozící pojistnou událost je považován stav, kdy by bez zasehu 

muselo ka vzniku pojistné události nevyhnutelně a nutně dojít, přičemž nebylo
možné vzniku škody a jiné újmy zabránit jiným způsobem

3) Vynaložil-li tyto náklady popslnlk účelně, má proti pojistiteli právo na |ejich náhradu, 
jakož i na náhradu škody, kterou v souvislosti s touto činností utrpS.

41 Zachraňmací náklady hredípcjistite! nad rámec limitu pof siného plněni do tgše 10%
limitu nebo suHimitu pojlsiného plnění sjetiianáho pra bezprostředně ohrožené
pojistné nebezpečí, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala 
ptáslná událost s ráž souvisí vynaložení 2achraňovacích nákladů naho vznik škody.

5) Jde-li o záchranu života a zdrávi osob, nahradí pojistitel zachraňovaci náklady
a utrpěnou škodu do výše 30 % z limitu nebo subllmltu pojistného plněni jednané
ho pro pojistné nebezpečí, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého 
nastala pojistná událost, s niž souvisí vynaloženi zachraňovacich nákladu nebo 
vznk škody.

6) Jiné náklady preventivní povahy pojistitel nehradí.

pojištěného (platební rozliaz, rozsudek pro zmeškáno, nebo na základe 
uznání nároku, vč. rozsudku pro uznání, bez vědomí pojistitele; odmítnutím 
pojistného plněni pojištění nezaniká; to nepláli pro povinné pojštění;

Ov) na náhradu nákladů, škody, pokud v důsledku porušení některé z povinnosti 
pojistnikem, pojištěným nebo oprávněnou osobou vznikne pojistiteli škoda 
nebo pojistitel zbytečně vynaloží náklady; pojistitel má právo na náhradu 
těchto nákladů nebo škody proti osobě, která škodu způsobila nebo vyna
loženi nákladů vyvolala.

5) Odpovědnost za plněrí povinnosti
Všechna ustanovení pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek a povinnosti 
vyplývající z právních předpisů, které se týkají pojištěného, se obdobně vztahuji 
i na pojistná®. na osobu, které byt předmět pojištění svěřen a na všechny osoby, 
které uplatňují právo na pojistné plnění. Pcjislnlk a pojštěný odpovídají za plněni 
předepsaných povinností ke zmírnění škody nebo jiné újmy a povinností směřujících 
k předcházení a odvrácení škod nebo jiných újem těmito osobami. Jsou-li tednáni 
nebo vědomost pojistnika nebo pojištěného právně významné, pnhfcží pojistitel také 
k jednání a vědomosti oprávněné osoby nebo osob jednajících z jejch podnelu 
nebo v jejich prospěch.

Článek 12
Setfenípojistné události a pojistné plném
1) Pojistitel ja povinen zahájit šetření pofstné události bez zbytečného odkladu 

po oznámení toho, kdo sb pokládá za oprávněnou osobu a s nastalou události 
spojuje požadavek na pojistné plnění, nebo osoby, která má na pcjlstném plněni 
právní zájem.

2) V případě, že výsledky šetření prokážou, ie osoba, která uplatnila právo na po- 
jlstné plnění, není oprávněnou osobou, sdělí jí pojistitel tuto skutečnost, jakmile je 
z výsledků šetření zřejmá.

3) Oprávněná osoba je povinna pojstiteli před výplatou pojistného plněni prokázat, ze
jl svědčí právo na pojistné plnění. . . _ . . ... ,

4) Pokud nemůže být šetření skončeno do 3 měsfcu od oznámení pojstné udalosu, 
je pojistitel povinen sdělit oprávněná osobě důvody, pro které nelze šetřeni ihonat; 
na žádost sdělí pojistitel důvody v písemné formě.

5) Pojistné plněni Je splatné do 15 dnů po ukončení Šetření nutného ke zjšlěnr exis
tence a rozsahu povinností pojstitele plnit. Šatřeníle skončeno, jakmile pojistíte! 
sběř jeho výsledky oprávněné osobě. Rozhoduje-li o důvodu nebo výši náhrady 
škody nebo jiné újmy orgán veřejné moci, vzniká povinnost poskytnout popstné 
plnění až po právní moci rozhodnutí příslušného orgánu. Pojistné plněni je splatné 
do 15 dnů od předloženi pravomocného rozhodnutí pojfctiteí.

6) Pojistné plnění poskytuje pojistitel poškozenému, poškozený však právo na plnění
proti pojistiteli nemá. .... , .

7! Pojistitel poskytuje pojistné plněni v penězích v tuzemské měně, pdcud není 
ujednáno jnak. Pro přepočet cM měny se pcuržpe kurzu oíidálně vyhtóšeného 
Českou národ™ bankou ke dni vzniku pojistné události. Má-t oprávněná osoba pn 
provádění opravy nebo náhrady souvisejfcf s pojistnou událostí ze zákona nárok 
na odpočet daně z přidané hodnoty (déle jen „DPH"), poskytne pojistitel plněni 
ve výši vyčíslené bez DPH, V případech, kdy oprávněná osoba tento narok nemá. 
poskytne poíslitel plnění ve výši vyčíslené včetně DPH.
Povinnost pojistitele plnit nevznikne, nebude-li v důsledku zásahu cizí mod, uznané 
a neuznané, pcjistnika, pojištěného nebo třetích osob možné zjištění a likvidace 
škody, jakož i plnění ostatních povinností pcýstitele. .

9) Pojistitel nehradí náklady spojené s uplalněnim pohledávky na pofstné plněni nebo
na zachraňovaď náklady. ...... . ..

10) Veškeré doklady týkající se pcjlštění včetně těch, které jsou předkládány k prolé
zání práva na pcjstné plnění, jsou účastníd pojištění povinni předkládat v českém 
jazyce. V případě dokladů v jiném jazyce je nutné předložit tento doklad spolu 
sjeho úředně ověřaným překladem do českého jazyka. Náklady na překlad hradí 
ten, kdo doklad předkládá. . ,

11) Pojistitel je oprávněn odečíst od pcjlstného plnění, jakož I od vraceného přeplatku 
pojistného, náklady, které pojistiteli vznikly v souvislosti s provedením plBlby z po
kynu účastníka pojštění prostřednictvím poštovní poukázky.

12) Oprávněná osoba může postoupit pohledávku na pojistné plněni pouze se souhla
sem pojistitele.

Článek 13
1) Rozsah pojistného pHéni pojistitele je omezen rozsehem náhrady škody nebo jiné

újmy, k níž je pojištěný podle právních předpisů povinen a sjednaným rozsahem 
pojištěni Poištěnf se vztahuje také na povinnost nahradit škodu nebo jinou limu 
pň porušení smluvní povinností, pokud tato smluvní povinnost nepřesahuje rozsah 
povinnosti při porušeni zákona. . , . . .

2) Plněni pojistitele z jedné pojistné události, včetně nákladů právního zastaveni, 
nepřesáhne 6mit pojistného plněni, jednaný v pojislné smlouvě.

3) Celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí, včetně nákladů pravnho 
zastoupení v jednom ročním pojistném období nepřesáhne dvojnásobek ímltu 
pojistného plnění sjednaného v popstné smlouvě.

4) Je-li pojištěni sjednáno na kratší dobu než jeden rok, nepřesáhne ceSrove plněni
2e všech pojistných událostí včetně nákladů právnho zastoupení limit pqistného 
plnění sjednaný v pqislné smlouvě. .

5) Je-i v pojistné smlouvě sjednáno volitelné připojištění nebo doplňkové připojištění 
lirrit pojistného plnění stanovený pro každé takové připojištěni Sní částku uvedenou 
v pojistné smlouvě a sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění.

6) Sublimit pro voítelná nebo doplňková připojištěni se sjednává pro jednu a všechny 
pojistné události v ročním pojistném období.

•N

Článek 16
Forma Jednání
1) Pojistná smlouva musí mít písemnou formu. ..

Právní jednání směřující ke změně pojištěni (včetně změny rozsahu pojištěn. S výše 
pojistného nebo jeho splatnosti) anebo k zániku pojištění musí byt učiněna v pfsem-

3) Potodsito poistitel vyžádá, musí být oznámeni fi jednání, pro které není písemná 
lorma vyžadována, dodatečně doplněna v písemné torně. K jednáním o oznáme
ním, která nebudou na výzvu pof stltele ve stanovené lhůtě doplněna v písemné

4) Pfeemná tomajedodržena zejména tehdy, je-li vlastnoručně podepsána jednající 
osobou, zaslána elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem Ca 
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.

Článek 16

1) K doručováni slouží záměna korespondenční adresa a kontaktní spojení, které 
účes Ink pojištění sděíl pojistitel v písemné formě & osobně po ověření sve totož
nosti. Korespondenční adresou je adresa bydliště nebo sídla, popř. I jiná adresa, 
kterou účastník pojštění pro tyto účely sdělil pojistiteli (v případě sdělení adresy 
osoby Odlišné od účastni® pojištění nese účastník pojištění důsledky plynoucí
z předávání korespondence mezi těmito osobami). Korespondenční adresou může 
být pouze adresa na území České republiky. Kontaktním spojením se pak rozumí 
zejména email a teletomí číslo účastni® pojištění.

2) Účastníci pojištěni jsou povinni oznámit pojstiteí bez zbytečného odkladu jakouko
liv změnu korespondenční adresy a kontártnlho Spojení.

3) Písemnosti mohou být doručovány rovněž na adresu zjištěnou v souladu správními 
předpisy, na které se účastník pojištěni zdržuje. Doručovat lze I prostřednictvím 
veřejné datové sítě do datové schránky nebo osobním předáním.

4) Bude-li jakékoliv právní jednání nebo oznámení, které nemusí být učiněno v písem
né torně, učiněno z kontaktního spcjenf sděleného pojistiteli, má se zei to, žei je 
učiněno příslušným účastokem pojištění. Takové právní jednání h oznámení bude 
tedy považováno za řádně učiněné, I pokud bude provedeno jinou osobou, ktere 
účastník pcjištění umožnil (ať úmyslně či neúmyslně) využit svůj emailIS telefon.
Z tohoto důvodu je účastník pojštění povinen bez zbytečného odkladu informovat 
pojistitele o možném zneužiti své e mailové adresy 8 telefonu (například pí' Pr0?a" 
zení přístupových údajů k e-mailové schránce nebo při ztrátě mobilního te.etonu).

5) Za doručené do sféry adresáta se pak považují I písemnosti;
a) jejichž přijeti adresát odepřel; okamžikem doručení je pak den takového odepřeni;
b) uložené u provozovatele poštovních služeb; ckamžkem doručení Je pak po-

ZmrfMvM™ě^naátdojíi'. platí, že jednání a oznámení fádně došlo. O vědomé 
zmaření se jodná 1aké vždy, když účastník pcjištění neoznámil pqpstitrtzměnu 
údajů rozhodných pro doručování (např. změnu příjmení, korespondenční adresy,

7) Mp^^nííýdiamžk doručení, má se za lo, že písemnost odeslaná s vyu
žitím provozovatele poštovních služeb došla adresátovi 3. pracovní den po odeSá- 
n( byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak 15. pracovní den po odesláni, 
a to I když se adresát, který vědomě doručení zmařil, o zásilce nedozvěděl.

Článek 17
0°í>ojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající nebo s ní související se řiď právním 

řádem České republiky, ať již bude tento vztah posouzen z jakéhckoi právního

2) Prospory vyplývající z pojistné smlouvy 8 s ní související jsou příslušné soudy 
České republiky.

2)

8)

8)
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Článek 7 Volitelné rozšření pojištění

článek 1
Úvodní ustanovení
1. Pojištění odpovědnosti, které sjednává Generali Poštovna a.s.. se sídlem Běle

hradská 132, Praha 2.120 B4, Česká republika (dále jen .pojistiteli a pojtártk, 
se řidf pojistnou smlouvou. Vít obecnými pojistnými podmínkami pro pcýštění od
povědnosti (VPP O 2014AJ1), těmito Zvláštními pojistným podmínkami, zákonem 
č. 89/2012 Sb„ občanským zákonkem a ostatníni obecně závaznými právními 
Popisy České republiky. Ujednáni pojstné snáouvy mají přednost před ustanove
ními pojistných podmínek s Um. že zvláštní pojisUié podmínky mají přednost před 
všeobecnými.

2. Pojištění se sjednává jako škodové.

Článek 2
Předmět pojištění, pojistné nebezpečí
1. Pojištění se podle těchto ZPP O 2014/02 sjednává pro případ povinnosti pojiště

ného k náhradě Škody nebo Jiné újmy způsobené poškozenému, není-li následně 
pojistnými podmíntenl nebo pojistnou smlouvou uvedeno jinak.

2. Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit ěkodu nebo jinou 
\Jjmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním 
stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny 
v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných právních předpisů oprávněn.

článek 3
Základní rozsah pojištění
1. Věcný rozsah pojištění
1) Z pojištěni' odpovědnosti mé pojištěný právo, aby za n&to pojistíte) uhradil

a) škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ubBenřn na zdraví, zvlášť závaž
ným ubtaenřn na zdraví, usmrcenlVn;

b) škodu na hmotné movité věci nebo objektu; 
cj následnou rmančnf škodu;
d) náklady právního zastoupeni.

2) Ustanoveni o věci se na živé zvíře použjí obdobně, avšak jen v rozsahu, ve kterém 
to neodporuje jeho povaze.

2. Časový rozsah pojištění
1) Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy. 

pokud za ní odpovídá v důsledku příčiny vzniku škody nebo jiné újmy z doby trvání 
pojištění sjednaná dle těchto pojistných podmínek.

2) Skoda nebo jiná újma, ke která dojde v době trvání prýštění, na základě příčiny 
vzniku škody nebo Jiné újmy z doby před uzavřenďn pojistné smlouvy je pojíštěrtfn 
kryta pouze tehdy pokud pojištěnému tato příčina v době uzavření pojistná smlou
vy nemohla být známa.

3) Pro posouzení práva na pcýslné plnění je ra2hcdný rozsah pojištěni sjednaný 
v okamžiku, kdy došlo ke vzniku příčiny

3. Územní rozsah pojištěni
1) Pojištěni se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy 

pouze tehdy, pokud došlo na území české repubšky současné;
a) k příčině vzniku škody nebo jiné újmy a
b) ke V2nlku škody nebo jiné újmy a
o) k prvnímu písemnému uplatněni práva na náhradu škody nebo mé újmy po

škozeným vůči pojištěnému.
2) Na 2ákladě ujednání mezi pojistitelem a pojistnikem lze rozšířit uzemní rozsah 

pojištěni také na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobená 
v zahraničí.

4. Výluky z pojištění
1) Pojištěni se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jné újmy 

vzniklé;
a) úmyslně, hrubou nedbalosti', ze svévole nebo škodolibosti;
b) činností nebo právním vztahem, k nimž není'pojištěný oprávněn;
c) převzetím nebo uznénán povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy nad rámec 

stanovaný právními předpisy, včetně smluvnfch pokut a smluvních penále, 
smluvních úroků z prodtení a soudně nařízenými pokutami; dále z příslibů z*u-

i) na věcech nehmotných včetně jejich následných finančních ěkod;
j) na věcech hmotných movitých, které jsou předmětem dia, předmětem scho

vat** smluv, byty přenechány k užití pojištěnému nebo jiné činnosti na nich 
nebo s nimi; vyloučena je povinnost k náhradě na hmotných movitých věcech, 
i tehdy, kdy pojištěný není účastníkem nebo stranou schovad smlouvy.
Dále na ob|ektech nebo jejich částech, které Jsou předmětem díla nebo jiné 
oprávněné činnosti na nich nebo s nimi;

k) na věcech vnesených a odložených;
l) v důsledku vlastnického, nájemního nebo obdobného vztahu k objektu;
m) na penězích, směnkách, šecích, platebních tetách, cenných papřech, ceni

nách a v jakékoli souvislosti s nimi;
n) pchřešovámm, ztrátou, krádeží nebo loupeží,
o) z práv z vadného plnění nebo ze záruky za jakost;
p) vadou výrobku nebo vadou služby;
q) z vlasWclví, provozování a užívání letíšť a leteckých ploch; provozu, výroby 

a opravárenství letadel a vznášedel a jejich součástek;
r) 2 provozu dopravník prostředků, které mají registrační značku; vzniklou

z vlastnictví a držení železnic a přepravních, zasilatelských a obdobných smluv;
s) v souvislosti nebo v důsledku působení elektromagnetického pote, ionizujícího 

nebo radioaktivního nebo jaderného záření nebo zamoření; dále fomraidehyd- 
em. azbestem, toxickými písněmi a genetickou moditikBCÍ organismu;

t) znečištěním vod všeho druhu, ovzduší, půdy nebo-zemského povrchu:
u) ekologickou újmou nebo závažnou havárií ve smyslu poslušných obecně závaz

ných právních předpisů;
v) v důsledku sesedání a sesouvání půdy, erozí, poddctaváním a vibracemi
w) v dúsladru povodní nebo záplav;
x) jakýmkoli pozvaným působením;
y) hospodářskými rrfety neboďvckojzvěň na porostech a zemědělských kulturách;
z) zavlečením nebo rozšířením jakékoliv nakaživé choroby lidí. zvířat nebo rosltn;
aa) správou datové schránky;
bb) v důsledku válečných událostí, terorismu, stávek, ozbrojených konfliktů a ob

čanských nepokqů;
CC) pokud by se tak pojistitel dostal do rozporo s obecně závazným právním před

pisem o prováděnímezinárodních sankcí;
dd] v důsledku přisouzení takových soudních rozhodnutí zahraničních jurisdkcf, 

které mají povahu zpřísněné nebo odBlrešufcí náhrady škody (rrapř. punlHve, 
exempláry damages);

ee) pojištěnému nebo delšřn pištěným, jsou-li msjetkově propojeným! osoba
mi, ciálB vznMou osobám bízkým pojištěnému nebo majetkově propojeným 
osobám; dále právnickým osobám, ve kterých je véastnlk shodný s vlastníkem 
pojištěného, a to do výše jeho procentuálního spoluvlastnického podílu;

K) pn činnosti nebo vztahu, která nebo který podléhá povinnému pojištění;
2) V přísadě, kdy je jednotlivá výluka dopojištěna doplňkovými pojistnými podmínkami

nebo smluvními ujednán mi, platnost ostatních výte zůstává zachována.
Z pqištěnílze ujednal další výluky.

Článek 4
Rozšířeni základního věcného rozsahu pojištěni
1. Škoda nebo jiná újma z vlestnlokých, nájemních a obdobných vztahů
1) Pojištění se na mzdo od H. 3 odst. 4 bod 1) písm. 0 ZPP O 2014/02 vztahuje 

na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jmou újmu vyplývající z vlastnic
kých. nájemnfch a Jim obdobných vztahů, např. škody nebo jiríé újmy z držby nebo 
správy objektu, škody způsobené na najatých objektech; v případě škody nebo jiné 
újmy způsobené pronajínalelem nájemci Ja pcýštění dáno jen, jde-íi o ve smlouvě 
výslovně uvedenou pojištěnou činnost, byť teto nevyžaduje příslušné oprávnění.

2) Subtlmit činí částku sjednanou jako imit pojstného plnění pro základní rozsah

3) Spoluúčast pojištěného na každá pojistné události ani částku sjednanou jako 
spoluúčast pro základní rozsah pojištění.

2. Skoda nebo fná újma způsobená vadou výrobku
1) Pojištěni se na roždí od čl. 3 odst, 4 bod 1) písm. p) ZPP 0 2014/02 vztBhu|alaké 

na povinnost k náhradě škody nebo Jiné újmy vzniklé vadou výrobku nebo vadou 
služby.

2) Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě ěkody nebo ýné říjny 
způsobené výrobkem po jeho dodání nebo poskytnutou službou po jejím poskyt
nuti a převzetí.

3) Speciální výluky
Pojištěni sa nevztahuje na povinnost prýštěného k náhradě škody nebo jiné újmy:
a) v případě, kdy se pojištěný zprostí své povinnosti k náhradě škody nebo jHé 

újmy z důvodů uvedených v zákoně
b) způsobené nedodávkou výrobku či neuskutečněním služby
c) v důsledku néidadů na staženi výrobku z trhu

d) ve výši a rozsahu nad rámec dohodnuté limitace škody nebolné újmy mezi <*) způsobené vydíránin pod hrozbou poškození výrobků
pojištěným a poškozeným; e) jde-í o 6'stě finanční škodu

e) na přirozených právech člověka, kromě nemejetkové újmy způsobené ubíže- . 1 způsobená výrobky bez řádné registrace
ním na zdraví, zvlášť závažným ublížením na zdraví nebo usmrcením; 4> Sublmt ůní částku sjednanou jako limit pojistného phění pro základní rozsah pcýštěni.

1) nemajetkovou újmou, byla-li újma způsobena za zvláštních okolností, protiprév- “ Spoluúčast pojištěného na každé pcjistné události ůní částku sjednanou |ako
nim Snem, zejména porušením důležité právní povinnosti z hrubé nedbalosti , spoluúčast pro základní rrasah prýštěni.
nebo úmyslně z touhy ničil, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženihodié, “i 2 e.9.'! , "“hrady *e zdravotního nebo nemocenského pojištěni 
pokud byla způsobena každému, kdo způsobenou újmu důvodně podťuje jako ^ Pojištění se na rozdíl od ČL 3 odst. 4 bod 1) písm. h) ZPP O 2014/02 vztahuje 
osobní neštěstí, která nelze jinak odčinit- na ohradu naldadů vynaložených zdravotní prýÉťovnou na zdravotní péči ve pro

sí pokud pojištěný bez vědomi' pojistitele nevznesl námitku promlčení, nepodal SP“! pdfiténtho v důsledtai nadbalosWho protiprávního lednání
odvoláni prali rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu nebo odpor proti pla- prýštěného. Toto prýštění se však vztahuje jen na pnpsdy, kdy na odpovědnost
tebnímu rozkazu nebo jeho odůvodnění, uzavřel dohodu o narovníni nebo je za P'a?™™ uraz nebo nemoc z povolám, ka kterým sa tyto náklady vážou, se
povinen k náhradě v důsledku dohody o prodloužení promlčecí lhůty; vzlahuje zákonné prýštěni odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu

h) z pracovněprávních e služebních v2tahů. včetně oršDovědnostipn pracovním ncnnod zpovolánr
úraze a nemoci z povolání, včetně regresních náhrad ze zdravotního nebo 2) Pa'e,sa raratenlvztahuj na regresní náhradu nemocenského pojištění, kdy došlo
nemocenského prýštění; “hutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku a pojištěný je v důdedru

ky;
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im
2. Minimální' stupeň zabezpečení
1) Požaduje-li pojistitel řádné zabezpečeni prostor nebo minimální stupen

ní. platí. ' ° t?tě
a) pro motorová vozidla v pnpadě otevřených, neoplocených parkovacích ploch ^ 

- nepřetržitá dvouflenná ostraha, kde alespoň jedna osoba neustále provádí 
kontrolní obchůzky zaparkovaných vozidel

b) pro motorová vozidla v případě oplocených parkovacích ploch, kde V)azd te 
zabezpečen otevírací závorou nebo vraty - nepřetržitá jednočlenná ostraha, 
která má do místa obsluhy (recepce u vjezdu) k dispozici výstup kamer CCTV 
z parkovacích stání se záznamem nebo z venkovní peiimetrické ochrany PZTS 
a pro pnpad pouze PZTS by měly být vstupy opatřeny CCTV nebo vhodným 
přístupovým systémem. Fyzická ostraha musí být spolehlivá, fyzicky zdatná
a psychicky odolná a musí být pro uvedený účel vycvičená a vyškolená Musí 
být vybavena telekomunikačním zařízením pro přivolání pomoci

c) pro motorová vozidla uzavřené garáže nebo parkovací prostory musí být 
uzamčeny a musí být zaveden vhodný přístupový systém

d) pro věd převzaté do úchovy se používá trezor minimálně bezpečnostní třídy 0
dle ČSN EN1143-1 . ,

e) pro Jízdní kola - umístnění v samostatně uzamykatelných prostorech (popf. 
boxech nebo klecích] uzamčených zadlabávadm zámkem s bezpečnostní 
cylindrickou Možkou (BT 3 dkj CSN ENV1627) nebo bezpečnostním visacřn 
zámkem (BT 3 dle ČSN ENV 1627) s překrytým třmenem, jehož min. tlouštka

Uvnitř takto zabezpečených prostor bude kolo navíc připevněno ke stavební 
součásti (konstrukcí) minimálně některým z následujících způsobů:
I) originální zámek na kdo tvořený ocelovým lankem a průměru min. 0.5 

a cylindrickou vložkou s překrytým profilem nebo 
ffl originální zámek na kolo tvořený ocelovým Jankem o průměrů mm. 0,5 cm 

a s uzamykáním na min. čtyřmístný Sbovolnfc nastavitelný číselný kód. nebo 
5} zámek na kolo tvořený ocelovým lankem o průměru min. 0.5 cm nebo 

ocelovým řetězem silným mil. 0,5 cm a bezpečnostním visacím zámkem 
certTOrovaným minimálně v bezpečnostní třídě 3 podle ČSN ENV 1627

zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správnrn úřadem povi
nen zaplatit orgánu nemocenského pojištění regresní náhradu.

3) Sublimit oni 5 000 000Kč, maximálně však sublimit do výše Irnitu sjednaného pro 
základní rozsah pojištění.

4) Spoluúčast pojištěného na každé poýstné události Sní částku sjednanou jako 
5_poluúčast pro základní rozsah pojištěni.

4. Cistě finanční škoda
1) Pojištění se na roždí od cl. 3 odst. 1 ZPP O 2014/02 vztahuje na povinnost k ná

hradě čistě fmanění Srody.
2) Speciální výluky

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě čistě finanční škody 
vzniklé:
a) nebo způsobené výrobkem nebo službou;
b) v důsledku nedodávky či omezené dodávky elektrické energie, plynu, tepla, 

vodyapod. pojištěným;
c) v důsledku porušení práv duševního vlastnictví;
d) výkonem poradenských a konzultačních činností, zpracováni odborných studí 

a posudků a jiných odborných činností, které jsou poskytovány za úplatu a jsou 
charakteristické svcji duševní povahou a/nebo na kterou se podlá obscně 
závazného právního předpisu vztahuje povinnost uzavřít poj sinou smlouvu;

e) nesplněním kvality jakékoli dodávky;
I) nedodržením, nesplněním nebo včasným nesplněním lhůt. dob. terminu 

a smluv; dále náhradního plnění ze smkjv;
g) překročením či nedodržením rozpočtu, rozpočtových pravidel nebo účetních 

postupů, výkaznictví:
h) z obchodů finančních, úvěrových, investičních a kapitálových, obchodů s cen- 

nýmipapfry;
i) ze ztráty pň platebních postupech čí vedeni pokladny, zpronevěrou a jmou 

trestnou činností:
j) v důsledku nepřiděleni dot8Ce. v důsledku povinnosti dotaci vrátit nebo v jiná 

souvislosti s dotací
k) činností pištěného jako člena statutárního orgánu obchodní korporace nebo 

sutjektu v obdobném postavení nebo vykonávajícího jinou manažerskou funkci 
v obchodní koiporaci nebo v subjektu v obdobném postavení;

l) způsobenou při činnosti popštěného jako člena statutárního orgánu právnické 
osoby.

3) Sublimit čin 10 000 000Kč. maximálně však sublimit do výše limitu sjednaného pro 
základní rozsah pojištění.
Sublimit pro pokuty a penále (nikoí smluvní pckuty, smluvní penále nebo jiné 
sankce, které z pojištění zůstávají nadále vyloučeny) činí I OOOCOOKč, max. však 
subímit do výše limilu sjednaného pro základní rozsah pojištěni.

4) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí částku sjednanou jako 
spoluúčast pro základní rozsah pojištění.

Článek 5
Zvláštní ustanoveni pro pojištění vybraných činnosti s vztahu
1. Praktické vyučováni
1) Pojištění se vztahuje na škodu nebo pnou újmu vzniklou učni nebo studentovi, který 

vykonává praktické vyučováni u popštěného, včetně regresní náhrady zdravotního 
či nemocenského pojištěni.

2) Subímit 8nf5 000 000Kč, maximálně však subímit do výše limitu jednaného pro 
základní rozsah pojištěni.

3) Spoluúčast Bnf částku sjednanou jako spoluúčast pro základní rozsah pojištění.
2. Provádění staveb . ,
1) V případě, že Je pištěna činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

geologické práce, zednictví, přípravné a dokončovací stavební práce, pojištěn; se 
rozšiřuje i na povinnost popštěného k náhradě škody nebo jiné újmy.
a) způsobené projektovou činností pojištěného, která je zároveň pojištěným reali

zována, tj. projektování pro vlastní účely a vlastní reaízace díla; pro lyto případy 
. _ neuplatní výluka dle fl. 3 odst. 4 bod 1) písm. B) ZPP O 2014(02;

b) způsobené na podzemních a nadzemních zařízeních a vedeních (plynová
a vodovodní potrubí, elektrické a lelelonnl kabely, kanalizační síť apod.j; pro tyto 
případy se neuplatní výluka dle čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. i) ZPP O 2014/02;

C) způsobené sesedáním a sesouván™ půdy, erozi, poddoiovánim a vibra
cemi; pro tylo případy se neuplatní výluka dle čL 3 odst.4 bod 1) písm. v)
ZPP 0 2014/02.

2) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události ani 10% ze vzniklé škody nebo 
jiné újmy, nejméně však 5 000Kč.

3. Pořádáni akce
1) V případě, ža je pojištěno pořádánT akce, vztáhle se pojištěni pouze na povinnost 

pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vyplývají z akce uvedené ve smlouvě.
2) Pojištěni se na rozdíl od čl. 3 odst. 4 bod 1) plam. j) a písm. I) ZPP 0 2014/02 

vztahuje na škodu na hmotné movité věd nebo objektu, které pojištěný oprávněně 
užívá za účelem pořádáni akce.

3) Pro pojištění odpovědnosti z pořádání akce platí odchylně od čl. 9 odst. 5) VPP 
O 2014/01 následující:
pokud není pojslné za pojištěni odpovědnosti z pořádáni Bkce uhrazeno před 
začátkem akce. pojištěni nevzniká.

4) Speciální výluky
Pojištěni se nevztahuje na povinnost pcflštěného nahradit škodu nebo jinou ujmu 
způsobenou
a) z důvodu přerušeni, omezeni nebo zrušení akce;
b) v důsledku přítomnosti většího počtu návštěvnků než je přípustná projektová 

kapacita;
cl způsobené provozem jakýchkoli dopravních prostředků včetně přívěsů a plavidel. 

3 5) Subímit pojistného plněni pro škodu na hmotné movité věci nebo objektu, které 
ů pojištěný oprávněně užívá za účelem pořádání akce činí 10% z limitu pojistného 
2 plněni sjednaného pro základní rozsah pojištění.
5 6) Spoluúčast potištěného na každé pojistné události ční 10% ze vzniklé škody,
2 nejméně však 2 000Kč.

2 článek 6
° společná ustanoveni

^ Ročním obratem se rozumí součet všech tržeb, výnosů a jiných přjmů pojištěného

s výjimkou výnosů z licencí, prodeje podniku nebo jeho části. Obral se počítá bez

cm

nebo
iv) originální U-zámek (speciální případ visacSw zámku) tvořený ocelovým 

okem o průměru min. 0,5 cm a cylindrickou vložkou s překrytým profilem. _ 
l) Podmínkou poskytnutí pojistného plněni je překonáni obou uvedených způsobu 

zabezpečení jizdníto kda.
3. Výklad pojmů k minimálnímu stupni zabezpečení
1) PZTS (EZS) je systém, který splňuje následující kritéria;

a) všechny komponenty PZTS (EZS) splňuji minimálně 2. bezpečnostní třídě dle 
státní normy CSN EN 50131-1

b) navrhování, provoz, montáž a údržba musí být v souladu s požadavky platných 
norem pro navrhování, provoz, montáž a údržbu jednotlivých komponentu ^

c) instetece čidel PZTS (EZS) musí být provedena tBk, aby byla zajištěna registrace 
pachatele při pokusu o průnik do chráněných prostor, v případě narušeni stře
žených prostor musí PZTS (EZS) prokazatelným způsobem vyvolat poplach

2) PZTS (EZS) a prostorovou ochranou - znamená instalaci detektorů ve všech pro
storách s chráněnými hodnotami vč. Míčových mfst (především chodeb); prostorová 
ochrana je určena pfedevštn k signalizad pohybu neoprávněné osoby prostorem.

3) PZTS (EZS) s plášťovou ochranou - znamená instalaci detektorů pokrývající plochy 
vymezující chráněný prostor. Jedná se především o hlídání na uzavřeni pohyblivých 
vnitřních částí, hlídáni na uzamčeni a hlídáni na průraz prostřednictvím vhodných 
detektorů (magnetické kontakty, detektory na sklo, vibrační detektory, poplachové

4) PZTStEZS) se považuje za funkční, pokud je v provozu (tzn. provozuschopná, řád
ně udržovaná) a dále pak kontrolovaná. Kontrola PTZS (EZS) musí být prováděna 
dle návodu k údržbě a obsluze, nenHi stanovBno jinak, potom minimálně jednou 
ročně. Kontrdu musí provádět výrobce nebo jím pověřená servisní organizace.

51 Je-li pojištěný prostor stražen fyzickou ostrahou, nesmí mít tato možnost jakkoliv 
manipulovat s PZTS (EZS), především t vypnout. Pokud ostraha tuto možnost mé. 
nepovažuje se PZTS (EZS) za funkční. .

6) PCO (OPPC) je zařízení či systém, který umožňuje přenos a vyhodnoceni signaoza- 
ce narušení ze zabezpečených prostor do mfsta centrálního vyhodnocování pomoci 
linek telekomunikační sítě, ládiové sítě, GSM 6 ISDN šitě nebo jiného obdobného 
přenosu. Putt a centrum musí být trvale provozován policií nebo bezpečnostní 
službou, mající pro tuto činnost oprávnění.

7) CCTV (dosed Circuit televislon) je uzavřený televizní okruh, částmi známý jako 
bezpečnostní kamery.

Výrobek |e hmotná movitá věc určená k uvedeni na trh, neni-l v pojstné smlouvě 
stanoveno jinak. Pro účely tohoto pojištění je výrobek vadný, nenl-D tak bezpečny, 
jak to od něho be rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, zejména 
ke způsobu, jakým je výrobek na trh uveden nebo nabízen, k předpokládanému 
účelu, jemuž má výrobek sloužit, jakož I s přihlédnutím k době, kdy byl výrobek 
uveden na trh. Adekvátně se lato definice použije i pro poskytnutou službu. 
Uvedením nB trh se rozumí okamžSr, kdy výrobek přechází' z íáze výroby nBbo 
dovozu do táze distřibuce a je určen k prodeji nebo do provozu.
Dodávkou se rozumí fyzické předáni výrobku pojištěným třetí osobě, bez ohledu 
na slav vlastnictví dle zákona. Adekvátně se tato definice použije i pro poskytnutou 
službu.

Článek 7
Volitelné rozšířeni pojištění ___
Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištěni také na kryti 
pojistných nebezpečí dle těchto doplňkových pojistných podmínek.
1. Doplňkové pojistné podmínky - Zahraniční pojistné kryti Evropa (DPP O 01)
1) Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění na rozdíl od a. 3 

odst 3 ZPP O 2014/02 na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné ujmy 
způsobené na území Evropy, pokud pojištěný )e povinen k náhradě podle právního 
řádu státu, který je součásti Evropy a v rozsahu jim stanoveném. Evropou se rozumí
Evropa ve smyslu jejího geografického vymezeni.

2) Subímit Činí částku sjednanou jako limit pojistného plnění pro základní rozsah 
pojištění.

3) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 10% ze vzniklé škody nebo
jiné újmy. nejméně však 10 000Kč. ,

2. Doplňkové pojistné podmínky - Zahraniční pojistná kryti - Svět kromě USA

Hrana 2z 4

ae

DPH.

ZPP O 2014/02
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i% % močí(DPP O 02]
<£"9- T,,A v postní smlouvě výstavně ujednáno, vztahuje se pojištěni na rozdO od čl. 3 
%% ‘ Xrfst- 3 ^f5f’ O 2014/02 na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy 

způsobené na územ! celého světa, kromě území USA a Kanady, 
intimit Sní částku sjednanou jako limit pojistného plnění po základní rozsah pcjiítění 

m Spoluúčast pojištěného na každé pojislné události Sní 10% ze vzniklé škody nebo 
' jiné újmy, nejméně však 20000Kč.

3. Doplňkové pojistné podmínky - Věci třetích osob (DPP O 03)
D Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištěni na rozdíl od čl. 3

odst. 4 bod 1) písm. j) ZPP O 2014/02 na povinnost pojištěného k náhradě škody 
na věcech hmotných movitých, které jsou předmětem díla, předmětem schovacfch 
smluv, byly přenechány k užilí pojištěnému nebo jiné oprávněné činnosti na nich 
nebo s nimi. Pojištění se vztahuje na povinnost praštěného k náhradě na hmotných 
movitých věcech, i tehdy, pokud pojištěný není účastníkem nebo stranou schovae! 
smlouvy.

2) Pojištěni se dále vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody na objektech 
nebo jejich částech, které jsou předmětem díla, práce nebo jiné oprávněné čimosli 
na nich nebo s nimi.

3) Speciální výluky:
a) Škody na dopravních prostředcích jscu z tohoto pojištění vyloučeny. Tato výluka 

neplatí pro škody na dopravních prostředcích způsobené jejich nakládkou 
a vykládkou.

4) Subímit Bnl 10% z limitu pojistného plněni sjednaného pro základní rozsah pojiště
ni, nenl-li ujednáno jinak.

5) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 10% ze vzniklé škody, 
nejméně však 2 000Kč.

4. Doplňkové pojistné podmínky - Věci vnesené a odložené (DPP O 04)
1) Je-li v popstné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění na rozdíl od a. 3 

odst. 4 bod 1) písm. k) ZPP O 2014/02 na povinnost pojištěného k náhradě:
a) škody na odložené věci, je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spo

jeno odkládání věd a byla-li věc odtažena na místě k tomu určeném nebo 
na místě, kam se takové věci obvykle ukládají.

b) škody na vnesené věd, kterou způsobil pojištěný ubytovatel ubytovanému, 
který věc vnesl do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uloženi věcí 
nebo na vid, která tem byla pro ubytovaného vnesena nebo byla za tlm 
účelem praštěným ubytovatelem převzata.

2) Pojištění se na rozdíl od 3. 3 odst. 4 bod 1) pfsm. n) ZPP O 2014/02 vztáhle 
na škodu způsobenou krádeži nebo loupeží, včetně škody na dopravním pro
středku převzatém pojištěným a umístěném v řádně zabezpečených prostorách. 
Pojištěrtf se na rozdíl od fl. 3 odst. 4 bod 1) písm. m) ZPP O 2014/02 vztahuje také 
na peníze, platební karty, ceniny.

3) Pojištění se vztahuje i na škodu způsobenou na doprawiím prostředku Jeho přem- 
zem do výše uvedených prostor, je-li tato služba pro pojištěnou činnost obvyklá; 
tímto je zčásti dotčeno ustanovení čl. 3 odst. 4 bod 1) písm. r) ZPP O 2014/02, 
když je pojištěna škoda ne převáženém dopravním prostředku způsobená jeho 
provozem.

4) Speciální výluky:
Pojištění ae nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu:
a) při nesplnění minirnálniho zabezpečení a/nebo nepřekonáni popsané překážky 

pachatelem
b) pň nenahlášení krádeže nebo loupeže věd poěcejnim orgánům za účelem 

zahájení šetření
c) na věcech uschovaných v oděvu a/nebo zavazadte v případě věcí odložených
d) na obsahu a/nebo nákladu dopravního prostředku.

5) Sublimit pro případ poškozeni, zničení, krádeže nebo loupeže motorového vozidla 
Hni 1 OOOOOOKč.

6) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události pro tyto případy Hni 5 % ze 
vzniklá škody, nejméně však 5 OOOKč.

7) Sublimit pro plipad poškození, zničeni, krádežs nebo loupeže
a) jízdního kola Hni 50000Kč;
b) vnesené nebo odležené věd činí 25 000Kč;
c) věd, včetně živého zvířete, vnesené a převzaté doúsebovyčinf 150000Kč;
d) pro a) - c) maximálně však činí 250 OOOKč na všechny pojistné události v roč

ním pojistném obdob! nebo za pojistnou dobu.
8) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné událostí činí 1 OOOKč.
5. Doplňkové pojistné podmínky - Věci zaměstnanců / návštěvníků (DPP O 05)
1) Je-li v pojistné smlouvě výstavně ujednáno, vztahuje se pojištěni na rozdíl od fl. 3 

odst. 4 bod 1J písm. h) ZPP O 2014/02 ne odpovědnost za škodu, které vznHa 
zaměstnanci na věci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nfrn 
porušením právních povinností a na povimost k náhradě, která vznikla na věd 
návštěvníka.

2) Pojištění se na rozdíl od ustanovení fl. 3 odst. 4 bod 1) písm. j) ZPP O 2014/02 
vztáhle na škodu vzniklou poškozením, zničením, krádeži nebo loupeží věd, po
kud se věd nacházely v uzamčených šelních skřínkách a ke škodě došlo náslným 
překonáním překážky nebo se věc nacházela na místě k tomu určeném nebo 
na místě obvyklém. To za předpokladu, že vstupy do prosto- výkonu zaměstnáni 
jsou hlídány nebo uzamčeny.

3) Pojištění se na rozdO od CL 3 odst. 4 bod 1) písm. n) ZPP O 2014/02 vztahuje 
na škodu způsobenou krádeží nebo loupeží, včetně škod na dopravních prostřed
cích převzatých pojištěným a umístěných v řádně zabezpečených prostorách. 
Pojištění se na rozdíl od & 3 odst. 4 bod 1) písm. m) ZPP 0 2014/02 vztahuje také 
na peníze, platební karty, ceniny.

4) Speciální výluky:
Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahrartl škodu:
a) pň nesplnění minimáHho zabezpečení a/nebo nepřekonání popsané překážky 

pachatelem
b) pň nenahlášení krádeže nebo loupeže věci poScejnim orgánům za účelem 

zahájeni šetření
| c) na věcech uschovaných v oděvu a/nebo zavazadle v případě veď odložených 
£ d) na obsahu a/habo nákladu dopravního prostředku

e) způsobenou zaměstnanci na dopravním prostředku, který zaměstnanec použil 
při plněni pracovních úkolů nebo v souvislosti s nfrn.

5) Subímit pro případ poa<ození, zničeni, krádeže nebo taupeze motorového vozidla
2 činil OOOOOOKč.
2 6) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události pro tyto případy činí 5% ze 

vzniklé škody, nejméně však 5 OOOKč.
7) Sublimit pro případ poškození, zničeni, krádeže nebo loupeže jízdního kola činí 

50 OOOKč.
6) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné událostí pro tyta případy činí 1 OOOKč.

9) Sublimh pro ostatní věd zaměstnanců / návštěvníků flní 250 OOOKČ; v případě, 
že je právním předpisem stanovena částka pro véd, které zaměstnanec obvykle 
do práce nenosí a které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy, platí lato 
částka jako subímit

10) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události pro tyto případy činí 500Kč.
6. Doplňkové pojistné podmínky - Autoservisy / pneuservisy / myčky vozidel 

(DPP O 06)
1| Je-í v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, pojištění se na rozdíl od čl. 3 odst. 4 

bod 1) písm. j) ZPP O 2014/02 vztahuje na povinnost k náhradě škody na doprav
ním prostředku zákazníka (vozidle), převzatého rádně k prád na něm a doložené 
zakázkovým ístem nebo jiným smluvním dokladem, v tomto rozsahu:
a) poSkozenirn, zničsnlm, ke kterému došlo pň prováděn' činnosti na voáde nebo 

po dobu, kdy bylo vozicío předáno pojištěnému za účelem práce na vozidle;
b) poškozením, zničenfrn pokud k poškození nebo zničeni došlo po převzetí vozi

dla zákazníkem a opuštěni provozovny )ako následek vadně provedené práce;
c) krádeží nebo loupeží vozidla, které pojištěný převzal k opravě v řádně zabezpe

čených provozních prostorách;
d) poškozením, zničením vozidla pň převozu vozidla do prostor pojištěného a zpět 

nebo zkušební jízdou; tímto je zčásti dotčeno ustanovení čl. 3 odst. 4 odd. 1) 
písm. r) ZPP O 2014/02, když je pojištěna škoda na převáženém dopravním 
prostředku způsobená jeho provozem.

2) Speciální výluky:
Pojištění ae nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu:
a) pň nesplnění minlmélníha zabezpečení a/nebo nepřekonání popsané překážky 

pachatelem
b) pň nenahlášení krádeže nebo loupeže věd policejním orgánům za účelem 

zahájení šetřeni
c| na obsahu aifrtebo nákladu dopravního prostředku, 
d) na těch částech vozidla, které byly předmětem zakázky na vozidlB a zůstávají 

tyto vyloučeny na základě výluky práva z vadného plnění nebo záruky za jakost 
včetně vyplývajících práv. Toto se neuplatní u činnosti mytí a čistění vozidel;

3) Sublimit činí 10% z imitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojBlě- 
nl, nenHi ujednáno jinak.

4) Sublimit pro přfriad tanku škody během jízdy do prostor pojištěného a zpět a pro 
zkušební lady flní 50 OOOKč

5) Spoluúčast praštěného na každé pojistná události činí 6% ze vzniklé škody, nejmé
ně však 5 OOOKČ.

7. Doplňkové pojistné podmínky - Onemocnění z potravin (DPP O 07)
1) Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění na rozd! od fl.

3 odst. 4 bod 1) písm. z) ZPP O 2014/02 na povinnost pojištěného k náhradě 
způsobené aimentámiřn onemocněni z potravin, vzniklé přítomností nežádoudch 
mikroorganismů v potravinách v souvislosti s vadou výrobku,

2) Sublimit činí 10% z Imitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištěni.
3) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné událostí ční 10% ze vzniklé škody nebo 

jiné újmy, nejméně vlak 2 OOOKč.
8. Doplňkové pojistné podmínky - Životní prostředí (DPP O 00)
1) Je-D v pojistné smlouvě výstavně ujednáno, vztahuje se pojištění na rozdíl od čl. 3 

odst. 4 bod 1) pfsm. t) ZPP O 2014/02 na povimost k náhradě škody v důsledku 
poškození Svotňbo prostředí vzniklé náhlou nahodilou událostí např- náhlou tech
nickou poruchou.

2) Subímit činí 10% zEmitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojště-

a

ni.
3} Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události flní 10 % ze vzrfklé škody, 

nejméně však 2 OOOKČ
9. Doplňkové pojistné podmínky - Krizové odpovědnost (DPP O 09)
1) Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění na roždí od &

3 odst. 4 bod 1) písm. Be) ZPP O 2014/02 na povimost k náhradě škody nebo 
jiné újmy způsobené osobám blízkým pojištěnému nebo majetkově propojeným 
osobám.

2) Sublimit Sní částku sjednanou jako limit pojistného plnění pro 2ékladní rozsah 
pojištění.

3) Spoluúčast pouštěného na každé pojistné události Sni 10%, nejméně však 
2 OOOKČ

10. Doplňkové pojistné podmínky - Čistě finanční škoda způsobená výrobkem 
(DPP O 10)

1) Je-i v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, pojištění se dále rozšiřuje nad rámec 
ustanoveni’ „Škody nebo jiné újmy způsobené vadou výrobku" dle ČL 4 odst. 2)
ZPP 0 2014/02 o krytí čistě ffrtanční škody a to v rozsahu a pro pnpady uvedené 
níže ve věcném rozsahu těchto doplňkových pojistných podmínek.

2) Věcný rozsah pojištění
Pojiětěnfsevnávaznostinaodst. 1 vztabjje na povinnost pojištěného k náhradě 
čistě finanční škody:
a) vzniklé v důsledku vad výrobků, které vznldy teprve spojením, smísením vad

ných výrobků dodaných pojištěným s jinými výrobky;
b) vzniklé v důsledku zpracování vadných výrobků pojištěného s jinými výrobky;
c) vzniklé v důsledku vymontování, odstraněni a uvolněni vadných výrobků 

a za montáž a instalaci bezvadných náhradních výrobků;
d) která je způsobena tím, že prostřednictvím strojů včeině jejich údržby nebo 

opravy, které byfry dodány prostřednictvím pojištěného, jsou vadně vyrobeny 
nebo vadně zpracovány jfrié výrobky;

e) vzniklé jako účelně vynaložené náklady na kontrolu resp. zkoušení výrobků 
poté, kdy byl zpštěn jednotlivý vadný výrobek a s ohledem na okolnosti konkrét
ního případu se lze oprávněně domnívat, že se stejná vada může vyskytovat
i u jiných výrobků, nebo tomu nasvědčuji výsledky příslušných namátkových 
kontrol resp. zkoušek. Za zkoušení se považuje I roztřídění výrobků k odzkou
šeni. roztřídění odzkoušených výrobků a opětovné zabaleni odzkoušených 
výrobků, pokud je opětovně zabaleni nezbytné v důsledku provedení zkoušení; 

I) vzniklé v důsledku Skvidace vadných výrobků;
g) vzniklé v důsledku přepravy bezvadných náhradních výrobků a vadných výrob

ků do mótajejfch určení a náklady na dopravu osob provádějící úkony spojené 
se skutkovými podststemi uvedenými v tomto pňpojítění.

3) Speciální výfuky 
Pojištěni se nevztahuje na:
a) pňjem za dodaný výrobek (cena výrobku)
b) práva vzniklá ze škod. které byly způsobeny výrobky nebo pracemi, jejichž 

výroba nebo plněni bylo pojištěným předáno třetím osobám na základě licence
c) ušlý zisk

4) Sublimit Sní částku uvedenou v pojistné smlouvě, maximálně však 20 000 OOOKč.
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(
£c) porušením práv duševního vlastnictví

d) porušením mlčenlivosti
e) porušením ochrany osobních údajů

3) SuMmit činí 10% limitu pojistného plněni sjednaného pro základní rozsah pojifcfcXj 
maximálně však 1 000 000Kč.

4) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události Sní 10% ze vzniklé nemajetkove 
újmy, nejméně však 20 000Kč.

5) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události ůni 10% ze vzniklé škody, 
nejméně však 5 000Kč.

11. Doplňkové pojistné podmínky - Nemajetková újma na přirozených právech 
člověka (DPP 011)

1) Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění na rozdíl od čl. 3 
odst. 4 bod 1) pism. e) ZPP O 2014/02 na nemajelkovou újmu způsobenou na při
rozených právech člověka.

2) Speciální výluky
Z pojištění je vyloučena nemajetková ujma způsobená
a) urážkou, pomluvou
b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním
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i informace pro klienta m
GENERALI

vážený kBente,

velmi náš těší Váš zájem o pojištěni odpovědnosti Generall.

V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných informací a mohli sl tak pro 
sebe zvolit ideální řešení. 2 tohoto důvodu jsme pro Vás připravili tyto Informace pro klienta, kde se dozvíte to nejdůležitějšf o pojiš
ťovně Generali i o našich produktech.

Před uzavřením pojištění se prosím pečlivě seznamte s pojistnými podmínkami a s důležitými informacemi, týkajícími se tohoto pojištění.

K těmto informacím a podmínkám se prosím vracíte I v případě změny pojištění nebo nastane-li událost, se kterou by mohl být 
spojen vznik práva na pojistné plnění.

*
V případě jakéhokoli dotazu je Vám k dispozici Váš pečovatel a kolegové na lince klientského servisu.

Přejeme Vám mnoho spokqených dni pod křídly Iva, budeme potěšeni, pokud se na nás obrátíte i v budoucnu.

Informace o pojistiteli

Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132,120 84 Praha 2, Česká republika, IČO: 61859869, zapsaná v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2866 (dále též jen „pojistitel"), provozuje pojišťovací činnost, zajišťovací čin
nost a související činnosti ve smyslu uděleného povolení a zákona o pojišťovnictví.
Pojistitele je možné kontaktovat písemně na adrese Generali Pojišťovna a.s.. Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, dále prostřednic
tvím klientského servisu na lince 844 188 188 nebo na e-mailové adrese servis.cz@generali.com. Volání na linku 844 188 188 je 
částečně zpoplatněno, a to dle aktuálního ceníku Vašeho telefonnfrio operátora.
Další informace naleznete též na internetových stránkách generali.cz.
Zpráva o solventnosti a finanční situaci pojistitele je dostupná na internetových stránkách pojistitele: http://www.generali.cz/vyrocni-zpravy.

Důležité upozornění

Pojištění se neřídí jen uzavřenou pojistnou smlouvou, ale také pojistnými podmínkami, na které smlouva odkazuje.
Věnujte prosím pozornost pojistným podmínkám, neboť právě pojistné podmínky vymezují, co je pojištěno proti kterému 
nebezpečí, ve kterých případech pojistitel poskytne pojistné plnění a jakým způsobem se určuje výše plnění. Pojistné podmínky 
stanoví samozřejmě i případy, kdy pojistitel nemá povinnost pojistné plnění poskytnout (výluky z pojištěni) nebo 2a kterých okol
ností může plnění snížit nebo odmítnout.

Doba trvání pojištění, pojistná doba a pojistné období

Pojistná smlouva se standardně sjednává na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím.
Okamžik počátku pojištění je uveden v pojistné smlouvě. Nenf-li počátek pojištění uveden ve smlouvě, pak pojištění vzniká dnem 
následujícím po uzavření pojistné smlouvy. Není-li ve smlouvě uveden konec pojištění, pak pojištění trvá až do svého zániku (nej- 
častějšf důvody zániku pojištění jsou uvedeny níže).
Pojistná smlouva může být uzavřena i na dobu určitou a tato doba je stanovena ve smlouvě. Doba trvání pojištění je uvedena v po
jistné smlouvě.
Pokud je pojistná smlouva uzavřena na dobu určitou s automatickou prolongací, pak uplynutím dohodnuté doby pojištění neza
nikne a smlouva se automaticky prodlužuje vždy na další pojistné období, pokud pojistitel nebo pojlstnlk nejméně 6 týdnů před 
uplynutím pojistné doby nesdělí, že na pojištění již nemá zájem.

Základní charakteristika pojištění

Vfřia ís, , ti Vi ,-j« |ň««4í'

Pojištění odpovědnosti je zvláštním druhem pojištění, pojištěním právního vztahu, které může krýt nespočetné varianty a podoby 
pojistného nebezpečí. Z toho důvodu je nutné seznámit se důkladně s obsahem pojistných podmínek, základními principy pojiště
ní a rozsahem pojistného produktu, který sjednáváte. Důležité je ve zvoleném rozsahu pojištění zohlednit aspekty Vámi konaných 
činností a vztahů.
Podmínky a rozsah pojištění jsou vymezeny občanským zákonfcem a případně dalšími speciálními zákony upravujícími Vaši 
odpovědnost. Dále se pojištění řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti (VPP 0 2014/01), Zvláštními 
pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti (ZPP O 2014/02) a pojistnou smlouvou, případně doplňkovými pojistnými pod
mínkami („DPP"), pokud jsou v pojistné smlouvě výslovně uvedeny.

Rozsah pojištění 
s Rozsah pojištění je ujednán základním a rozšířeným 
5 • věcným rozsahem pojištění 
3 • časovým rozsahem pojištěni 
| ® územním rozsahem pojištění
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gS^rozsah^ojištEčřnSkamiz' pojištění, které pojistné krytí omezují.

Výluky z pojištění
Obecné výluky z pojištění jsou uvedeny v cl. 3, odst 
ni výluky.

íafáií BZS XSřpro pqišténou čihnos, stepoví minimální limity pojeného

ĚfEídí doplňkové připojištění sjednáné tempu DPP sjednán sublímit. tady omezeny limit pofartélto plněni platný pro děné 

doplňkové připojištění.

^še spokpčasti stanovuje, jakou měnou se podiilta na vzniklá pojistné udélosti a posunutém pojistném plnění. Do vyě, sjednané

KSSápnepBSS“ u vázána na uzavřeni základního mzs.hu pojištěn, a uzavírají se temnu doplňkovyoh pojistných podml- 

ShřsMdardntoh doplňkových pqištěnl: ahnriW pffij

ných právech člověka.

Pojistné

4 ZPP O 2014/02. Kromě nich pojistné podmínky mohou obsahovat i speciál-

vs*. pojistného se aanoví pomoc, pojistné sazby, 
na s ohledem na pojistné nebezpečí, pojistné .^iko, dath, zp trvalé splnění závazků pojistitele. Je-li pojistné stanoveno
SBdKyš". So plítí Ko dKS?pSu osob 61 jiW.dno.ek ČI jiného méřitetného údaje. základem pro stanoven,

SaBmá^tSKr^íS^pff^ uvedených ve Wfi« *eoně závazné právní předpisy, ktenj- 
m?se řídí náhrada škody, nebo ve specifických případech, jde-li o povinné pojištěni.

i š(!.iti?'áV>íi,fi*r?}i' *i«itiši'iáři*

Pojistnlk je povinen platit pojistné. V případě uzavřeni pojistné prvnímu dni příslušného pojíst-

Pp|plemí,^.5Ma.n,spl^jspu^W^*S^b,uvritóhP^^a^^orázmép(:jl8tné
JSSS^ÍKK píjiS není-,, v pojistné srn,orně ujednánp jinak

Způsob placení a četnost splátek jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
Pojistitel nepožaduje zálohu na pojistné.

Poplatky

i v sídle pojistitele a na jeho obchodnici, m,stech.

Daňové předpisy 

Právním předpisem upravím
^^“ďanTptdBaív ŠSLSé dBěSpojBnš povinen prostřednictvím po,ls«e,s hra* v přimé souvislost s uzavře 

nim pojistné smlouvy jiné daně.

Důsledky porušení povinností

í
5 povinností může vést dokonce k zániku pojištěni.

SS
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způsoby zániku pojištění

pojištění zaniká z důvodů uvedených v právních předpisech, pojistné smlouvě nebo pojistných podmínl<ách (v aánku 6 VPP O 2014/01), 
(vjejčastější důvody zániku, blíže specifikované ve VPP, pak jsou:
a) dohoda smluvních stran;
b) uplynutí pojistné doby;
c) výpověď pojištění pojistitelem nebo pojistníkem;
d) nezaplaceni pojistného (pojištění zaniká marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem v upomínce o zaplacení dlužného pojist

ného nebo jeho části);
e) změna vlastnictví majetku, s jehož vlastnictvím nebo spoluvlastnictvím pojištění souvisí;
f) rozhodnutí o úpadku nebo hrozícón úpadku pojistnika nebo pojištěného nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek 

majetku pojistnika nebo pojištěného;
g) odstoupení od smlouvy v případě, že došlo k porušení smlouvy podstatným způsobem.

Podmínky pro odstoupení od pojistné smlouvy 

Obecná úprava
Pojistník může od smlouvy odstoupit, pokud pojistitel porušil povinnost pravdivě a úplně odpovědět na písemné dotazy zájem
ce při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistnika při jednání o změně smlouvy. Pojlstnik může od smlouvy odstoupit také tehdy, 
pokud si pojistitel pň uzavírání smlouvy musei být vědom nesrovnalostí mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky, 
a přesto na ně neupozornil.
Pojistitel může odstoupit od smlouvy, pokud pojistník nebo popštěný úmyslně nebo z nedbalosti porušil povinnost pravdivě a úplně 
odpovědět na písemné dotazy pojistitele na skutečností, které mají význam pro pojistitele při rozhodování, jak ohodnotí pojistné 
nebezpečí, zda je pojistí a za jakých podmhek. Pojistitel může odstoupit tehdy, pokud by při pravdivém a úplném zodpovězení 
dotazů smlouvu neuzavřel.
Právo odstoupit od smlouvy z výše uvedených důvodů zaniká, nevyužije-li je dotčená strana do dvou měsíců ode dne, kdy zjistila 
nebo musela zjistit porušení povinnosti druhou smluvní stranou.
Odstoupí-lijoojistnk od smlouvy, nahradí mu pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené 
pojistné snížené o to, co již z pojištění plnil. Odstoupí-li od smlouvy pojistitel, má právo započíst si i náklady spojené se vznikem 
a správou pojištění.
Odstoupí-li pojistitel od smlouvy a získal-íi již pojistník, pojištěný nebo jiná osoba pojistné plnění, nahradí pojistiteli v téže lhůtě to, 
co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné.
V případě, že pojistník neuplatní své právo na odstoupení, pojistná smlouva zůstává účinnou a obě smluvní strany jsou povinny 
plnit své smluvně převzaté závazky.
Odstoupení od pojistné smlouvy je nutné učinit písemně, a to na adresu Generaí Pojišťovna a.s., Bělehradské 132, Praha 2,
PSČ 120 84. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete na internetových stránkách a v obchodních mfetech pojistitele.

Odstoupení od pojistné smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory
Pojistník, který je spotřebitelem, může ve lhůtě 14 dnů odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory pojisti
tele.

Odstoupení od pojistné smlouvy, která byla uzavřena formou obchodu na dálku
O smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku se jedné v případě, kdy byl k uzavření smlouvy použit výhradně komunikační 
prostředek,.který umožnil smlouvu uzavřít bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.
Pojistník může odstoupit od takto uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny 
pojistné podmínky, pokud ke sdělení došlo na jeho žádost po uzavření smlouvy.
Pojistník, který je spotřebitelem, může odstoupit od takto uzavřené smlouvy v případě, že mu pojistitel poskytl klamavý údaj.
V takovém případě má právo odstoupit od smlouvy do tří měsíců ode dne, kdy se o tom dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.
V případě odstoupení od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku vrátí pojistitel pojistnfcovi bez zbytečného odkladu, nejpoz
ději do 30 dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné, od kterého odečte to, co již případně z pojištění 
plnil. Pokud bylo pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahující zaplacené pojistné, má pojistitel právo na vrácení části pojistného 
plnění, která přesahuje zaplacené pojistné,

informace o platném právu a řešení stížností

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojistitel s klienty 
komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak.
V případě nespokojenosti se s případnou stížností můžete obrátit na pojistitele také elektronicky, a to na e-mailovou adresu 
stížnosti.cz@generali.com. V případě, že nejste spokojeni s vyřízením stížnosti, nesouhlasíte s ním nebo jste neobdrželi reakci 
na svoji stížnost, můžete se obrátit na kancelář ombudsmana společnosti General! Pojišťovna a.s.
Se stížností se můžete obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28,115 03 Praha 1. která je orgánem dohledu nad 
pojišťovnictvím.
Další informace o způsobu vyřizování stížností také získáte na internetových stránkách generali.cz.
V případě sporu z pojistné smlouvy jsou kjeho rozhodnutí příslušné obecné soudy.

3
| Informace pro případ uzavření smlouvy formou obchodu na dálku
£
8 Zájemce o uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku může na vyžádání obdržet od pojistitele další informace o pojištění. 
" Při uzavírání smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku nevznikají pojistnikovi dodatečné náklady, které by se lišily od zá

kladní sazby poskytovatele těchto služeb.ia
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oba platnosti poskytnutých údajů

Poučení o ochraně osobních údajů ^......................
Dovolujeme si Vás Informovat o tom, jak chráníme Vase°sobníúdaja OcMj™ nfchmSiivosťWademe důraz na bez

ssss^5Ee*K,
závazných právních předpisů. Pro tyto ucely m™e^anšfe °s°Jn'^ností které nám ukládá zákon. Poskytnutí osobních udaju _

5isft^m«o^£vSS^S^Mpř8^f,^osobni“ie ra r,
smlouvy a pro výkon práv a povinností z P°řst™=ÍSSpodrT1ínky zpracovávají rovněž osobní údaje za účelem jednán.

- nesdružovat osobní údaje, které byly získány k různým ucelum.
-=^n^^^5«^^“'*»'“kZafS,WOWOSO6"fchÚd8Í0'ato'"

že budeme

/ tahují k položené nabídce na uzavření pojistné smlouvy; není-li pojistitelem

K^^W^Í^pF^avfenísmto^^aav^ů^že^n^ilási laKoukoli zebou *** osobo,ch Od* ion ,ak>* z*«. 
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Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Pojištění odpovědnosti, které sjednává General Pojišťovna a.s., se sídlem 

Bělehradská 132, Praha 2,120 B4, České repubfika (déle jen .pěstitel") a pojslnk, 
sa řídí pojistnou smlouvou. Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění od
povědnosti (VPP O 2014/01), těmito Zvláštními pojistnými podmínkám, zákonem 
č. 89/2012 Sb„ občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právrtfni 
předpisy České republiky. Ujednán! pojistné smlouvy mají přednost před ustanove
ními popstných podmínek s tím, že zvláštní pojistná podmínky mají přednost před 
všeobecnými.

2. Pojištění se sjednává Jako škodové.

Článek 2
Předmět pojištění, pojistná nebezpečí
1. Pojištění podle těchto ZPP OP 2014/02 se sjednává pro případ povinnosti pojště- 

néhok náhradě škody nebo jiné újmy, nenf-li následně pojistnými podmvtkaml nebo 
pojistnou smlouvou uvedeno Jinak.

2. PcjIStění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradí škodu nebo jinou újmu. 
pcfcud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním 
stavem v důsledku výkonu profesní činnosti, přfaadně právního vztahu pojištěné
ho, uvedená/ho v pojistné smlouvě, ke které/mu je pojištěný oprávněn na základě 
zvláštního oprávnění dle platných právních předpisů.

Článek 3
Základní rozsah pojištění
1. Věcný rozsah pojištěni

1) Z pojištěn! odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel nahradí
a) škodu nebo nemajatkovou újmu způsobenou itíSenfm na zdraví, zváášt 

závažným ublížením na zdraví, usmrcením.
b) škodu na hmcáné movitá věci nebo objektu
c) následnou finanční škodu
d) ůstou finanční škodu
e) náklady právního zastoupeni

2) Ustanoveni o věci se na živé zvře použijí obdobně, avšak jen v rozsahu, ve kte
rém to neodporuje jeho povaze.

2. Časový rozsah pojištění
1) PojŠtěnf se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy 

ke které dojde:
a) v době trvání pojištění
b) pokud příčha vznJru škody nebo jiné újmy viníme v době trvání pojištění
c) pokud právo na náhradu škody nebo jiná újmy bylo poprvé písemně uplat

něno vOB pojištěnému v době trvání pojištění
2) Pro posouzení práva na pojistné plnění je rozhodný rozsah pojištění sjednaný 

v okamžiku, kdy došlo ke vzniku příčiny.
3. Územní rozsah pojištění

1) Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy 
pouze tehdy pokud došlo na území České republiky současně:
a) k příčině vzniku škody nebo jiné újmy
b) ke vzniku škody nebo jiné limy a
c) k prvnímu písemnému uplatnění práva na nSvBdu škody nebo jiná újmy 

poškozeným vůči pojištěnému
2) Na základě ujednání mezi pojistitelem a pojistnikem lze rozšffit územní rozsah 

pojištění také na povinnost pojištěného k náhradě Soody nebo jiné újmy způso
bené v zahraničí.

4. Výluky z pojištění
t) Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné 

újmy vznkJé:
a) úmyslně, hrubou nedbalosti, ze svévole nebo štodofibosli;
b) Činností nebo právním vztahem, k nimž není pojištěný oprávněn;
c) převzetím a uznáním povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy nad 

rámec stanovený právními předpisy, včetně smluvních pokut a smluvních 
penále, smluvních úroků z prodlení a soudně nařízenými pokutami; déle 
z příslibů záruky,

d) ve výši a rozsahu nad rámec dohodnuté BmKace škody nebo Jiné újmy mezi 
pojištěným a poškozeným;

e) na přirozených právech člověka, kromě nemajetkové limy způsobené 
ublížením na zdrávi, zvlášť závažným ublížením na zdraví nebo usmrcením

I) nemajBtkovou limou, byla-li újma způsobena za zvláštních okolností, 
protiprávním Snem, zejména porušením důležité právní povinnosti z hrubé 
nedbalosti nebo úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť 
zavrženíhodné, pokud byla způsobena každému, kdo způsobenou újmu 
důvodně pociťuje jako osobni neštěstí, které nelze jinak odčinit;

g) pokud popěný bez vědomi pojistitele nevznesl námitku promlčeni, nepodal 
odvollť proti rozhodnuli soudu nebo jtaého orgánu nebo odpor proti pla
tebnímu rozkazu nebo jeho odůvodněni, uzavřel dohodu o nerovnání nebo 
je povinen k náhradě v důsledku dohody o prodloužení promlčecí lhůly;

h) z pracovněprávních a služebních vztahů, včetně odpovědnosti při pracov
ním úrazu nebo nemoci z povolání, včetně regresních náhrad ze zdravotní
ho nebo nemocenského pojištění;

i) na věcech nehmotných včetně jejich následných finančních škod;
j) na věcech hmoiných movitých, které jsou předmětem díla, předmětem scho

váních snáuv, byly přenechány k užiti popěnému nebo jiné finnosli na nich 
nebo s nimi; vyloučena je povinnost k náhradě na hmotných movitých věcech 
I tehdy, kdy popěný nen! účastníkem nebo stranou s chovácí smlouvy 
Dále na objektech nebo jejich částech, které jsou předmětem díla nebo jné 
oprávněné činnosti na nich nebo s nimi:

k) na věcech vnesených a odložených;
0 v důsledku vlastnického, nájemního nebo obdobného vztahu k objektům;
m) na penězích, směnkách, šecích, platebních kartách, cenných pap&edu 

ceninách a v jakékoliv souvislosti s nimi;
n) pohřešováním, ztrátou, krádeží nebo loupeži;
o) z práv z vadného plnění 2áruky za jakost;
p) vadou výrobku nebo vadou služby, nejde-í o pojištěnou profesní &'nnost;
q) z viastrictvi, provozování a užívání letišť a leteckých ploch; provozu, výroby 

a opravárenství letadel a vznášedel ajejkži součástek;
r) z provazu doprAnfch prostředků, které mají registrační značku; vzniklou

z vlastnlcM a držení železnic a jakýchkoliv dopravních, přepravních, zaste- 
tetských a obdobných smluv;

s) v souviste!! nebo v důsledku působeni' elektromagnetického pde, kmizijfaha, 
radioaktivrfhb nebo jaderného záření nebo zamořeni; dále tormaldehydem, 
azbestem, toxickými plísněmi a genetickou modifikací organismu;

t| znečištěním vod všeho druhu, ovzduší, půdy nebo zemského povrchu;
u) ekologickou újmou nebo závažnou havárií ve smyslu příslušných obecně 

závazných právních předpisů;
v) v důsledku sesedání a sesouvání půdy, erozí, poddolováním a vibracemi;
w) v důsledku povodní nebo záplav,
x) jakýmkoěv pozvolným působením;
y) hospodářskými zvířaty nebo divokou zvěři na porostech a zemědělských 

kulturách;
z) zavlečením nebo rozšířením jakékoliv nakažlivé choroby lidi, zvřat nebo rostlin; 
aa) správou datové schránky,-
bb) v důsledku válečných událostí, terorismu, stávek, ozbrojených konlíktů 

a občanských nepokojů;
cc) pokud by se tak pojistitel dostal do rozporu a obecně závazným právním 

předpisem o provádění mezinárodních sankcí, 
dO) v důsledku rétových soudních rozhodnutí zahraničních Jurisdikcí, které nají 

povahu zpř&níné nebo odstrašující náhrady škody (např. punltive, exemplá
ry damages);

ee) pojffišnému nebo dalším pojištěným, jsou-I majetkově propojenými osoba
mi, dále vznMou osobám blízkým pojištěnému nebo majetkově propojeným 
osobám; dáte právnickým osobám, ve kterých je vlastník shodný s vtaslnikem 
pojištěného, a to do výše jeho procentuálrUho spoluvlastnického pódiu; 

ffl informací nebo radou poskytnutou nimo poctěnou činnost; 
gg) v důsledku zneužití a omezení soutěže, zejména nekalou soutěží, klamavou 

reklamou, klamavým označením zboží nebo stužby, atd.; 
hh) obchody finančními, úvěrovými, Investičními a kapitálovými obchody s cen

nými papíry;
IQ výkonem Tnančnlho a ekonomického poradenství; v důsledku optřmaízač- 

ních, spekulačních a/nabo termínových předpovědi, pfíp. příslibů;
1 pomluvou, porušením mlčenlivosti, důvěry;
kk) překročanin či nedodržením rozpočtů, rozpočtových pravidel a překročením 

S nedoúžením úvěrů a jakýchkoli nSdactj;
II) aplikací směnečného práva; z nároků vyplývajících ze směnek; 

mm) Snnosti pojištěného jako člena statutárním orgánu obchodní korporace 
nebo subjektu v obdobném postavení nebo výkonávapcfho jinou manažer
skou funkci v obchodní korporaci nebo v subjektu v obdobném postavení: 

nn) v důsledku nesplnění nebo opožděného splnění lhůt, dob, terminů, smluv;
déle náhradním plněni ze smluv; 

oo) v důsledku rozdílů v ocenšntíceně; prověřování bonity osob; 
pp) porušením práv duševnbo vlastnictví
qq) v důsledku nepřidělaní dotace, v důsledku povinnosti dotaci vrátH nebo 

v jiné souvisí osli s dotací
rr) v důsledku nedodávky či omezené dodávky elektrické energie, plynu, tepla, 

vody apod. pojištěným.
2) V případě, kdy je jednotlivé výluka dopajišlěna doplňkovými pojistnými podmín

kami nebo smluvními ujednáními, platnost ostatních výluk zůstává zachována.
Z pojištění be ujednat další výluky.

Článek 4
Rozšíření základního věcného rozsahu pojištěni
1. Škoda nabo jiná újma z výkonu vlastnických, nájemních a jim obdobných

vztahů k prostorám sloužícím pro výkon profese
1) Pojištěni se na rozdíl od čl. 3, odst 4., bod 1) pfcm. I) ZPP OP 2014/02 vztahuje 

také na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vyplývající
z vlastnických, nájemních a jim obdobných vztahů k objektům čl jejich částem 
užívaných výlučně pro účety pojištěná profese.

2) Pouze v rámci povinnosti k náhradě specifikované v bodě 1. tohoto Sánku se 
pojištěni vztahuje na rozdíl od čl. 3, odst. 4., bod 1) plsm. ee) ZPP OP 2014/02 
I na povinnost k náhradě škody nebo jiné ujmy způsobené osobám blízkým 
pojištěnému nebo majetkoví propojeným osobám.

3) Subllmlt Hni 20% z limitu pojistného plnění pro základní rozsah pojištění
4| Spoluúčast pouštěného na každá pojistné události Sni 10% ze vzniklé škody 

nebo jiné újmy, nejméně však 2 000Kč.
2. Regresní náhrada nákladů ze zdravotního nebo nemocenského pojištění

1) Na rozdíl od ČI. 3. odst. 4., bod 1) písm. h) ZPP OP 2014/02 se pojištění vzta
huje na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči 
ve prospěch pracovníka pištěného v důsledku nedbalostniho protiprávního 
jsdnání pojištěného.
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3) PZTS (E2S) s plástovou ochranou - znamená instalaci detektorů pokrýt 

plochy vymezující chráněný prostor. Jedná se především o Hrdám' na uzawv v ~ 
pohyblivých vnitřních částí, hlídání na uzamčení a hlídání na průraz prostřed- 
rictvfm vhodných detektorů (magnetické kontakty, detektory na sklo. vibrační 
detektory, poplachové fólie apod.).

4) PZTS (EZS) se považuje za funkční, pokud je v provozu (tzn. provozuschop
ná, řádně udržovaná) a dále pak kontrolovaná Kontrola PTZS (EZS) musí být 
prováděna dle návodu k údržbě a obsluze, neni-li stanoveno jinak, potom 
minimálně Jednou ročně. Kontrolu musí provádět výrobce nebo jm pověřená 
servisní organizace.

5) Je-li pojištěný prostor střežen fyzickou ostrahou, nesmi mít tato možnost 
jakkoliv manipuloval s PZTS (EZS), především ji vypnoul. Pokud ostraha tuto 
možnost má, nepovažuje se PZTS (EZS) za funkční.

6) PCO (DPPC) je zařízeni či systém, který umožňuje přenos a vyhodnocení signa
lizace narušeni ze zabezpečených prostor do místa centrálního vyhodnocování 
pomocí linek telekomunikační šitě, rádiové sítě, GSM či ISDN sítě nebo jmého 
obdobného přenosu. Pult či centrum musí být trvale provozován policií nebo 
bezpečnostní službou, maýcí pro tuto činnost oprávnění.

7) CCTV (dosed Circuit televlsion) je uzavřený televizní okruh, častěji známy jako 
bezpečnostní krnnery.

2) Dále se pojištěni vztahuje na regresní náhradu nemocenského pojištění, kdy je 
pojištěný v důsledku zaviněného protiprávního jednáni zjištěného soudem nebo 
správnihi úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku 
a pojištěný je povinen zaplatí orgánu nemocenská-,o pojištěni regresní náhradu.

3) Sublmil činí 5 000 000 Kč, max. však výší limitu pojistného plněni pro základní 
rozsah pojištění.

4) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí částku sjednanou pro 
2ékladní rozsah pojištěni.

Článek 5
Zvláštní ustanoveni pro pojištění vybraných profesí a vztahů
1. Architekti, projektanti, inženýři a stavební technici činní ve výstavbě, zku

šební ústavy, certifikační společnosti
Vyloučeny z pojistné ochrany jsou všechny případy, ve kterých se pojištěný účastni 
nebo mé účastni při prováděni nebo raaíizad výrobku nebo díla jakýmkoliv způso
bem, zejména jako generální dodavalel, subdodavatel stavby či stavební' dozor.

2. Soudní znalci, odhadci majetku
PojiStěnf soudních znalců a odhadců majetku se na rozdíl od ustanovení či. 3, 
odst. 4., bod 1) písm. oo) ZPP OP 2014/02 vztahuje také na povinnost k náhradě 
čistě finanční škody v důsledku rozdílů v ocenění a ceně. Pqišrění soudnich znalců 
se vztahuje na mimosoudní I soudní činnosti pojištěného v rámd jeho příslušného 
profesního oprávnění.

3. Advokáti, notáři
Pojištění se na rozdíl od ustanovení a. 3, odst. 4., bol 1) písm. nn) ZPP OP 2014/02 
vztahuje na povinnost k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé nedodrženm Ihut, 
dob stanovených právním předpisem, soudem nebo orgánem veřejné správy.

4. Dražebníci
Pojištění dražebníka se v souladu s příslušnými ustanovení zákona o veřejných 
dražbách v platném zněni vztahujB I na povinnost k náhradě škody nebo jné újmy 
způsobené třetím osobám postupem licitátora. SubBmrt pro jednu a všechny pojist
né události v ročním pojištěném období 100 000Kč.

6. tnsoivenční správci
Pojištění dle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insohienčnl zákon) se 
vztahuje na povinnost k náhradě škody nebo jiné újmy insolvenčnlho správce, která 
je způsobena v souvislosti s výkonem funkce insolvenčníto správce nebo s činnosti 
jeho zaměstnanců, zaměstnanců dlužnka při výkonu jeho funkce.

6. Likvidátor
Pojištěni se na roždí od ustanovení čl. 3, odst. 4.. bod 1) písm. mm) ZPP OP 
2014/02 vztahuje na činnost likvidátora.

Článek 6
Společné ustanoveni

Ročním obratem se rozumí součet všech tržeb, výnosů a jiných primů pojištěné
ho s výjimkou výnosů z licencí, prodeje podniku nebo jeho části. Obrat se počítá 
bez DPH.

2. Minimální stupeň zabezpečení .... . .
1) Požaduje-li pojistitel řádné zabezpečeni prostor nebo minimální stupen zabBZ- 

pečení, platí:
a) pro motorová vozidla - v případě otevřených, neoplocených parkovacích 

ploch - nepřetržitá dvoučlenná ostraha, kde alespoň jedna osoba neustále 
provádí kontrolní obchůzky zaparkovaných vozidel

b) pro motorová vozidla - v případě oplocených parkovacích ploch, kde vjezd 
je zabezpečen otevírací závorou nebo vraty - nepřetržitá jednočlenná ostra
ha, která má do místa obsluhy (recepce u vjezdu) k dspozld výstup kamer 
CCTV I parkovacích stání se záznamem nebo z venkovní perimetricke 
ochrany PZTS a pro případ pouze PZTS by měly být vstupy patřeny CCTV 
nebo vhodným přístupovým systémem. Fyzická ostraha musí být spolehlivá, 
fyzicky zdatná a psychicky odolná a musf být pro uvedený účel vycvičená
a vyškolená. Musí být vybavena telekomunikačním zařízením pro přivolání

c) pro motorová vozidla - uzavřené garáže nebo parkovací prostory musí být 
uzamčeny a musí být zaveden vhodný přístupový systém

d) pro věd převzaté do úchovy se používá trezor minimálně bezpečnostní třídy 
0 dle ČSN EN1143-1

e) pro jízdní kola - umístnění v samostatně uzamykatelných prostorech (popř.
boxech, MeďCh) uzamčených zadlabávacím zámkem s bezpečnostní 
cylindrickou vložkou (BT 3 dle ČSN ENV1627) nebo bezpečnost nón visa
cím zámkem (BT 3 dle ČSN ENV 1627) s překrytým třmenem, jehož mm. 
tlouštka bude 8mm. , .

2) Uvnitř tekto zabezpečených prostor buda kdo navíc připevněno ke stavebnr 
součásti (konstrukci) minimálně některým 2 následujících způsobů: 
originální zámek na kolo tvořený ocelovým lankem o průměru min. 0,5 ona cy
lindrickou vložkou s překrytým profitem, nebo originální 2ámek na kota tvořený 
ocelovým lankem o průměru min. 0,5cm a s uzamykáním na min. čtyřmístný 
libovolně nastavitelný číselný kód. nebo zámek na kdo tvořený ocelovým 
lankem o průměru min. 0,5 cm nebo ocelovým řetězem silným min. 0.5cm
a bezpečnostním visacím zámkem certitikovaným minimálně v bezpečnostní 
třídě 3 podle ČSN P ENV 1627, nebo originální U-zémek (speciální případ 
visacího zámku) tvořený ocelovým okem o průměru min. 0,5cm a cylindrickou 
vložkou s překrytým profilem.
I) Podmínkou poskytnuti' pojlslného plněni je překonáni obou uvedených 

způsobů ZEbezpečení jízdního kola.
3. Výklad pojmů k minimálnímu stupni zabezpečeni

1) PZTS (EZS) je systém, který splňuje následující kritéria: 
všechny konponenty PZTS (EZS) minimálně 2. bezpečnoslni třídu dle státní 
normy ČSN EN 50131-1

b) navrhování, provoz, montáž a údržba musí být v souladu s požadavky 
platných norem pro navrhování, provoz, montáž a údržbu jednotlivých
komponentů ..............

c) Instalace čidel PZTS (EZS) musí být provedena tak, aby byla zjištěna
registrace pachatele při pokusu o průnik do chráněných prostor, v pnpade 
narušení střežených prostor musí PZTS (EZS) prokazatelným způsobem 
vyvdat poplach.

2) PZTS (EZS) s prostorovou ochranou - znamená hstalad detektoru ve všech 
prostorách s chráněnými hodnotami vč. klíčových míst (především chodeb): 
prostorová ochrana je určena především k signalizaci pohybu neoprávněné 
osoby prostorem.

Článek 7
Volitelné rozšíření pojištěni
Je-II v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištěni také na kryti 
pojistných nebezpečí dle těchto doplňkových pojistných podmínek.
1. Doplňková pojistné podmínky - Zahraniční pojistné krytí - Evropa 

(DPP OP 01)
1) Je-li v pojistné smlouvě výdovně ujednitao vztáhle se pcjštění na rozdíl od 3.3, 

odst. 3 ZPP OP 2014/02 na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné 
újmy způsobené na území Evropy, pokud je povinen k náhradě podle právního 
řádu státu, který je součásti Evropy a v rozsahu jim stanoveném.
Evropoii se rozumí Evropa ve smyslu jejho geografického vymezení.

2) Sublimit Srí částku sjednanou jako limit pojistného plněni pro 2áWadru rozsah 
pojištěni.

3) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události ani 10% ze vzniklé škody
nebo jiné újmy. nejméně však 10 000Kč. _ ...

2. Doplňkově pojistná podmínky - Zahraniční pojistné krytí- Svět kromě USA

1) Je-ěvpoistné smlouvě výslovně ujednáno vztahuje se pojištěni na rozdl od čl. 2. 
odst. 3ZPPOP 2014/02 na povinnost k náhradě škody nebo jné újmy způso
bené na území celého světa kromě území USA a Kanady.

2) Sublimit činí částku sjednanou jako limit pojistného plnění pro základní rozsah
pojištěrt.

3) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 10% ze vzniklé škody
nebo jiné újmy, nejméně však 20 000Kč.

3. Doplňkové pojistné podmínky - Věci třetích osob (DPP OP 03)
1) Je-li v pojistné smlouvé výslovně ujednáno, vztahuje se pojištěni na rozdíl 

od čl. 3, odst. 4., bod 1) pfem. j) ZPP OP 2014/02 na povinnost pojištěného 
k náhradě škody na věcech hmotných movitých, které jsou předmětem díla, 
předmětem schovadch smluv, byly přenechány k užiti pojištěnému nebo k jiné 
oprávněné činnosti na rach nebo s nimi. Poctěni se vztahuje na povinnost 
pojištěného k náhradě na hmotných movitých věcech, I tehdy, pokud pojištěny 
nerf účastníkem nebo stranou schovad smlouvy

2) Pojištěni se dále vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody na objek
tech nebo jejich částech, které jsou předmětem díla, práce nebo jiná oprávněné 
Snnosti na nich nebo s nimi.

3) Speciální výluky
Škody na dopravních prostředcích |sou z tohoto pojištění vyloučeny. Tato 
výluka neplatí pro škody dopravních prostředcích způsobené jejich nakládkou

4) SubSmitanf 10% z limitu pojistného plnění sjednaného pro záklacW rozsah 
pojištění není-li ujednáno jinak

5) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události ani 10% ze vznMá škody,
nejméně však 2 000KČ. ...

4. Doplňkové pojistné podmínky - Věci zaměstnanců / návštěvníku

1? Je-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění na rozdl 
od a. 3, odst. 4., bodl) písm. h) ZPP OP 2014/02 na odpovědnost za škodu, 
která vznikla zaměstnand na věd pň plnění pracovních úkolu nebo v přímé sou
vislosti s nfm porošenlm právních povinností a na povinnost k náhradě škody 
nebo jiné újmy, která vznída na věci návštěvníka.

2) Pojištění se na roždí od ustanovení a. 3. odsL 4.. bod 1) písm. i) 2PP OP ^
2014/02 vztahuje na škodu vzniklou poškozením, zničením, krádeží nebo lou- 
peží věcí, pokud se věci nacházely v uzamčených šatních skřřikách a ke škodě 
došlo násilným překonáním překážky nebo se věd nacházely na místě k tomu 
určeném nebo na místě obvyMám. To za předpokladu, že vstupy do prostor 
výkonu zaměstnání |sou hlídány nebo uzamčeny. ___

3) Pojištění se na roždí od čl. 3, odst. 4., bod 1) písm. n) ZPP OP 2014/02 vztahuje 
na škodu způsobenou krádeží nebo loupeži, včetně škod na dopravních 
prostředdch převzatých pojištěným a umístěných v řádně zabezpečených 
prostorách. Prýštění se na rozdíl od 3.3, odsL 4., bod 1) pfem. m) ZPP OP 
2014/02 vztahuje také na peníze, platební karty, ceniny.

4| Speciální výluky:
a) pň nesplnění minimálnho stupně zabezpečeni' a /nebo nepřekonání popsa

né překážky pachatelem;
b) pň nenahlášení krádeže nebo loupeže poícejnim orgánům za účelem zatlá

čí navěcech uschovaných v od&AJ a/nebo zavazadla v připadá věd odložených
d) na obsahu a/nebo nákladu doprawtiho prostředku;
e) způsobenou zaměstnand na dopravním prostředku, který zaměstnanec 

použil pň plněni pracovních úkolů nebo v souvislosti s nžn.
5) Sublmil pro motorová vozidla činil 000 000Kč.
6) Spoluúčast popěného na každé pojistné události Sní 5% ze vzniklé škody,

nejméně však 5000Kč. „ . . , ,
7) Subírrit pro oslatni věd zaměstnanců Bří 250 000Kč; v pipade, ze je právním 

předpisem stanovena částka pro věd. které zaměstnanec obvykle do práce nenosí 
a které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy, platí tato částka jako sub&txt.

8) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 500Kč.

a)
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7. Doplňkové pojistné podmínky - Uplatněni Škody po skončeni pojištěni 

(DPP OP 16)
1) Je-li ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění na rozdá od ust. £1.3, 

Odst. 2 2PP OP 2014/02 na povinnost k náhradě škody nebo jiné újmy, ke které 
dojde:
a) v době trvání pojištěni'
b) pokud příčina vzniku škody nebo jiné újmy vzrikne v době trvání pojištěni
c) pokud právo na náhradu škody nebo f né újmy bylo poprvé písemně uplat

něno vůči pojištěnému v době 1 roku po skončení poj štění.
2) Pro posouzení práva na pojistné plnění je rozhodný rozsah pojištění sjednaný 

v okamžiku, kdy došlo k příčině.
8. Doplňkové pojistné podmínky - Ztráta dokladů (DPP OP 20)

1) Je-li ujednáno v pojstně smlouvě, vztahuje se pojitém’ na rozdíl od ustanovení 
a. 3, odst. 4., bod 1) ptsm. jj a n) ZPP OP 2014/02 na škodu vzniklou v důsled
ku ztráty dokladů, které pojištěný převzal v souvislosti se svoji profesní SnnosU. 
Pro tento případ je z pojištění poskytována pouze náhrada faktické hodnoty 
ztracených dokladů a náklady na 2novupoňzení dokladů.

2) Sublimit činí 100 000KČ.
3) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události ani 1000Kč ze vzniklé škody.

9. Doplňkové pojistné podmínky - Sesuv a sesednutí (DPP OP 21)
1) Je-G v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje se pojištění na rozdíl 

od 0.3. odst, 4.. bod 1) ptsm. v) ZPP OP 2014/02 na povinnost k náhradě 
škody nebo jiné újmy vzniklé v důsledku sesednuli a sesuvu půdy, k němuž 
dojde v důsledku pdjštěné profesní činnostL

2) Sublimit pojistného plnění činí 1 000 OOQKC, max. však výši limitu pojistného 
plnění pro základní rozsah pojištění.

3) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události ům 10% ze vzniklé škody, 
nejméně však 20 000Kč.

Na tyto ZPP OP 2014/02 mohou navazovat další doplňkové pojistné podmínky 
(„DPP"), které budou doplňovat rozsah pojistného krytí.

Kapičkové pojistné podmínky - Nemajetková újma na přirozených právath 
člověka (DPP OP 11)
l) Je-ti v pojstné smlouvě výslovně ujednáno vztahuje se pojištění na rozdíl od a. 3. 

odst. 4., bod 1) pism. e) ZPP OP 2014/02 na nemajelkovou újmu způsobenou 
na přirozených právech člověka.

ZJ Speciální výluky
Z pojštění je však vyloučena nemajelková újma vzniklá:
a) urážkou, pomluvou
b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním
c) porušením práv duševního vlastnictví
d) porušením mlčenlivosti
e) porušením ochrany osobních údajů.

3) Súbfmit Sní 10té Umllu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojiš
těni. max. však 1 000 000Kč.

4) Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události Sni 10 % ze vzniklé nemajet- 
kové újmy, nejméně však 20 000Kč.

6. Doplňkové pojistné podmínky - Zpětné krytí (DPP OP 15)
1) Je-li v pojistně smlouvě uvedeno, vztahuje se pojištěni na rozdíl od S. 3, odst. 2 

ZPP OP 2014/02 na povinnost k náhradě škody nebo jné újmy, ke které dojde:
a) v době trvám'pojištění
b) pokud příčina vzniku škody nebo jiné újmy vznikne také v období max.

1 roku před počátkem pojištění a dále v době trvání pojištění
c) pokud právo na náhradu škody nebo jiné újmy bylo poprvé písemné uplat

něno vůči pojištěnému v době trvání pojštění.
2) Pro posouzení práva na pojistné plnění je rozhodný rozsah pojištěni sjednaný 

k počátku pojištění.
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informace pro klienta GENERALI

' Vážený kliente,

velmi náš těší Váš zájem o pojištění odpovědnosti Generaii.
V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných f
zvolit ideální řešení. Z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili tyto Informace pro klienta, kde se dozvíte to nejdulezitejsí o pqistovn
i našich produktech.
Před uzavřením pojištění se prosím pečlivě seznamte s pojistnými podmínkami a s důležitými informacemi, týkajícími se tohoto pojištěni.

K těmto informacím a podmínkám se prosím vracejte i v případě změny pojištění nebo nastane-li událost, se kterou by mohl být spojen 
vznik práva na pojistné plnění.
V případě jakéhokoli dotazu je Vám k dispozici Váš pečovatel a kolegové na lince klientského servisu.

Přejeme Vám mnoho spokojených dní pod křídly Iva, budeme potěšeni, pokud se na nás obrátíte I v budoucnu.

Informace o pojistiteli

ísřísssissňssisat
no, a to dle aktuálního ceníku Vašeho telefonního operátora.

Důležité upozornění

Doba trvání pojištění, pojistná doba a pojistné období

HSSSSa^KSSS^r-sssKsss.
Ž52SSSÍ- i» dobu určitou . tato doba i. stanovana v, smlouvá. Doba Mni popíní |e uvodan, , poiistné 

doby nesdělí, že na pojištění již nemá zájem.

Základní charakteristika pojištění

... ....... . ........ -........ . • — ~............

SSSSeSSSSSESSSaSS.
jsou v pojistné smlouvě výslovně uvedeny.

Rozsah pojištění
Rozsah pojištění je ujednán základním a rozšířeným 
• věcným rozsahem pojištění

| ° časovým rozsahem pojištění

8 finanční škodu a na náklady právního zastoupeni.
2
8 Dále je rozsah pojištění určen výlukami z pojištění, které pojistné kryti omezuji.

ILS

- Geriero'1 Pojí lotra a.s. se ittem 8&ehra<fcM 132,120 B< 
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\ / ;Výluky z pojištění 0

Obecné výluky z pojištění jsou uvedeny v či 3, odst. 4 ZPP OP 2014/02. Kromě nich pojistné podmínky mohou obsahovat i speciální *

Limit pojistného plnění a sublimit 1
Pojistné plnění pojistitel neposkytuje bez omezení. Pojistné plnění se poskytuje do výše limitu pojistného plnění. Limitem ooiistného dnění se

Spoluúčast
častí se pojístné^r^rf nepa^u ^00 ** P°dlllte 03 VZn'klé poiistné událos,i a poskytnutém pojistném plnění. Do výše sjednané spoluú- 

Obecné pravidlo je, že výše spoluúčasti ovlivňuje výši pojistného a čím vyšší je spoluúčast, tím nižší je pojistné.

Doplňková připojištění
Doplňková připojištění jsou vázána na uzavření základního rozsahu pojištění a uzavírají se formou doplňkových pojistných podmínek LDPP") 
Druhy standardních doplňkových pojištění: Zahraniční pojistné krytí Evropa, Zahraniční pojistné krytí Svět kromě USA a Kanady, Véd ' 

°.s°,' zamestnancu/návstěvníků. Nemajetková újma na přirozených právech člověka, Zpětné krytí, Uplatnění škody po skončení 
pojištěni, ztrata dokladu. Sesuv a sesednutí.

Pojistné

VýSe pojistného se stanoví pomoci pojistné sazby, která na základě dlouhodobých zkušeností pojistitele a pojistného trhu, zejména s ohle- 
^napcstne nebezpečí, pojistné riziko, druh, způsob a rozsah pojištěné činnosti či vztahu, věcný, časový a územní rozsah pojištění, limit 
pojistného plnění, škodný průběh, zabezpečuje trvalé splnění závazků pojistitele. Je-li pojistné stanoveno na základě výše ročního přijmu 
takového údaje P0CtU °S°b Č' jedno,ek či iiného měřitelnéh° údaje, základem pro stanovení výše pojistného je očekávaná výše

Pojistitel má právo změnit výši pojistného v pňpadech uvedených ve VPP, např změní-li se obecně 2ávazné právní předpisy, kterými se řídí 
náhrada škody, nebo ve specifických případech, jde-li o povinné pojištění.

: *:šj!>ftšyV'jjií.,*ii>i- jiíjlrsmign.

P°í?t"(kJe Pomněn Ptetit pojistné. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu neurčitou Je pojistné stanoveno jako běžné pojistné za pojistné 
období (1 rok), nenf-fi v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Běžné pojistné je splatné vždy k prvnímu dni příslušného pcfetného období. V popstné 
smlouvě muže byt ujednáno placení běžného pojistného ve splátkách (pololetní nebo čtvrtletní-). Pololetní, resp. čtvrtletní splátky jsou splatné 
prvním dnem období uvedeného v pojistné smlouvě.
Je-!' pojistná smlouva uzavřena na dobu určitou (kratší než 1 rok). )e pojistné stanoveno Jako tzv. jednorázové popstné. Jednorázové pojistné 
je splatné vždy cele, a to dnem počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
Způsob placení a četnost splátek jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
Pojistitel nepožaduje zálohu na pojistné.

Poplatky

Nad rámec pojistného je pojistitel oprávněn požadovat poplatek za úkony a služby související s pojištěním. Přehled zpoplatněných úkonů 
a vyse poplatku jsou uvedeny v Sazebníku administrativních poplatků. Aktuální znění Sazebníku administrativních poplatků je dostupné 
na internetových stránkách pojistitele, k nahlédnuli je také v sídle popstitele a na jeho obchodních místech.

Daňové předpisy

Právním předpisem upravujícím Vaše daňové povinnosti v souvislosti s pojištěním je zákon č. 586/1992 Sb„ o daních z příjmu, v platném 
znění. Tento předpis upravuje, která plnění z pojištění majetku a odpovědnosti za škodu jsou od daně osvobozena, a která plnění dani pod
léhají V současné době není pojistnik povinen prostřednictvím pojistitele hradit v přímé souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy jiné daně.

Důsledky porušení povinností

Pokud pojistnik, pojištěný nebo jiná osoba, která má v případě pojistné událostí právo na pojistné plnění, poruší své povinnosti, může pojis
titel podle konkrétních okolností snížit či odmítnout pojistné plnění, požadovat náhradu nákladů nebo škody. Porušení povinností může vést 
dokonce k zámku pojištění.

Způsoby zániku pojištění

Pojištěni zaniká z důvodu uvedených v právních předpisech, pojistné smlouvě nebo pojistných podmbkách (v článku 6 VPP 0 2014/01) 
Nejčastější důvody zániku, blíže specifikované ve VPP, pak jsou: 
a) dohoda smluvních stran; 

g b) uplynutí pojistné doby;
| c) výpověď pojištění pojistitelem nebo pojistnikem;
| d) neMplacenÚD^istného (pojištění zaniká marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem v upomínce o zaplacení dlužného pojistného 

3 e) změna vlastnictví majetku, s jehož vlastnictvím nebo spoluvlastnictvím pojištění souvisí;
1 ^ pc^stnltefnieto>ad'^tžnéh> hrOZ,Clm úpac*íu P0iistnika nebo pojištěného nebo zamítnutím insolvenčnlho návrhu pro nedostatek majetku 

g) odstoupení od smlouvy v případě, že došb k porušení smlouvy podstatným způsobem.

5tiam2nIntonnaca pro ktenla OP



22. podmínky pro odstoupení od pojistné smlouvy

BojSní může'"od smlowy odstoupit, pokud pojistitel porušil povinnost pravdivě a úplně
o uzavření smlouvy nebo pojistnika při jednání o změně smlouvy. Pojistnik muže od smlouvy odstoupit také tehdy, pokud sípojistiiel pn uza 
rání smlouvy musel být vědom nesrovnalostí mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky, a presto na ne rteupozorn I.
Pojistitel může odstoupit od smlouvy, pokud pojistnik nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalost neb ezoečf zda ie
dět na písemné dotazy pojistitele na skutečnosti, které mají význam pro pojistitele při rozhodováni, jak ohodnotí 1
pojistí a za jakých podmínek. Pojistitel může odstoupit tehdy, pokud by při pravdivém a úplném zodpovězen dot^u^lo^ neuzavře 
Právo odstoupit od smlouvy z výše uvedených důvodů zaniká, nevyužije-li je dotčená strana do dvou měsíců ode dne, kdy zj

zákon určité osobě povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, má pojistitel právo od- 
stoupit od pojistné smlouvy jen, pokud to jiný zákon pňpouští. ,

V pňpadě, že pojistnik neuplatní své právo na odstoupení, pojistné smlouva zůstává účinnou a obě smluvní' strany jsou povinny plnit své

Odstoupert^po^ésTilouvy je nutné učinit písemně, a to na adresu General! Pojišťovna a.s Bělehradská 132 Praha 2. PSČ 120 84. 
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete na internetových stránkách a v obchodních místech pojistitele.

p°S!«^
olmlo u vu^za^eno formou obchodu Ta d^ku se jedná vpřípadě, kdy byl k uzavření smlouvy použit výhradně komunikační prostředek,

°hůtě 14 dnů^ed^ejiho uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné

PoSřkSJe íoSelemfmůže^Stouí od takto uzavřené°Souvy v případě, že mu údap

pojistné.

Informace o platném právu a řešení stížností
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky pu S komunlku'

stiznosti.cz@generali.com. V případě, že nejste spokojeni s vyřízením stížnosti, nesouhlaste s nim nebo jste neobdrželi reakci na svoji

Další informace o způsobu vyřizování stížností také získáte na internetových stránkách generali.cz,
V případě sporu z pojistné smlouvy jsou k Jeho rozhodnutí pnslušné obecné smlouvy.

Informace pro případ uzavření smlouvy formou obchodu na dálku

poskytovatele těchto služeb.

Doba platnosti poskytnutých údajů

Informace obsažené v této Informaci pro klienta se vztahují k pňložené nabídce na uzavření pojistné smlouvy, není-li pojistitelem určeno 
jinak, platí tyto údaje 1 měsíc ode dne jejich doručení.

Poučení o ochraně osobních údajů

! nich údajů, a to v rozsahu, v jakém jste nám je poskytl, zejména pro účely pojišťovací činnosti a činnosti dále'2ípJJSSffií 
S jišťovnictví v platném znění (zejména v souvislosti se správou pojištění a řešením škodných události), aJ“P“‘“jjjfpm MJ účely můžeme

i4 povinností, které nám ukládá zákon. Poskytnutí osobních údajů pojistiteli je samozřejmě vždy dobrovolné, avšak v rozsahu stanoveném právními 
§ předpisy jsou osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy a pro výkon práv a povinnosti z pojatné smlouvy ^Waite^K 
8

zeni obchodu nebo služeb a pro marketingové účely.
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- shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu;
- nesdružovat osobní údaje, které byly získány k různým účelům;
- při zpracování dbát na ochranu soukromého života subjektu údajů;

ato a úhradu včcnýoh '■<*" ■****
Ss a£jáSrtSSS’U'/y ZaV32UÍe' “ nahlásíiakoukoli 2měnu oso^ údajů, jen tak lze zajistit, že budeme pracovat 

Všechny osoby, které pňjdou do styku s osobními údaji (včetně zaměstnanců správce nebo zpracovatele), jsou povinny dodržovat novin
“1 ° bap<ů’““’ c”*"fch k«“ «*«* * <■*>«* «"•»—«

V případě, kdy správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukro- 
mého a osobního života klienta, muže klient žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, pRp. požadovat odstranění závadného stavu 
a v případě nevyhovení teto žádosti má možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Užitečné rady klientům 

Jak nahlásit škodu
Škodu oznamte na lince klientského servisu (tel. 844 188 188), kterékoli pobočce pojišťovny Generail nebo generan.cz.

Kontakt
ProjakétoH informace kontaktujte: klientský servis na tel. 844 188 188, e-mail; servis.cz@generali.com, generali.cz. nebo svého 
po]istovac(ho zprostředkovatele, který je uveden v pojistné smlouvě nebo písemně na adrese Generali Pojišťovna a.s., Servisní centrum, 
Bělehradská 132,120 84 Praha 2. Žádost lze také přiložit naskenovanou jako přílohu do e-mailu a zaslat na servis.cz@generali.com. Z dů
vodu bezpečnosti si vsak pojistitel vyhrazuje právo požádat Vás o doplnění nebo potvrzení pravosti Vašeho požadavku.

"v
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í. Stručná informace o zpracování osobních údajůSř GENERALI

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracováni Vašich osobních ůdegů v naší_ společnosti. Další podrobnosti naleznete na 
www.generali.cz v sekci Osobní údaje nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání ve všech našich obchodních místech.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:
- Vaše identifikační a kontakt™ údaje (e-mailová adresa a te

lefonní číslo nejsou povinné údaje; pokud nám je však po
skytnete. bude naše komunikace rychlejší a efektivnější),

- údaje o produktech, které máte sjednané,
- údaje z naší vzájemné komunikace (ar už probíhala osobně, 

písemně, tálefonicky či jinak),
- sociodemografické údaje (např. věk, povoláni),
- platební údaje (např. údaj o zaplaceném nebo dlužném po

jistném, číslo účtu apod.),
- údaje o platební morálce, bonitě a důvěryhodnosti,
- dáší specifické údaje potřebné kreafizaci sjednaného pro

duktu.

Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Váších osobních údajů je Generali Pojišťovna a.s., IČO 
61859869, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?
Příprava a uzavření smlouvy
Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné, pokud nám však nesdělíte úda
je nezbytné pro sjednáni pojištění, nebudeme moci pňpravit nabídku 
pojištění ani s Vámi pojistnou smlouvu (příp. dodatek) uzavřít. Za úče
lem přípravy nabídky pojistné smlouvy a k jejímu samotnému uzavřeni 
potřebujeme nezbytně znát Váše identifikační údaje v rozsahu jméno, 
příjmení, rodné číslo (datum narozeni) a adresa bydliště, v případě fy
zické osoby podnikatele též identifikační číslo, bylo-i přiděleno. Může-
me Vás také požádat o poskytnutí dalších potřebných údajů dle charakteru Vámi požadovaného produktu, napr, údaje o pqistovaněm 
majetku či vztazích, povolání, příjmech, rizikovém chování, provozovaných sportech, znalostech a zkušenostech v oblasti Investic 
apod. V případě, že jste pojistnou smlouvu podepsal(a) biometricky, budeme zpracovávat Váš podpis prostřednictvím technologie pro 
automatické rozpoznávání biometrických prvků,, v rámci které jsou jako neoddělitelná součást grafické podoby podpisu zaznamená
vány dynamické parametry pohybu ruky.

Zpracování osobních údajů je rovněž nutné pro řádnou správu pojistných smluv včetně jejich změn, likvidaci pojistných události, po
skytování asistenčních služeb a naši vzájemnou komunikaci. Další' údaje, které zpracováváme, souvisejí s tím, jaké produkty využíváte 
a jaké osobní údaje jste nám sdělil(a) či které jsme zjistili například při likvidaci pojistné událostí.

Povhnost^pracovávat Vaše osobní údaje (v různém rozsahu) nám ukládá mnoho právních předpisů. Vaše údaje potřebujeme napří
klad při plnění povinnosti, které nám ukládají předpisy na úseku distribuce pojištění a pojišťovnictví či na úseku opatření proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Také jsme povinni poskytnout součinnost soudům, orgánům činným v trestním 
řízení, správci daně, české národní bance jako orgánu dohledu, exekutorům apod.

Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany 
Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočívajících;
- ve vyhodnocování a řízení rizik,
- v řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky,
- v přípravě nezávazné nabídky či kalkulace výše pojistného, pokud následně nedojde k uzavření smlouvy,
- v přípravě, sjednání a plnění smluv sjednaných ve Váš prospěch,
- v zajištění a soupojištěni,
- ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence, reporťng),
- v ochraně našich právních nároků (např. při vymáhání dlužného pojistného nebo jiných našich pohledávek, dále v rámci soudních 

řízení či řízení před orgány mimosoudního řešeni sporů, před Českou národní bankou či dalšími orgány veřejné moci),
- v prevenci a odhalováni pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání,
- v přímém marketingu (Vaše kontaktní a identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa můžeme zpra

covávat i pro účely přímého marketingu naší společnosti, tj. pro zasílání nabídky vlastních produktů a služeb, a to I e-mailem a SMS).

Dochází k plně automatizovanému Rozhodování? ........ ........................... ............... .......... . ...........................

V rámci povinnosti postupovat obezřetně a pro ochranu našich oprávněných zájmů posuzujeme rizika též nazákladě analýz Vašich 
údalů (tzv. profilováno, a to i před uzavřením smlouvy (např. jaká je pravděpodobnost vzniku pojistné události ci zda budete schopen 
plnit své smluvní závazky). Profilování též používáme za účelem vytvoření nabídky, která nejlépe odpovídá Vašim potřebám, a pro ucely 
rozhodnutí, se kterými nabídkami Vás oslovíme. V rámci těchto analýz však nikdy nedochází k plně automatizovanému rozhodováni.

Kdo je příjemcem osobních údajů? _ ........ _ .........................
Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

- jiným pojištbvnám v souladu se zákonem za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednám,
- nSmPOTSmCSneIůmU(lr°ráma skupiny Geníafi nebo mimo ni), např. našim distributorům, asistwčním sIuaámsarrtós^aP 

ným likvidátorům pojistných událostí, lékařům, znalcům, smluvním servisům, dodavatelům informačních technologu, poskytovate-

- j^ýmsut^eWŮm^p^adech.Td^ram poskytnutí Vašich údajů ukládají právní' předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich 
oprávněných zájmů (např. soudům, exekutorům atp.),

- v omezeném rozsahu akcionářům v rámci reportingu.
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Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?

Jaká máte práva?

»wdí^f”fcrp^S^ft^^8|P^«««Pgo^w«ii,>,pfean!ia,an.ůphí0hů<te|a‘,p«.

2**P,S** SSíprSSS2JSB?,
Jak můžete kontaktovat naSehe pověfence pro ochranu osobních údajů?

Generall^i^^
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