
UV!
ÚSTŘEDNÍ vo jenská  nemocníce
Vojenská fakultní nemocnice Praha

KUPNÍ SMLOUVA
č  jLé%cf l l /A /

POWERBRÍDGE spol. r.o.
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 32363
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená:

Vintrovna 460/5c, 664 41 Popůvky 
25547194 
CZ25547194

Ing. Miloslavem Kačkou, jednatelem

jako prodávající na straně jedné (dále jen „prodávající4)

f j T V /  U U

Příloha č. 3 ZD

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR
se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
IČO: 61383082
DIČ: CZ61383082
bankovní spojení: Praha

H B B R
zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

jako kupující na straně daihé (dále jen „kupující”)

(prodávající a kupující společně dále jako „smluvní strany" a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále též jen „smlouva'’):

Článek L
Úvodní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce 
malého rozsahu s názvem „Upgrade stávajících řídících systémů energocentra JIH a SEVER“
(identifikátor VZMR NOG6/20/VOOO12088, č.j. 6631/2020-ÚVN) zahájeného kupujícím jako veřejným 
zadavatelem v souladu s ustanoveními § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 $b„ o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.. V případe, zeje v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se 
na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Tato smlouvaje uzavírána v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský
zákoník^olatném znění (dále jen „občanský zákoník“), a vychází ze zadávací dokumentace a z podané 

" ^  dávajícího.

ná otázka řešena touto smlouvou, platí pro vztahy smluvních 
kumentaci a v občanském zákoníku.

stran podmínky obsažené
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Článek II.
Předm ět smlouvy

1* Předmětem plnění podle teto smlouvy je dodávka hardware a software zařízení, které zajistí upgrade 
stávajících řídicích systémů pro energocentra JIH a SEVER v rozsahu dle bližší specifikace uvedené 
v příloze č. I této smlouvy a poskytnutí jiných dále specifikovaných souvisejících plnění (vše souhrnně 
dále jen „předmět plnění").

2. Prodávající se zavazuje, že v rámci předmětu plnění v rozsahu dle bližší specifikace uvedené v příloze č. 
1 smlouvy:

a) zajistí dodání a instalaci hardware a software (dále jen „zařízení") včetně veškerých součástí a 
příslušenství kupujícímu,

b) provede v místě plnění na vlastní náklady a nebezpečí demontáž stávajících zařízení a zajistí jeho 
ekologickou likvidaci,

c) provede zaškolení obsluhy zařízení,

d) odevzdá kupujícímu veškeré doklady a dokumenty, které se k dodávanému zařízení vztahují, resp. 
které jsou potřebné k převzetí a užívání zařízení v souladu s platnými právními předpisy, a to 
zejména:

• uživatelské manuály pro obsluhu a údržbu v českém jazyce (vždy minimálně jedenkrát 
v listinné podobě a minimálně jedenkrát v elektronické podobě na technickém nosiči dat),

• technické dokumentace (např. revizní zpráva, protokol o zkoušce, bezpečnostní listy, že zařízení 
splňuje podmínky pro provoz v ČR, schéma zapojení, provozní kniha, apod.)

• a veškeré další dokumenty', revize, prohlášení a jiné podklady, které jsou potřebné pro užívání 
zařízení v souladu s platnými právními předpisy,

(vše souhrnně dále jen „doklady"),

e) zajistí záruční servis zařízení.

3. Kupující se zavazuje převzít řádně dodané zařízení a další součásti předmětu plnění a zaplatit 
prodávajícímu kupní cenu ve sjednané výši, a to způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek III. 
Dodací podmínky

1.

2.

4.

5.

6.

Dodávka je řádně splněna, jestliže zařízení byla po provedení instalace v místě plnění předána 
kupujícímu bez vad a se všemi součástmi, příslušenstvím a doklady, uvedena do provozu, předvedena 
jejich funkčnost, provedena demontáž stávajících zařízení, zaškolení obsluhy zařízení a splněny veškeré 
další závazky prodávajícího tvořící předmět plnění, a to vše v souladu se smlouvou, zadávací 
dokumentací a nabídkou prodávajícího.
)odaná zařízení včetně jejich součástí a příslušenství musí být nová, nerepasovaná a nepoužitá a nesmí 
jýt staršího data výroby než 12 měsíců před jejich dodáním.
Prodávající je povinen předat kupujícímu doklad či potvrzení o provedení ekologické likvidace 
stávajících zlřízení, a to nejpozději do 10 dnů od jejího proveden.. Doklad bude zaslan osobu
^ověřenou k převzetí zařízení uvedenou v článku 1LE odst. 12.
Prodávající se zavazuje splnit dodávku vcelku nejpozději do 8 týdnů od nabytí účinnosti smíouvy. 

Místem plnění je energocentrum JIH a SEVER v místě sídla kupujícího.
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musí být připraven provádět plnění předmětu smlouvy i mimo běžnou pracovní dobu (po-pá 7:00 -  
16:00 hodin), včetně dnů pracovního klidu.

7. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu plnění jeho závazků z této smlouvy a poskytnout mu za tím 
účelem veškerou nezbytnou součinnost, včetně umožnění vstupu/vjezdu do areálu a objektů místa 
plnění určeným pracovníkům prodávajícího a zabezpečení součinnosti příslušných pracovníků 
prodávajícího.

8. Kupující zabezpečí na své náklady dodávku elektrické energie v rozsahu potřebném pro řádné plnění 
předmětu této smlouvy.

9. Prodávající odpovídá v průběhu provádění instalace za pořádek a Čistotu a dodržování právních 
předpisů v místě plnění. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním 
instalace a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození místa plnění a přístupů k němu, ke 
kterým dojde v souvislosti s prováděním instalace. Prodávající bere na vědomí, že upgrade stávajících 
řídících systémů bude nutné provádět za plného provozu nemocnice, a je povinen provádění instalace 
zařízení této skutečnosti přizpůsobit.

10. Po dokončení instalace se prodávající zavazuje vyklidit místo plnění, odstranit svá zařízení a věci tak, 
aby předané místo plnění odpovídalo (s přihlédnutím ke změnám v důsledku provedení instalace 
zařízení) původnímu stavu, a to včetně vedlejších ploch.

13. Smluvní strany potvrdí řádné splnění dodávky podpisem protokolu o předání a převzetí zařízení (dále 
jen „předávací protokol“) svými zástupci pověřenými k předání a převzetí zařízení. Vlastnické právo 
k zařízení a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem splnění dodávky, potvrzeného 
podpisem předávacího protokolu,

14. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zařízení, jestliže zařízení bylo dodáno vadné nebo nebylo 
dodáno se všemi součástmi, příslušenstvím a doklady. Prodávající je v takovém případě povinen dodat 
bezvadné a kompletní zařízení bez zbytečného odkladu po odmítnutí převzetí zařízení kupujícím, 
nejpozději však ve lhůtě pro splnění dodávky dle této smlouvy. Kupující není povinen potvrdit řádné 
splnění dodávky na předávacím protokolu dříve, než jsou splněny všechny podmínky dle této smlouvy, 
za nichž se dodávka považuje za řádně splněnou.

15. Kupující je oprávněn nařídit prodávajícímu přerušení dodávky,

a) je-li ohrožena bezpečnost a zdraví pacientů, pracovníků kupujícího nebo jiných osob, nebo

b) vznikla-li kupujícímu v souvislosti s dodávkou zařízení škoda nebo její vznik hrozí.

16. Zjistí-li prodávající při provádění dodávky zařízení překážky' bránící nebo ovlivňující řádné splnění 
dodávky, je povinen o tom kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých 
lze v dodávce pokračovat.

Článek IV.
Kupní cena

Sjednaná kupní cena za předmět plnění této smlouvy je cena maximální a nejvýše přípustná a zahrnuje 
veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním dodávky, včetně nákladů na dopravu zařízení do 
místa plnění, pojištění, balného, cla či jiných poplatků atd. Kupní cena je stanovena na základě 
položkového rozpočtu v příloze č. 1 smlouvy takto:
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Kupní cena bez DPH 

DPH 21%

Kupní cena včetně DPH

1,100.480,- Kč 

231.101,- Kč 

1.331.581.-Kč

V případě, že do dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. do dne splnění dodávky, dojde ke změně 
zákonné sazby DPH, bude odpovídajícím způsobem zvýšena či snížena DPH a kupní cena včetně DPH, 
oproti částkám uvedeným v této smlouvě, přičemž taková změna nebude považována za změnu 
smlouvy.

Článek V.
Fakturační a platební podmínky

1. Prodávající vystaví a doručí kupujícímu daňový doklad -  fakturu do 7 pracovních dnů od splnění 
dodávky.

2. Faktura musí formou a obsahem odpov ídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty 
a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty.

3. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícímu.

4. Kupující neposkytne prodávajícímu k úhradě kupní ceny zálohu.

5. Faktura musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními předpisy vždy obsahovat:

a) identifikátor veřejné zakázky malého rozsahu,

b) důvod účtování s odkazem na tuto smlouvu a

c) kopii předávacího protokolu jako přílohu.

6. V případě, že faktura prodávajícího nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními 
předpisy nebo touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět 
prodávajícímu s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti 
faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury' kupujícímu.

7. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti. Dnem úhrady je 
den připsání Částky na účet prodávajícího.

8. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uváděny v této měně.

9. Prodávající je povinen uvést na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, 
který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Kupující provede 
kontrolu, zda prodávající je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ustanovení 
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH"), a 
že číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj 
zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH.

10. Kupuj ící je oprávněn provést úhradu daňového dokladu ve výši kupní ceny bez DPH a částku rovnající 
se DPH poukázat přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH v případě, že

a) ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně prodávající 
uveden jako nespolehlivý plátce, nebo

b) číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu není zveřejněno správcem daně 
jako povinně registrovaný údaj.
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Prodávající je povinen strpět bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení DPH a úhradu 
závazku kupujícím jen ve výši kupní ceny bez DPH, nastane-li některá z uvedených skutečností a dále 
je povinen nahradit kupujícímu případnou škodu, která by mu v důsledku takové skutečnosti vznikla.

Článek VI.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zařízení je prosté jakýchkoliv faktických či právních 
vad, je v souladu s touto smlouvou, splňuje všechny požadavky stanovené obecně závaznými právními 
předpisy a příslušnými normami, má vlastnosti deklarované jeho výrobcem a je způsobilé k použití pro 
účel, k němuž je výrobcem určeno. Zařízení nesplňující tyto podmínky se považuje za vadné.

2. Prodávající poskytuje kupujícímu na zařízení, včetně jejich instalace, zániku za jakost v délce 24 
měsíců, která počíná běžet dnem splnění dodávky (dále jen „záruční doba“).

3. Reklamaci jakékoliv vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté. co 
mohl vadu při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do konce záruční doby. Doba od uplatnění 
reklamace vady do jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává.

R eklam acim ůžekupuiícíup^ písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na 
adrese Pro dodržení záruční doby je rozhodující datum podacího razítka
u dopom čenen^opis^ieD ^atum  odeslání elektronické pošty, jíž byla reklamace uplatněna.

5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na bezplatné odstranění vady opravou zařízení či 
výměnou jeho vadné části, a to ve lhůtách stanovených v či. VII odst. 2 této smlouvy. Souhlasí-li s tím 
kupující, může prodávající místo opravy vadného zařízení dodat kupujícímu nové zařízení. Neodstrani
li prodávající vadu zařízení ve lhůtách podle věty první nebo oznámí-li kupujícímu, že vadu zařízení 
nelze opravou odstranit, je kupující oprávněn požadovat dodání nového zařízení nebo od smlouvy 
odstoupit. Volba práva náleží kupujícímu. Kupující má rovněž právo na náhradu nákladů účelně 
vynaložených při uplatnění oprávněné reklamace.

Článek VI. 
Zaškolení

1. Prodávající se zavazuje provést zaškolení určených pracovníků kupujícího v obsluze zařízení v souladu 
s požadavky stanovenými výrobcem zařízení a příslušnými předpisy (dále jen „zaškolení obsluhy 
zařízení“), a to bezplatně nejpozději do 3 dnů od podpisu předávacího protokolu.

2. Zaškolení obsluhy zařízení se uskuteční v místě sídla kupujícího s tím, že konkrétní místo a čas školení 
bude určen po dohodě obou smluvních stran.

3. O provedených zaškoleních podle tohoto článku smlouvy učiní prodávající, ihned po skončení školení, 
písemný zápis, který potvrdí pověřený pracovník kupujícího a jehož jedno vyhotovení předá prodávající 
kupujícímu.

Článek VII. 
Záruční servis

Prodávající se zavazuje zajistit po celou záruční dobu záruční servis zařízení, kterým se rozumí 
bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol a oprav zařízení v souladu s pokyny výrobce, 
)rávními předpisy a normami. Záruční servis zahrnuje dále telefonickou pohotovostní službu na tel.: 

Iv režimu 24x7, tj. nepřetržitě 24 hodin denně.

2. Prodávající je povinen zajistit v rámci záručního servisu opravu zařízení v následujících lhůtách, které 
počínají běžet okamžikem nahlášení závady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak (uplatnění 
reklamace):
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• reakce na požadavek a nástup servisního technika na opravu (rcakční doba) 24 hodin

• odstranění závady bez použití náhradních dílů 72 hodin

• odstranění závady s použitím náhradních dílů 168 hodin

3. Oprava zařízení v rámci záručního servisu zahrnuje též bezplatné dodání náhradních dílů a spotřebního 
materiálu, pokud je jich k provedení opravy zapotřebí. Veškeré dodané náhradní díly musí být nové, 
nerepasované, nepoužité a bez vad, musí být originální a schválené výrobcem zařízení a nesmí být 
staršího data výroby než 12 měsíců před jejich dodáním.

4. Je-li k provedení opravy nutné zařízení nebo jeho část dopravit do místa určeného prodávajícím, 
zajišťuje přepravu prodávající na své náklady a nebezpečí.

5. Povinnost prodávajícího zajistit bezplatně opravu zařízení v rámci záručního servisu se neuplatní 
v případě závad, na které se nevztahuje záruka za jakost, zejména závad způsobených nesprávným nebo 
neodborným zacházením se zařízením v rozporu s pokyny jeho výrobce.

6. Prodávající je povinen zajistit provádění bezpečnostně technických kontrol zařízení včetně všech 
povinných i doporučených úkonů alespoň v minimální četnosti stanovené platnými právními předpisy 
a/nebo výrobcem zařízení; provedení bezpečnostně technické kontroly včetně uvedených úkonů dále 
prodávající vždy zajistí v období jednoho měsíce před skončením záruční doby. V rámci bezpečnostně 
technických kontrol musí být prováděna též revize zařízení v souladu s platnými právními předpisy, je 
li zařízení pevně připojeno ke zdroji elektrické energie nebo jeho součástí je tlakové nebo plynové 
zařízení.

7. Provádění platnými právními předpisy nebo výrobcem zařízení předepsaných Či doporučených úkonů 
v rámci bezpečnostně technické kontroly zařízení v záruční době zahrnuje i bezplatné dodání 
spotřebního materiálu, pokud je ho k provedení těchto úkonů zapotřebí.

8. Po řádném provedení servisní činnosti je prodávající povinen provést na své nebezpečí přezkoušení 
zařízení a jeho uvedení zpět do provozu a předat výsledek servisní činnosti kupujícímu. Za účelem 
potvrzení předání a převzetí výsledku servisní činnosti vystaví prodávající kupujícímu servisní výkaz, 
který podepíší pověření zástupci obou smluvních stran.

9. Prodávající je povinen nejpozději před zahájením poskytování záručního servisu předložit kupujícímu 
kopii autorizace či obdobného dokladu o oprávnění k provádění servisu zařízení, uděleném výrobcem 
zařízení, výhradním dovozcem nebo jím zplnomocněným zástupcem v souladu s požadavky dle 
platných právních předpisů. Prodávající je dále povinen předložit kupujícímu kopii dokladu o tom, že 
osoba provádějící servis zařízení je k této činnosti oprávněna v souladu s požadavky dle platných 
právních předpisů.

Článek IX.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení prodávajícího se splněním dodávky ve lhůtě stanovené touto smlouvou je 
prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny zařízení bez DPH, 
nejméně však ve výši 500 Kč, a to za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.

2. V případe prodlení prodávajícího s odstraněním závady zařízení v rámci záručního servisu ve lhůtách 
stanovených touto smlouvou je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z kupní ceny zařízení bez DPH, nejméně však ve výši 500 Kč, a to za každý započatý' den prodlení až 
do odstranění závady, dodání nového zařízení nebo odstoupení od smlouvy kupujícím.

3. V případě prodlení prodávajícího se zajištěním bezpečnostně technické kontroly zařízení v rámci 
záručního servisu nej později v termínech vyplývajících z minimální četnosti provádění jednotlivých 
povinných či doporučených úkonů, stanovené platnými právními předpisy a/nebo výrobcem zařízení, 
nebo v termínu stanoveném touto smlouvou je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu
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ve výši 0,1 % z kupní ceny zařízení bez DPH, nejméně však ve výši 100 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení až do řádného splnění závazku.

4. V případě prodlení prodávajícího s provedením zaškolení určených pracovníků kupujícího ve lhůtách či 
termínech stanovených touto smlouvou nebo v souladu s ní je prodávající povinen zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zařízení bez DPH, nejméně však ve výši 100 Kč, a to za 
každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.

5. Právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, není 
ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn před splněním dodávky odstoupit od smlouvy v případě, že

a) prodávající je v prodlení se splněním dodávky delším než 10 dnů,

b) vůči prodávajícímu bylo zahájeno insolvenční řízení a insolvenční soud rozhodl o úpadku 
prodávajícího, nebo

c) prodávající vstoupil do likvidace.

2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že

a) činností nebo nečinností prodávajícího vznikla kupujícímu škoda nebo její vznik hrozí nebo bylo 
poškozeno dobré jméno kupujícího, nebo

b) tak stanoví jiná ustanovení této smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy podle tohoto odstavce lze uplatnit nej později do skončení záruční doby; po 
tomto okamžiku pouze v případě, že toto právo vzniklo na základě reklamace vady, která byla uplatněna 
kupujícím v záruční době.

Prodávající je  oprávněn odstoupit od smlouvy, ocitne-li se kupující v prodleni se zaplacením kupní ceny 
delším než 60 dnů po splatnosti faktury.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XI.
Uveřejnění smlouvy v registru smluv

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní kupující, a to nejpozději do 10 
pracovních dnů od uzavření smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu za účelem splnění 
této povinnosti nezbytnou součinnost.

2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí stím, že kupující, v souladu s § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty informace, které 
nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (např. osobní 
údaje, obchodní tajemstvu' nebo informace chráněné právem k nehmotným statkům), případně též za 
podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou 
obchodním tajemstvím smluvní strany splňující stanovená kritéria. Kupující však není povinen 
znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných 
rejstřících apod.
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3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované v § 504 
občanského zákoníku, a s ohledem na omezení použití obchodního tajemství jako důvodu neposkytnutí 
informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:

a) prodávající: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství

b) kupující: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství kupujícího.

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je úplný.

4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit 
uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu ochrany 
obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou část smlouvy 
nebo metadata označila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, jakož i k provedení 
jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadat postupem dle zákona o registru 
smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti nejméně do výše 20 000 000 Kč, 
které se vztahuje na případnou škodu způsobenou kupujícímu nebo třetí osobě při plnění závazků z této 
smlouvy. Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát tvoří přílohu č. 2 této smlouvy'. Prodávající je 
povinen udržovat toto pojištění v platnosti nejméně po dobu trvání závazků prodávajícího z této 
smlouvy a tuto skutečnost kupujícímu kdykoliv na jeho výzvu prokázat.

2. Smluvní strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší 
moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo 
trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle na vůli povinné 
strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při 
vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu 
zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje 
a přírodní katastrofy'. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují klimatické podmínky v místě 
plnění, ani překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých 
povinností, ci překážky vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.

Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy' doporučeným dopisem na poslední známou adresu 
smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana písemnost 
nepřevezme, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním dnem po předání zásilky 
provozovateli poštovních služeb, i kdyby se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za poslední známou 
adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, případně nová adresa, kterou 
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.

4. Postoupení peněžitých pohledávek prodávajícího za kupujícím, vzniklých v souvislosti s touto 
smlouvou, třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

5. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí sc vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými 
ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského 
zákoníku. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost 
přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

6. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 
odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije.

7. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena 
platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani 
platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné 
nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem
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a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se v důsledku 
změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem 
a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by 
takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně 
závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené ustanovení nenahradí postupem podle věty 
druhé.

8. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného řešení 
nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

9. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

11. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění a položkový rozpočet

Příloha č. 2: Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát (bude přiloženo pouze ke smlouvě
s vybraným účastníkem, v jednom vyhotovení musí být přiloženo v originále nebo úředně 
ověřené kopii)

V Popůvkách dne: V Praze dne: 3 0 -06- 2(1211

za prodávaj íc ího: za kupuj ícího:
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Příloha Č. 2 ZD/Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace____________________________________________________________
Předmětem veřejné zakázky je:

Provedení havarijn í opravy stávajíc ího řídicího systém u KE RYS energocenter JIH a SEVER.
Součástí této opravy je  provedení upgradu stávajíc ích řídících systém ů za novější technologii, která bude 
nahrazovat dosud používaný říd icí systém

Technické požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky:
Popiís stávajícího systému energocentra JIH

bnergocentrum jih  siouži « nouzovému zasooovani eieKiricKou energii oojeictu KunicKycn provozu.
Je vybaveno třemi dieselagregáty o výkonu 2 x 825 kVA a lx  910 kVA.
Stávající řídicí systém Kerys v současné době nemá SW a HW podporu.
Jeden dieselagregát o výkonu 825 kVA je vyřazen z provozu -  technická závada na řídicím systému 
KERYS.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o paralelní zapojení všech tří dieselagregátů došlo při havárii 
prvního dieselagregátů k následnému poškození řídicího a komunikačního modulu druhého 
dieselagregátů o výkonu 825 kVA. Třetí dieselagregát o výkonu 910 kVA je sice funkční, ale nemá 
dostatečný výkon k zabezpečení nouzového provozu nemocnice

Popis stávajícího systému energocentra SEVER
Energocentrum Sever slouží k nouzovému zásobování elektrickou energií objektů klinických provozů 
{ústavní a veřejná lékárna, pavilon A střed a pavilon A sever) a neklinických provozů (např. servery 
datového centra informačních technologií, kuchyně, prádelna, energetické centrum -  kotelna, KGJ 
apod,).
Energetické centrum SEVER má pouze jediný dieselagregát o výkonu 1000 kVA, který slouží k nouzovému 
zásobování elektrickou energií.
V současné době toto zařízení vykazuje skrytou vadu na řídicím systému.
Tato závada způsobuje náhodné výpadky automatiky A600 s následkem přerušení dodávky elektrické
energie ze záložního zdroje.____________________________________________________________________________________

Technické požadavky
Nově instalovaný SW (software) a HR (hardware) musí být plně kompatibilní se stávajícím 
technologickým zařízením energocenter JICH a SEVER.
Rozsah požadovaných prací pro obě energocentra je uveden v příloze č. 2A - Technická specifikace - 
položkový rozpočet.

Systém musí umožňovat komunikaci s nadřízeným systémem MaR přes ethernet připojením na datovou 
síť ÚVN do technického dispečinku s možností dálkového ovládání a sledování technických parametrů. 
Systém musí být plně kompatibilní se stávajícím řídícím systémem rozvoden (rozvodny jsou řízeny 
pomoci průmyslového počítače PLC) a MaR na dispečinku.
Zadavatel podmiňuje provedení prací ve spolupráci se stávajícím dodavatelem HW a SW pro 
energocentra ÚVN a to ve věci rekonfigurace SW na bezvýpadkové testy a bezvýpadkový návrat sítě pro 
paralelní chod se sítí ÚVN a to pro PA o výkonu 2 x 825 kVA, 1 x 910 kVA a 1 x 1000 kVA.
Při předání provést zaškolení obsluhy, předání dokumentace např. uživatelské manuály pro obsluhu a 
údržbu, technická dokumentace (např. revizní zpráva, protokol o zkoušce, bezpečnostní listy, že zařízení 
splňuje podmínky pro provoz v ČR, schéma zapojení, provozní kniha, apod.) a jiné dokumentace k 
předávanému zařízení v českém jazyce, které jsou potřebné pro provoz zařízení v souladu s platnými
právními předpisy, popřípadě platnými technickými normami. ____________________________________________
Řádná instalace, tj. napojení na veškeré potřebné sítě, apod. a předvedena jeho funkčnost ve všech 
režimech, to vše v souladu se smlouvou, zadávací dokumentací a nabídkou prodávajícího.



Příloha č. 2AZD/Príloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace - Položkový roípočet
Výkaz výměr řízení 3x91 OkVA energocentrum pro bezvýpadkové testy a 1xX1000 kotelna 
pro paralelní chod se sítí v objektu LIVN Praha

Upgrade stávajíc ího  stavu  4x K E R Y S  energocentrum  + 1x A600 kotelna

Položka ; O značení . ■ ■ ; V: ■■■ ■■; i.:.:; -. -.,: D, ..A'.vrúřy-i i:i - t-.-Z-.O--:.---::.-

1 Řídící jednotka KERYS DA1 energocentrum m.j. počet jednotková cena
Cena celkem bez 

DPH v Kč
Samostatně

DPH
Cena celkem v 
Kč vč. DPH

1,1 Demontáže HMI KERYS při plném zálohování DA2 a DA3 ks 1 12 300 KČ; 12 300 KČ: 2 583 KČ: 14 883 Kč

1,1
Demontáže BASE modul KERYS při plném zálohování DA2 a 
DA3

ks 1 11 300 Kč; 11 800 Kč: 2 478 Kč|
! 14 278 KČ

1,3 Demontáže CONTROL MODUL KERYS ks 1 3 500 Kč: 3 500 Kč 735 KČ: 4 235 Kč
1,4 HMI MODUL APM802 ks 1 48 30C Kč; 48 300 Kč 10 143 K:; 58 443 Kč
1,5 BASE MODULAPM 802 ks 1 49 200 Kč 49 200 KČ 10 332 Kč: 59 532 Kč
1,6 CONTROL MODUL APM 802 ks 1 52 300 Kč 52 300 Kč 10 983 Kč 63 283 Kč

i ,?
Mechanická úprava stávajícího panelu a instalace HMI 
APMS02 ks 1 3 200 Kč 3 200 KČ: 672 Kč 3 872 KČ

1,8

Mechanická úprava subpanelupanelu, přepojení svorkovnic a 
instalace
BASE MODULU APM802 spr. 1

2 800 KČ 2 800 Kč'i 588 Kč
3 388 Kč

Id Montáže CONTROL MODUL APM 802 spr.

spr.

1 1 500 Kč 1 500 KČ 315 Kč 1 815 Kč 

34 243 Kč: 1,10 

i , i i

Instalace SW pro činnost APM s řídícím systémem DIRFCTSOFT .1 28 300 Kč 28 300 Kč 5 943 Kč

Rekonfigurace SW pro přechod na bezvýpadkové testy ks 1 7 600 Kč 7 600 Kč 1 596 Kč 9 196 Kč
i Cena za upgrade DA1 z KERYS na APM 802 220 800 Kč 45 368 Kč 267 168 Kč

2 Řídící jednotka KERYS DA2 energocentrum m.j.
i
počet Jednotková cena Cena celkem bez 

DPH v Kč
Samostatně

DPH
Cena celkem v 
KČ vč. DPH

¿,1 Demontáže HMI KERYS pří plném zálohování DA1 a DA3 ks i 12 3C0 Kč 12 300 KČ 2 583 Kč 14 883 KČ

2,2 Demontáže BASE modul KERYS při plném zálohování DA1 a 
DA3

ks i 11 800 Kč 11800 Kč 2 478 Kč i
14 273 Kčj

2,3 ¡Demontáže CONTROL MODUL KERYS ks i 3 500 Kč 3 500 Kč 735 KČ 4 235 Kč
2,4 HMI MODUL APM802 ks i 48 300 Kč 48 300 Kč 10 143 Kč 5S 443 Kč
2,5 BASE MODUL APM 802 ks i 49 200 Kč 49 200 Kč 10 332 Kč 59 532 Kč

CONTROL MODUL APM 802 ks i 52 300 KČ 52 300 Kč 10 983 Kč 63 283 Kč

2,7 Mechanická úprava stávajícího panelu a instalace HMi 
APM802

ks i 3 200 Kč 3 200 Kč i 672 Kč, 3 872 Kč

2,8
Mechanická úprava subpanelupaneiu, přepojení svorkovnic a 
instalace BASE [MODULU APM8G2 spr. i 2 800 Kč 2 80C Kc 588 Kč 3 388 KČ

2,9 Montáže CONTROL MODUL APM 802 spr. i 1 500 Kč 1 500 KČ 315 Kč 1 S IS  Kč

2,10 Instalace SW pro činnost APM s řídícím systémem DIRECTSOFT spr. i 28 300 Kc 28 300 Kč 5 943 Kč 34 243 Kč
2,11 Rekonfigurace SW pro přechod na bezvýpadkové testy ks í 1 7 500 Kc 7 600 Kč 1 596 Kč 9 196 <Č

2 Cen2 za upgrade DA2 z KERYS na APM S02 220 800 KČ 46 368 Kč 267 168 Kč

3 Řídící jednotka KERYS DA3 energocentrum m.j, počet Jednotková cena Cena celkem bez 
DPH v Kč

Samostatně
DPH

Cena celkem v 
KČ vč. DPH

3,1 Demontáže HMI KERYS oři plném zálohování -DA2 a QA3 ks 1 12 300 Kč 12 300 Kč 2 383 Kč 14 883 KČ

3,2 Demontáže BASE modul KERYS při plném zálohování DA2 a 
DA3 ks 1 11 800 Kč 11800 Kč 2 478 KČ 14 278 KČ

3,3 Demontáže CONTROL MODUL KERYS ks 1 3 500 Kč 3 500 Kč 735 KČ 4 235 KČ
3,4 HMI MODUL APM302 ks 1 48 300 Kč 48 300 Kč 10 143 Kč 58443 KČ
3,5 BASE MODUL APM 802 KS 1 49 200 Kč 49 200 Kč 10 332 KČ 59 532 Kč
3,6 CONTROL MODUL APM 802 ks 1 52 300 Kč 52 300 Kč 10 983 Kč S3 283 Kč

3,7 Mechanická úprava stávajícího panelu a instalace HMI 
APM802 ks 1 3 200 Kč 5 200 Kč 672 Kč 3 872 Kč

3,3

Mechanická úorava subpanelupaneiu, přepojení svorkovnic a 
Instalace
BASE MODUI U APM802 spr. 1

2 800 Kč 2 800 Kč 588 Kč
3 388 KČ

3,9 Montáže CONTROL MODUL APM 802 spr. 1 1 500 Kč 1 500 Kč 315 Kč 1 815 Kc

3,10 Instalace SW pro činnost APM s řídícím systémem DIRECTSOFT spr. 1 28 300 Kč 28 300 Kč 5 943 Kč
34 243 Kč

3,11 Rekonfigurace SW pro přechod na bezvýpadkové testy ks 1 7 600 Kč 7 600 Kč 1 595 Kč 9 195 KČ
3 Cena za upgrade DA1 z KERYS na APM 802 220 800 KČ 46 368 KČ 267 168 KČ

4 Řídící jednotka KERYS COM energocentrum m.j. počet Jednotková cena Cena celkem bez 
DPH v Kč

Samostatně
DPH

Cena celkem v 
Kč vč. DPH

4,1 HMI MODUL APM802 ks 1 48 300 Kč 48 30C KČ 10 K 3  Kč 58 443 Kč
4,2 BASE MODUL APM 802 ks 1 49 200 Kč 49 200 Kč 10 332 Kč 59 532 Kč
4,3 iCONTROL MODUL APM 802 ks 1 52 300 Kč 52 300 Kč 10 383 Kč 63 283 Kč
4,4 1nstalacc SW pro činnost APM s řídícím systémem DIRECTSOFT spr. 1 28 300 Kč 28 300 Kč 5 943 Kč 34 243 KČ

I 4,5 1Rekonfigurace SW pro ořechod na bezvýpadkové testy ks 1 7 600 Kč 7 600 KČ 1 595 Kč 9 195 Kč
1 4  (Eena za ungrade FC z KERYS COM na APM 802 COM 185 700 Kč 38 997 Kč 224 697 Kč



5 | Řídící jednotka A600 DA kotelna UVN
S

počet Jednotková cena Cena celkem bez 
DPH v Kč

Samostatně
DPH

Cena celkem v 
KE vč. DPH

5,1 Demontáže HM; a 3A5E A600 a zastavení ŘS kotelny Kí 1 2 800 Kč 2 800 Kč 588 Kč 3 388 Kč
5,2 Demontáže PROTÉCT MODUL A600 ks 1 1 500 Kč 1 500 Kč 315 Kč 1 SIS Kč
5,3 Úpravy zapojení X10G0 prc připojení APM 802 j ks 1 28 300 Kč | 28 300 Kč 5 943 Kč 34 243 Kč
5,4 HMI MODUL APM802 ks l 48 300 Kč 48 300 Kč 1G143 Kč 58 443 Kč
5,5 BASE MODUL APM 802 ks 1 49 200 Kč 49 200 Kč 10 332 Kč 59 532 Kč
5,6 CONTROL MODUL APM 302 ks 1 52 300 Kč 52 300 Kč 10 983 Kč 63 233 Kč

5,7 Mechanická úprava stávajícího panelu a instalace HMI 
APM802 ks 1 1.2 600 Kč 12 600 Kč 2 646 Kč 15 246 Kč

5,8
Mechanická úprava subpanelupanelu, přepojení svorkovnic a 
instalace BASE MODULU APM802 spr. : 1 18 4C0 Kč 18 400 Kč 3 864 Kč 22 264 Kč

5,9 Mechanická úprava a montáže CONTROL MODUL APM 302 j p r . _ 1 7 800 Kč 7 800 Kč 1 633 Kč 9 438 Kč

5,10
instalace SW pro Činnost APM s řídícím systémem DIRECTSOPT 
na kotelně spr. 1 28 300 Kč 28 300 Kč 5 943 Kč 34 243 Kč

5 Cena za upgrade DA kotelna z A50C na APM: 302 249 500 Kč 52 395 Kč 301 895 Kč
5 Sumarizace rozpočtu

5,1 Upgrade řídícího systému KERYS na APM 802 pro DAl 220 800 Kč! 46 368 Kč 267 168 Kč
6,2 Upgrade řídícího systému KERYS na APM 802 pro DA2 220 800 Kč! 46 368 Kč 267 168 Kč
6,3 Upgrade řídícího systému KERYS na APM 802 pro DA3 220 800 KČ 46 368 Kč 267 168 Kč
5,4 Upgrade řídícího systému KERYS COM na APM 802 CO¡VI 185 700 Kč 38 997 Kč 224 597 KČ
5,5 Upgrade řídícího systému A60Q na APM 802 pro DA na koteině 249 500 Kč 52 395 KČ 301 895 Kč
6,6 Předání a zaškolení obsluhy h ' < 1 2 880,00 Kč 605 Kč 3 484,80 Kč

r S P M Ksbřdkovicena célke-m za celé plném í 7 '  :Ú ■ ' \  ' v , . CIT - 1100 480 KČ 231 103 líc .1 Í3 l5 8 Í .K c :

7 Zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců m,j. počet Jednotková cena Cena celkem bez 
DPH v Kč

Samostatně
DPH

Cena celkem v 
KE vE. DPH

7,1 Záruční servis DAl, DA2, CA3 rok ;
*- i 140 000 Kč 280 00C Kč SS 300 Kč 338 800 .<£

7,2 Záruční serv>s DA Kotelna ro* m 45 000 Kč 50 000 Kč 18 900 Kč 108 900 Kč



Pojistná smlouva 

č 8603419162
pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

K o o p e r a t i v a  p o j i š  ť o v n a , a . s ., V i e n n a I n s u r a n c e  G r o u p
se sídlem Pobřežní 665/21,186 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen "pojistitel")

a

POWERBRIDGE spol s r.o.
Zastoupená:
Ing. jitka Břehovská, jednatelka společnosti 
IČO: 25547194
se sídlem /bydLíštěm: Vintrovna 262, č. or. 9, 664 41 Popůvky, Česká republika 
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník”)

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb.ř občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen “smlouva"), 
která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy 
tvoří nedílný celek.
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ČLÁNEK 1. 
Úvodní ustanovení

1. Pojístník je zároveň pojištěným.

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících dokumentech:

živnostenském listu ze dne 16.8.2018

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v 
platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti 
ZSU ■ 500/17 - Zvláštní smLuvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu 
a dále:
P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení
P-600/14 - Zvláštní pojistné pqdmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. Doba trvání pojištění 
Počátek pojištění: 17.8.2018

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud 
některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozdějí šest týdnů před uplynutím 
příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení Lhůty pro 
doručení sděLení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro 
který je tato Lhůta dodržena.
Pojištěni však zanikne nejpozději k 16.8.2028 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2.
Další druhy pojištění

1.. PQn ŠIĚJ^ÍODPOVĚDNOSTX ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po 
předáni

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného 
vymezeného v ČL 1. odst. 2.

Lim it pojistného plnění: 10 000 000 Kč 
Spoluúčast: 10 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smLouvou, zahrnuje více oborů či 
podskupin (dáLe jen „obory") -  jako např. obory činnosti živnosti volná, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, 
které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného tvořícím přílohu této pojistné 
smlouvy (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku). Není-Li takový doklad k pojistné smlouvě 
připojen, vztahuje se pojištění na ty obory, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné 
veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- opravna elektrospotřebičů, spotřební elektroniky
- kancelář -  nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby
- výroba, instalace a opravy elektrických, elektronických a telekomunikačních zařízení
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Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:
a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v č i

1. odst. 2,
b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na zákLadě obecně

závazných právních předpisů,
c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto

pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištěni

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat Limit pojistného plnění 
maximáíně do výše 5 mlL. KČ, jsou uvedeny v ZSU-500/17, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. 
Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo 
vadou práce po předání patří mj. také činnost:

- kancelář -  nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby
která je v této pojistné smlouvě uvedena jako Činnost hlavni

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: 88 000 000 Kč
Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkLadu zvýšení hrubých ročních příjmů o více než 20%

1.2 Připojištění
Sjednává se:

Připojištění "C", které se vztahuje na odpovědnost za čistou finanční škodu, vyjma škody způsobené vadou 
výrobku a vadou práce po předání

Nad rámec čL 1 ZPP P-600/14 se připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu vztahuje na právním 
předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu, která vznikla jinému jinak, než jako:
- škoda na věci, kterou se rozumí škoda způsobená na hmotné věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- škoda na živém zvířeti způsobená jeho usmrcením, ztrátou nebo zraněním,
■ následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, škody na věci nebo 

škody na zvířeti.

Kromě výluk uvedených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách nebo smluvních ujednáních vztahujících se k
pojištění odpovědnosti za újmu se toto připojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit čistou finanční škodu
způsobenou:
a) vadou výrobku a vadou práce, která se projeví po jejím předání,
b) prodlením se splněním smLuvní povinnosti, nedodržením Lhůt nebo termínů, s výjimkou Lhůt stanovených 

právním předpisem, soudem nebo jiným orgánem veřejné moci,
c) porušením takové povinnosti, která byla dohodnuta nebo převzata nad rámec povinností stanovených přímo v 

právním předpisu, vč. právně závazných technických norem (přísněji, v širším rozsahu),
d) vadou činnosti auditora, znalce, advokáta, notáře, likvidátora, samostatného likvidátora pojistných událostí, 

dražebníka, exekutora nebo poskytovatele zdravotních služeb,
e) vadou projektové, konstrukční, návrhářské, grafické, vyměřovací či zaměřovači, výzkumné, zkušební, 

analytické, testovací, kontrolní, dozorové, revizní, informační, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, 
zprostředkovatelské, tlumočnické či překladatelské činnosti, jakékoLi duševní tvůrčí Činnosti nebo činnosti 
spočívající v zastupování, oceňování majetku, správě majetku (včetně finančních hodnot) nebo vymáhání 
pohledávek,

f) v souvislosti s jakoukoli finanční či platební transakcí, včetně obchodování s cennými papíry či jejich dražby,
g) v souvisLosti s úschovou finančních hodnot,
h) výkalem funkce člena statutárního nebo kontrolního orgánu právnické osoby,
i) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných 

známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, práv autorských a práv s 
nimi souvisejících),

j) poskytováním software nebo hardware, činností související se zpracováním nebo poskytováním dat, 
hostingovými a souvisejícími činnostmi nebo webovými portály,

k) porušením povinnosti mlčenlivosti

Bez ohLedu na jakákoli jiná ujednání - s výiimkou výslovně v pojistné smlouvě uvedeného odchylného ujednání 
právě od tohoto ujednání pro připojištění "C  - neuhradí pojistitel čistou finanční škodu, jejíž náhradu je 
pojištěný povinen poskytnout osobám uvedeným v čL 2 odst. 4) ZPP P-600/14.
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Pojistitel poskytne pojistné plnění z tohoto připojištění také z pojistných událostí vzniklých v důsledku příčiny, 
která nastala v době trvání připojištění "C" sjednaného u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě pojistnoi 
smlouvou (případně více na sebe navazujícími pojistnými smlouvami), bezprostředně předcházející(mi) tátc 
pojistné smlouvě (podmínkou je nepřetržité trvání připojištění). Z pojistných událostí uvedených v předchoz 
větě však nebude poskytnuto pojistné plnění v rozsahu větším, než jaký odpovídá rozsahu připojištění "( 
sjednanému pojistnou smlouvou platnou a účinnou v době vzniku příčiny škody.

Sublimit: 500 000 Kč
Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z připojištění "C" během jednoho pojistného roku poskytne 
pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublimitu.
Spoluúčast: 10 %, min. 5 000 Kč, max. 10 000 Kč

Připojištěni "Z", které se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištt 
převzal za účelem provedení objednané činnosti (dáLe jen "převzatá věc"), nebo na movité věci nebo zvířeti, kt 
pojištěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívaná věc11).

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:
a) užívaných motorových vozidlech,
b) převzatém zvířeti.
c) převzatých motorových vozidlech.

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby tot 
zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z pojistných podmínek 
upravujících způsoby zabezpečení. Je-Li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranic 
pojistného plnění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této povinnosti měl 
podstatný v liv  na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, neposkytn 
pojistitel z takové pojistné události plnění v rozsahu větším, než jaký podle Dodatkových pojistných podmínel 
upravujících způsoby zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věcí v době vzniku pojistn 
události.

Sublimit: 500 000 Kč 
Spoluúčast: 2 500 Kč

Připojištění "P", kterým se zvyšuje sublimit pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti 
vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj (dále jen " p o j i  š t ě n t 
odpovědnosti z provozu pracovního stroje”) uvedený v čL. 3 odst. 3) písm. b) ZSU-500/17:

Zvýšení sublimitu o částku: 500 000 Kč
Celková výše sublimitu pro pojištění odpovědnosti z provozu pracovního stroje: 1000 000 Kč 
Spoluúčast je shodná se spoluúčastí pro základní pojištění.

1.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území celého světa s výjimkou Kanady a USA.

ČLÁNEK 3.
Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběrateLské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a 
zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cennýc 
přldfaeki vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.
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ČLÁNEK 4. 
Údaje o pojistném

1. Pojistné:
Pojištění odpovědnosti za újmu - základní
Roční pojistné .................................................................................................
Pojištění odpovědnosti za újmu ■ připojištění
Roční pojistné .................................................................................................

Celkové roční pojistné před úpravou ............................*..........
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.
Sleva za délku pojistného období .............................................
jiná sleva / přirážka .....................................................................
Celkem sleva / přirážka .......... ...................................................
Celkové roční pojistné po úpravě .............................................
Pojistné za pojistné období .......................................................

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:
k 17.08.

QR kód k vyplnění platebního přikáži 
na platbu prvního pojistného:

ČLÁNEK 5.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné udáLosti hlásí pojistník bez zbytečného odkLadu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa ¡pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modříce
Tel: 957 105 105
www.koop.cz

ČLÁNEK 6.
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smLouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné 
textové podĉ jpě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro kLienta a Informace o zpracování osobních údajů 
v neživotním pojištění a seznámiL se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu 
napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty 
pojištění i  významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smLouvy převzal v listinné nebo 
jiné textové podobě (např. na trvaLém nosiči dat) dokumenty uvedené v čL 1 odst. 3) smLouvy a seznámiL se s 
nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smLouvy a upravují rozsah 
pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a 
další podmínky pojištění a pojistník je jim i vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
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3. Pojistník prohLašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odLišnou.

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trváLého pobytu/bydLiště či sídla a kontakty elektronické komunikace 
uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s 
jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, 
využívány i  pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i  pro případ, kdy 
pojistiteíi oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídLa nebo kontaktů elektronické komunikace v 
době trvání této pojistné smlouvy.

5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou 
k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku 
"Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva”) podléhá povinnosti 
uveřejnění v registru smluv (dále jen “registr”) ve smyslu zákona c  340/2015 $b., zavazuje se pojistník k 
jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje 
pojistitele práva, aby smlouvu uveřejniL v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný 
od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění 
formu Láře pro uveřejnění smLouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní 
straně), do pole "Datová schránka" uvést: n6tetn3 a do pole Číslo smlouvy" uvést: 8603419162. Pojistník se 
dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejniteLných informací (např. 
osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím 
zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z nej vyplývajících, vztahují i  na období 
od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených 
dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 7.
Zpracování osobních údajů

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se 
na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti 
podání námitky v případe zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, 
naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale 
dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu
Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika 
při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb, a to pro účely:
a) zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i  elektronickými prostředky,
b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení 

Vašich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek (jedná se o některá případy sledování Vašeho chování, 
spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas 
neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude 
možné pLně přizpůsobit Vašim potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním 
údajům.

Pojistník:

[ J $OpHLASÍM [X] NESOUHLASÍM

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu
3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:
a) pro účeLy kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a 

ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování 
nezbytné pro plnění smlouvy, a
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b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištěni a soupojíštění, 
statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě 
oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může 
být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona 
upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 $b., o provádění mezinárodních sankci

3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání sLužeb může pojistitel 
také zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení 
svých služeb; nabídku od pojistiteLe můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální 
sítě nebo teíefontcky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.
Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás 
pojistitel oslovoval s jakýmikoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto poLe: [X]

4. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby
Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné 
další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že její Identifikační a kontaktní údaje pojistiteL zpracovává na zákLadě oprávněného zájmu pro účely 
kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných 
udáLostí, zajištění a soupojíštění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat 
námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v 
neživotním pojištění.
Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Zástupce právnické, osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti 
vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribucí pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankci

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

ČLÁNEK 8.
Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistiteLe na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve Lhůtě 
stanovené pojistiteLem, a není-li taková Lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky 
pojistníkovi Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, 
že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

2. Pojistný smlouva jě vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel sí ponechá 1 
stejnopis.
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Podpls zástupce pojistiteLe (získatele) Podpis pojistnika
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Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu ZSU-500/17

Tato zvláštní smluvní ujednání (dáLe jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost 
příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí 
ustanovení pojistné smlouvy i  ZSU zároveň.
V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v 
rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-Li ustanovení pojistných 
podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1
Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění 
nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s;
a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových 

drah, vozítek segway, Lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, 
surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,

d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
f) pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v 

oblasti vážné, Lidové nebo dechové hudby,
g) činností kaskadérů,
h) porušováním integrity lidské kůže; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na 

životě nebo zdraví v důsLedku porušení integrity Lidské kůže,
i) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
j) činností agentury práce,
k) směnárenskou činností,
0 hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
m) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a

znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

Článek 2
Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se * pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit 
újmu způsobenou v souvislosti s:
a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, 

vyměřovací nebo zaměřovači, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
b) výsLedky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontroL a revizi elektrických, plynových, 

hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápěni nebo chlazení a určených 
technických zařízeni v provozu,

c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-Li o újmu 

způsobenou v souvislosti s jakoukoLi nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k 
ochraně majetku a osob,

f) obchodem sJLéčivy, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo Lékárny,
g) poskytováním zdravotní a. veterinární péče,
h) provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním 

tělovýchovných služeb, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb,
i)  prováděním geologických prací,
j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla a p o d .  

(tato výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribucí 
nebo prodejem předmětných médií),
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k) obchodem s erotickým zbožím.

Článek 3
Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

l)  Pojištění se vztahuje 1 na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo 
provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti 
pracovního stroje (odchylně od čL 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).

2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být upLatněno právo na plnění z pojištění 

odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z 
povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo

b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 
vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
i. byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
l i .  jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla, nebo
i i t  k újmě došlo při prpvozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v 

rozporu s právními předpisy,
c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla,
d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto čLánku pojistné plnění:
a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do 

částky odpovídající sjednanému Limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho 
rámci (sublimit),

b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného 
plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximáLně však do výše 500 000 Kč ze všech pojistných 
událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro 
základní pojištění odpovědnosti za újmu (subLimit).

Článek 4
Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědností za újmu

1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny

(odchylně od č i 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z Či. 2 odst. 1 písm. r) 

ZPP P - 600/14 není dotčena,
c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných a sportovních 

zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb,
d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného Limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti 
za újmu, maximáLně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastaLých v průběhu jednoho 

■ pojistného roku v rámci Limitu pojistného plnění sjednaného pro zákLadní pojištění odpovědnosti za újmu 
(subLimit).

2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich 

součástí a příslušenství,
b) ‘ýýrbbou a prodejem, pohonných hmot,
c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení 

sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
d) poskytováním technických služeb,
e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti 
za újmu, maximáLně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho 
pojistného roku v rámci Limitu pojistného plnění sjednaného pro zákLadní pojištění odpovědnosti za újmu 
(sublimit).
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3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného 
výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku p o s k y t n e  
pojistitel pojistné plnění (odchylně od čL 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu 
pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech
pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci Limitu pojistného plnění 
sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (subLimit).

Článek 5
Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti

1) Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:
a) způsobenou v souvislosti s realitní činnosti,
b) způsobenou v souvisLosti s pronájmem nemovitosti nebo
c) výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti,
vztahuje se takové pojištění odchylně od čL 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu 
vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z 
pojištění odpovědnosti za újnríu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě (i jinou 
pojistnou smlouvou) proti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem 
příslušejících.

2) Pojištění se nad rámec čL 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu 
vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí (vč. pozemků k nim příslušejících), které:
a) slouží k výkonu činnosti, pro kterou je touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění, nebo
b) jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou 

smlouvou majetkově pojištěny touto pojistnou smlouvou proti živelním pojistným nebezpečím.

3) Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události z 
pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěná ú pojistitele 
uvedeného v této pojistné smLouve proti živelním pojistným nebezpečím, se odchylně od či. 2 odst. 4) písm.
b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje taká na případnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou osobám 
uvedeným v citovaných ustanoveních.

4) Odchylně od či. 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za 
škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu 
způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění 
odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku k takové budově příslušejícímu, a to 
za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu 
sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěna u pojistiteLe uvedeného v této pojistné smlouvě 
proti živeLním pojistným nebezpečím. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojistitel ze všech 
pojistných udáLostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximáLně do 
výše Limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci ("sublimit"), výše plnění ze 
všech pojistných udáLostí vznikLých v průběhu jednoho pojistného roku však současně nesmí v souhrnu 
přesáhnout výší pojistné Částky sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy proti živelním 
pojistným nebezpečím u pojistiteLe uvedeného v této pojistné smlouvě.
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Příloha č. 1 k formuLórí Záznam z jednáni

^  * * 6 U 5 - 4 l V 1 0 * - l U U U UKooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

MODELACE POJIŠTĚNÍ
podnikatelských rizik TREND 14 zpracovaná na 
základě požadavků, které klient sdělil získateli 

sjednávajícímu pojištění

Tento dokument není návrhem pojistitele na uzavření pojistné smlouvy a na jeho základě nevzniká závazek 
pojistitele,

POJISTNÍK
POWERBRIDGE spol. s r.o.
Zastoupená:
Ing. Jitka Břehovská, jednateLka společnosti 
IČO: 25547194
se sídlem / bydLištěm: Vintrovna 262, Č or. 9, 664 41 Popůvky, Česká republika

Počátek pojištění: 17.8,2018

Klient požaduje sjednat:

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPP 600/14
roční příjmy pojištěného 88 000 000 Kc
Základní pojištění
Rozsah pojištění územní pLatnost pojištěni lim it poj. plnění spoluúčast roční pojistné Kč
Obecná odpov. + za výrobek 
nebo vadu práce po předání

CeLý svět s výjimkou Kanady 
a USA 10 000 000 Kč 10 000 Kč 40 318

Připojištění
Rozsah pojištění Omez. Limit plnění spoluúčast roční pojistné Kč
Čisté finanční škody (vyjma škody způsobené 
vadou výrobku a vadou práce) (TYP C) 500 000 10 %, min. 5 000 Kč, 

max. 10 000 Kč 900

Věci převzaté (bez motorových vozidel) nebo 
užívané (TYP Z>) 500 000 2 500 Kč 2 400

Připojištění "P", které se vztahuje na provoz 
pracovního stroje (TYP P) 500 000 10 000 Kč 3 600

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:
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Příloha č. 1 k formuláři Záznam z jednání.

- opravna elektrospotřebičů, spotřební eLektroniky
- kancelář -  nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby
- výroba, instalace a opravy elektrických, elektronických a telekomunikačních zařízení

V rámci tohoto pojistného produktu je možné dále sjednat:

► základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím; POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ
► doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ
► doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESENÍ

a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY
► pojištění pro případ ODCIZENÍ
► pojištění pro případ VANDALISMU
► pojištění SKEL
► pojištění STROJŮ
► pojištění ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
► pojištění VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY
► pojištění proti LOUPEŽI PŘEPRAVOVANÝCH PENĚZ NEBO CENIN
► pojištění pro PŘÍPAD PŘERUŠENÍ PROVOZU
► připojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu
► připojištění nákLadů zdravotní pojišťovny a regresů orgánů nemocenského pojištění (ve vztahu k

zaměstnancům)
► zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost za újmu způsobenou požárem
► připojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby
Prosím tedy ještě jednou zvažte, jestli některé z výše uvedených pojištění by nebylo pro Vás vhodné sjednat.
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Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

* 8 6 0 3 4 1 9 1 6 2 1

Záznam z jednání

1. Příjmení a jméno/obchodní firma (název):
2. IČO:
3. Zapsaný v obchodním rejstříku:
4. Bydliště/sídlo:

6. Příjmení a jméno zaměstnance nebo člena statutárního orgánu poj. zprostředkovatele, který jedná se
zájemcem o pojištění:
7. Kontaktní telefon:
8. Kontaktní e-mail:
9. ]e zapsán v registru vedeném Českou národní bankou (ČNB) jako:

10. Registrační číslo v registru vedeném ČNB:

11. Spolupracuje výhradně s Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group: Ano

o o o *

12. Zápis pojišťovacího zprostředkovatele lze ověřit v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, který je dostupný na www.cnb.cz 
nebo na adrese ČNB, Na Příkopě 28 ,115 03, Praha 1.

13. Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat písemně (nebo ústně) na adresu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 
Úsek interního auditu, Pobřežní 665/21,186 00 Praha 8 nebo u ČNB. Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat u příslušného soudu.

14. Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance 
Group, převyšující 10 %.

15, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, resp. osoba ovládající Kooperativu pojišťovnu, a.s., Vienna Insurance Group, nemá přímý 
ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele převyšující 10 %.

16. Pojišťovací zprostředkovatel je provizně odměňován pojišťovnou, pro kterou sjednává pojištění.

17. Pojišťovací zprostředkovatel poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém neposkytuje analýzu podle §21 odst. 7 zákona č. 
38/2004 Sb.t ve znění pozdějších předpisů.

13. Údaje o klientovi
Příjmení, jméno, titu l / obchodní firma (název):
Bydliště /  sídlo:
Datum nar. / IČO:
Tel.:
E-mail:

19. Současná pojistná ochrana klienta (nepovinný údaj)

POWERBRIDGE spot s r.o.
Vintrovna 262, č. or. 9,664 41 Pop Cívky 
25547194

Pojištění osob:
pojištění pro případ dožití Ne
pojištění pro případ smrtí Ne
pojištění úrazu Ne
pojištění nemoct Ne

Ostatní pojištění:
pojištění domácnosti Ne
pojištění rodinného domu Ne
pojištění rekreačního domu a domácnosti Ne
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Ano
havarijní pojištění Ano
pojištění podnikatelů Ne

20. Požadavky a potřeby klienta týkající se pojištění:
20.1 Klient má zájem # pojištění; . Viz příloha č. 1

20.2 B ližší specifikace požadavků klienta (např. Lim ity pojistného plnění, spoluúčast, požadovaná připojištění, pojistný záměr, popř. motivace k 
pojištění, informace, zda byl s klientem sepsán formulář Test povahy investora atd.):
Viz přiloha č. 1

20.3 Finanční možnosti klienta (jeho představa o výši pojistného za rok nebo měsíc, volné finanční prostředky apod.) 
výše pojistného není rozhodující pro výběr pojištění

21. Pojištění, které je klientovi nabízeno: 
Pojištění podnikatelských rizik TREND 14

22. Důvody proč pojišťovací zprostředkovatel nabízí toto pojištění: 
Nejlépe odpovídá požadavkům a potřebám klienta.

8603419162I000000
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23. Ve smyslu 5 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je konstatováno, že při uzavírání pojistné smlouvy Č. 8603419162 nebyly 
shledány žádné nesrovnalostí mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním. V případě, že ke zjištění nesrovnalostí mezi požadavky klienta a 
uzavřenou pojistnou smlouvou dojde při zpracování pojistné smlouvy, Kooperativa upozorní klienta na tyto nesrovnalosti samostatným dopisem.

Klient svým podpisem potvrzuje, že
- jeho výše uvedené požadavky a potřeby jsou zaznamenány jasně, přesně, úplně a srozumitelně;
- výše uvedené informace mu byly poskytnuty srozumitelně,
- převzal jedno vyhotovení tohoto formulářďvČeťhfhmLohv č. 1 Mod

Dne: 16.08.2018
podpis poj. zprostředkovatele

Určeno k pojistné smlouvě č.: 8603419162

POWERBRtOGE
POWERBRIDGE S[

podpis klienta





Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21,18600 Praha 8,
IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 (dále jen „Kooperativa").

©  Zástupce pojišťovny____________________________________________________________________

Pojišťovací zprostředkovatel zapsaný v registru ČNB dostupném na www.cnb.cz jako vázaný zástupce.
Obchodní název/ Jméno, příjmení 
IČO 
Sídlo 
Email 
TeLefon
Zástupce pojišťovny spoLupracuje výhradně s Kooperativou..
Zástupce pojišťovny nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, převyšující 10 %.
Pojišťovna, resp. osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu zástupce 
pojišťovny převyšující IQ %.
Zástupce pojišťovny je odměňován pojišťovnou, a to formou provize.
Stížnosti na zástupce pojišťovny lze podat Kooperativě písemně na adresu sídla s uvedením "Úseku interního auditu" na abáLce 
nebo osobně na pobočce Kooperativy.Také se můžete obrátit na ČNB, mimosoudní řešení sporu u Finančního arbitra (v případě 
životního pojištění) nebo České obchodní inspekce (v případě neživotního pojištěni), případně podat na zástupce pojišťovny 
žalobu na soud. h . i-Č:

©  Klient

Název POWERBRXDGE spoL s r.o.
IČO 25547X94
Adresa sídla Vintrovna 262/9,664 41 Popůvky

©  Potřeby a požadavky klienta_________________

Email
Mobil

Klient si přeje sjednat pojištění podnikatelských rizik v rozsahu: 
pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU 
připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu
připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané 
činnosti, nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá

©  Doporučení pro k l i e n t a _______________________________________________________________________

S ohledem na požadavky klienta mu doporučuji sjednat pojištění takto: 
pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU 
připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu
připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věcí, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané 
činnosti, nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá

Klientovi bylo nabídnuto sjednat dále tato pojištění a připojištění, která si klient přes doporučení rozhodL nesjednat:
► zákLadní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ
► doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí POVODEŇ NEBO ZÁPLAVA (mimo míst pojištění v záplavové 

zóně IV.)
► doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ
► doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA 

SNĚHU NEBO NÁMRAZY
► pojištění pro případ ODCIZENÍ
► pojištění pro případ VANDALISMU
► pojištění SKEL
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► pojištění STROJŮ
► pojištění ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
► pojištění VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY
► pojištění proti LOUPEŽI PŘEPRAVOVANÝCH PENĚZ NEBO CENIN
► pojištění pro PŘÍPAD PŘERUŠENÍ PROVOZU
► pojištění ZPRONEVĚRY
► připojištěni odpovědnosti za nemajetkovou újmu
► připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a regresů orgánů nemocenského pojištění (ve vztahu k zaměstnancům)
► připojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby

O  Dodatečné informace o jednání

Klient prohlašuje, že se před uzavřením dodatku k pojistné smlouvě seznámil s obsahem tohoto záznamu z jednání a potvrzuje, a 
že tento záznam věrně zachycuje průběh jednání a informace v něm obsažené jsou pravdivé a úpLné.
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Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č. 1

k pojistné smlouvě č. 8603419162
pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

K o o p e r a t i v a  p o j i S { o v n a , a . s . , V i e n n a  I n s u r a n c e  G r o u p
se sídlem Pobřežní 665/21,186 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského sóudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen “pojistitel")

a

POWERBRIDGE spol s r.o.
Zastoupená:
Ing. ]ítka Břehovská 
IČO: 25547194
se sídlem / bydlištěm: Vlntrovna 262, č. or. 9,664 41 Popůvky, Česká republika 
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojístníka.

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě (dále jen 
"dodatek"), který spolu s pojistnými podmínkami pojistiteleuvedenými v článku 1. tohoto dodatku a přílohami 
tohoto dodatku tvoří nedílný ceLek,
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ČLÁNEK 1. 
Úvodní ustanovení

1. Po změnách provedených tímto dodatkem je sjednaný rozsah pojištění následující:

2. Pojistník je zároveň pojištěným.

3. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou 
smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.

4. Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v 
platném zněni, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti 
ZSU - 500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu 
a dále:
P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení 
P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

5. Doba trvání pojištění
Počátek změn provedených dodatkem: 11.6.2020 
Výroční den počátku pojištění: 17.08.

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud 
některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím 
příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení Lhůty pro 
doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro 
který je tato lhůta dodržena.
Pojištění však zanikne nejpozději k 16.8.2028 po tomto dni jíž k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2.
Další druhy pojištění

1. POUŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA Ú1MU

1.1 Základní pojištění
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po 
předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného 
vymezeného v čl. 1. odst. 3.

Limit pojistného plnění: 20 000 000 Kč 
SpoLuúčast: 10 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané pojistnou smlouvou ve znění tohoto 
dodatku, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory"), jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se 
pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného 
uvedeném v čl. I odst. 3 tohoto dodatku (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku).
Zůstává-li podle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze 
změny, platí pro určení toho, na jaké obory se pojištění vztahuje, rozhodné znění pojistné smlouvy před 
počátkem změn provedených tímto dodatkem.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podíLem na ročních příjmech pojištěného:

- opravna elektrospotřebičů, spotřební elektroniky
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- kancelář -  nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby 
-výroba, instalace a opravy elektrických, elektronických a telekomunikačních zařízení

Předpokladem plnění pojtstlteLe je současné splnění následujících podmínek:
a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čL

1, odst, 3,
b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně

závazných právních předpisů,
c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto

pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění 
maximálně do výše 5 miL Kč, jsou uvedeny v ZSU-5O0/17, která tvoří nedíLnou součást této pojistné smlouvy. 
Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo 
vadou práce po předání patří mj. také činnost:

- kancelář -  nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby
která je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: 88 000 000 Kč
Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů o více než 20%

1.2 Připojištění
Sjednává se:

Připojištění "C", které se vztahuje na odpovědnost za čistou finanční škodu, vyjma škody způsobené vadou 
výrobku a vadou práce po předání

Nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu vztahuje na právním 
předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu, která vznikla jinému jinak, než jako:
- škoda na věci, kterou se rozumí škoda způsobená na hmotné věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- škoda na živém zvířeti způsobená jeho usmrcením, ztrátou nebo zraněním,
- následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka,, škody na věci nebo

škody na zvířeti.

Kromě výluk uvedených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách nebo smluvních ujednáních vztahujících se k 
pojištění odpovědnosti za újmu se toto připojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit čistou finanční škodu 
způsobenou:
a) vadou výrobku a vadou práce, která se projeví po jejím předání,
b) prodlením se splněním smluvní povinnosti, nedodržením Lhůt nebo termínů, s výjimkou Lhůt stanovených 

právním předpisem, soudem nebo jiným orgánem veřejné moci,
c) porušením takové povinnosti, která byla dohodnuta nebo převzata nad rámec povinností stanovených přímo v 

právním předpisu, vč. právně závazných technických norem (přísněji, v širším rozsahu),
d) vadou činnosti auditora, znaLce, advokáta, notáře, likvidátora, samostatného likvidátora pojistných událostí, 

dražebníka, exekutora nebo poskytovatele zdravotních služeb,
e) vadou projektové, konstrukční, návrhářské, grafické, vyměřovací či zaměřovači, výzkumné, zkušební, 

analytické, testovací, kontrolní, dozorové, revizní, informační, poradenské, konzuLtační, účetní, plánovací, 
zprostředkovatelské, tlumočnické či překladatelské činnosti, jakékoli duševní tvůrčí činnosti nebo činnosti 
spočívající v zastupování, oceňování majetku, správě majetku (včetně finančních hodnot) nebo vymáhání 
pohledávek,

f) v souvislosti s jakoukoLi finanční či platební transakcí, včetně obchodování s cennými papíry či jejich dražby,
g) v souvislosti s úschovou finančních hodnot,
h) výkonem funkce čLena statutárního nebo kontrolního orgánu právnické osoby,
i) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných 

známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, práv autorských a práv s 
nimi souvisejících),

j) poskytováním software nebo hardware, činností související se zpracováním nebo poskytováním dat, 
hostingovými a souvisejícími činnostmi nebo webovými portály,
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k) porušením povinností mlčenlivostí.

Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání - s výjimkou výslovně v pojistné smlouvě uvedeného odchylného ujednání 
právě od tohoto ujednání pro připojištění "C" - neuhradí pojistitel čistou finanční škodu, jejíž náhradu je 
pojištěný povinen poskytnout osobám uvedeným v čl. 2 odst. ¿0 ZPP P-600/14.

Pojistitel poskytne pojistné plnění z tohoto připojištění také z pojistných událostí vzniklých v důsledku příčiny, 
která nastala v době trvání připojištění "C" sjednaného u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě pojistnou 
smlouvou (případně více na sebe navazujícími pojistnými smlouvami), bezprostředně předcházející(mi) této 
pojistné smLouvě (podmínkou je nepřetržité trvání připojištění). Z pojistných událostí uvedených v předchozí 
větě však nebude poskytnuto pojistné plnění v rozsahu větším, než jaký odpovídá rozsahu připojištění "C" 
sjednanému pojistnou smlouvou platnou a účinnou v době vzniku příčiny škody.

Sublim it: 500 000 Kč
Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z připojištění "C" během jednoho pojistného roku poskytne 
pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublimitu.
Spoluúčast: 10 %, min. 5 000 Kč, max. 10 000 Kč

Připojištění "Z", které se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věd, kterou pojištěný 
převzal za účelem provedení objednané činnosti (dále jen “převzatá věc”), nebo na movité věd  nebo zvířeti, které 
pojištěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívaná věc").

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:
a) užívaných motorových vozidlech,
b) převzatém zvířeti.
c) převzatých motorových vozidlech.

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto 
zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z pojistných podmínek 
upravujících způsoby zabezpečení, je-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranici 
pojistného plnění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této povinnosti mělo 
podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, neposkytne 
pojistitel z takové pojistné události plnění v rozsahu větším, než jaký podle Dodatkových pojistných podmínek 
upravujících způsoby zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věcí v době vzniku pojistné 
události.

Pojistitel poskytne z tohoto připojištění nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 v případě pojistné události spočívající v 
povinnosti pojištěného poskytnout náhradu újmy způsobené ztrátou či odcizením klíče příp. obdobného 
nástroje sloužících k řádnému uzamykání a odemykání (dále jen „klíč"), který pojištěný převzal nebo jej 
oprávněně užívá v souvislosti s činností, ve vztahu k níž je sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu, také 
náhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených k odvrácení nebezpečí zneužití klíče k neoprávněnému 
vniknutí do uzamčeného objektu (prostoru) na:
a) výměnu stávající vložky (vLožek) zámků za vložku stejného či srovnatelného typu, včetně nákladů na pořízení

klíčů k nové vložce v množství, v jakém existovaly k vložce vyměňované, nebo
b) přěnastavení vložky a vyrobení nových kLíčů té úrovně klíčového systému (např. systému generálního klíče),

do které patřil ztracený/ odcizený klíč, v množství, v jakém k vložce existovaly před ztrátou či odcizením 
klíče, pokud je takové řešení technicky možné, nebo

c) překódování/ přeprogramování zamykacích mechanismů či jejich příslušenství, pokud je takové řešení 
technicky možné.

Přichází-li v úvahu více možností řešení uvedených pod písm. a) až c), uhradí pojistitel náklady pouze na 
nejhospodárnější (nejlevnější) z nich.
Náhrada nákladů uvedených pod písm. a) až c) se pro účely tohoto pojištění posuzuje obdobně jako náhrada újmy 
a platí pro ni přiměřeně podmínky vztahující se k odpovědnosti za újmu.
Na úhradu nákladů uvedených pod písm. a) až c) poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše 10 %
sublimitu pro připojištění „Z , maximálně však 30 000 Kč z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze 
všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci sublimitu sjednaného pro 
připojištění „Z"; výše plnění za tyto náklady současně nepřesáhne výši sublimitu sjednaného pro připojištění „Z".

Sublim it: 500 000 Kč
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Spoluúčast: 2 500 Kč

Připojištění'V ,  kterým se zvyšuje sublim it pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s 
vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj (dále jen 11 p o j i  š t ě n í  
odpovědnosti z provozu pracovního stroje") uvedený v či. 3 odst. 3) písm. b) ZSU-50Q/17:

Zvýšení subLimitu o částku: 500 000 Kč
Celková výše subLimitu pro pojištění odpovědnosti z provozu pracovního stroje: 1000 000 Kč 
Spoluúčast je shodná se spoluúčastí pro základní pojištění.

1.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území celého světa s výjimkou Kanady a USA.

ČLÁNEK 3.
Zvláštní údaje a ujednáni

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uLožena a 
zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných 
předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečeni
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ČLÁNEK 4. 
Údaje o pojistném

1. Pojistné:
Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující: 
Pojištění odpovědnosti za újmu - základní
Roční pojistné ...................................................................................................
Pojištění odpovědnosti za újmu - připojištěni
Roční pojistné ...................................................................................................

Celkové roční pojistné před úpravou ..........................................................
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.
Sleva za délku pojistného období ................................................................
jiná sleva / p řirážka.........................................................................................
Celkem sleva / přirážka ...................................................................................
Celkové roční pojistné po úpravě ................................................................
Pojistné za pojistné obdob í...........................................................................

2. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistné období, v němž nabyl účinnosti tento dodatek, činí: 1 211 Kč a bude 
uhrazen prostřednictvím mimořádného předpisu ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku.

3. Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je splatné:
k 17.08.

každého roku na účet pojistitele. 
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

QR kód k vyplnění platebního příkazu 
na platbu nedoplatku pojistného:

ČLÁNEK 5.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modříce
Tel: 957 105 105
www.koop.cz

ČLÁNEK 6.
Prohlášení_pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením dodatku převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové 
podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v 
neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu 
napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty 
pojištění i  významná ustanovení pojistných podmínek.
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2. Pojlstník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením dodatku převzal v listinné nebo jiné 
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v či. 1 odst. 4) dodatku a seznámil se s nimi. 
Pojlstník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a 
upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky 
jejich porušení a další podmínky pojištění a pojlstník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvaLého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace 
uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji 
uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i  
pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i  pro případ, kdy pojistiteli 
oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání 
této pojistné smlouvy.

5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné pojistnou smlouvou ve znění 
tohoto dodatku nejsou k datu uzavření dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, 
pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak.

6. Pokud tato pojistná smlouva, resp, dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti 
uveřejnění v registru smluv (dále jen "registr") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k 
jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve Lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje 
pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný 
od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vypLnění 
formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní 
straně), do pole "Datová schránka" uvést: n6tetn3 a do pole "Číslo smlouvy" uvést: 8603419162/1 Pojlstník 
se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací 
(např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smLouvy 
jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i  na 
období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených 
dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK?.
Zpracování osobních údajů

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se 
na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti 
podání námitky v případě zpracování na zákLadě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, 
naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale 
dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu
Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika 
při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb, a to pro účely:
a) zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i  elektronickými prostředky,
b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení 

Vašich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, 
spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhLas 
neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude 
možné plně přizpůsobit Vašim potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním 
údajům.

Pojistník:

[ ] SOUHLASÍM DO NESOUHLASÍM

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu
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3.1. Zpracováni pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele
Pojtstník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:
a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a 

ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování 
nezbytné pro plnění smlouvy, a

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

3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika pří vstupu do 
pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona 
upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o prováděni mezinárodních sankcí.

3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu
Pojistník bere na vědomí, že jeho Identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel 
také zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení 
svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální 
sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.
Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás 
pojistitel oslovoval s jakýmikolí nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: [X]

4. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby
Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné 
další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účely 
kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných 
událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat 
námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v 
neživotním pojištění.
Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti 
vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí.

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

ČLÁNEK 8.
Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistitele na uzavření dodatku (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve Lhůtě stanovené 
pojistitelem, a není-Li taková Lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojístníkovi. 
Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se 
takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

2, Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové 
plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či 
finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečností, ochrany 
základních Lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a 
embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států 
amerických za předpokLadu, že neodporuji sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.
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3, Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Pojistnik obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

KOOPERATIVA POJlSfoVHA, A.S. VIGI
A G E N T U R A  JIŽNÍ M O R A V A

1 0 - 06-  2020
nám. Svobody 19/19,671 72 Miroslav 
I© P A R T N E R S K Á  K A N C E L Á Ř
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Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu ZSU-500/17

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost 
příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-Li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí 
ustanovení pojistné smlouvy i  ZSU zároveň.
V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v 
rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných 
podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1
Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění 
nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:
a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů a pod.),
c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových 

drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápěni, parasailingu, swoopingu, 
surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,

d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
f) pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v 

oblastí vážné, lidové nebo dechové hudby,
g) činností kaskadérů,
h) porušováním integrity lidské kůže; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na 

životě nebo zdraví v důsledku porušení integrity lidské kůže,
0  ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
j) činností agentury práce,
k) směnárenskou činností,
0 hornickou činnosti a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
m) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a

znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

Článek 2
Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit 
újmu způsobenou v souvislosti s:
a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, 

vyměřovací nebo zaměřovači, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, 

hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízeni, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených 
technických zařízení v provozu,

c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informaci,
e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu 

způsobenou v souvislosti s jakoukoli nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k 
ochraně majetku a osob,

f) obchodem s Léčivy, s výjimkou obchodu s volně prodejnými Léčivými přípravky mimo Lékárny,
g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
h) provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním 

tělovýchovných služeb, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb,
i) prováděním geologických prací,
j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla a p o d .

(tato výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribucí 
nebo prodejem předmětných médií),
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k) obchodem s erotickým zbožím.

Článek 3
Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

l)  Pojištěni se vztahuje i  na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím  nebo 
provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti 
pracovního stroje (odchyLně od či. 2 odst. l )  písm. b) ZPP P-600/14).

2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
a) v souvisLosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění 

odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z
, povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidLa), nebo

b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 
vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
i. byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
ii. jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla, nebo
iii. k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v 

rozporu s právními předpisy,
c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla,
d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do 

částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho 
rámci (sublimit),

b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného 
plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500 000 Kč ze všech pojistných 
událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro 
základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4
Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny

(odchylně od cl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z či. 2 odst. 1 písm. r) 

ZPP P - 600/14 není dotčena,
c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných a sportovních 

zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb,
d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného Limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti 
za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho 
pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu 
(sublimit).

2) Z pojištěni odpovědností za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich 

součástí a příslušenství,
b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení 

sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízeni v provozu,
d) poskytováním technických služeb,
e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízeni pečujících o zvířata,
poskytne p o jistite l pojistné plnění do výše sjednaného lim itu  pojistného plnění pro po jištěn í odpovědnosti 
za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho
pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu
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3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného 
výrobku s jinou věci a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku p o s k y t n e  
pojistitel pojistné plnění (odchylně od či 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného Limitu 
pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech
pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci Limitu pojistného plnění 
sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 5
Pojištění odpovědností za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti

1) Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:
a) způsobenou v souvislosti s realitní činností,
b) způsobenou v souvislosti s pronájmem nemovitosti nebo
c) výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti,
vztahuje se takové pojištění odchyLně od čL 1 odst. 6) ZPP P-600/14 ha povinnost pojištěného nahradit újmu 
vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z 
pojištění odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě (i jinou 
pojistnou smlouvou) proti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem 
příslušejících.

2) Pojištění se nad rámec či. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu 
vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí (vč. pozemků k nim příslušejících), které:
a) slouží k výkonu činnosti, pro kterou je touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění, nebo
b) jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou 

smlouvou majetkově pojištěny touto pojistnou smlouvou proti živelním pojistným nebezpečím.

3) Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné udáLosti z 
pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smLouvou majetkově pojištěná u pojistitele 
uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, se odchylně od či. 2 odst. 4) písm. 
b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na připadnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou osobám 
uvedeným v citovaných ustanoveních.

4) Odchylně od čL 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za 
škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu 
způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění 
odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smLouvou, a pozemku k takové budově příslušejícímu, a to 
za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné udáLosti z pojištění odpovědnosti za újmu 
sjednaného touto pojistnou smLouvou majetkově pojištěna u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě 
proti živelním pojistným nebezpečím. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojistitel ze všech 
pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do 
výše Limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci 0'sublimiť), výše plnění ze 
všech pojistných udáLosti vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku však současně nesmí v souhrnu 
přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy proti živelním 
pojistným nebezpečím u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě.
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Společnost: Kooperativa pojišťovna, a.s., Produkt: TREND
■ Vienna Insurance'Group 
; . IČO; 4711661?

Česká republika

Kooperativa
muiAKSURAMCE flWUP

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné před smluvní a smluvní informace 
o vašem konkrétním pojištění naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění nemovitého a movitého majetku Vaší živnosti - obchodu, hotelu, penzionu, řemesla i  výroby a odpovědnosti 
za újmu vzniklou jinému v souvislosti s Vaší činností, včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předáni
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