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objednatele. Zhotovitel je povinen v termínu předání dokončeného díla, poskytnout objednateli 
originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty dle odstavce 6.1. 
této smlouvy o dílo. Záruční Ihůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Objednatel 
pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.

10.3. Vystavení bankovních záruk za dodržení podmínek, kvality a termínů realizace díla uvedených 
v této smlouvě doloží zhotovitel objednateli originály záručních listin vystavených bankou, která 
byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve prospěch 
objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruky musí být vystaveny jako 
neodvolatelné a bezpodmínečné, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě 
první výzvy oprávněného.

10.4. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši jakéhokoliv 
neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli vyplývajícího z této smlouvy o dílo. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně zhotoviteli 
výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit 
objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní 
výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky 
objednatele.

10.5. O předložení bankovní záruky za dílo zhotovitelem objednateli se provede zápis ve stavebním 
deníku. Obdobně o předložení bankovní záruky za reklamace zhotovitelem objednateli se 
provede zápis v předávacím protokolu.

11. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody 
způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen jako „pojištění odpovědnosti"), kryjící 
škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 5.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat 
nepřetržitě po celou dobu plnění díla.

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 11.1 předloží 
objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 5.1.1 této smlouvy o dílo. O této 
skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.

11.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 11, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci 
sjednané celkové ceny za dílo.

11.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré 
úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen 
informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se 
zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

12. Sankce

12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se 
považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.

12.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 5.1.1 této 
smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
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12.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si 
obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy.

12.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch 
zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel 
zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den 
takového objednatelova peněžitého prodlení.

12.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý 
kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.

12.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existencí 
příslušných pojištění dle čl. 11.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, 
kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za 
každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.

12.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením plnění díla dle čl. 5.1.1 této smlouvy, 
si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení se zahájením plnění díla.

12.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla dle čl. 5.1.2 této smlouvy, si obě 
smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a 
to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení 
s dokončením díla v souladu s čl. 5.12 této smlouvy.

12.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti řádně odstranit všechny 
vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané náhradní lhůtě dle či. 6.6 a 7.2 této 
smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení s odstraněním byť i jednotlivé vady či nedodělku z předávacího 
protokolu.

12.10. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění 
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % 
z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem 
k odstranění reklamačních vad.

12.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady 
ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní 
pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za 
dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstranění reklamované vady.

12.12. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě 
a za podmínek dle čl. 7.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý 
započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.

12.13. Pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním jakýchkoliv svých závazků pro něj vyplývajících 
z této smlouvy a objednatel bude, byť i jen v jednotlivém případu takového zhotovitelova 
porušení této smlouvy, oprávněn na zhotoviteli požadovat smluvní pokutu dle č. 12.6 nebo 12.7
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12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

13.1.

13.2.

13.3.

nebo 12.8 nebo 12.8 nebo 12.9 nebo 12.10 nebo 12.11 a to za období delší, než-li 
15 kalendářních dnů, pak se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, vedle příslušné smluvní 
pokuty, ještě další smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny za dílo. V tomto článku uvedená 
lhůta 15 kalendářních dnů se počítá samostatně vždy za každé jednotlivé prodlení s plněním 
citovaných závazků zhotovitelem, tzn. že se jednotlivá případná prodlení zhotovitele nesčítají.

Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek
uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr, atd....) zjištěných opakovaně
objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo 
zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH 
PARAMETRŮ", má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové 
ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní 
pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo 
dodat zboží v odpovídající kvalitě.

V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady 
ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy o více než 30 dní oproti vzájemně dohodnutému 
termínu k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn takovou reklamovanou vadu 
díla na náklady zhotovitele odstranit a to s využitím služeb třetích osob, když se zhotovitel 
zavazuje, že vedle těchto nákladů na odstranění reklamované vady díla třetí osobou, 
objednateli zaplatí i smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny za dílo za každou takovou 
reklamovanou vadu, kterou objednatel musel odstranit právě s využitím služeb třetích osob.

Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na 
náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se 
sankce vztahuje. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné 
a neuhrazené smluvní pokuty.

Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na 
úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči 
zhotoviteli.

Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich 
vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou 
vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování 
povinné smluvní straně. Ohledně dokladu k zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení platí 
stejné podmínky, jaké platí pro faktury - daňové doklady dle čl. 4.10 této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků 
z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může 
maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 4.3 této smlouvy.

13. Odstoupení od smlouvy

Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje NOZ, mohou smluvní strany 
odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany 
v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla 
a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů. 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: y H / '
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13.3.1. u zhotovitele oprávněně uplatnil smluvní pokutu dle čl. 12.13 této smlouvy o dílo; nebo

13.3.2. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil 
takové své její porušení v přiměřené lhůtě ktomu určené objednatelem v jeho písemné 
výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být 
kratší než 15 kalendářních dní; nebo

13.3.3. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním 
harmonogramu specifikovaném shora v čl. 5.16 této smlouvy a to o více jak 
30 kalendářních dní; nebo

13.3.4. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy; nebo

13.3.5. zhotovitel uvedl ve své, shora včl. 3.2.1 této smlouvy specifikované, nabídce informace 
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 
zhotovitele díla dle této smlouvy,

13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze 
smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté 
hospodářský význam.

13.5. Odstoupř-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující:

13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla.

13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 
odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).

13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví 
„dílčí konečnou fakturu" s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.

13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak.

13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do pěti 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení".

13.5.6. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy.

14. Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran

14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to 
formou písemného dodatku k této Smlouvě.

14.2. Předmětem takového dodatku Smlouvy by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení 
Smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení 
vzájemných práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání, čl. 13.5 této 
smlouvy se použije obdobně.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen 
objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit. <7cl
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15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv 
pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou 
formou.

15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními NOZ. 
V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu 
s ustanoveními NOZ a dalšími právními předpisy.

15.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 
a 1 zhotovitel.

15.6. Tato smlouva bude v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 ZVZ zveřejněna na profilu 
objednatele včetně všech jejích příloh, případných změn a dodatků.

15.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona 
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
této smlouvy.

15.8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním 
Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv.

15.9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou 
ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

15.10. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, 
se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po 
dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(dále jen „nařízení").

15.11. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení 
s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 134/2016 Sb. (zákon o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a 
spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.

15.12. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro 
účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva 
přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv 
vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování 
osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 
Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15.13. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
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Smlouva o dílo v 2019 05

01. Příloha č. 01 -  Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze d n e..... předložená k výzvě k podání
cenových nabídek -  v elektronické podobě na CD

02. Příloha č. 02 -  Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení -  v listinné podobě

03. Příloha č. 03 -  Zadávací dokumentace ze d n e ............2019 -  v elektronické podobě na CD

04. Příloha č. 04 -  Projektová dokumentace pro provádění stavebního díla zpracovaná firmou 
SUNCAD s.r.o. -  v elektronické podobě na CD

05. Příloha č. 05 -  Pojistná smlouva nebo certifikát o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
podnikatelskou činností zhotovitele v oboru předmětu plnění této smlouvy s pojistným krytím ve 
výši min. 5 mil. Kč
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SKA
JIŠŤOVNA

V138

KA
k v /IŠŤOVNA

Ví

Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika 

IČ 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

(dále jen "pojišťovna")

a

STAVOKOMPLET spol. s r. o.
Královická 251, 250 01 Brandýs n. Labem - St. Boleslav, Zápy, ČESKÁ REPUBLIKA 

IČ 47052945,
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14934,

(dále jen "pojistník")

TC
89972005013 

02202855401508

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 25886490-16

o pojištění odpovědnosti za škodu

Tato pojistná smlouva (dále též "smlouva") je ve správě České pojišťovny a.s.

! /  ......  j . ..........  - i ’ i u ť -
49522558.

Pojištěný bude uplatňovat veškeré nároky na plnění z pojištění prostřednictvím této společnosti.
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Číslo pojistné smlouvy: 25886490-16

Stav k datu 17, 5. 2013

Kód produktu: DS

Pojištění odpovědností za škodu
1. Úvodní ustanovení
1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za 
škodu VPPOS 2005 (dále jen "VPPOS") a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za 
škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen "DPPP"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto pro
hlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný
Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti
2.1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu 
z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934, jehož ověřený výstup vydala Česká poš
ta s.p. dne 29.3.2012, s vyloučením těchto činností:
projektová činnost ve výstavbě

2.2. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitostí v roz
sahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí
3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPP (pojištění v základním rozsahu).

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění 30 000 000,- Kč
Tento limit plnění platí pro škody zapříčiněné po 26.5.2011.
Pro škody zapříčiněné před 27.5.2011 platí sublimit plnění 10 000 000,- Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 10 000,- Kč

Pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události spoluúčastí, která je sjednána pro pojistné nebezpečí, z něhož je plněno. 
Je-li v rámci jedné škodné události plněno z více pojistných nebezpečí, podílí se pojištěný na plnění ze škodné události nej- 
vyšší sjednanou spoluúčastí.

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo pohře
šováním věci (čisté finanční škody)
Odchylně od čl. 2 bodu 1 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než 
úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve 
vlastnictví nebo v užívání.
Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody (škodné události) došlo v 
době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.
Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za Škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se po
jištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpo
vědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry.
Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady 
jakékoliv obchodní společnosti.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 1 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.3.2. Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku 
poddolování
Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. a) DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou vibracemi, 
sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu,
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 5 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
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Číslo pojistné smlouvy: 25886490-16

Stav k datu 17. 5. 2013
Kód produktu: DS

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.3.3. Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku 
Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. b) DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých 
pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Po
jištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 1 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000,- Kč

3.3.4. Doložka V76a Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím 
účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)
Na základě čl. 2 bodu 3 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, 
který byl uveden do oběhu v době od 17. 5. 2004 do 16. 5. 2013.
Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s čl. 2 bodem 1 DPPP v době trvání pojištění.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.
Pojištění vrozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 30 000 000,- Kč
Tento sublimit plnění platí pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu po 26.5.201 1.
Pro odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před 27.5.2011, se však pojištění sjednává se 
sublimitem plnění ve výši 10 000 000,- Kč.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000,- Kč

3.3.5. Doložka V79 Pojištěni náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo 
nemoci z povolání
Odchylně od VPPOS a DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojiš
ťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. 
Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se ná
klady na zdravotní péči vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu 
nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z po
volání.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plněni ve výši 5 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.3.6. Doložka V95 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Odchylně od ustanovení čl. 6 bodu 1 písm. b) VPPOS se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způso
benou provozem vozidla.
Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla vrozsahu, v jakém vznikl nárok naplnění z 
povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále se pojištění nevztahuje na odpo
vědnost za škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo-soutěži. 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 200 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.4. Dále se ujednává, že pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech 
dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty a organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvis
losti s vymáháním pohledávek.

3.5. Odchylně od článku 10 bodu 1 VPPOS se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob na
hradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebez
pečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

4. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí
4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou 
předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,62005 %o. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které 
předpokládá, činí 210 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.
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Číslo pojistné smlouvy: 25886490-16

Stav k datu 17.5.2013
Kód produktu: OS

Pojistné pro pojištěni v základním rozsahu na další pojistný rok bude stanoveno na základě aktuální výše příjmů pojištěného. 
Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně nejpozději 2 měsíce před koncern pojistného roku aktuální údaje.

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:
položka č. pojistná nebezpečí pojistné v Kč*
1 Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu 130 210,-
2 doložka V70 3 000,-
3 doložka V71 14 535,-
4 doložka V73 3 059,-
5 doložka V76a o,-
6 doložka V79 l,-
7 doložka V95 610,-

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 151 415,- Kč.

5. Pojistná doba a doba trvání pojistné smlouvy
Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 17. 5. 2013. Ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojis
tné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění 
sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se za stejných podmínek na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna ne
sdělí druhému účastníku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá 
zájem. Datum obnovy je stanoven na 17. 5. každého roku. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den 
v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného 
roku.

6. Pojistné celkem a jeho splatnost
6.1. Přehled pojistného k datu 17. 5. 2013 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:
Pořadové číslo název pojištění roční pojistné v Kč
1 Pojištění odpovědnosti za škodu 151 415,-
Celkem v Kč 151 415,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek 151 415,-

6.2. Ujednává se, že pojistné bude uhrazeno v termínech a částkách uvedených v rekapitulaci, která je nedílnou součástí této
na pojišťovny

6.3. Odchylně od článku 13 VPPOS se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojiš
ťovně celé pojistné za pojistný rok.

7. Závěrečná ustanovení
Ujednává se, že tato pojistná smlouvaje zároveň pojistkou.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 14 pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 se ruší a nahrazuje novým zněním:
Řešení sporů
Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně 
příslušnými soudy.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se 
pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění 
dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje 
se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.
Pojistník současně potvrzuje, že převzal příslušné pojistné podmínky.
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ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

S-VRAV04/N

Rekapitulace k pojistné smlouvě č.: 25886490-16 
Kód produktu: DS
Pojistný rok od 17. 5. 2013 do 16. 5. 2014

STAVOKOMPLET spol. s r. o.
Královická 251
250 01 BRANDÝS N. LABEM - ST. BO
LESLAV, ZÁPY 
ČESKÁ REPUBLIKA

Rekapitulace stavu a přehled splátek pojistného
pojistné smlouvy č. 25886490-16 k datu 17. 5. 2013
Vyúčtování pojistného
DS - Pojištění odpovědnosti za škodu

Dokument Rekapitulace je součástí pojistné smlouvy a obdržíte jej vždy při uzavření pojistné smlouvy a dále při jakékoliv 
změně na smlouvě, která vede ke změně v pojistném. Dokument je dále zasílán při obnově smlouvy na další pojistný rok.

Dokument Rekapitulace zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě pojistného 
za aktuální pojistný rok. Žádáme Vás o včasnou úhradu pojistného podle termínů uvedených v tabulce 2.

1. Přehled pojištění
Tabulka 1 -  Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto po
jištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

V tabulce 1 jsou uvedeny informace o sjednaných pojištěních včetně výše pojistného.
Roční pojistné -  výše ročního pojistného uvedená v tabulce 1 je stanovena za jeden pojistný rok, tj. 12 měsíců.
Tabulka 1
název pojištění roční

pojistné v Kč
Pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele, průmyslu 151 415,-
Celkem v Kč 151415,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč 151 415,-

T
C

89970002011 
02202855401591

2. Přehled splátek pojistného
Tabulka 2 -  Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce č. 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů 
v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

Tabulka 2
datum splatnosti výše splátky pojistného v Kč
1.6. 2013 151 415,-
Celkem v Kč 151 415,-
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3. Způsob úhrady pojistného

Vase případné dotazy Vám rádi zodpovědí pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 841 114 114. Rovněž nás 
můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., P.O.Box 305, 601 00 Bmo.

Pojišťovna roku 2012

V V",
3,6 MILIÓNKRÁT DIKY 

VŠEM NAŠIM KLIENTŮM
Vážíme si, že jste nám pomohli 

k titulu Pojišťovna roku.

■ ■

PojttevnadetítilHi Pqiltoma
roty
2011

PDjiilmna
mha
2012

www.ceskapojistovna.c2 >  infolinka 841114114 E3 ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Pomáháme vám jít dál
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