
Příloha č.1 SD - Seznam osob realizačního týmu 

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

a) Projektant: Ini.Jiří Kučera 

ıčz 66128277 
DIČ: CZ5911271454, nejsem plátce DPH 
E-mail 
Telefon Fax 
Mobıl: 
Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě 

b) Hlavní projektant: Ing. Jiří Kučera - autorizovaný inženýr pro pozemní Stavby 
Osvědčení O autorizaci č.13605, ze dne 8.4.1997 
(ČKAIT 0300632) 

c) Projektant Lukáš Kučera - technik



Příloha č.2 SD - Schéma poddodavatelů 

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

a) Projektant: Ing..|iří Kučera 

IČ: 66128277 

činnost ve výstavbě 
b) Hlavní projektant: Ing. .liří Kučera - autorizovaný inženýr pro pozemní Stavby 

Osvědčení O autorizaci č.13605, Ze dne 8.4.1997 
(ČKAIT 0300632) 

c) Projektant UT: Ing. Vladimír Šlenc - autorizovaný inženýr pro pozemní Stavby a 
techniku prostředí staveb, Spec. technická Zařízení 
(ČKAIT 0400938) 

Projektant EI: Ján Choma - autorizovaný technik pro techniku prostředí 
staveb, Spec. elektrotechnická Zařízení (ČKAIT 0300972)



cıšRı'Iı=IKÁT o PQJIŠTĚNÍ 
Autorizovaná osoba (pojištěný) Číslo autorizace 
lng. Jiří Kučera 0300632 

Poturzujeme. že uýše uuedená autorizovaná osoba je pojištěno pro případ sué profesní odpovědnosti za škodu u rám- 
ci pojistné Srnlouuý č. 8075 731211 uzavřené prostřednictvím zplnomocněného makléře GrECo International s.r.o. 
dne 22. O9. 2021 mezi ČSOB Pojišťounou, a.s.. členem holdingu CSOB a Českou komorou outorizouoných inženýrů a techniků činných ue uýstaubě. 

Platnost pojisteni: od 01. ledna 2022 do 31. prosince 2024 
Pojištění jednotlivé autorizované osoby začíná nejdříve dnem zápisu této Osoby do Seznamu autorizovaných osob vedeného 
Ceskou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Rozsah krýtí: Pojištění je sjednáno pro případ obecně závazným právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného 
za škodu vznikloujinému: 

a) na zdraví, usmrcením, 
b) na věci jejím poškozením. Zničením nebo pohřešováním, 
C) ve formě finanční škody 
v souvislosti S odbornou činností pojištěného jako: 

e autorizovaného inženýra činného ve výstavbě v rozsahu Zákona č. 360/1 992 Sb.. O výkonu povolání autorizovaných 
architektů a O výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 360/1992 Sb.") nebo 

O autorizovaného technika činného ve výstavběv rozsahu Zákona Č. 360/1992 Sb. nebo 
O koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany Zdraví při práci 

Limit pojistného plnění 
(uýle plnění za jednu a všechny pojistné událostí nastalć u pojistnóm roce): Kč 2 50.000.- 

Spoluúčast autorlzouanč osobý na pojistném plnění z každé pojistné události: Kč 10.000.- 
(v případě splnění podmínek celoživotního vzdělávání ČKAIT 5.000,- Kč) 

Územní rozsah: Evropa vč. ČR 
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami, které jsou přílohami pojistné smlouvy číslo 80 7 573 1 2 1 1. 

Ing. Aleš Nouotný 
ředılel pro korporátní obchody 

ČSOB Pojıšťovna. a. S.. člen holdingu ČSOB 
_ . Mnnavvhøvø návnèsıš 1458. Zøıenè Pťøúnnêszš, 530 O2 Pflnflnhnnę. ceflhá 
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