Ý""

"

_

"

"

"

q"

(nákresy znázorňujÍcÍ polohu podzemních zařízení) a ve vztahu k nimž pojištěný podnikl veškerá nezbytná opatření,
aby se vyhnul jejich poškození, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené v této doložce níže pod bodem a).
pojistné plněni za škodu či odpovědnost za újmu na podzemních kabelech, potrubí nebo jiných podzemních
inženýrských sítí jakéhokoliv druhu, jejichž poloha je v dokumentaci od příslušných správců zachycena nesprávně a
ve vztahu k nimž pojištěný podnikl veškerá nezbytná opatřeni, aby se vyhnul jejich poškozeni, bude vyplaceno po
odečtení spoluúčasti uvedené v této doložce n lže pod bodem b).
pojistné plněni z pojištěni v rozsahu sjednaném touto doložkou bude v každém případě omezeno pouze na náhradu
nákladů na opravu podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských síti; pojištěni v rozsahu
sjednaném touto doložkou se nevztahuje na odpovědnost za jakékoliv následné finanční újmy ve smyslu části B. ČI. l
odst. 1. písm. C).
Spoluúčast :

a) 20 % výše škody, minimálně 10 000 Kč při každé jedné pojistné události
b) 5 000 KČ při každé jedné pojistné události
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Podmínka pro úseky

Odchylně od části A. pojištění věcí a části B. pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se
vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu, které jsou přímo nebo nepřímo způsobeny na nábřežích, hrázích,
náspech, zářezech, odstupňování svahů, výkopech a krajnicích, příkopech, kanálech nebo silničních konstrukcích a
pracích, pokud tyto nábřeží, hráze, náspy, zářezy, výkopy a krajnice, příkopy, kanály nebo silniční konstrukce a práce
jsou prováděny v úsecích, které nepřesahují niže uvedenou maximální délku úseku, bez ohledu

na stav

rozpracovanosti pojištěného stavebně-montážního díla. pojistné plnění pro jakoukoli pojistnou událost je limitováno
náklady na opravu těchto úseků.
Maximálni délka úseku : 100 metrů
107

Podmínka pro ubytovny a sklady

Odchylně od části A. pojištěni věcí a části B. pojištěni odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se
vztahuje r!a škodné události či odpovědnost za újmu, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny na ubytovnách a
skladištích požárem, povodni nebo záplavou jedině tehdy, jsou-li tyto ubytovny a sklady umístěny v místě pojištění,
které není ohroženo vodou se statistickým obdobím návratu 20 a méně let a jsou-li jednotlivé skladovací jednotky bud'
od sebe vzdáleny alespoň 50 m nebo odděleny požárními stěnami.
Dále se ujednává, že pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s níže uvedenými limity pojistného
plnění za každou jednu pojistnou událost:
pro ubytovny

: 1 000 000,- KČ.

pro každou jednotlivou skladovací jednotku

: 3 000 000,- kč.
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Podmínka pro zařízenI a vybaveni staveniště (místa montáže) a stavební a montážni stroje, nářadí a
přistroje

Odchylně od části A. pojištěni věci a části B. pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se
vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny na zařízeni a vybaveni
staveniště (místa montáže) a stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojIch povodní nebo záplavou jedině
tehdy, jestliže po provedeni prací nebo v případě jakéhokoli přerušení prací, se tyto předměty pojištění nacházejí
v místě pojištění, které není ohroženo vodou se statistickým obdobím návratu 20 a méně let.
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Podmínka pro skladování stavebního materiálu

Odchylně od části A. pojištění věcí a části B. pojištěni odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se
vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny na skladovaném
materiálu určeném k použiti pro budované stavebně-montážní dílo povodní nebo záplavou jedině tehdy, je-li uložen
v místě pojištění nacházejícím se mimo oblast rozlivu až 20-ti letě vody.
pojištění se vztahuje j na škodné události způsobené povodní nebo záplavou na skladovaném materiálu uloženém
v místech pojištění, která se nacházejí v oblasti rozlivu až 20-ti letě vody; v takovém případě však pojistitel poskytne
pojistné plněni pouze do výše odpovidajĹcÍ průměrné hodnotě stavebního materiálu spotřebovaného při realizaci
pojištěného stavebně-montážního díla za tři dny (průměrná třídenní hodnota bude vypočtena za dobu od počátku
realizace pojištěného stavebně-montážního díla do data vzniku pojistné události z pojištění v rozsahu dohodnutém
touto doložkou).
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Zvláštní podmínky stanovené pro bezpečnostní opatřeni týkajícI se atmosférických srážek, povodně a
záplavy

Odchylně od části A. pojištěni věcí a části B. pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se
vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu přímo nebo nepřímo způsobené atmosférickými srážkami, povodni
nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatřeni při projektováni a realizaci stavebněmontážního díla, které je předmětem pojištěni.
Přiměřená bezpečnostní opatřeni znamenají, že pro místo pojištěni a celou pojistnou dobu byly dle obecně závazných
právních předpisů a technických norem zohledněny údaje o atmosférických srážkách, povodních a záplavách za
uplynulé období dvaceti let bezprostředně předcházejících datu počátku pojištění, na základě statistik vypracovaných
meteorologickými a vodohospodářskými ústavy. Nachází-li se realizované stavebně - montážní dílo v oblasti rozlivu až
20-ti letě vody, poskytne pojistitel pojistné plněni za škodné události přímo nebo nepřímo způsobené atmosférickými
srážkami, povodní nebo záplavou pouze tehdy, byla-li škodná událost způsobena vodou se statistickým obdobím
návratu delším než 20 let.
pojištěni v rozsahu dohodnutém touto doložkou se nevztahuje na škodnou událost způsobenou nebo zvětšenou tím,
že pojištěný ihned po získáni informace o hrozícím pojistném nebezpečí neodstranil veškeré překážky (např. písek,
stromy) z koryt vodních toků v místě pojištěni, at' již je v nich voda, či nikoli.
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Zvláštní podmínky týkající se odstranění suti ze sesuvů půdy

Ujednává se, že pojištěni dle části A. pojištění věcí vpp smp 2014 se nevztahuje na náklady:
-

na odstranění suti a hornin ze sesuvů půdy, které přesáhnou náklady na kopáni původního materiálu z oblasti
postižené těmito sesuvy půdy,

-

na opravu erozí rozrušených svahů nebo jiných stavebně upravených oblastí, nepodnikl-li pojištěný nutná opatření
zabraňujÍcÍ negativnímu působení eroze, nebo nepodnikl-li je včas.
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Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

V souladu s ustanovením části D ČI. lV odst. 1. VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištěni podle části A. VPP SMP
2014 se nevztahuje na škodné události způsobené požárem nebo výbuchem, pokud na místě realizace pojištěného
stavebně - montážního díla nebyla před vznikem škodné události provedena veškerá opatřeni k zajištění požární
bezpečnosti, jenž jsou stavebníkovi či zhotoviteli stavebně-montážního díla stanovena:
a) obecně závaznými právními předpisy nebo
b) projektovou dokumentaci pro pojištěné stavebně-montážní dílo nebo
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c) jinou dokumentací, která je nedílnou součástí stavebního povolení nebo stavebního ohlášení vydaného příslušným
úřadem k pojištěnému stavebně-montážnímu dílu.
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Zvláštni podmínky pro pokládáni vodovodního a kanalizačního potrubf

Odchylně od části A. pojištění věci a část b. pojištěni odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištěni se
vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu způsobené zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo
stavebních jam, pouze do níže uvedené maximálni délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, pro
jednu a každou pojistnou událost.
pojistitel poskytne z pojištěni v rozsahu dohodnutém touto doložkou pojistné plnění pouze v případě, že:
1. potrubí bylo ihned po položeni zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojit k jeho
posunuti;
2. potrubí bylo ihned po položení uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.;
3. a výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.
Maximální délka : 100 metrů
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pojištění okolního majetku

Ujednává se, že rozsah pojištěni sjednaný podle části A. - pojištěni věcí vpp smp 2014 se rozšiřuje následujíchn
způsobem:
pojištění se vztahuje i na okolní majetek, který náleží pojištěnému uvedenému v pojistné smlouvě nebo ho pojištěný
uvedený v pojistné smlouvě po právu užívá. pojištění se vtahuje pouze na škodné události vzniklé v přímé souvislosti
s realizaci pojištěného stavebně-montážního díla.
Okolním majetkem se rozumí hmotné věci movité i stavby, které nejsou uvedeny v části A. ČI. l! odst. 3. VPP SMP
2014 a které jsou umístěné v místě pojištěni nebo v jeho bezprostředním okolí a neslouží k realizaci pojištěného
stavebně-montážního díla. Za okolní majetek je považován i stávající majetek, na kterém je prováděno stavebněmontážni dílo.
pojištěni v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s limitem pojistného plnění a se spoluúčasti uvedenými
niže.
Limit pojistného plnění : 5 000 000,-KČ
Spoluúčast : 20 000,-KČ
pojištěni dle této doložky se sjednává jako pojištění prvního rizika.
pojistitel poskytne pojistné plněni z pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou za pojistnou událost na okolním
majetku jen v tom případě, že před zahájením prací na realizovaném pojištěném stavebně - montážním díle byl stav
okolního majetku bezvadný a byla učiněna všechna nezbytná bezpečnostní opatřeni k jeho ochraně.
Při pojistné události způsobené vibraci nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků pojistitel poskytne pojistné
plnění pouze za škodu vzniklou jako výsledek cetkového či částečného zhroucení pojištěného okolního majetku.
Neuhradí však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu pojištěného okolního majetku ani neohrožuje jeho
uživatele.
pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se nevztahuje na :
- škodnou událost, která je předvidatelná vzhledem k povaze stavebních prací nebo způsobu jejich provedeni,
- náklady na prevenci škod nebo minimalizační opatření, která se stala nezbytnými během pojistné doby.
Byly-li poškozeny nebo zničeny stavby, na které se vztahuje pojištěni dle této doložky, poskytne pojistitel pojistné plnění
v souladu s části A. ČI. Vlll odst. 1. VPP SMP 2014.
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Byly-li poškozeny nebo zničeny hmotné movité věci, na které se vztahuje pojištěni dle této doložky, poskytne pojistitel
pojistné plnění v souladu s části A. ČI. Vlll odst. 2., resp. 4. VPP SMP 2014.
Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spo|uúčastí, vyplacených za všechny pojistné události na
okolním majetku z pojištění dle této doložky a nastalé v pojistné době nesmí přesáhnout v této doložce výše sjednaný
limit pojistného plněni.
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Vibrace, odstraněni nebo zeslabení nosných prvků

Odchylně od části B. článek Ill odstavec 1. písmeno b) VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění odpovědnosti se
vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků.
pojištěni v rozsahu dohodnutém touto doložkou se vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou na jakékoli věci
pouze za předpokladu, že:
a) taková újma je způsobena celkovým nebo částečným zhroucením věci a
b) poškozené věci se před zahájením prací na realizovaném pojištěném stavebně - montážním díle nacházely v řádném
stavu a byla učiněna všechna potřebná preventivní opatřeni k jejich ochraně a
c) pojištěný na písemnou žádost pojistitele před zahájením prací na pojištěném stavebně- montážním díle připravil na
vlastní náklady zprávu o stavu jakýchkoli ohrožených věci.
pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se nevztahuje na:
-

odpovědnost za újmu, která je předvídatelná vzhledem k povaze stavebních prací nebo způsobu jejich provedeni,

-

odpovědnost za povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu věcí ani neohrožuje jejich uživatele,

- náklady na prevenci škod nebo minimalizační opatření, která se stala nezbytnými během pojistné doby.
pojištěni v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s limity pojistného plnění a se spoluúčastí uvedenými
niže.
Limit pojistného plnění za jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistné době: 20 000 000 KČ
Spoluúčast: 5%, minimálně 10 000 KČ
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Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro opěrné zdi

V souladu s částí D. ČI. lV odst. 1. VPP SMP 2014 se ujednává, že z pojištěni dle části A. VPP smp 2014 pojistitel
neposkytne pojistné plněni za náklady:
1. vynaložené na náhradu nebo opravu pilot nebo části opěrných zdí,
a) které byly během výstavby chybně umístěny, vyrovnány nebo usazeny;
b) které se stanou nepotřebnými nebo jichž se bylo nutno vzdát nebo které byly během beranicích prací nebo při
vytahování poškozeny;
nebo
C) které již dále nejsou použitelné z důvodu jejich zakhněni nebo z důvodu poškození zařízeni vrtu nebo trubkových
výztuži nebo pažení;
2. vynaložené na opravu nesouvislých nebo rozpojených štětovnic;
3. vynaložených na odstranění netěsnosti nebo výtoků materiálu jakéhokoli druhu;
4. na vyplnění trhlin nebo dutin nebo na náhradu ztrát bentonitu jakéhokoli druhu;
5. vzniklé proto, že piloty nebo základové prvky byly při zkouškách nosnosti porušeny nebo z jakéhokoli jiného důvodu
nesplňují požadavky na jejich nosnost;
6, na navráceni tvarů nebo rozměrů do původního stavu.
Tato doložka se nevztahuje na škodné události vzniklé z důvodu působení živelních pojistných nebezpečí.
Důkazní břemeno o tom, že tato doložka se na škodnou událost nevztahuje, náleží pojištěnému.

str.7/ 8

203

výluka pro použité stroje

V souladu s částí D. ČI. lV odst. 1. VPP SMP 2014 se ujednává, že z pojištěni sjednaného dle části A. VPP SMP 2014
pojistitel neposkytne pojistné plněni za škodné události na pojištěných, již dřive použitých věcech, pokud ke škodné
události došlo:
- v důsledku předchozí provozní činnosti věci,
- v důsledku demontáže těchto věci,
- na jakýchkoli nekovových součástech věci.
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výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 14403

Datum vzniku a zápisu: 25. června 2008
B 14403 vedená u Městského soudu v Praze
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikáni:

ALGON, a.s.
Praha 5, Ringhofferova 1/115, PSČ 15521
284 20 403
Akciová společnost

projektová činnost ve výstavbě
prováděni staveb, jejich změn a odstraňování
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
výroba, obchod a služby neuvedené v přIlohách 1 až 3 živnostenského zákona
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
prodej Kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Statutární orgán - představenstvo:
Předseda
představenstva:
PETR ŠTUDLAR, dat. nar.

Den vzniku funkce: 23. září 2016
Den vzniku členství: 23. záři 2016

Místopředseda
představenstva:

Člen představenstva:

Způsob jednání:

Ing. MARTIN NOHEJL,
Den vzniku funkce: 23. záři 2016
Ing. ZDENĚK NOHEJL,
Den vzniku členství: 23. záři 2016
Za představensNo jménem Společnosti jedná vždy každý člen představenstva
samostatně.

Dozorčí rada:
Předseda dozorčí
rady:

Člen dozorčí rady:

PETR ČEJKA, d
Den vzniku funkce: 23. září 2016
Den vzniku čĹenstvÍ: 23. záři 2016
LUCIE OGUREKOVÁ,
Den vzniku členství: 23. září 2016

Údaje platné ke dni: 29. července 2019 03:38
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oddíl B, vložka 144Q3

Člen dozorčí rady:
TOMÁŠ LACINA,

Akcie:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

Den vzniku členství: 23. září 2016

13 550 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,KČ
Převoditelnost akcii je omezena. K převodu akcii a zřIzeni zástavního práva k
akciím je nezbytný předchozí souhlas představenstva společnosti.
135 500 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Počet členů představenstva: 3
Počet členů dozorčí rady: 3

Odštěpné závody:
odštěpný závod:
Obchodní firma:
ALGON, a.s., odštěpný závod Cheb
Sídlo nebo umistěnF Cheb, joštova 1004/1, PSČ 35002
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly
o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmostnosti do 3,5
tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
Vedoucí odštěpného závodu:
MILAN JANOŠEC
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