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Smlouva o dílo - příprava k přesunu a restaurování dopravního letounu Iljušin I1-18B

SMLOUVA O DÍLO

ev.č. 80/5/144/2/2017-1241

I. Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „objednatel44) na straně jedné

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694

Vojenský historický ústav Praha, U Památníku
1600/2, 130 05 Praha 3 - Žižkov

a

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, spisová značka A 75859
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
24272523
CZ24272523

Adresa pro doručování korespondence: Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
(dále jen „zhotovitel44) na straně druhé.
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Smlouva o dílo - příprava k přesunu a restaurování dopravního letounu Iljušin I1-18B

uzavírají, na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Příprava k přesunu a 
restaurování dopravního letounu Iljušin 11-18” č.j. 80/5/144/2017-1241, zadané s využitím 
výjimky uvedené v ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon") přímým oslovením možných dodavatelů, v souladu 
s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ") a za 
podmínek níže stanovených tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva'*).

ÍL II.
Účel smlouvy

2.1. Účelem smlouvy je provést přípravu k přesunu a restaurování dopravního letounu Iljušin I1-18B 
(dále jen “letoun") ze sbírky Vojenského historického ústavu Praha pro sbírkové účely.

ČI. III.
Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je:
a) závazek zhotovitele provést provést přípravu k přesunu a restaurování dopravního letounu Iljušin 
I1-18B dle „Specifikace požadavků na přípravu letounu k přesunu a restaurování** (dále jen 
„Specifikace"), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, obsahující podrobný popis předmětu smlouvy 
a požadovaného rozsahu prací a pokynů objednatele (dále jen „dílo").

b) závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu za dílo.

3.2. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou seznámeni s textem výše uvedené „Specifikace" a že 
tuto ke dni podpisu této smlouvy mají k dispozici.

3.3. Zhotovitel je povinen o celém díle vést podrobnou Zprávu s fotodokumentací, která bude ve 
dvou výtiscích předána objednateli při podpisu Přejímacího protokolu o splnění celého díla.

3.4. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli bezplatnou licenci, podle zákona autorského, 
k využívání této zprávy, pro potřeby objednatele.

3.5. Příprava letounu k přesunu bude provedena v souladu se zhotovitelem předloženým a 
objednatelem schváleným záměrem, kterým je „Specifikace", která tvoří přílohu této smlouvy.

ČI. IV.
Cena za dílo

4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na nejvyšší možné ceně za dílo, specifikovaného v čl. III odst. 3.1 této smlouvy, a to ve 
výši: 587.134,35 Kč včetně DPH (slovy: pětsetosmdesátsedmtisícstotřicetčtyři 35/100 korun 
českých).

4.2. Nejvyšší možná cena díla bez DPH činí 485.234,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 101.899,35 Kč.

4.3 Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy.

4.4. Rozdíl mezi cenou uvedenou v čl. IV odst. 4.1 a fakturovanou částkou za skutečně provedené 
dílo je nenárokový.

4.5. Cena za dílo, specifikovaná v odst. 4.1 tohoto článku, je stanovena, dohodou smluvních stran, 
jako cena maximální a nejvýše přípustná za splněni díla specifikovaného v článku III. smlouvy.
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Smlouva o dílo - příprava k přesunu a restaurování dopravního letounu Iljušin I1-18B

či. V.
Místo plnění, předání věci a díla

5.1. Místem plnění díla je letiště Kbely.

5.2. Místem předání letounu za účelem provedení díla a místem zpětného převzetí letounu je letiště
Kbely, Mladoboleslavská ul., 197 00 Praha 9 - Kbely (GPS: 50.1252872N, 9508E).

Doba provedení díla

6.1. Zhotovitel zahájí provádění díla ihned po podpisu smlouvy a převzetí letounu k provedení díla.

6.2. Zhotovitel ukončí provádění díla nejpozději do 23.6.2017.

6.3. Ukončením provádění díla se rozumí datum podpisu Předávacího protokolu o převzetí díla,
které je předmětem smlouvy, po jeho předání v místě předání - zástupci obou smluvních stran.

čl. VII.
Podmínky provádění díla

7.2. Objednatel se zavazuje do 2 (dvou) dnů po výzvě zhotovitele prostřednictvím přejímajícího
ustanoveného v odstavci 7.1 tohoto článku smlouvy zabezpečit předání letounu zhotoviteli
k provedení díla v místě předání díla. Výzva bude učiněna písemně (faxem) přejímajícímu, přičemž
počet dnů k předání letounu se počítá ode dne následujícím po dni obdržení výzvy.

7.3. Při předání letounu k provedení díla zhotoviteli, bude po provedení kontroly stavu a úplnosti
letounu předávaného k provedení díla, zástupcem zhotovitele a přejímajícím sepsán a podepsán
„Protokol o převzetí letounu k provedení díla". Součástí protokolu bude fotografická dokumentace
předávaného letounu.

7.4. Objednatel je oprávněn v souladu s § 2593 OZ prostřednictvím pověřených pracovníků
provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Po skončení provádění díla vyzve zhotovitel
přejímajícího k převzetí díla. O předání díla sepíší smluvní strany Předávací protokol. Předávací
protokol podepisuje za objednatele přejímací a za zhotovitele statutární orgán zhotovitele nebo jím
určený zástupce. Přejímající není povinen převzít dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje
smlouvě. V případě nepřevzetí díla sepíší smluvní strany Zápis o nepřevzetí díla, do něhož uvedou
důvody jeho nepřevzetí a tuto skutečnost oznámí přejímající neprodleně objednateli. Předávací
protokol musí minimálně obsahovat identifikaci přejímajícího a předávajícího, popis a zhodnocení
provedeného díla, případně nedostatky provedeného díla nebo skutečnosti, na které chtějí smluvní
strany upozornit, a podpisy oprávněných osob smluvních stran a datum předání, případně též razítka
smluvních stran. Součástí Předávacího protokolu bude též Restaurátorská zpráva s fotodokumentací
dle článku III odst. 3 této smlouvy a Protokol o zpětném odevzdání letounu zhotovitelem
objednateli s obdobnými údaji jako při předávání letounu objednatelem zhotoviteli, který bude
sepsán při předání díla.

7.5. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla v místě předání díla bude přítomna osoba pověřená
statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné
nedostatky zjištěné při přejímce díla. V opačném případě přejímající dílo nepřevezme.

7.6. Dojde-li při provádění díla ke změnám oproti sjednanému rozsahu díla na základě zjištění
zhotovitele (tzv. vícepráce), je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat
objednatele a započaté práce na provádění díla přerušit. Za „vícepráce" lze pokládat pouze takové
práce, které jsou objektivně doložené, nezbytné ke zprovoznění a převzetí díla, které vyvstaly až
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v průbčhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy. V této informaci je 
zhotovitel povinen současné uvést soupis změn v provedení díla, tyto změny ocenit a odůvodnit. 
K tomu zpracuje kalkulaci v Kč s uvedením počtu hodin potřebných na provedení „víceprací** a 
jejich cenu, druhy potřebného materiálu a jeho cenu, případně uvede další konkrétní související 
náklady. Změny v provádění díla nesmí zhotovitel zahájit před podepsáním dodatku ke smlouvě, ve 
kterém smluvní strany dohodnou i případnou změnu ceny za dílo a změnu doby provedení díla. 
Dílo, které již v průběhu provádění díla vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit na vlastní náklady bezvadným provedením. Vzniknc-li tímto objednateli škoda, 
hradí ji zhotovitel.

7.7. Zhotovitel je povinen při zhotovení díla použít vhodné a správné postupy. Zhotovitel je 
povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení. 
Pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodnou jinak.

7.8. Původcem odpadu, který’ při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí odstranění 
tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.

7.9. Zhotovitel je povinen pojistit letoun předaný objednatelem zhotoviteli k provádění díla po 
celou dobu provádění díla vc výši nejméně 2,0 mil. Kč, což doloží kopií pojistné smlouvy, která 
bude tvořit přílohu č. 3 této smlouvy.

Smlouva o dílo - příprava k přesunu a restaurování dopravního letounu Iljušin I1-18B

či. VIII.
Fakturační a platební podmínky

8.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání 
a převzetí díla, do 10 pracovních dnů doručí objednateli ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále 
jen „faktura").

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění pozdějších 
předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje 
plnění.

8.3. K faktuře musí být připojen Předávací protokol.

8.4. Faktura bude objednateli doručena na adresu Vojenský historický ústav Praha, U Památníku 2, 
130 05 Praha 3 - Žižkov.

8.5. Splatnost faktury je 28 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

8.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované Částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, ncobsahuje-li některý údaj 
nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. 
Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení 
zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a běží znovu ode dne doručeni nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou 
fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

8.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

8.9. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně 
podle § 109a tohoto zákona.

8.10. Na faktuře musí být uvedeny tyto údaje:
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Adresa příjemce Adresa konečného příjemce

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Tychonova 221/1
160 01 Praha 6 - Hradčany

Vojenský historický ústav Praha
U Památníku 2
130 05 Praha 3 - Žižkov

čl. IX
Vlastnictví a odpovědnost za škody na věci předané k provedení díla

9.1. Vlastníkem letounu, předaného zhotoviteli k provedení díla podle článku VII. odst. 3 smlouvy, 
je objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na letounu předaného k provedení díla přechází z objednatele na 
zhotovitele a zpčt ze zhotovitele na objednavatele okamžikem předání letounu tj. podpisem 
protokolů specifikovaných v článku VII odst. 7.3 a 7.5 této smlouvy zástupci obou smluvních stran.

9.3. Za nebezpečí škody na provádčném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá zhotovitel.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda.

Záruka za jakost a práva z vadného plnění

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nemá žádné vady a v tomto ohledu objednateli ručí.

10.2. Zhotovitel přejímá záruku za jakost dodaného díla ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu 
24 měsíců.

10.3. Práva z vadného plnční se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.

10.4. Práva z vadného plnění se uplatňují písemně (e-mailem) u zhotovitele bezodkladně po zjištění 
vady. Zjištěná vada musí být konkrétné popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může objednatel 
uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Zhotovitel se vyjádří do 3 dnů po 
obdržení písemného oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že práva z vadného plnění uznal v 
plném rozsahu.

10.5. Zhotovitel zahájí odstraňování vad nejpozdčji do 2 dnů po uznání vadného plnění. Vady 
budou odstraněny zhotovitelem nejpozději do 10 dnů od uznání práva z vadného plnční. O 
odstranění vady bude sepsán a zástupci smluvních stran podepsán „Protokol o odstranění vady 
díla“.

ěl. XI.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

11.1. Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v čl. 
VI odst. 6.2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 2.930,- Kč za každý započatý den prodlení, a to 
až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. XIII. 
smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodleni.

11.2. V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od smlouvy dle čl. XIII. 
bodu 13.1 písm. c), d) nebo e) je smluvní pokuta za porušení smlouvy stanovena ve výši 88.070.- 
Kč.

11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění 
reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 2.930,- Kč za každý započatý 
den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím není dotčen čl. XIII. smlouvy. Okamžik 
práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
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11.4. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý 
den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z 
prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

11.5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

11.6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná 
samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

Smlouva o clilo - příprava k přesunu a restaurování dopravního letounu Iljušin 11-1813

čl. XII.
Zvláštní ujednání

12.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

12.2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.

12.3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

12.4. Je-li jakýkoli výsledek činnosti zhotovitele podle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo 
dokumentace zhotovitele, podle této smlouvy určený k užití objednatelem, autorským dílem podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo jinak chráněné duševní 
vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem smlouvy objednateli k takovému výsledku činnosti 
zhotovitele jako celku i k jeho Části (částem) časově neomezené, přenosné, neexkluzivní 
oprávnění/licenci bez omezení územního nebo množstevního k výkonu práva je užít 
rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely zhotovení, provozu, 
údržby, úprav, oprav a odstranění díla, a současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění 
autorské dílo nebo jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele podle této smlouvy upravovat 
či měnit. Jde-li o výsledek činnosti subdodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona 
nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání 
subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu 
zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle 
tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licencí je již 
zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.

12.5. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého 
ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

12.6. Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím s plněním 
této smlouvy, je český jazyk.

12.7. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil 
v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné nebo elektronické 
podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím 
osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

12.8. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho 
osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících 
z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

12.9. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují 
utajované informace a obchodní tajemství.
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12.10. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

12.11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě 
doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo e-mailem musí být originál dokumentu v listinné 
podobě druhé straně doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.

12.12. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost 
se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním 
dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ncdoručí-li druhá strana 
písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a 
zásilku vyzvedne.

______ Smlouva o dílo příprava k přesunu a restaurování dopravního letounu Iljušin I1-18B______

cl. XIII.
Zánik smluvního vztahu

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení nebo porušil čl. XI.;
e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele 
vyhlášeno insolvenčm řízení, v nčmž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli 
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

13.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
a) prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v odst. 5.2 smlouvy o více než 10 dní;
b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;
c) prodlení s odstraněním vad o více než 20 dní.

čl. XIV.
Závěrečná ujednání

14.1. Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech o osmi stranách a třech přílohách o 34 stranách, 
z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

14.2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými 
písemnými a vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou očíslovanými dodatky, které se stávají její 
nedílnou součástí.

14.3. Za smluvní stranu „objednatel** může právní úkony související se smlouvou činit pouze ředitel 
Vojenského historického ústavu Praha.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy 
vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí 
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují 
pod ní své podpisy.

14.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

14.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

č. 1 - Specifikace požadavků na přípravu letounu 11-18 k přesunu - 1 list (2 strany)
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č. 2 - Položkový rozpočet přípravy letounu II-18 k přesunu - 1 listy (2 strany)

Č. 3 - Kopie pojistné smlouvy dle článku VII odst. 9 smlouvy - 15 listu (30 stran)

Smlouva o dílo - příprava k přesunu a restaurováni dopravního letounu Iljušin 11-18B

Příloha č. 1 ke SoD cv.č. 80/5/144/2/2017-1241
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Smlouva o dílo - příprava k přesunu a restaurováni dopravního letounu Iljušin I1-18B

Počet stran: 2:

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA PŘÍPRAVU K PŘESUNU A 

RESTAUROVÁNÍ DOPRAVNÍHO LETOUNU ILJUŠIN IL-18

1. Účelem zakázky je připravit poměrné rozměrný a těžký dopravní letoun 11-18 B, který nyní 
stojí na ploše letiště Kbely k přesunu a restaurování na místo, kde bude restaurován a 
vystaven. U letounu je především potřeba uschopnit podvozky, vlečné ojátko a sejmout 
konce křídel, aby stroj projel kolem hangárů na letišti Kbely. Samotný přesun budou 
zajišťovat spojené Hasičské záchranné sbory s těžkou technikou v rámci tematického 
cvičení.

2. Popis letounu
Iljušin 11-18 B je čtyřmotorový turbovrtulový celokovový dopravní letoun na dlouhé tratě 
pro posádku a až 110 cestujících. Trup tvoří přetlakovaná poloskořcpina kruhového průřezu 
nesoucí přímé dvounosníkové křídlo vybavené bohatou mechanizací. Na křídle jsou 
upevněny všechny čtyři motory a zároveň tvoří integrální palivovou nádrž. Kromě toho nese 
vakové nádrže ještě v centroplánu. Celý letoun pojme až 23700 1 paliva. Podvozek je 
trojbodový s příďovou nohou, plně zatažitelný. Hlavní podvozková noha nese čtyřkolý 
vozík, příďová dvojmontáž kol. Čtyřlisté stavitelné automatické vrtule AV-681 jsou 
revcrzovatelné.

Rozpětí 37,42 m
Délka 35,9 m
Výška 10,17 m
Prázdná hmotnost 34 500 kg

3. Rozpis potřebných prací
- zdokumentování původního stavu letounu
- dohustit kola všech podvozků, případné poškozené pneumatiky vyměnit (pneu dodá VHÚ)
- vyjmout vlečné ojátko z depozitáře
- opravit pojezdová kola ojátka
- rozhýbat všechny čepy ojátka a vyzkoušet jeho zapojení na letoun
- odčerpat palivo a případný kondenzát z konců křídel
- sejmout spojovací potahové plechy na přechodech konce křídel-centroplán
- sejmout potahové plechy kryjící spoje systémů
- rozpojit řízení křidélek
- rozpojit palivové vedení
- rozpojit elektrické instalace
- rozpojit spoje vztlakových klapek
- rozpojit případné další instalace
- instalovat vhodné přípravky pod snímané konce křídel
- rozmontovat spoje konce křídel-centroplán
- sejmout konce křídel
- zakonzervovat a zaslepit všechny rozpojené koncovky systémů
- přesunout konce křídel na místo vystavení letounu a uložit je
- asistence při přesunu letounu na místo vystavení (cca 1 den)

9



Smlouva o dílo - přípravak přesunu.a regtmQváni dopravního lc.tpunu llLušin IM8 B

4. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen o celém díle vést podrobnou Zprávu s fotodokumentací, která bude ve třech
výtiscích předána objednateli při podpisu Přejímacího protokolu o splnění celého díla.

5. Doba a místo plnění zakázky

Doba plnění zakázky bude od podpisu smlouvy, nejpozději do 23. června 2017

Místem plnění zakázky díla je letiště Kbely, Mladoboleslavská ul., 197 00 Praha 9 Kbely (GPS:
50.1252872N, 9508E).
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Smlouva o dílo - příprava k přesunu a restaurování dopravního letounu Iljušin 11-18B

Příloha č. 3 ke SoD ev.č. 80/5/144/2/2017-1241
Počet stran: 30

Pojistná smlouva

Pojištěni odpovědnosti za škodu

Generall Pojišfo\na a.*,

generální ředitelství

Hrlehrarkká 132

120 84 Praha 2

Česká republika

Pojistná smlouva / Pojistka č. 2939506388

General! Pojišťovna a.s.
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 Česká republika. IČ 61859869
zastoupená Ing. Janou Truncovou, upisovatelem
a Bc. Danielem Krupičkou. upisovatelem seniorem
Společnost Je zapsané v obchodním rejstříku vedeném Méstským soudem v Praze oddíl B vlařh* 2866
Společnost je členem Skupiny General), zapsané v .tatském registru pojiitovacích skupin, vedeném iSVAPem pod číslem 26

(dále jen „pojistitel-)

a

pojistnou smlouvu
o škodovém pojišténl profesní odpovědnosti za škodu

MAKLÉŘSKÁ DOLOŽKA

S poí,S,ovaclm makléřem RESPECT. a. s se sídlem Pod Krčským lesem
, Ceská/epubl,ka- lC 251 46 351 <dále ien .zplnomocněný maklér, smlouvu. na

ISStnwofJ zplnomocněny makléř vykonává pro pojistnika zprostředkovatelskou činnosl v
^rSSlno Vef°A lfíV0U tét° P0,,Slné Sml0Uvy Je0náni ,ykaÍlci se ,ét0 P^J«*tné smlouvy budou

vynradné Prostřednictvím zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluvně
."T 3 rozhodnu,i obou smluvních stran. Písemnost, smluvní strany mající vztah k pojištění

druíé smZnfsUan^' U Sm'°UV0,J Se p0vaŽuji 23 doručené doručením na korespondenční adresu

KORESPONDENČNÍ adresy

Pojistitel: General! Pojišťovna a.s. (odd CUM). Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 ČR
Pojistnik: adresa maklére - RESPECT. a. s.. Poa Krčským lesem 22 142 00 Praha 4. ČR
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Smlouva o dílo - příprava k přesunu a restaurováni dopravního letounu Iljušin I1-18B

1. Všeobecná ustanoveni ,
1 1 Vzájemná práva a povinnosti se řidl příslušnými ustanoveními zákona č 37/2004 Sb o pojis.ne 

smlouvě Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku. Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro pojištěni odpovědnost, za škodu (dále jen ,.VPP O 2003/02 ). Zvláštními pojistným, 
podmínkami pro pojištěni odpovědnosti za škodu pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu 
(dáie jen „ZPP O 20C9/01 PROFI*) doplňkovými pojistnými podmínkami: Evropské pojistné kryti - 

PROFI (dále jen ,DPP O 903 ’), a ustanoveními této pojistné smlouvy
1.2. Zněni pojistné smlouvy má přednost před ujednáním výše uvedených pojistných podmínek.

2. Předmět a rozsah pojištěni „ _ .
2.1 Pojištěni se sjednává pro případ zákonné odpovědnosti pojištěného za škodu, kterou způsobil

jinému v důsledku výkonu profesní činnosti uvedené v této pojistné smlouvě, ke které je pojištěný 
oprávněn na základě zvláštního oprávněni dle platných právních předpisů, v rozsahu 
a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a na základě pojistných podmínek 

uvedených v odst 1 1 této pojistné smlouvy.

3. Pojištěný předmět profesní činnosti
Činnosti autorizované a akreditované osoby v oblasti státního zkušebnictví pro oblasti 

vozidla z hlediska přezkušováni jejich technických požadavků 

elektrické bezpečnosti 
elektrických silových zdrojů, 
výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility 
osobni ochranné prostředky a záchytné sítě. 
potápěčská technika a materiál, 
výrobky z hlediska emisi hluku, 
seismická způsobilost a mechanická odolnost, 
měřeni fyzikálních veličin,

- tribotechnicka diagnostika , .. , . ..
k nimž je pojištěny oprávněn na základě rozhodnuti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii 
a státm zkušebnictví a na základě osvědčeni o akreditaci vydané Českým institutem pro 

akreditaci

Činnost akreditované osoby v oblasti akreditovaného zkušebnictví pro oblast:
zbraně, zbraňové systémy a ochranné prostředky, 
munice výbušniny a obaly pro nebezpečné zboží 

k nimž je pojištěný oprávněn na základě Osvědčení o akreditaci č 

institutem pro akreditaci.

1128, vydaného Českým

4. Územní rozsah pojištění
Česká republika - dle článku 5 ZPP O 2009/01 PROFI a Evropa - dle DPP O 903

5. 
5 1

5.2.

53

ř wladuTa1 4OÍ odst1 1 ZPP O 2009/01 PROFI se pojištěni vztahuje na odpovědnost 

lojištěného za škodu, ke které dojce
v době trvání pojištěni ,
pokud škodná událost (jednání nebo opomenutí) vznikne v době trván, pojištěni

pokud nárok na náhradu škody byl poprvé písemné uplatněn vůči pojištěnému v době tivari

>ojdeé|i v době trváni pojištěni ke změně jeho rozsahu, je rozhodný rozsah pojištěni sjednaný 

okamžiku, kdy došlo ke škodné události.
pětné pojistné kryti / udržovací pojištěni - .návaznost pojistného kryti z pojistné smlouvy

* 293434°503'
Odchylnéod čl 4. odst. 1. ZPP O 2009/01 PROFI a od čl 5.. odst 5.1 léto pojistné smlouvy 

se bojištěm rovněž vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu. Ke které dojce 

- v období od 1.1 2011 do 31 12 2012
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Smlouva o dílo - příprava k přesunu a restaurování dopravního letounu Iljušin 11-18B

- pokud škodná událost (jednáni nebo opomenutí) vznikne v období 1.1. 2011 do 31 12. 2012
- pokud nárok na náhradu škody byl poprvé písemné uplatněn vůči pojištěnému v době trvání 

pojištění dle této pojistné smlouvy
Pro určeni nároku na pojistné plněni je rozhodný rozsah pojištěni sjednaný k počátku pojištěni 

dle této pojistné smlouvy.
Vyloučeny z pojištění jsou škody, nároky na náhradu škody a příčiny vzniku škody, o kterých 

pojištěný v době uzavření této pojistné smlouvy věděl nebo musei vědět.
Tímto ujednáním dle Cl. 5.3. této smlouvy zaručuje pojistitel návaznost pojistného kryti z pojistné 
smlouvy č 2934349503 na kterou tato pojistná smlouva navazuje

6. Limit pojistného plnění, spoluúčast
61 Základní rozsah pojištění dle ZPP O 2009/01 PROFI

Limit pojistného plněni pro základní rozsah pojištění: 10 000 000,- Kč
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události: 10 %, min. 10 000,- Kč. max. 50 000,- Kč 
Limit pojistného plněni sjednaný pro základní rozsah pojištění vč. výše spoluúčasti pojištěného 
na každé pojistné události se vztahuje také na vécné rozšířeni pojištěni, není-li níže uvedeno 
jinak.

a) Odpovědnost z provozu kanceláři (dle fil. 10 ZPP O 2009/01 PROFI)
Limit pojistného plnénl činí pro jednu a všechny pojistné události v pojistném období 20 % limitu 
pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění dle odst. 6 1 tohoto článku

b) Náklady zdravotních pojišťoven při pracovních úrazech a nemocech z povoláni 
(dle čl 10 ZPP O 2009/01 PROFI)

c) Poškozeni věcí převzatých (dle čl 10 ZPP O 2009/01 PROFI)
Limit pojistného plněni činí pro jednu a všechny pojistné události v pojistném období 
100 000.- Kč. Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 1 000,- Kč

7. Celkový limit pojistného plněni
V souladu s čl 7, odst 3. ZPP O 2009/01 PROFI celkové plnénl pojistitele ze všech pojistných 
události, vč náhrady nákladů dle čl. 3, odst. 7 ZPP O 2009/01 PROFI, v jednom ročním 
pojistném období nepřesáhne dvojnásobek limitu pojistného plněni sjednaného v čl 6.. odst. 6.1 
léto pojistné smlouvy pro základní rozsah pojištěni

8. Pojistné a úhrada pojistného
8 1 Pojistné je stanoveno na základě předpokládaného ročního obratu pojištěného z předmětné 

činnosti a v případě jeho změny bude aktualizována výše pojistného pro příští pojistné období 
formou dodatku k pojistné smlouvě, který připraví pojistitel na základě informaci poskytnutých 
pojistnikem k výročnímu dni pojistné smlouvy 
Předpokládaný roční obrat činí 20 000 000,- Kč
Ročním obratem se pro účely této smlouvy rozumí součet všech hrubých příjmů z dodávek 
a jiných plnění, které pojištěný dodal odběratelům s výjimkou výnosu 2 licenci, prodeje podniku 
nebo jeho části. Obrat se počítá bez DPH

8.2. Rekapitulace pojistného
Roční pojistné činí: 83 122,- Kč

8.4 Pojistné se sjednává jako běžné
8.5 Pojistné je hrazeno v ročních splátkách, které jsou splatné vždy k 1 1 každého roku Sjednané 

hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné obdob! Platba bude prováděna na účet 
zplnomocněného makléře

8 6 Pojistné za první pojistné období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 je splatné na účet pojistitele / 
zplnomocněného makléře nejpozdéji do 15. 4 2013.

9. Počátek a doba trváni pojištěni
9 1. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou, s ročním pojistným obdobím a s počátkem pojištění dne 

1. 1. 2013, 00.00 hod.
9.2 Na rozdíl od příslušného ustanoveni pojistných podmínek, upravujíc! vznik pojišténi se sjednává 

účinnost pojistné smlouvy k 1 1 2013 00 00 hod
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Pojistník/Pojišténý tímto prohlašuje, že mu není známa příčina, která by vedla ke vzniku škody, 
ani vznik škody, stejné tak ani vznesený nárok na náhradu škody v období mezi dnem uzavření 
(tj dnem platnosti) této pojistné smlouvy a dnem účinnosti dle této pojistné smlouvy, Pro případ, 
že mu tyto skutečnosti známy jsou, nelze je na pojistiteli uplatnit nárokem na pojistné plnénl

Smlouva o dílo příprava k přesunu a restaurování dopravního letounu Iljušin 11-18B

10. Prohlášení pojistníka
Potvrzuji, že jsem převzal, a před uzavřením pojistné smlouvy jsem byl seznámen se zné-Jim 
a obsahem pojistných podmínek, jimiž se pojištěni dle této pojistné smlouvy řídí a které jsou 
nedílnou součástí této pojistné smlouvy, a že jejich obsahu rozumím a s jejich obsahem 

souhlasím.
Dále prohlašuji, že mi byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy přesným a jasným 
způsobem, písemné a v českém jazyce informace o pojistiteli a informace o pojistném vztahu 
ve smyslu § 66 zákona č 37/2004 Sb o pojistné smlouvé Prohlašuji, že uzavřena pojistné 
smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil 
pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci - pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením 

pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištěni jsem srozuměn.
Jsem si vědom své povinnosti pravdivé a úplné odpovědět na všechny dotazy pojistitele a uvést 
všechny informace, i ty. které se mi jeví jako nepodstatné Beru na vědomi, že při porušeni těchto 
povinností má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, snížit nebo odmítnout pojistné

plnénl.
V případě vzniku škodné události zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány Cnne 
v trestním řízeni, hasičský záchranný sbor. lékaře, zdravotnická zařízeni, záchrannou službu 
povinnosti mlčenlivosti Současné zmocňuji pojistitele resp. jim povéřenou osobu, aby ve všech 
řízeních probíhajících v souvislosti s touto škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, 
policejních, případné jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy 
Zmocňuji tímto pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením 
škodných události a výplatou pojistného plněni Beru na vědomí, že pojistitel není povinen vyplatit 
pojistné plněni do doby, než mu budou poskytnuty doklady ootřebné pro likvidaci škodné události

zejména ty. které si vyžádá . , .
Svým oodpisem stvrzuji, že jsem byl ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, poučen o účelu, rozsahu a způsobu zpracováni svých osobních údajů, že jsem Dyi 
informováno svých právech po povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním 

údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona
Souhlasím s Um. aby mé adresní a identifikační údaje byly zpracovávány správcem General. 
Poiištovna a s, Bělehradská 132, 120 84 Praha 2. Česká republika a jej-mi smluvními 
zpracovateli splňujícími podmínky zákona č 101/2000 Sb (zejména pojišt ovacím, 
zprostředkovateli), a to zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činnosti vymezených 
zákonem č. 277/200S Sb, o pojišťovnictví, a to po dobu nezbytné nutnou k zajištění prav 
a povinnosti, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecne 

závazných právních předpisů .
Souhlasím s předáním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu 
Generali a jeho zajišfovaelm partnerům v souladu správními předpisy pro účely a dobu

uvedenou v předchozím odstavci . _ ... ____
Dále souhlasím s tim, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitost- nabídky 
pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sděleni pojistitele nebo 
nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu General, 
a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován na mnou uváděnou korespondenční adresu

nebo kontaktní spojení ..... . . . ..__
Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o sjednaném, pojištění a o případných škodných uoálostec-

ve vztahu k zajistiteli pro potřeby zajištěni pojistitele. . . „
Dále stvrzuji, že veškeré mnou uvedené údaje v této pojistné smlouvě jsou úplné a pravdivé 

a zavazuji se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny
Na svou čest prohlašuji, že jsem oprávněn výše uvedené prohlášeni učm.t i jménem P°J'š,fnéh°n 
je-li osobou odkšnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuji, že seznám.m pojištěného 

s obsanem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek

4



11. Závěrečná ustanovení
11.1. Tato pojistná smlouva nabývá účinnosti dnem počátku pojištěni
11.2 V článku 20 VPP O 2008/02 se ruší odstavec, který zní: .Odvoláním souhlasu se zpracováním

osobních údajů pojistná smlouva zaniká. Generali Pojišťovna as dále neprovádí šettení
škodných události a výplaty pojistných plněni General/ Pojišťovna a s má v tomto případě právo
na pojistné do konce pojistného období, v němž došlo k zániku pojištěni; je-li pojistné stanoveno
jako jednorázová, má v tomto případě právo na celéjednorázové pojistné'

11 3 Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních splatností originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveni

11.4 Nedílnou součásti této pojistné smlouvy jsou:
VPP O 2008/02
ZPP O 2009/01 PROFI
DPP O 903

11.5. Pojistnik souhlasí s tlm. aby pojistitel použil Informace uvedené v této pojistné smlouvě pro svou
referenčnf listinu. Toto prohlášení je činěno dle zákona č 277/2009 Sb. o pojišťovnictví.
v platném zněni.

11.6. Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranné
odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky.

11.7 Obé smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich vůle. určité a srozumitelně, že nebyla uzavřena
v tisni ani za jinak jednostranné nevýhodných podmínek Autentičnost smlouvy potvrzují svým
podpisem.

___Smlouva o dílo - příprava k přesunu a restaurování dopravního letounu Iljušin 11-18B
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r- ,:-m- prc^aeo'1 ko-ku-íu 't -na.ťsk co.itr.ko 
-•Cj t ->!irťnelv-i»’iťxi!ri)ry-"c a ." '.i- 
>iMe»kcr»ii:i JO r<'Ti>>lí'*'

uffie.'6*t»-*«9***’J5 ■!. St --.r*J ».-»("--v->«:vo’- ,» v -i.•^•-vi- Vun.,1-1 itr.jt-r . P.tct '.odír rlil-tii-jrr
•f. *’rvtr..« ,-c c/Mrtem .-—**•» ««v. *4*'a* •** -v- i—.••no? *’íi
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J.ll rsyta,fcp«s'£6'l
W' .••pnu. piatwM Ci » ati oboj vy*or» í<>: v 

po lyfl? h/V> pqf*t£nr Sjednána
1 n*M«um iWi-MíMťrcpoptaného vt r*F*

■ ménťB od tlila sebshcMi pojsi'«*'c za piw 
pojistně cMW nato. xto BýW tfchodhuío 

i sptetkac- netťesenm pivo tptelk)
. u.*»rt !•-0-c. v feOtrí j00f«-v ta iij.ithtv 
. ř P'CV9 /JC tCřS”-*‘a Jí' 18 ©.«!*' r«ms 
Z**m • p-jitíi.i >a"řrt i*i poGRki f-*»Utopeni 

oa s"íR/>y;
• i onom snil Dnjsiprv. 1,,’ioe osoby "ftOo OTOP

ze-ko prýsiaivfl pní /r.e*e rtectoy m/ právnho

nastupto.
nn>' zocAno-k oa? ©iv-žio neutec* 

pO|3l-K nitry • odlitý od poříttnĎixi. v^Uipj- 
pojit«"v oo ps*í!ř'- ‘>s riMto pířiodrthc pojístn- 
«. - 'o ořem s-rvt- robo Onom zir-W_ pjvxťt.ko 
pcys!~i*» tuto skoteínosl e pcpMíný rovt=p 
snrot oo i m**jco ooo Oř* .slul*, po^ílfrwo 
na r-«!c OC*smňo pojeno* Pohnal<6 Oprávni11 
potulnou unáUíMi . ,Oo.édfl! clo ř rr-Ht;'- 
03 oznámeni 1610 (kotónsu Pojatír.za- ke 
uctvrexní táto Kily

12. z~eooo činelo vs-r.i mo.Ai. oOtas < o:,*l*ia 
nd©vě3nc*l za &o3- ,v_lv.«c. vyk/tr* z vfeál- 
i>cfv (nov** věci

ia da& ZDJS03) za-r-.u pofitčri mohou byt sta 
*vv*fty WttVatm porstn^ri pod-v-kam. o«i;. 

POfcttOli SffáOtMXJ.
Článek*
Forma prévnfch úkonů
• Coysti-^ smlouva a viucftiy oetatrv p»a.ti ukc«, 

týkáiů íů po;?lřn rri_e< rm psMViou tomu 
pokud nom v (Kýiioř smkxví nebo tíc-ro petef 
ryd> p^dmoSich stanoveno jkvtf.,

: V/2«*40'b lo po**® rcoo i*i/ri!*ť Siedn*
nono pcpStó". afncfeo jet® sprft.a nutioo oM

stran/ 'Mtfff aSematoncr Vť-non-mc- C* 
p-osiř-S Ú «te'« ifo ©rvtr.WCo|íi«<Y,' foj.iV a- 

ti d&Qtnc ako kontakt-. «pc^"- (poule Ij.
..man N«wi*ctik»Mmulsd^mantf<o 

p(C*y«lCVClVtn atťT-ntřvr.c- tefflUflAOStVCřl 
prosuterikii bned © ,rtui ctjtřlev.i o ps-ewa po 
tvízoni Kisař.i, m4 s& a 1o Je is-o term# sac*m 
« rJ i'& a Je pHO *hazue fMem-e sdeter. 
Stftťv :«J»oiw pnou V:ctnc«i o*? p«*TrC >a- 

Ci e-rrwe/n rnua uyt vJdy codaioW uCn*® 
. |«onutt poo«í 'Vík ň hMn>

: ÍVipstn- a s,--.hrt).' t km v» ty - .•&
te.*ilosí«fi ©Oln*ho vztak* ne0t> v zsIMilost. 
<vK>3*, popéfc-aesí' a sot/ato.cion IrwnCnci- 
-AiJeb konisktovw rv» >m 0"«*--a ktrsapori 
.leofnl .vtrrsu rv*.a ko osponoercnm spolen

- PíisMiJ |( ©íánain vyijl pterrať.-. komu', 
koíii píostfodky iTfltolor. e-m&l. smt fix: pm 
vzWHmcu k-rrun-ac s po^tnlse"! pojStfiným 
a opc*»nůi»j eaobou v jou.slisUse Kfňxxi 
poofip"! icío- m skaFi.ť-. uciacT-ti ň lawnkoj 

ori. k*!ú a kWoft ©iSltee. Clehj mawoorho 
korcem g Oopi^ a si.oi.ccarujůch obchoďicl' 

r*rii'<:ú lyiv Ir« ijťwJky rannnrwm piwmno- 

KV- U Uvofó v DŤiowJocn kdy prken-no, ‘omv 
'.Jasy* z.xini octx: po.tslna tmioy.a

r. Icis o. |i; C(. a.rtCfi . p ssmnsrtg i*oru
wc*-.«ri, pD,«irW<M. DOpMrá^e něco *r«m* 
eídoVAj i»|SI£»'i 1^'po, ! ooSofku. Je ne.',-W 1 

■ jc.r.tr*. (». t n).a«i>^y-i' nia so
.’0 CO zo k .1.-1001 copíTiUke SOuNm

Členek 6
DoruCovam puemnoitl
i «iími<t>r. poK‘riSc i»fer€ pcyftinío, ©jití- 

'•■ a xaJ-Jc ijiťíi o= H..* -”>'o í cwi&dK 'infc.1 

i*tau i*bv po*-.’vjii. oai* pm 'acAoastl so 
tónA* oro6ť«mcivim atwe pcíwy.nilcooce 

Uálo sn 'paíto' toerr,?., ol>Ce.ne -oto dopocv 
Í«6 n»*r hB koicííX.naan.— ao-ciiu wwenci;

POpsene *mOu.* reb: no «oi«aDOf>oenCni 
aJ-atu ©umiw oím»-.r.iu p:<arr* v flpu 
■<l. m .< W;aMB4 scififcna >a.ko k-.rospo-nt^, 
o.ir«M.vliM4 «R> oASneMMÍalPÍ® cmn«r 
itVíC ci oevxvtanosi Z80je*4<v rlyout.; 

i C,»»»lř«hu p w«w. p" r'Wi fcomoeorwice 
T~zi ismlo 0aou.fl. I-Wivnuh niolw T>yt 
•*> ' - .<l'iv /1-^tr.yxp<w»&».« Ol li.. 
-■t>- notsue^ir. ©-Mnou osobou - rovafc* se

• a Q*v.OC* O..XTJ Ve*: H't. 7ťli OtJÍe 2611.
-: r\l»-rnoť pcyihtoio otJev^rtí ob, ř«/K.. oo*io- 

»»«saicM s. |íxí!u« za do-i
pť. uteklém (x*sWit» "a ka-ospen- 
oortci é»etu I když se adrOMK O ©uá<.'" 
neOKvéd#.

7 Pfeenvc»r pojswle t>d»l8-4 do©*1.*2*'á polte, j 
a uasSIovi se po.a.*^- /a cccuCenoj. i^cla k 
c dwueeni djcío tuseb onsta.-cú. -Asíty d-t*
Co prckazalBln*cn odaalii i /fcl«y 

6 Asemrosi poniitee cdwMne Ocod*u

ůoju zasečou ? 3cde.*c«. se ©vitfi^e za doc> 
Uruu. -eoo-li o doruieri pode dal«cn o»«*cú 

oteceii j.ocenim. -• decejce. 
i ■ .k.-v..i odiosa aonec«ré p&emrc*r. 

po a",rošt se pov6ž*|3 za oonrto-tu dnerri. >3> 
D><Cpr|eti ai^esatam odBpiero 

-O Nebyl > odtůsai z#-.' ?-r a pseevitBt jo«t tek- 
udesia'* puSlou doporuíontm zasKou byaa 
iioJe -e ODtuCovtfalem r* ©Mí plnost w 
©;oJ«e za ctor»íeiv>- a«lodnm dnům uttžry 
Kty. i když se a<**&aí a intíen nedoz,*aa. 
Pfipaua.il ,isx postou cen tele Ihjty na tobo
lu. i‘(C06> n«o svate*, ye ©aedvn dnem »v>. 
r.c;:>ije 'iáSloOi*<i fíSZO^i O-n 
Peer ■ itti [■/»>swzíu odoslsna pa&iou sa povážíme
ze doručenu arem vracen attHy :-a-b nedorvi- 
'einezinyctidúuKť.

Clinek 7
Hranice poceného ptaén!
• l io<r. Ivance po*slníko pVifiiv IP H<ťi.3>^' é 

tm«tom p:|3’"■>•«! phůr. j-ude"y~ v puptínO 
smítxwé. Imr po^wnaha pk-*r< o'&« putoink 
na vfasVy co©/Oanosf.

' l ml po^treho :lrin sn vzítfuae pc»«int 
pherii z jarmo ©ratoc udJJosti.
2a (Odiiu pc-sťio. uOAJcet |< pomaíuvAn *3* 
octoo.Bdxol ©iliórčrv-1 zavíecmy ikoc, 
vznWa : teže pftCry neno z vks pfltrt ©w,d 
mez. on> exetue j/.J -oó teso-é nebo r« P*"« 
seiMaiml. aez cWedu 'a poém pcb-ozor^th (Uy. 
sirova ř-oda?. S««/.a íkod» vznkó 
.yi u-řif.m d«»3 ke vznícu ptv. Škody C*éWtf 
ic ('azfůd>,. '.vun poflAr* ociva^v ajcdrvsny 
v cka'n.Vu vzniku pn.n ftkody.

Clinek 8
Spoluúťast
• ipciLu-utót ie w>w *l0’ou se poiíKin. pyji

na i/vaof vzrrida fixe-d/.
<. je * pudtfin sjednáno se »©Lú4*»t! od*6!B ta 

Mj vý*e uvodaňk v ©rstn* antfaivé pťi kuJde © 

isme uda-ist od cofcOvo výie ©^'.neno pl^ťv.
"i Nedce0!me4 výíe ř.-ixJ-.. zn ■ t**ou ©JdOuw 

POikoamý-od DoiStťmwn nám**« výieay*ma'<. 
KKrtjutasi. nevznM ©Js'povmasl pwwrt
rxvf o?i5lre íZnůn

Členek 6 
Pojistní
' PnyaMel ”ů právo r«; ©;str»e za oodu d- zans.i 

poiiJi-t s vyunkou (vfradú ko, ?a<&n nerv pp 
I kina srrvou-e v ono-' Je pojs«e» néeJi ooisl-e 
oo |ohc zů-Au Byto-k sýttfšano jednorázoví 

©jame n*'Z jOdporáJ<r.ř ©yvne víay
otfe.

? Ncm-t v puotr»*> vrt>.i,6140111300^113'. m ©o*.
na povan/^nu za i^Jre txvsin.

■ Bifn# pojee-c k *P**tnft pnohc ono pomtner* 
•rnrtjc a jMnoí«--.*pottima\npoíátkupr 

neri-l . pc*1nir«sTks.' éothOTH«o x.*k. 
z V »i>tíná snkwt* lze oobodwui ;e©«tni 

ai*oš ptisina ve s&tttvaen. »-* s«xrv>r na.-*.
P!1«'*nc. ve st>mi,«!:h nemá t«o d - oris Ov 

na ©J8ln» «xh». li POyM-W |P SO<fr..'éf. oílovid 
pfrftjku v v<cc*~C9C\ 10c-ho poMnero JoonKfc 
< tcui.v pctstnenc pr-j ••i‘:-ii.í vždy ©mm 

dr*m csjcb' ovřdor.vcti. ©aeaie sntóo.6 
-t-i ©pl-ik p'ocltri» j'»uj-iu púsmeta) 
po OJOU OaSi '*1 7 mísíte 'er, po.ot.toi ec. r«* 
ppsx/.nout ©;str* plrwi z pa«tnytdi Udakm 
r-wiaívcn v <V*A pnxK- nato ; ©at^.ch 

ne«a vznWy ze flkodnycn udsias:
HMtakvi v dJlie p-oo»- fete; t.Bi pm daptrei 

rwtx spUSNy Ii,i,s'.'»t.
b Pr.m-. v: m aV. . pomoc peprtne sazi, ktara 

m z j»ior>e d(HÚX«»ýCb «k>.ss-03ll ĎOtWnilv;

»rfi_- s oHsdetn'» ©jvine tz»o. cWi. jftteali 
.110/33* ©iífáné ' n-iovO í ■ /tahu jkiIíjiíV-. 
'OZOah Z^« rozsan©<í!*n. km? cx»5ví>3no«i 
3 *mx» pnK-ib zacezptťu.í ?«nnna Waw 
C*t*fH xivci závszyú ©isttole

! Je-|. po-.islne nrazeno fkosU«rv:ivín cur-Koba 
usra.0. iuif.ky pro-c»v,v*»* ixdwvmcb sSjžk 
nef* ■ -Ctnu«ti « popatří UnMM-- * fftxiorr. 

11— í-u sptomosti pApsinP) Částky re úiet 
©.ewcte véd©/ - panížnho ústavo Punky 
n*cu ne -jíni poj*to»»;hc ^rcsVeď.;v»ieki. s • 
pcgsKelem zmocnin U ťtrvtré pomněno, neto 
.yptocenm vyto p^eti^n POřSi-taí v hotovost 
ion I miď@rO)W*

5 2atílar*sr>nt ©(ótm,m utilit |»|S^8í 906 
poMeoa.ky .-3 pc;otna, po'ad. . .a-em co sobí

/rady
0 l>i;st«o * opravnfn' oúede: z coř&W P'í‘ 

ukiřr® čistky ©,isir*no o ros f©WnS pewedé.., 
zo více* fo.stó'. uzader.ýěh 1 pujtítnaie’-. to w 
-atykd {x^nveb t*nia t pcwirvch po»Stí<v

10 Ja-S pi>fslr» v p-ooier. 9 pitcnnm ps,uir#-io. me 
ivr. právo ©žaa^at iíok z CTOttoni 3 upen

pottetek. <*> sazebnku popluM).
11 K.jeNPt na í/ac '**t i*yauň vyf* ic?i*-o 

pctfcinoivi na dafe pusilno obdcO- zm£n.a s<< 
cíecní Zůvime pr4.-l p/«**«v. -tckvtv u 'k> 
«V'«d» ikody nebo oapovúdiost z« ikiyJu. nctx 
•i6'e triy s». ns srernvsa -,*# pc.^-Wio plné-

12 V ©.fslne srríorf-i mCM pojatitd .^tríz-t p*osd.. 
kdy je zní.’* posslreío nz»e v prúWPiu "rvír* 
ZMjdlÉm .9 obinovoWT. tozsihu ziřUvji inu ií p-> 
.ipoCtu poyyoílto * netra sc d^/olávat takováto 
zmán, v-» v průběhu trváni pojité-.

’3 Cůjrfc-' ■ zinku poyttérs v dúVoa«„ 1 VconOe ■» 

vZMbj. p-ovozcvam Czvoss ne© vjknm piěcc 
pa nSI tyto pajálír. swdnáio. réB& pciattel 
pc/siná sj do konce poýezrWíio období, ve «tw.zT 
rro pytá skuteínoa: zsnku pojSsání sJCienv n prc- 
kázana

u Oc.de-1 k /a-*u pqkttáni. (lÁWn. proMutoh 
kwk^so na r.^swk ©|s.*'rVa nctxi ixyi«- tfna 
.•*bc zamWi' . nMtx. -í p-oMaio- WorKirsu 
D'p nowstaio. rr^etkj. naleží TOBtWI pojStné 
a? do konce petetne^o období ve MsrBT. mu by» 
skutoíncr.l ,*án*o pc.»6Uri soéler.j a c'o*ůzú“s

’1> DctdB-k k zemftu poýstár odm>.ru«ti ©ijsirého 
OnCn. •«ůcž) ptytiMel pejstna aJ oc kenre (K^-st 
•fu UDOObi. o ktarám pivsií 1 zaredO

1 ň Po-iů H Xt&t-ra odpcrzftí-osi za Skoou vytMy- 
-aéí vyMnĎ z ABímctw mo.116 víc « poyAiíf 
za-^ne v dúsed-o zmíry vttítnctv' loto vácí na 
isži ©.sole. pejístn© 00 ko-.ee eaytfrb-o cbare.- 
.6 kWím mu D/Va fK-to*»ost z»>ku OOiSieh 
adMne » prokázaná.

• / IvasiK^c 1 Ktsr* měkis! a důvod *»bc 
pcriSift- l'T) odpadle naiaj; pcjel.tbb poytin.t 
ito koce pojsťíno aooabi. > oémJ poet-o 
utsífas' růstala

12 DOfdc-k k zaiku pojiMť z ~ -ycr du.vni naMJi 
poaatáeb |K»st-» .1 •»> w ©rvnitř, ob.K<t>
.«tvíartatt ■» tržte w cčm.it za-"u BCfMán.
oznámená o cokazára.

Článek tO
Právo a povinnosti pojtsilltlc
: Kromě aáSxn pro stanovaniCi ivn.vím iřupu, 

r»t>o pj.utnym pi«imir*nm a .vjySM* cc^a.nín 
zejme ta

poZMi^a: au> po?a«>» a poiťtOn, ©-1 
opořerv V zatrruén. vznku S-řdr. ‘t?'n c 
morta rošt» ptýsťur -..rates'; náboke eman 
<rni '■ zsařu .efc" r*s»dku; k tun- (i aprft. 
(*žn uiik vol piyamko. a p.. ilfc-wnu paiym 
a v,*Q35\..a R-fH" spW-V ackod j.ciof.k 
a po-siin, tyto f.iky-> nrífic,. noposkyTU 
OataHnI postrč ;W-. f uWOSII, řmí můro 
!>,t jpk.Cnkri pjkpú aňyantno. neoo yo,< -z 
rozsah -'jrkxí-ú I.m m* ©1 rmmw 

b» .SK-.' ú-rvxt; net-luo. *.'orn řev-*, pfmou 
SOU.SUOS! %j sp-a.«u posien.
a W«-» potu wc«y byt zcniKMány .o ,«• 
TOi*ma-o Iy*o iteWadv »xi spumé dnem 
prometot D»fek4-v-o u«o"- Di^stilttom 
S'o/aah.m a .i-popWrvi v. můíe PC?stru- 
oc<3S--Pm> seznam* nohlrKrunm rto sarso 
n<u pop|e!«C vwi a (ťchoonc" mbleclt 
W*"'k

7
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r
. i i notrxtj nattedú rs;o ikony co'!*)

■ ůi*k,dki pcruťim nftMcfB z DO.-nrtsa po 
(0!- Vo-» poji d lyli '«OC BOikoorv"! n«xi 

os»:w*. Wetb '«» m<i .zn*n-ii- 
!>&.■> ne pi'é‘> z ccjeťí s*Típ„vy .•?- w* 
pc.srcfri oai nebo ptys^a zby1a£n* >yrv* 

erki*),- Pcís?.i*l ma y hvo '« nakradu 
tfrcnw n&XiOú n«» 4* od, p’ot oaCbť M0’n 
S^ox Jpiaobca nebo ivattloni (•aWca^ 
>VvoW*

. v K)-MSfcí1i i ra»swu u::*.v-' * CCJSWSI kw t 
oalSCr. d-b :n-o.*-,ch pra-t-T. oíocor- ntK>, 
plnými poďnnftwni opora--, copun*
4 w ín>;;)( p{r»5r<: pcjmtaft vrtouvy K/&-I 

i- ;<-ů:í ;,:**!-«■ uOětřr. s-urecns*: o w* 
«• ror.-.-w dt/-Wía i? cc> <”4a. 
uaa-at 6 xcfo. .■'emohiasBi cf« Botna-go 
poj*l*n "/</., *fn /rT^-é v Oú*x*u wry»Vt* 
m&o«r<ofc»o»( i^Cbv.- .0 -eco neul*^ 
.-oucíivo/eir/ch psoovv.c’' dw.azů. a KeMe 
t>. iř ••' *0»ri •««. 6ku«r V OOOÍ UZa-tetA

po wnj rr/c^/, tuto yríij.-u re-M-íel ray 
I c.za--el za rýtn íkvít."*.. 

ti oa~ei»u? ř-n*i z na/str* vntauyy, *stVe 
op-*■-•téPi osoba i/.-ríí pi uptat"o.yu pr&a 
(\s ;:(-*•. / ptyM* nepravd*.® noto
-v zk-oí‘ i>v- 0da« r,*.>ic- ac rwsu'»u 
MpetoO -jaosu noto p;<falnlne JW tykoo 
m i4-o uaaw. tvrta

O .-n,ř! pr^Sl-W jiMai 3 In a? "* -ufcvou (KO- 
->o'u cczvi-i se pojil :e! ad po vzni-o pomine 
-•UOton íe fis t«i -ziil- rot-o <9 ív«£<-r< ftC'
. -astivAú - réta poceatití okotojst -11^* 
neo/ti pc.il loíi e/ra-ni-o nebo kitKOu r*m<
*V pn nsprnvfliwio nebo ntupnp,, cdpocírt 
i-'- u;»A'ar> poisl-ti vri-juv-ř flei lpne-ro 
I*V-n h po>»Kel op-í.x-An o‘iN pedlo Ssho. 
rolvi r mí- tento rozco. vmet iwfStn* 
uJ£P»ii & r ia rozsen po -• naesi po?attoto ptnt 
Ua'*no.«r> psrro" a D a c 'otijic ixfttevc®
>8 t,-9i t*.& zvyžoil nika kte í ,</v*,0 
' »rW- mez oocWtVn & p^fiiin ná.rtv, 
ro uaníi-T) &o.tH,o *“flc«wy o >'.« pwWit^ 

a*.iyrx>»o p^ieti Aa-.thu netiyb řcftmo 
" ‘<1? 1 (>0)0'rř |ltr«.-«‘ {y.kutl [■5^St'«k. pC>|5tí", 

"<K>r wiť- pci.v-noMi UlOOCnO
ia“d* i . cc:«rvu. pravnicfi pfad&sacn

.->(Kio pjvímwli uuic-ui ;>c+í«ou r.T*nAO!i 
» akriví ixyuiem -neto nocotui"i *. na ./•» 
p-j.wtne .joaJ--s1i -9tx> >a Ur injbin mio 
19 r.ét4e"« -cc‘Br»i - -iůIm» .'i rrc-o
•-azjň«*t»' reíxj určen- .lir po-r,*npro yrra-i
roírO r.5 r. íeonetc . í^-ozní-- .autrmoše- 
i<tí- noiewetn »e cprévré-rost n*-o»-o 
••a poístr* pťť-K nst>o iona*k. toixř/

J -v- méOaícho- . -ioii r:nn«>,ff pra-nna 
-ol»;x,-. — í.yi,. ppvtlCd

.-«/ran/efP«ns
• pvakytnout íjv-^ o l-ea <'r- m

roreP e r*'<ťu\> rlcamaw j po*sMot Sn &
C4 -Ofců a Cínem trvůrv poi<atne sn-<r.u ,
■ sornioce Qv> 5 0/ írpena .-o“no:e pjj 

p. vk.tOí^v iXinx*j • Ca«i<«n ívycac 
. potíln.Vo p.:l'.i.VWn>, f,<«.<♦.ť »„pi .O 

-.-dOrvéOř' rv- »-tetd>v ;>sivr,"a noia.-. iyea»; 
ro Wodrů-.snen- [vr*tí'~ i-j ptat > k-q j-j.v 
j» ri- o z~«tu pcrStť-' 
řabaatól uitc hk poiftírn

ita^Tvíif-^r zako-x-i i -etc 
.-.ítfWim piavo-r p^eopoen. 

i< mtsrlvtxp '»i/* -•o:’oc».
v-eiocr se po.-sit-. caí-c' j o-a.cir. ,-t. 
n-)i* J*c.:. o skrfuč-ust&rn krve ue 00? 
p-. iAJJ-0<a- ohr. Bi»Ak« o 0>'i
l-.-u.- cejrtinjchii-i*ft.,l Po ř-itíini^i- 
pCCkytnoM teto >nlcrrr»ie -.y M .rlteavn'. 
pirftřneho rer-í corotl fa- stanov ■Xař-- 
P'ávn HNpí

Členek 11
Právo a povlnncsti po/l*!nít>« a po^Bténeho píi 
uiavlránl pojislne smtouvy « » průb«yu plMflMti 
Poíntné ,mlauyy
- i>0lSir-.i, a psi&ienv inou(.•■ -zev-an-

•■ ' --v-, pflv ■>• [''‘cnrů r.niM \<*cr*r.
i-* ř-4'r- oňok»» •w-vur. -Mut-viic 
'<•i-.ii■- .ni- .va-iKr. iMip -»!••
cp'- WC ' -rt-e «*9:» > C

ihMaZy pC;St*>efe tyK4{<Ci u f.t.><J*wi/a-.eíK» p^U- 
lo piv i v pe-c-aJé :c ao o /ttůtu «.fť'é<i 

/o piMftSAtna *0 I, -V‘*'i-,6'+C-’ííStl »!v
•r m»! i' v na roznoO-mti E*>.tsr<eíe o rxxSr -Wson 
m>w pojBWé ifrtoiwy. OiWro?-.. na Ke-e sa 
pen:-ystoviě > partrvié W«. «•. rfoaz: 
pamfrKs', pcy/eži# ia pv-<fc!a-,'<i vwi)
Zodiii'. -I po-sv-.W n«co po.lítřný př wyj-ů.o a 
pofStr e s-tu.-ja —Tf-iir-ó nebenedoekisti 00 
tya.dirO '•etr; risupmí pfce>nM doiazy po^iWe 
řýk«ř>M8j8dr»*níb:rpoi#é.-í. ffa pc^Me 
ťů.o co seisma costcvpr. «s:(íb
cí p.-a-:iv#m a >pner< roopo.e;6n 001a?- ’j, 
KjjsiPce aríoit.v r^u?o<íel ’oio pia.O rrkZfe 
COrsMiil i«Liť 1 O.i rjvnu ItHUKů 'XX CVv. kt, 
tsko^co shuteů-vwt osít ,na!< pri.o cere-ns. "o 
as-o 1 v p'<i*Td ar4ry cc>irr&s-rtou/, Podlita' 
•niíc u: oojvino entio./.-v rastn-x * *f» ozraci 
ccijslre jaaíosf.
OoatouíCi". oas-rícu.-. se pojsí-ů sdílsu.-a 
ad poůftku i-e- fr piAi-x- nesooniOf 
vo MlA ao 30 on., o® o-o coitcupt^-’ oa coul- 
něsn*jyvy v-ait ;ap-.3cení ocyslne c-J ' eratu 
poeífe to. cc pí z poj&én pln' Pífcyíu.e k čau 
*a 'ono. co & zxfz:tci i oc-.'tíir r-b.i vyt 
c^-éř-í: p:i'Jfé-c oy<*o<tfi wí2eio**> o 
soopra « -zn»«mas*^*vCvpořéterfi. wpos 
tflry po>'W «c H-jta 30 3--Í ocn ©■» odstoupen 
01 p&istne srrvpu.y vrat 1 CastK-. o *ienx. rl"é* 
pa^tytnuH poisKeiem r aVifíi^a >e 
píůcene píystr^. V pípadé MeroiAoU
zesrWu. 'chsT’,*i|o p&ismtí oprů.rfc ocJeCAf 
ixl /ap«:w -it"» p.|CWl«’úKU,J. WX^Ml;«
vřnMm « spránu ecjitfrv PacMni výt* tftento 
nakaJú nebo zpiVicb lextr vypečt j urči pcpetitet 
11azearku copuikú.

3 Stnjrrů průvO lKfcM14.1l ixl pjjsKw SdVouvy f*o 
pCýítW <rd /a poa-»r*< c-iOlc oasla.cxi ř 
- ptJýSSA- flitliíe mu poeu«| notx> jm zmocniv, 
zástupu naptavpeé nebo fw^rá «wpoeéo*< 
pko p-se-re flourr r,vaífc- se siM-avarS)vi
polítá-

-t PcilWi'* -ibo ccjiřdrr, jiou pA <ji»a/6i* 
píýsme »'Pxr> po-trrn inwíiif txWťé ť6U 
l>p p^r^ďiyin osotwm Dcsoutrn pcýttnťo 
-C*» zff.mcr.a pfozfcojmřrl ;vovo?u. tSrra-x 
rrfcert slcutccti ► oPv-aní raeikj 
ptiroo/ a prceťM p'eo vo»an> tvw,
iřSDMiicóeni ;>aíam ocn-ar« opod.l. Oort-ie-e 
iVoctasů icKavj- - li tinne^vm iiaro apod.
Za -rn uC«ttm «ou govemi i/no^-n Wmo oseew 
»9UO do prů.-JZOťen k«nt#ífia coíMftch pftai 
po^íína-o a poicí.-v rnsl^ne Sotocfckumofaane 
(/&<>'.“ »mc i-oJa-níteofvickie e «<Si reW.sni- 
rr; KHumontaco

ťi a pocite- -, poo p x ivi u"<íi': poi >•’»»
c.-4í«ry ítra.-osii s ptxMadii rerbod
nyih 010 wpočot puystrctic. Zo fmío uCet-r 
tax, po-rri zo'4'vorf co.iatno: vet«e*ou 
t02t»>3i»o doku-nrirtac-un>o^i| 00tu*v «- 
ic-t-e v a '3 su-KWH- yer,
poistnyTi podivům -icbo pofstnousmfocvciu 
po- pobaviv a po;StA'- p»,wv r‘n-tobt pcv»,i'>'1 
a.*lan o skuleCne <' /Nxm(<- /fai. D«c 
•mu povVVt to.-níďO udao :<f. tu *eo
ro-o mísu odo -J-e cc-uíen- cdOí-jr po-sutetv 
u !ao<í» tochio ucaju.

-i P,,r*J ~ ,i|Mátči«v>ocpi/. ivy pfiidTin^r.memi 
t-e; Z3*w£netro odsadí i^ťvc- ,»n-y z-oů-., 
"te-e neeuly ror< se p-c.wry po po-r nc
SfMoo.v tr-iic se C<“r.yvi r«tx> pia.r.cn <.
(aa •\iri je pi>fctiz, tpanín:- sku-eínisc 
_.o*n.cř» v posune.»" IcimI nebe. sv?Btiíisi- 
na kmiě Ovt pí- iwuny- pojátóP- 
líc*"1, neb; l-,e»n r-.-, (HMM«U«n co pcačuzon 
.«* -lev on v>*e ii^isratu? a .,/a.íen 
'csrtv.i i/erne-a zmftn- í m»i- cie*t*net*i 
o í.-idnb kmesuiyidenln adev.i 
t“c w.-í,ry-- K>,u!ié smtoy-v»wvnU-rvc' •®c 
IHWttinř u-r Ddi/ikAU p.|Sf OV CVlnfT ÍP 
twmr.yaóía* MAC e ■>«"'- t^-s" *' o zvýie- 
•■o’i cimxk-u Do.v -l M poj«tnk '<co oa&*~«
;« :*.• |fiSc eoun • isr* «>Va bvk om yfemo 
r -uto etutefinoet psom-ů r/nc'< 1
po*»M«
W-*. j px.ote-y ,< --n ’t-mamr >o - v- 

OK .-tytoinsf.' oW«.’a / - *1*7 'fř-H- ra-t- b*i ?t- 

nítyi t jtia,

o Prýstr* a cotttenv * po.-.ren p-oeasai "»
,r /sttuki svij uctaťiy 'árt-n 

•O Rtj6ltiV a i-crj-frr.ý «po< "eo si pi-í nat lek., ab. 
-iMtfXtWeto ku í«o:í n Z\-a®. ;Oi. -najevu 
HW nc P~,C1 hoo-otsen -to-a ti- rror:, D/t 

ppl.ťie-c sdjmu
” Pícii-vt. a pocítary.« povi'*en obit abvpo^tré 

u.tíbsi raoí-lsó. ye*né"£ newW pcrx^vtt 
puvmest f-e'u.i- *0 im»-ii6iViHib««ptómbo 
< jehc- oo.*ara- "e-í tou mu tfoíeff,- ptévnm 

nax na.eych zik-adé b«pelrcs:'m'i 
o tec-i-yck.rr. nerram. a nabb ''o-c rx- r>1y 

psjiiííotem Porn-V -*s,T> *ťpé!o<
ptaWbivt prt-v- 1'n’k.r- taot, v/’»•..(>• -15 p.- 
-Síti 5 V«:rtct-A. uřvi-* 6 i>cuZví/-i n>cvw-v. « 
piioinV a pc.ňlů-*, pev -er léú'4 sb tia-at o 
uo-Jpj a jO-Jo-a- ho ve suai *ta~ý -achm/um 
i"4 osoby fwbo metrák z«i-C'« pak ud-;p«a> #1 

dobtflm >echo«er. sta-/u dto ríiiW-r.ch |»-a- 
"<;> Codtci a-civSoí- proa ieoi prcdcceo-r 
-o.-;e naufxai», k f i*jrr mi starvi.»njm úAet> - 
»l-ať ”*>.* stane vínyc způtobam a 'epto-jle-e 
íCíSaf-1 KaWou rt.ada robo -vbe.-pei o «te 
G71 so dozyídfc a k c'B tr, mp-lo -1! .ti. '-'T-* 
píistné uMtoo:-.

'■/ P-jjatn- a piýitfr*. c- po-ifVi oUy,a'*« <*- 
oa,<w po/s! tee ,í«rr, nodosfat-i a ocircc-ť 
. :>r.t«5'n nmró víř»‘e~ £“cii( /ř|Vi4ne •*{;.« 
«tem jrí *e WrdS .«(|i

13 Potud eo.t&irAr\ robo popSlňmcr-, lva? ikona 
a poanan * .o^tki edv*á:a- altnt rpiVnhon- 
Ctmeřan^n ok.ur-rí-sm 
Pc?n!ni< o pořitéiii ?) po«nen ocvrna pí.ir.ci 
/o tn cojš^n j r<~-ú po istittft prot- ternu? pojmi 
nemunebCípp; 8«dW -Vtfa. tďotc cbisMí-o 
u vyťi tmou cojtifWo pM*.

15 Porflfiin-r uíe»«»'Oup(ipohkrilavkL.naacc!no 
cm pouze ae aocUate-m po^sliiCo.

tB Je-;, oa>ir. něco vkKvr.rel po)«'.Va r«oc 
po^K!fr«ho t-cdv'* výz-wrv-ě. píbkř-' poysWsi i*1 
/ritov*'* pM-ik- pj.-.rnoel JWf-vet' polárnou 
tnvO J.0.1 rmrť j/a&Otm tflke k
e yMontaii opfB-nénaoWby '«*d imrt-, -idna»-
ca’> / řii!--t’ p-xnjiurocn v yyen croítůz--.

1 / Pojati* a DOp&tfny ío acvrun unaíbl pcyrt-ic* 
1*0 epravc- úoi/i pooM iskcra t 'Cl iOO- 
Se ;<.onu i-tiC. im zp<aoo-,Q!eúir, Epl^tzni 
podrm*>- s!.».o,-ih« at-.-ifr 1 oxatovarí cbob- 
■•irh utoij pio uč*ifi ctytu-.aíi bvmoftb a -x#S* i- 
?OW. iC»«h 6'«ni»!i s-antMbvea Z»OWT>. a 't- 
podobu "•Zbyto* ruinou » íaySttnrptS; a r-cvr 
- Mbli p’ Kiwach to £*v«í> •>'•(« pra-, ibu - a)ti 
* (trku po dobu >pt>vů*c z obec’;- zo r-nrCb 
orQ.i (bh ctxltrtí

Článek 12
Pr*-y« • poymnoit. pojtstnlka a po**t*n*ho »po-
t*r>* H vinikam ikodn* udílottl
1 K-om.' oaB-on p-' ‘Aixii o-a-v-.en.o' ; ;• - > 

t-‘edpty f-eb--P0i6ii*i~i j»xť'i-*a-'t*P«V4:é-,
1 .inkn íkodné u Aiosr i*fmm |o.n,n 
.1- ztyVit znv'-*-* íKody nebo v»4>«n nojna 

opaín- •-'ířjci p«o'- •>-, ?k-xi,
j 11+íU uK-aesn l aUci k-ycn ««:*i a -
postupavnt pode pokvnú oc-^Msíe d«-
6? po-.-w, si t/o w>. iv ■
oiffltooa* unv-itf.

L-, napradsr-* t-x ros-; dozvídal o -zniu 
s*od>. rtomvci/W (;o .v.’nki aňtfW >*«' 
k*wky. • BhS-.vpnc*® rodfibc lotegraipr,
"•4)0 ww&ier ie -Joto*< „-■uí-: o>
•'v. naier «n-«u skony zdú»-x«i sWWv* 
n.m (k-o'i!^i-.-'i ?c |»>.,i’ofe -a./rv r>«tav 
v<i fomK p-t—r lyui c*l« í-rx»" uuau:: 
a/njrwra -r -- <ul e-pi-íie ,
po. ■ »- toto 0*r4fP*řV jrt|C£í -jítr ■
nspratónem wesík.- lloisl-fck ,-«• v<í«6
.-3 :c, a rtóíen nuu*. ufrnOno 
Rskr.te ozrůmon- m m obSVWdi " 
IDMOJIO -ono

dsot-raa&pbcAWnaMi a poi-u;enc'« 
pc ítne s<r»ii/i/ 

m om 3 <•<«>; vzvm. 41 uOv 
uavn f-cko umw’ 1- pe-siinsm 
,-ráT»..
tcwtkoay r-.u-ru- -••" ..is-gr 
i\'í<5ir<.d'-H: ař-c
t-skj isJ"uc re - umW wbwo fv- >

8
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f CMu/írn nw» i/afaďvni cgcnem 
ř*n-t nuo'1'rx: ozran*rt jp;no n«>tó můív 

n& s ffl/Ovůrůn&>&trA ui*0»!<
(t-:1 tvavdtiě •A.'tokf> o vrokti ékcané uiW 
tosG a rczsa-.i («,<" rustecho o poskylnsut 
jatot*olv in'(i'r'čc >raa 6 poPetra *e zlí 
•ů' n*osv»tí wrtku áfcndně ud#ot* a íkodv 
moc is^id nasň‘’n

J p'edlcM » narudne oo*Wí1, a aoWoí, 
Wwesi pojtctiteMyžártt.

- po5»yir>*rt pu-Btrtsfc Bouírvejel pM'et>-tu.
•« :«*nf P«lr> a rczsaK, JMw,

o» ;v* -iv-tócy zeji#' a p«rai důkaz o vzr.xu,
rczaahu 3 následcích skodnu události s .ÍV
Wtt 4»0C«

•J UTOŽntl pOitóMC' neuč a'’1 pt«ůřub*m ClObfK 
prouádáo J*1f*n! naztytnAf' piv posouzs* 

a rozsahu zniti šfcor* a nároku na (vi 
i*tn* pásáni vřetni rwnstni a: «y«*vcr 
sp rtů *>*j(*c es s« Shody a Jiw-e i/iaiK! 
a pcAzovsM kop.

i • «w. -i'jsnln*iy Skočnou uoSo^ii to.
aov/^ascpcntíate. "«.(*)!» vfc». po duta 1&-* 
n»-j i-a optámeni ttodná w<«C«f< pojlPřa'
To neobri onkoO byáí potřeba z tszocCncw 
• ■''i hybernských ->*otoQ»c-ých notu, řpc- 
závažných 0 jiixKi s opravou mcuU*u nebo 
« jeho zcr.thú zacil dhVe V lédvo
c^í‘K’1 .* povn«> žáůižpoM i»w>tiočne 
důkazy o 'O^iabj ooJkoze*. nap-' Satřen"- 
Cfb.edos.m polit nebo *r,n-a vySoIřovQQkré 
0-9tír»ir. *<«cgta»Mým 6 l»-ovr /Unarnám 

>3 zaklán* íádofU zapřáli*) tk/rat nefio 
P*wni «J*>I 0tAwtožl .ÍMhry potřen-*, 
mlcvmace a dokument*

I úz-str* cez /b-tcčne-o odteču crga-vům
cmnym. iiesYVP nebo pfesM*av«řn ri2*l>
(■ iif hasCsMrTv., zácrrannénva sboru v?r.k 
uoatoa* k.,<a nastala za ofcohocti nMvcrieu.i 

t^siucnani !reír-v'|x> Psu nebo presiuceu 
• •’forrncv-*l poS> ozesito o uplatněni nauku 

rva I*-*-- u pcjstitále v sou.*: losi so 
řkodncu udétosá, a dalů o ?pusoUt /pracovst
ru Ofiůbivcn iaIý' uc^oiona^o poHo Ma-oku
?0 !*tlv,u VPP O 200&02. 
oz-13- .- PO.Í !C. j* pcskr-vu >,• uplatni ».;k 
na <Vj»raA> i-cdy ;• oo^wvidnoiK Pň-írínono 
. fikuit.. viwa by ~«o-lo 1>i polinou ud*li»

I. > sjí-tl* s« k míla!očném^ nároku a k, ,on"

-v**
of W.' rorsWo ow rtkl&Xi Je tofik.vcn, 
upvj.‘/*u«» -a-o na nttvadu ikcxi, o si nu 
r<0o irnskc p'4Juíne?v> organu 

co-WT.t ;e. sousrtto-A so y-onuj u®*>s:i 
/an&.or.j pcun. fw*., poskytnut udají' 

c p.*Bvn^3 řasr.ipcí- kwreboativell. 

:"T^-I s>: o řOorv pn>ti poiHiéiíériu. a r.lr* 
ir*..at 0 ;.<>WHu a vyířo<u Ideni 
pcsbipM* i íouian. s pokery po.ei.ip*.
V p-ipadá uplainórj >iH-oku 1» ri5-.-«>u íkcdy 
■uf- p<^í»o-&’'ii tojdn cmwu.eppvncn

ídcru 3 Pos<*i‘" ui pojswiok »:/ zbyr*c-*r^
< odstlu vett»ú úkony oooárv c psamncah
*>*'« tj£te v <HV-X« (1-Aai vře i fru 6 :nr.Jfl’ 

wjcu.. 4 otkfra sOaten vyr,y a -ozíKOiuU. 
'^rtt n\; tvuduu ctv^r-r tdCions c* zaala".t 
>’ k lu*. obv tytopojatiíeií utroTranonav-te 
u vdsr-3 puj& i C- «mmv i.'mJ e>

,t- <■ ntn i <or- »i. .■iůWV. a poVUXjval 
ním i» Htv vc< !ac> mamami rvo*>d-vy^

. .. )|.,iw-. nu riír/Ku rvi nar»aoj tkoov sa 
U- no* bran I 9 po o-nodé í ED/5’«lOam .yvřit 
or-a.n.unwotóMkú (■ coe. i p©h»mvw: 
íh/» f/KAi o fWuti |. n*r uvjp pciuírníT'

/ »;DÍ KOy d,1 íDSv-éo ff<i7ix*i i víc -w-U.W 
^ m po-nsn cíjistitei pfMvypistou

ixys"*''i fCVyi prokázal >u rr*i »^K: piívc 
rupojolrv Wi*'i.

•'• vise*vy po-apníju vyprývajci z po>Mnů smfoj., 
a : pra.n 'n preap^ú. Morfi sa po»iiao6rc 
m (VlmtfBr/. ura*o. i n» portr.Va a na .'tcoív 
osoby, W«-6 Upftťw.i r»o«y ra DOJStne onř- 
nDo ní-0* f-a růryodu iKOOy t náhrad. náUaďu
ry-o oso5> rovna; cdDOud« zu pl-i” síodaoM- 
nýtli pcvnnroli >i zrrúnfitM S“oci> u pjvitc*»Jl 
ťnt>uyocn k cr«dc-azsn a oc.rícon 4kod 

- .W-h jsor.sr, netxi vřcorrosl pojstrMka nabo 
pC/At?-&,í> pzS.Oř vryzoa-or* l-VÍJi pChSitť- po 
7)4*vá« pcďutoni po-v^av ukizvýflb poinnoj 

iiri-jj.vu noba pf6v~3n preapi?er" také v jednfirt 
a vfldornoefi opr».par« osoby nebe osoč jeara» - 
(** z. fíich codnétj nebo v fijeb prospéch,

6 Fo&try r»v ot»di«n4n bez cAm!>?/.*02 svuKas , 
pc-isMfilD zcfW '*!>c r une! n*a? ,yro.*»' 
nirok na dářvujj íkcd/. Uznít attoku nebo 
unraio". BkcOy r«- pro pcystrelc p^evnfi za.az^ 

.• Po<r)tténý # povifW' P«jsW«* x#l» l* obrala 
1 Wtf je .^rrozsna 12 in*co VJv noí pp.í'én 
o.3p0i«on7sn 2a ^cOu a pcfSb^ cx»vV'.pe 
poýsťitf pk'6'1 po uooIit<. toto cu * níívauí 
Ikódy bylo nebo by mifo 1S1 pa^yíyiyir, 

fpfeob&n r*?0o to na co ivnki "s'0-. r pnstjj 
Mytu

b PoTiéil-i po^růn,. pbjelnfc nabo ré»lerů / osoč 
Ktwe uiW.’-V? rírf>ky na ptústni cItéV r<ibo 
n«ok na n3lv»>j š-oiř; <i narvadu nakůdú-. [►> 
vvrv-.u u.mJunú v piý*!n« a pJ-uu nwi
d*n míro po/snele odnvinoui postně pr*.é^. p 
po;stíel opfft.réo p/nérení pctciné ptnín- 
a to až n3 nuCvcu hepootv To naplat pokm 
peýstní podmtrw, íIp-z.m wo t<ru4en lakové 
pomoess >nou ra-*c

« Kromě dattlsh pr«v Bta~>**oycn pra.rrmj rrwl-
P»sy -«x> pcustnjni podmkiKatr. K1 puisrény při 
v»#u 4Hr«Jnó uc»otti zwnůnu píxůvrén byt 
mtermovik' o su»/u SeVwrí nah'ášene ílorřie 
UCttWíll.

Clínek 13 
Pojlsln* pktini
t Po^hWphMnS|WU<* Oo '5 drů po >on£on 

Setrem m/ního ha zj&lčr- (ozsuíh. pmirtncw* m 
rK«rc» pk.1 SoAn |P skonřa“P. >wrr.|p pcýtsMcf
wjOi *bo vytlortK- «ivarn««! o".oin>
Hoznooue» o rtúwott. robo vy» -*r/O0, íkoefy 
přfsluSpý orgřo vzmků po/^nai pcwkymut po- 
i<sine ptaérn až po prOv\ moci rozbxíTui! přubá 
nířX) organu. PošJne p-ifln. .* w«in? d? 1Sdrl 
od i/odotoru rojTod-uť c vň*-i moc e OcOZKx, 
zykonm*lnf>Eli ru .n moci 'opatu lozboďkzl 

7 Selíte musí b/i u**ti~c :.e; ,-byietr*-o cd- 
*Jadu Pokud nsrruřt i»i skonfie^ loio itiísn 
30 *’j mď. -ú oa cjntman po/*i-ř. uOdlest « po 
.'•'moliKjvinonsatirop-S/nOon ovibř důvody, pic- 
kí-oncaoStfJervJwy^. loiolbiitar/ibéz ;r l 
sař«y TnoraožPěio nebu ztOan- z OůzortV Mtvu 
»>.. mm \lv WHilttie a-*Do J8-Í1V ajsk** u 
•ztWí tko>"« udaksti v«lenc vy^Mřaytní oigany 
(KHicic I antekabo zdorarreoo tborj neCo tW 
ucn |iřek.«n,ch oganú o-cto <o-» vedere f?e"- 
u iBříajO íkiXly rotní ivtim Cttiar- pc»6!£.-*n 
K?"ť *0 >«.(*! (I'áki>.'‘l «n» ÍI «it osou,. :> 10 .S- 
ď Okamihu «k(ircer> uko.e- •■.irťo.fti! ’I2S- 
nobo ťcsinřvc ti^-r

2 "ocit-ié pl-*- ,* spair* na uzctu 1. n«'.o 
C*s«e nqívAScy. po*u(J firt upl-iv yn.il. Pi«> 
l*r,.o?e< 011 měn. sn pcj?r* ktnu otoelnři 
vy«ůScinůna Cwikuu rwnxlr. ba-wa -c on vř/**u

pcolne plife - přifiírn# souaslosi. fií«jom«
0V/81W. ■•tiu cřinvu,^-e pcoirio ořvy-. a iq 

rs -v»a.u bodnotu
• r 'tw-peiíu ,0n (itcmu p>a,.> •* ndtvaau 

!S'ir>, $Kj.' Ea n oa post ’ 6 .'ypcrfacarv
•• f*M 0/n.vp 30 OJ-k'n:«i t*dr, v.ij uxa-' 

zřnaovrnv pr*.- rn r, «dpiy

• : do <yEZ*cor» «.,«•»■ M e- r. pa
mane. .-byiři^yře wms-jue-rúlnii oc#s»*th. 
,e ~,ai r«Wu■ -•'» za fc!*o»pojisrr«i 

PWkyn i*.-;o.1'v phirl a -au ik^i p* ,iA« .jntn 
"••• •' p>--iírrkvh 'vi-Ja.hi - .1 au i„
*- >■ -I•n.r.-wfco* Mmr. yn..,

rAwíKTi rcrmdv.rt o posk,i>v ratiaukik-d 
pk**b sp-oríVu neb. yfmřnou ,*o.

J ’.’3 k DOkSltriy resp poíkczor,, p» k.0vMír 
oprav, "UK. na' -«a, souiWýci t pCJSlnou „os- 

/•' ne-.-v nu;* na c*ro;<^ ibrrf. > y.Mn 
’oonor, :<W* «n a K> bud . 3be • v4
»»Í» vo iy* kitreene > swt»íu n pnsIjftTými 
jsta-i-sfcnrr. zvCířirbe 2*feon» po*»yvra pc-nMti 
pr-*n rjto ,-yÍKkf * o« r’Wu4rd Sasíky f-^l - 
m «f} o-jpoíoi rrs pOjittůrv sut^i.! narok v 
acvjwi* <'J, poiittíPjřii^MvH* wiu CJHAtiny 
P^sPtol :*>3n v*' «Si ...Ždc"v4 • iVw CfH 

š. POjaMsincm p.<id**v • v.piaiu, cuyomMe

pinžrii
5 n-i:-lif4 (.ocnybnreu .• Uv ict-i pvy. tv 

■sinem z^nxi
n pokud p&ikozBri, nwoiWI porttite* ak»uai-. 

-o^e o p*nf2n»m úrevv a 63ti uř-tv n«x> r.1 
•eše. na 't! ma D>: vyplácápcjSffiní pt«n 
oovecíena:
pokud plozen, -flposkyl) poislius 
njrtf * Cvůrert loiožrcsti fártea clatiy 

ď p:> dnb-u do rinru rv p-rw rnrynftyi coz 
badnuii p*fiu?nť“o orgarv. k:«r, rozhcdo.ai 
o dúvírtu netw vy* ftářirody 

( i‘Ol-.r*el |e Cívi/rřin vyplůlu pcfslntcc Pínífli 
bdkiftt. iWSw
.1 Kxivtukc pochybfxis' o oprávnénosii vyltel-, 

CQioloti-o pl-*r* a až no cocati ROtifiD 
nvtk oikazů:

' «'ijarv firvi6 v (restem 'izeN zaTa-l, prct 
poisť-.kovi, potíténem.. n«cc poSkuzenom^ 
ů pw otoov tttn v sciAnst^l.« kkůffau. 
ícííd skončen loreto 'izei 

sar-eť*. -Wcrt, platí pr»*t ’0l 2a bojiitnatic 
«x»k<iaztn*aw poíkozcný vsak p'3.e na oc;i&:rt 
dnům p*M pr oMtt nema

Článek 14 
Promlčeni

na crem 1 pojita- se promC« imfczoSj ^ tř 
rc*y. piomKtci díCa ptíva na po čine pinfcii pobné 
béiet za ,*deo rok ek> vzrí-u po/str* udětos'-

Článek 15 
Přechod vi»»tnietvt
l|0'ud je poiCéna ocpOv&a‘cs! za íkodu - sou- 
vSloso s vtastriCMm. držbou, najmom loscnga-’. 
uží.avn úschovoj t yrr,m opramínjm naklidS.nni 
s véd movitou na poist*efe nepřechází vUatrCiai 
nal&zeneřo maetku. za kléry- pcpstol pcukyii poi^lr.č 
pkieri v <*iík<*u pcysme udrfosti na itvrro maots-u 
potuc nerv v popiw ‘miouvů twamr.: (<uiv

Článek 16 
fteíenl sporů
Pil vzniku Sporu mezi paýsttefeni« ocjomltam nebo 
pojiténym pcuíw obř sírany vSechn. dtatupr* 
nťířnoiti k lonw. eh( byl «K'i ^o4o- cmoi ces
to.. Jwttfe w ncpoJar vyřeiil spo* sm*nou cestou 
merog se obnkv po-,4i«el DOjSln-* nebe ix^tí r, 
na iVísk líny sniví C««e ropuhlkv

Ctenok 17 
Rozhodně právo
Ruýelna smtoy.a a p-avn- vztah, : n nplynsiu rou 
511 SOUrtSftb «* ‘idi pravém fOtlcmC«ckO mpubUiy
at (2 D.ZK i»r-rc v/ta" iwsouíen ? ^kShokoi- pra-nho 
Míki

Členek 16 
Přoe hod práv
t vznktt-i , souvr-tcc-i 3 '•oop rerxi nastanu 

r yetnuu i«iák»b npf».w»osr-tfi. po|étč-^'.i 
"«ou ccnbé Míra vynUoOa zacřířltovBCi nžtdaj, 
p-ui .*•«'-j ptav. na nďvadu ixody pobo i--) 00 
ocfíhá í'3-o. přecháii vypíotQu pl z pořSMn 
toto práw> rvi místíc*: & to ai dí .-,í e čw tok 
utoč bcueMBt? poy«l«"i ~6i4i or<t>*. i-ixf 
tórám', nr-t^- orM -«ra, ynatoítb* zem»V»'.v. 
~3daC, -yplaM. a 10m-sahu o ze pocánRe* 
stanoven, ch zaz or*n'

' Osoba ktere proti inofu D1J.0 n,i .nj"rao,ftkod- 
n»o obdobné prawo vzjrido, ;* pcn.nna
postupo •# •» atiy prýttiH mořv pú6 r Vrtru wo 
=’*vr, ,rt*|n(l

J vzoab-ti se Mooa *ta t .zn»Jc pw .ncm„ pra.o 
ns nafcajj i-.es, n«oo jne obootne pravr. t -o 

e.*'<' rxnva -eho tálo pra.< vča*. rajplÉt-i:.
1 sonda promlčet omt.; mn* žnA břecwa
s.yi* '<k'c'>u nj pqstitelE ms ppts«e{ pr&,x> 

í íttrfMni wk/it 62 (»f vyir. čosin* kum. b 
mfti. m.y-1 z.ska- Tc*j ^ vptipKtí ?euic<:-s. 
•tni ví -tAto p-oti jrému ivj-o nn nekradu Jendy 

ff* cCOOOT* **>'C. bezjpoipobla •:*> udy 
P*o ui/stnřri tékc .«í-o práva ppfer iel«rr 1 vho 
inim ;pu*00*rn ;rra-<a uSÍSWir- t V.nxižun 
ttivyti. rr&ů po)*biokim

- . **1M« ma rc^tfn, pro: pi«kozer-»m.« n#w» i<v 
socbó pnv.ů ne • <ivcin yyataame iM», tažen 
dvc-oau nebo na castuicn. cIr ..-.Dl. irf*chnz
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n»(..foií&o. í/i -a*. i9 wpop«í<*
. iu*o ía?»u uptoM noty- *a réj wpt&:> dícíot 

> •«KVfXříptecfitótrav; ix»Aiénen< -a t,«n»
'iv tec* r ody. *M byt*
i^íi*Nj<r0 po-  ̂|0 pt^sWo zap*M

« Wfcfltf W
£ Oiol>o *!»s -í<áfapro;i,n6»*iu^’6«<i'-anvu.1 

ai s-ci. r«í,-. ^ owebr* prevp o ; o 
-í '■ '*■ <• popi'?** í* r*eTe. r.vr*«.<t

,cO o,i'h.)< .;nř. pravé Mtufui. csmyvk. 
o c *n«dan*tfi castevai a oCM.Ma! mj íMw 

'M*tP6 - u Jd-*--. IdfihV, ;--o-

C lanek 16
Pojltténl ve oro»pích t»e:i o*ot»
I Vflfih^S-h A 09 octoivftcr.coi a Slotu

r4 osoby na/ pqsfnJia. i r*bu. n tWctvs
«'a"«..uri l^>nic 90f»)«'.rí<a a |b#k r_-. ~Ví! 
npOi*(ůn*fht>

C ItfcVnfry ďAva ne (<«(>mt pofstoeno phen 
•mí vvUrécotšíir^xu 0M':o Cf<*.a/po 

(■( "VtO i7SQhJ |0 OCwa.r«r. t%kon»S' iXUZř

ítK-rci' 'Avfro.«l
; i puf&lP . «bo prospěch a c /pú&aeu 
-1-iř'i osobněn yjasj oopSl&neno (Kjo '*»
•at* pod* článku 20

C(*ne* 20
Zp-ocovco: osobních údajů - 
poofienl tobjekiu údajů
'I-. /OxVWŮ 3 VX*tfU» Mkni-eT c. IQI.JOOO Sb.

«b'8o© oeopnch uoaú Gonr-a' P^iSovna as 
j-. ifOvw.-irPi.,» *?? p-&m ? Oaskaoipufi 

a. i" ť-aáWJó? «ta*<o spotai* zp'erov**» osobo 
u&«" Vfiíkycb Oseít o .'fomvqe i o pávech sufoeklu 
i« *ja o puvmosltK* sptávce robo tutá©,mi**'

Set ůi»o povaMe Ge*wsi PetAtovna o t.
Mtfeinc /a nóiů-no o ia po.irv» u nth zachovávat 
• (.<* oi.l s'ť«w o miich«yfc;n>2r.h <m v• 
j-cnr tciíWf. kuj- 0 36 «w>«v» č 3810999 Sb 
p:*íK".«Vie.' Ttfs (o-itnos!fce pinloml ocure

v. •icnrůcviťi osoby. m :y» l>4us >i na 
Pí*-'* AřaiUr. v ptáiTiO' produs-ch uvflder>}Ch 
‘o.nu tyert sí-á.y >adů 6 Oartch

wa.ře- -i pr;itfiw srbu-y nneít^n 
^3>SWHut^lWo, Oíomai Ph.4fo.tvj 69. •rtCo-r- 
vCD;i' •-««““ “ .i o z.iů»?.:v.r- tVcOv.c-
uoífcslocf .6 -íl*~uk /«'• Itrt ;iC) pnAb, /ftíttri

pr-leval?
2praeo.avír aoiůKV i weotdraeni O300rn ůvu» 

Pojffo rui j.s 0,1 smwv/r aco.^usi
řU-iac p:a»<-k, i lCi'20U0£a /o;n«ra
PHŠfovtt^ «fSř*'6tf*G»»lcte; , KXMhb ,^.9010,1, 
SotKytnu. v aotMCíSO'. pc««oyrr ^u.nr -vůo 

0'SVTřr vrořlSTI řap !£.,> cOfiyvf., t^SUjTy. 
:.i,VK» ov>».rAra tictia pc4*uí»iný cr,,ft’o-.a 
3*oba satyťklKT uia . apod p o ui -i,
TtunEd e cjKsJi ínnosi: v(«nu»nvcn zakínom 
: 3E3>1bC9 5h o POiÉtOvNcI -. a ?; PO oahu 
'‘Kb»'.r« fv/noo «i :sU'(rU pas a pjvnnosV 
:o ieia*aů!&.e#« B4vn«c vrahů, 3 Oč» po oo«i 
-,pJÁ*io oboční iar*r-,-cr. vi.r.<h pTo^wú 
lAOt v-aw c wehMfcM. Íikon pwl i9^;ia 

z rasra ůnncfl. uzvť^aczr.:  ̂t/f-Tpo. 
Ganom- Pojito '•a ks |ocpiáren»p«o 

;■ ;Vo, «&mkf>v4Cí i»:asi-k8Cfccno-jj pode zakc>'ú 
'. 01 iMBSb ix»«ř «olo«v:.. ooklůúv •otoínrA* 
a fOívj? /ikadí r/r. CfthWena kMnufhace 
■9Con -.(Ut n-cnou :ó spinér' íůKiwsych

f<Mi»oMi»JŮ ť&Vr my xic^s-tí no/ Wťoďno 
-orcůru Qarcfal .5 jsrfii,,arri raftnorjm tuo 

j:d> a Oobv ů/Weioc v noeinti
“o zptoeir-ar puw Osrtiuet ihj> toi 
.-púsubom (noojara

.•a.fer.m počinů smouty op*a.'"u»> jopsirv..' 
DÍ*M*Y Pí**!fMn, « < «l,n..M;vm r*

u,-ó*nou kúiesponwnerfoo-csu neor hcms^-i 
:pc;oo' s Mloíaosfoch pc<óirfiho .řlahu reh; v zelí 
•‘■v,w Í S'„o*^,C'' íMřťrx.-
-Ajteb « Krti obchocnich i-vřto-v psvťJlc* rab:
• =:ř*.» íl-fur. a ,r,c»i otv4oo"<l- xNW ’
' •ívvfcodne® Konc«",. Gorvr*! ( spnMvaon*-i :* 

■lOíhxion" pannstů

-Upcytmfl! cscbrw ucaw i* dowavooů. i*t&. 
*i\-rV4 po •jta/ani pofird .vtirvv/y a cro cnén 

. '6- a pavrvoili l r- «P<°
; »rf!ností a .yv.o-i r.r,v. z nych prftoCh v/lafs.

.j.oiantn sotíiaau ?e .-yaccrtr-m ctoD’ «h uj«j 
. .'r<:na sr-fcxr.b Li' * i G”' *-• Ji ^-<r*iv!ia a -:

dí«r»í<li.»jSvl:63 i»,«»!>«. a .ypftsl*

COjP">C’ Ger^iňf c0f8S»/hB a.5 m* I<yr. o 
f/íkkií na (-»?»:<- i K/no* p >»si';irv> 
iiIíooL) . naiv txilo k iSo-a 0«i 'Jí1 c l oao'.r« 
ri»-£..«/'C ia-o BOoiwe.* "a . WTo ťiiaac 

ia cett jútuvátort y.:

Gt -tát- »so»Slu*na <• f a jpraco-.atvl jSt - pcv.írn
• pf*ticoi ia-.c- e cpevecv eo, nemohlo o-. 1 

- 'ocfxa.^e-nera
* ůd*<XT * X' :~6nc. Zfuíor 6
r.'«ia n«^> j^«rr,rr. p/«r»cin< • *'í 0
neoDTV.rínářlVj /C<tbí«ir. Jfchofi* nk->., 
nwc/av-^Vmj 'mo ixi.moki CIA 
po u*c'ion nwcovan* cacorV-n «xt»j

• amcc<a o: p>-rv po «.« a p^Mne oeoin

M^o
• i',roiraZ(Jo.6i akki ocom v •«axv^v~- roi6ehj 

kp ettnownema
• 'JaíXilICiOl OSOÍlTi uda,t. »I»^ by.

. rúni.m ..‘d-m
• tb ijřůc<'.»,» ooai 'u a:<*»omeno

.'Ota Svto.iu -kísi..
• iJko;l ouby khrf ofctouoaatvfcu a <*»©!/ 

nh» uwi ( zaměstnanců »(*« r«;< 
£D'dS0«6'aial JS0« pjviVn C*xír/0.jl pO.iríVj*' 

oi|*flrt-n»n (iv r. roohnen i»o»T' '.■Brr-icn 
»• I C tWMM&nOStncfl Opoř COůk I (ř?ch 

»ors*B lata penimool rr.a 'ecfrwe-é

co y-nr^s" zimeeitiani ^bo pfeutneko vra^>

• poskymek/ k UOLt U Sv&ck*- uo»v fllwrracc
o wnzo.a"' ie*r* osoor<n *víau*n»u

.a-yiých na-.ooj s »o*rycn 
{■•'.pani k-í, íicov al t r* a<a-:i

pio*a<j; /p oco-ďi u4oíxk «ivJo j . taqx-u 
s(. zakenom r«*>. ro/poAt' ocrarou sccMOoného 
a c«ob’v>* /..cla suttektu ua>ú frJe

iWTttí žádal GtKiu-ai- Po»Mo.-"u «s <wt^- 

rpriKV/a*^ o vy**4W- požaoavc.* odrttare-, 
zd.-aJiiťH' s-ahi a v cttůoť- 'uvyio.ín ’íto íad-.- 
nia nrUM cnna pt.v/toy ..M

Tem *hoi osobniud»e |scu /pi^o-.ó.S", nebo 
•’«V PMb' UJJO pcW.H * |» ,-ron fcc/oailtyfi 
ns‘las.1 a&too iak«*ol /manuoacbnch otiitu
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mffi.
OENHIíAIJ Cenr-rali I'ojU('o>na *.*. 

Generální rrditrl&tví

Biích ratbl .i 112. I2«» 81 Praha 2. f.e>U republika

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu 
pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu 
(ZPP O 2009/01 PROFI)
C lanek 1
Úvodní ustanoveni
I »rc souKmtfl ocpn. sdTCíli ;a ikooj 

-lore sedlat Occatali PojIMowa es j&ko poM- 
'ť» srco-ve. plat rrSUvia uíianoven- zákona 
■•íeot>«oi6 coňstns poOmrOty pro pojtt&rv copo 
vědninl. za íkouu fvPP O JOOSCřj a tylo zvl&tní
oc«ine podniinkv.

- '-Hner;y*n 2PPO 2'X*9 01 PROU pG„ r&ttom * 
ww-urrr VPf= O 209&C2.

vnuoít -jcire m, >e VPP O 2CO£ 0" rieóc 

pcnmnoWi iflínné mu po.stiittan . sou .stati 
r, upBinényin nartnem -a poskytni*! p otstré 
noplnW

K < pctě:tri odporfcJt**|i za Skoda ma pojisu*

noOo pojiférý aůle pt*vo na nďvadu w.tv»<V>.
nttlsoú. Zayvaěc-.acžr. rtáody se nám 

oťai-« uyft&kďe'’* ndVady. klon- pofstrs* r«t>o 
pmsiený vynatoH na

* vzniku w/oroaVedns nrozio í»:|isi-

Členek 2
Pfedměi pojatém, pojistná nebezpečí
PojňtA podle těeMo ZPP n 20»IQ1 PflOR m* ;o*i 
VPP^ *>**kívi pro f/wJ zákomw 
jtai-too M skouu. iliřtw zpúsctei jrx>-u v d„ 

»*“ *’«*or*i předav* škmosii uvedane v poíelné 
vr.-mvé kt Morů ,e prýStěn? op^vnén '-a žéMadé 
ZvttSinho oorevnárVcBo Obtnych prfcncn rfédwsl 

lo/sani, aza sxsorne. kv*»«iv.’plkUrymi 
:ira<fiiri pfodpBv

Cun*k3
Věcný rozsah pojittén)

1 Z pc.-íifrY odpovědnosti za 4« nu m* ;í*siarr, 
ab, za něho pojsirtM uhradí Škod,. wr*>.u 

i Zwotf. zuta - rsao .-,600. předně d^icu 
■ ;-fn U«iu /a kto.-.»uOo.ilů-ry oipovvJá; orli 

"éirvenctelpoúi f»isl#o-y switw jmro  ̂ráno 
f.phj u.oihrůfo v pc.ůtné *mlrv.«
?koou ~.a .*-vxé m rozumí přpadno
Vv,o.r. '-Od* vypWv^c . u.i-r/cen,
S*"** na TO , ,0 lozurV třifezig tcáno;o-. C'
zu*W«.«*.a. pmiv fcwnini«k.zdevirV- 

vur. z rf-esnCho poikozen. U poStazv* zdrav 
/a hr<ír-'',: *“«*- 7P»>vazo se ocrztóe. naklmí, 
rjax»rmch Wlovoh vynateř*no zd-a^ir. 
:*■:> p:*Moz*TOho l-pgresr. néick,,
'k<H,r-“,a se rorumi pc.íkozon * z-<on
i. p-panrA ft-WičW ékolfá vypjy jio z p.ikv 

zen ;> znZert vfc. Skoúyu na věc. n*-. po-veso 

ř|,é*a ’*»o lo>pa’ vťc ,.flcr
«POACuf pu.v-e írWhWY c«vyi čapky a c**n>

■ I - O.,; „ tm sextou tc m-z-ny škoda. ->eo 
•ovypi/va 7* «krxíy naílvcXé z«rawí nata» .•{«,
v.i-icu inandni škodu -.o rrvwum perteio.ur
'•*-15 - ědeZnocoloupoíCřnokd 
. lívM cx^TO.ěa-ns*. za íkc-w ma p^strny 
: .u,o on, za ní, PQjstilei •. <ou«:o*-. -. p.-,6iTOu 
-iJWrni uhraai
- nxlwJy uo .v?e InnVu oor-ěrr.

^r,<-u-.t v r*sia-m.m Veo. a trMtom lizer. 

pffldsooui-mcrv^*. , stupně ..<wenomp-.., 
po*ateo*mu

- -akfady .-ocantlonp Mu«i»w r a '9 
'*<** PPkfl &yk rvino ke í^rezv 
copověďa/.íi iK&bcmhQ »nu, r«bc tim 
řc.i *4 puj itin, ooymen jy»o raaftao.

J ^'Mk P=•••-*, zastooponi
DC.siřrt»t» . tomto / ,-ÉO ;io; yS» tank, 

«/ova=

"9-ij.i. »• .v n r.i awrtuav.* m
rio *lnfPC i^TO-a Ojjřcvel i-i-itp-.no,, «.j,.

BGkWlBQAéA, punctu-

m ujka.:
W -"-"Vír* nauw.ů -z rosUs poiíttno wa^ow, 

pokud « y,T*-teo; lécído né-ódů byl
t. po>ílár>y po.řnei,

Za be:p-csv&jhě rrozo porsino- udftlr^t« 

Dovalověn sla v «d, By Bez zOsaho pojšiů-flv, 
ko vznku pcyslní wdéfoak muselo nróytinulBňé 

a rutn* neB,» mofto vztvíu »co,

/jB-óril mžm ípůsotm
' &>clWto1«a r,ikt,jy Ih»0 (Msl lei no vy*o ’0J 

*mw Po*atné*o pl-éni v jednom »oWm u>,ei-vm 
ocdon *Yfav r*.. do vy*# lOOCOCKtS 
Nňhiada zactraěovacfch nakladu se nazapocuava 
do pcpstnáf o píVA
•ttrck .ia Wrfflfc, zac.-va^ovaaCf rěHao: nnma 
.úCl popu,! ,ns osoba nuž pcyítory 
PiWi lo nenlD&.VTcn natvadí bií»«Vr«.
Jf»> Škody a ůýi-> a rak.iiO, pojsittel, D 
DOíKNědnosi za f.wju ne»va<j

Ól«n»k d
Časový rozsah pojiitěrvl
1 Poste- se vrtfi^o na eopo-ědnosi co 

za Škodu, hakiercd»íe
- v ootě livérv [X#té.-H
- pokud š-dona urlafttsi («©va-' i«w

utí vzri*.'-. . éXé tr.-jn psjrttěnl
- c*;>odnaruk u* teliauu «ko<f» tn< fxyv.# 

pfaomni vpiatrén .ůf, pc.tiií-in-nv v cMOě 
ir-fto-pojiSiěři

2 tÁjYle h, d.tví Ir.Bi' -<»,sién ke zmtr* j#*o 
rozssí... (t, rozncdrý 'OOah paSléri s»drsny 
y (ikmltcu kc», Oiflo ku škodně uaa^sa 

‘ Skoanou lo^Ojs!- ss ruA,m porutem p:mr« co.v.- 

n®4!’ vjnhnft-4 ^dná-m b natít- rwno
OpornAtVIim
UI Jednám pa pr.-ufcn. prásm povevosti 

>»:*•** ikodi AtM, a z lěTOan rak :-kí 
ro*.ul poruien'p,'á.T> pnv-nroMi spcx.a 
. w^rz*p.dkiA«. sek »tw. Ar.je 
z* us.ote^itflrx! v ion, c*»r«oz v nimi p*ě 
'-r‘ itoio podkba vjiioir... <asi> pookxío 

f Oporr«x» &r. „cu^en oi< r pc, nnroi,
*««■ vvpfyvO Z obom&r.uu covafje 

w '> <víímI za idKíiteěnéno v o-An?wu 
V němí méh h.topcmyvu'# ockw. r-r-ode 
-a »v ze. zt/írto fec,

C linek 5
Uzemni rozsah po,.Sliní
' l'oátů"i w .ziů-Mt na odmoMriK.! tHkHtasy 

.1. Sienu SC-.-ž* l(.Vly pokud unii - í,n,t-t?«ík 
- tkodnaudafask

pr.nrnupMim. i&~o upatnen rorohu na na 
hzadUÉKr-Ty.-OÍVOZC.*.,  ̂v/lip it'V,rv/r»í 
o* jzem Cesii r*pu»ky 

2 ‘-o UklM* ujacnar mea po^MohřT, a p;ys|. 
.ikoT. lze rpzfciV uíororv rozo^i pcpJMni 
na cci».ik»ncsi poiJiůnehfl za ř.odu n-jtet#- 
Kozabraní,

Olinek 6 
Výluky 1 pojtéténi
1 Poýííěnl se ne-zleByJe na ocfcx- ťdnosi za Škod. 

tpCíoBd-ou:
a) úmyslné-et»VuBovr«(ft>aosi nobc.Cn 

i».*li wp vSaTOm popěného, k rvtnř -*«, 
opravné-, -obo neřrtft^opodri-k, p-o 
Ič>'oy6 činnosti,

t pta.zarou fi uznanou popMnym nad »amec 
stanovený pra.nrr. piedDSy. dále za škcdj 
‘WfrdkO z P«9#*3 Z» v, amkhri-d' pckul 
a penito. úroky z protřm. za Uotíu
vzmkfou soudrí nafiíen,.*ni pokitUrr. 

c vyrtýrtjtó z piecawipiiMton nesm suíep^cr 

VZtpiú. kír.tné odcovědno*.*; zo ',“.c<jv c" 
rvacp.Tvch -rázech 4 nsmicoch z po.ofan 
.•íetri reyuwch riBoků 

J vznéfcu. dú-ted-u wKoSnýcn «nar/.ii 
leronswkych \0 Boiorcrsmj Blb.*-. 
ozarojonýcíi komMdú a oCía-^kycr. nepokor 

ei vokJx.- proyíkiď. ftvn u dr/Doj teídf. rVe 
hiad. mesaj a cttimCr<TO kor/nn&aeí;

D w/nktou z vlasl.ixNí Orbri. utMr* u vtofvu 
Yiecfi dopravnet? pvcst/udkj bez otwdu 
no lo. zds nutx. n»TU|l pzofenou egi> 
’*a:n 2naCfcu.

«■ zpjict«r;i. nssf/fvčnm covivirHi .oO,rat/

“f1 »***•"■ ftady nz« pokud poiálén, 00. 
vůoomi poj ívivte ne./nts) r*»mtku p'otr4^«v 
nevzatí «Jveli-i pro;, rozrod-..n ncOo cdpi- 
proti pWtnti-řru rozkazu ~tbo orx. <.dú,oa 
"ň-v uzavfat TOho*. o rvyo.nc/; nat» soucn 
ř-mr. -#tx> o nivarfc 4*od/ bylo 'ctízitouIc 
•0 -a-!«*Je paoity 'C«jénill0 l*CZ4uCftorr 
fW Z-‘0Í>fcOi nobo pro uzndoě. 

h vsnéitau d/ctorvu Sě6«Ia'i 3 sob-vu p-o, 
podacto-.iar. vet<3 a k«XHl< vwha 
cUv r«x> púsebentr o*,nú. par. -'koii!

lirtuínrebotxarmoifc
ickycft »<*?«•"•-

—iljnu v soovads'. r#Uo v o.?kx>- , púío 
oem magnet cWho -obn d6t<|romajyvt«<e' 
pole W^-fa -«x> 'McaHv.-oho nooo 
ťdeméhozatorv "oboza—tťon aSobor—- 
Sprmektohyd. aazbacsi.

" vrr-^k.s, rref^ie^m mitocJ•».<.-.• .mi 
Yi/ru druou ovTCKS a půdy n*;, 7e>r-.«c 
ho povrch* a t-z*w vaiv tvoKho pncVmo 
v rczr-itui eko*oíc».e /m,

> . d-ůsMku psvcdn a iwso zopk.. rt -.lo.v.c*, 
ie!>> ifSmuDctt rcd.

I' r‘W';«i řw /au»w v /„ ,
Yfů>r>S v,p',-ů nwokDíiap' zmelk, 
miinko cdSkocBie .-o crvityif. pos*yhVa 
pk-iO 6,01

" J dt. »..llK,iC
f-- ^ u.-..,. . .rv»r. ... .v, U(- — ,n B»- I..{rua 1-.. -. »• -

' - - — -------- - v,.- .•I,-.-/ h^wipmÍ-I* ,w ’
• ti

11



.Snilouya o di 1 o - příprava k..uřesunu a restaurování

* 00 ■ i«~ • WC*'- i -T

"•ccrv*w prMpif, «F*io^ wím- 
i1'1 i .«*»*' »-«*• 55 « - 52 

/JI.O-Í,W; oucív <10 Icnínc . mórt/vvcn 
#VK!«Wcř«9lkaptóto.vffi scfvxtó oíRřco:

■> 9 Kowrnyť* re*

WiVftSrrtU ■C^tóín^- .oetw Mtmnutfc* 
iv'<a i \*Rv 

> srn jh.-í-^..-1:-!.

«»y='"o* nWI*-£

"-*v. íUíf,- nebe ewMc- 'i' -
OC-flít l .C*-V~4>IV«
«'>’ic-pa^ůac«i*n 

i «ik-o a-néo®^*) om.* p» <;*yp»,. *. 
c d'« vrir*.

ř ipr<íl»,ev .ycc ř>»yic >'WJ"*-rj,. -»o 
A.

l-u .>3 r.6„ . *<->c »T iiwn^ň >'«.
lev/taMe ■« p0)íf4ni ne oftio,í'.'Cí! ía i-wj 
n »'e. ojuavj

a 6mo«t D:j*f‘iettJ)j.oC«na(.’<xB-i 
~”oKo ůo-cfůfw,. (a»i*»enao&|.~f 

■ n«vw,i--K(í liíKCf .so.íuctvr (KufeH 

‘ Mec-yr. vv?i<i*nrT<*i micwo 6 |n,\-n typů 
r^i*ix«

•' ' ochran, osob-w ■ a sn^Wj í ■ ó
ObCtttskeha /a-o-fcu.
-n-»:ur* éct ;*, .•«*. s> pCyttlfi, tfú.íi

-•i-.' hKid v/a! -a lae-ng ptortf ao uutoty
• WSC-1OV0 ptattllMffl -Moi

reí>, ptevrsl /a uW~ rro dtoř .
tfftKftuMfermt,
rietpMn iťbo opoírK, í.*.*.**^ ,.-uv.
0 "óTíu-f *o i«■*•.( .-o vrň/.

' WíMÚ , Drcrt-i wt ptavtoraa* M-|. 
«M»

'• DOnďa* pí*. 0~iívr<n ^eUn.J,

1 r-ojietíw wvaa ixoa. *pfae6e«w
9i Oúd-rtrém. ntfa (»,<!«n»vr. sjnwKv-m 

a«nfc*r ;»AWP po?M>ienu 
i(>o(«írtó- r-a-ra-^hi o .«*?* ^>/Mr. 
OK-bam,
KXMeC^UHlY^-.Vr «<*MPTC,sn.0O)!5U'iy

BCKb<p0»#C'*t«, .í M8 .roZM 
-X.r'«,v.«s!r.<ri inx-fntudm-,-hv. 

fl° a ^N, tWý: • sjet r,, ieo a&fo&OSU 
i ^ Ol.iCíj U ir>Aani p'ituwi>'

^cinrccanwie potom lne osob/ \ perná 
j(0dn*T 'Clo osdrOoivr * paMMtofe s» 
./ 9u:*moajm !*>..> j«lí#6yurru. kiboj 
»iii*>D;«!-3j rtíh w-n*c»y.«»--ipor". ■!: 
'f” j|<*g .-isn-
..sat»- tfíkoj e o»a u»o.--v>a oso^a v iW -

Í»1 ('^-»1v,-.-V3Cf.'.p., ' ť'0 -tu
■ ,>C-r.\. f- i; ;rgar . «So clsn KUllNA*

>•- trpní SKfeiifJvTi 814»UM1VT> C*OA1ft<.

"« v ftv-fcn ittittianK ct^ir.,1, p^,0J.., , i 
"''■••'«»'"! .f^MOSiWeby^ «w„u 
- T<* !C-‘kiT / rfc* rřuhy JR>o:0<af taV:
^•”U .Qitrr

« tt-n i.«*a r*C0»V.‘ i».-ii 
o.taj M.-'9iya riaSiř-M' *«V*p)*v 

.í in- /i* i kh i |y*nn ii,iv 'vrut..' (r.*t •' 
•‘wio -a ‘ oit-ik. ttotewn

Cla nok 7

Ro»«ah ptnem potfetftek

•Vvsoh i •VC464 A- sn«M>
"•H-n-WliMIÍ/aífajil, ,*al_viJ{.m 

•Í-- líc wtoftfi- rrwcoů copuvtiapMvo/.-ii 

' ■ •' W*V'ii-:an»:i !--,í'ť' 
i’.v' : r.r.cto ; (.'ijrw p.vB9n« u-jjtar •

**>*>> '*-u»• <ft O 3. oavi • /PP 
r»c;můrv'/ i-ri ccjstneio c^ái< »|9»iůiv M- 
jK'10 yrl)jv0 *’(/r»at s» pc-v<-a
«*wn* ^ rmi‘ao.mier rahra-c-' 
íkoa.

3 Ctóc-.ť drttr ny»xwa «vk!i pdowýyi 
J-Me-S'. .< riMMy <3vla3ú «e a:- cati ’ 

Xiř’o /fC ipTk>- -oir— oencO^ ■v&inui- t 
C,i><*.i -oc. ť-.fj pc>«|ne-Ki sor.-iii-H,

oerv ^nsJ-rf*Cln*-.
4, -e > [Kií!6^, S,W0TO na THxi kffli -cí soen 

'■* "^OM-racaao.* .'A-na «i«c>i& -,t

f|., i—/.v i . típrio
% l."řK>> »wn<i pna-/1*( starnK-enp>.-, pw«í-<'i'

’. ''7torM8 se na Si ody'C; vtrté. 20TW naíkn- 

«rt ů *r.«>'ii - fc. a ní fí03< i rl-i aC,*.»íi 
^<bW na i** i. 00. u.vitoa no r,m? ír-»>, 

flo*rc—«»,.

6 -’31 -o-iívr. .-.r-^ca; 0> 'v>3 3 (nmtn iww ou 
a " iu- pr-.'-a*-o.c i*": (oniry*, ph6n, id,.

’'ví i p:|5“«nc pi-ůn Ajv* 
l>: co^rírt p-CfiWycř. Ořlaiocn j*£rt 1 Wpx- 

cvx Cvw SŮCřk» ťypKtf* oou» 
3' tn-io £o;>v*^o Ď»ftni (nebo C»r<,

-A\i, i hr*j cwliw*n) lifíi JDý.a 
; "••’ •• t"»1ryS sed-a-o ra i&tmM

<*otV),v;s pownvch fvxi” rw» jvWnip
Jv-r.-nyl Íj-Zlí/Ji ccta"u pojil*-. («0 rOTOi 
ríd-o pofcitydnpoanwi í/r", |v«lnfno 

!»»*• P-O lo-o ro.--?*> 6n. Í9W*1, Ji.-

o> Oj i- OivtfXO/.Jl (WVfycn l0(.-lf,0:n nrt*o
. (TOÍ-/V! Jr! a 9ffdn«.^i 34 |8kO S*Wí«!>

im*j pnětníhu cMr- s»jren*a px, /akte<«v
■O-řď po/ři-w I , cha cd-no ň*9ÍHB'M.

CMíMkfi
ím«nf vi8s!rí:rvi mjjolku nrta provo/ovatal.
‘V«ani RQK40

• «*1<H obleni-V»v pCfStíK /ri/o'< pse 
nia r<H.r prodnen pxínfcj. fccl (Vř,tW
.ť»m>.,ř"<i :«X«J , £(WU oi:d prec^t;

o-,v.apcvfřiosi, p^i»ncncecwtvx 
s-bv.', na o>j>oůi^i naDyvwci mi (*»« 

.ypci&iíioo.díi- oj i "VtewůoartKrfo 

chodil iiastncf. a pc.s-rel cl: ’ rJ::K6 
r* ’<*r o f^v-iwo ao,- >Br»4 

i*1 ;F*t«risJn'.
O: scisinVpo^iíný£ p:.n>ipcrttAtf i«v:rs- 

atan#o?ním» wmWsco-.T..,, 
'Ojtry-Man

<?, ZOá‘6"~ J0XT! 70K co

<Ov’ rW!ft lato ,-nyoa o/na-toa p»r!W
CCtAP

eiénaft 9

Zv4a»ln: o*i»no.«nl pro popi lir. vyt>ro:»ch 
prořMl

1 Architř.ti. prcjniann. cuenýři a MavaPni 
iachníci dřn« vc vyalavbe. zkuitbnl ú.ta.,. 
cBtlf.kainí spolaCroali

"oitili-k ki ,/ls i^o \*r. na odsoyMnoaí 

-» *»sou. kíí * naram na ■ «&-., c*~c 9a 
•* f" naho ípactn*ns r;ev psodom 

'*» /wtono pci«*<n>c’i čwx*S (v,”ir.ia-o 
-Car. t p:>=vi« oiírav pii/ »«c‘ m,

- *!*v:h « P > ..ÍU3-JI unce ma 

'ivoi-níw-prcift-A- 4ava3vn»:l*uM»

akv-rftcív -oú»ub*n\ :«vn(ra ,*& otw&ní 

owfc^W. »<x<iana.a{tíMihON f oe:c<
2. Soudní xratet odhade* majetku

Pódiím ;.hvíiíoií.":i aauakCi< žMCu * Mrvu

ni -naciku ;a s.toi, '*> oden,/* m 
:i • o.».. í i'is:'i «lacTilv /!<■ .na! jo iuk»- 

10 r.K,i.«t-» #yii .-Jlrcvy 9Ů0KKI 
•>:cBuJcenén a x-.. Poj«ř^ jouanch ;oať(i 

.va vru-jí Pí 'fi.rtetK r.. -c^rjr. ř,-.vJ;'i

|: ypldnďc .«««,; ,u-o r/i-l.yrnu.- 
op-a.**n

3 AdvotUH. noiih

P--t:«n f« eocmvtt od (AMAOiarv OSt-u fí 

e. C03- 3 <? ,7To^anaC0oo.-ťd--,3-

Wf«í «2n«ttu rkjocoWrfl »«>. o;* s!6'ia e- 
n,c- Ka. -iT (/Bd^eo-o to.aon'"ose :-mo 
•«Wi* spov,

«. Of*í»t,mei

ixlpo <oi ,y. i.. •*, iu.'ta-<.»

-o* HOUuiXis í/91.1',-, uíln- -/»n camnf. 
o i»«-iych wiím:- / pyném zpdm 
i •»*iko^i/ptoob«*o. i-í-v' ,t-v>-t o«<„dír 
ieséřo*

_»i»i oqf«vMN> fť-énip-o v.cd. oúoUtvi.i 

-ot«vůn- Cr. u- vip.n ee^iny íkn*in£
•.mku:i v rtí/Ji ptutiéiym cďcco 100 coj ><c

a *«d-*va s* *y.o Suolm »f-»u pejďinAno c&-cr, 
í.dlři».'e"c ;/c ÍA'»’?r KliaT, p^c-.ín.

S. Iníoíunfnl »piavc

e' .4!fe* rM/Hicna o „ta.-* u u ;puseto-" po 
liflifiiny, Biín/as- .«rfn,)0 Dá t*Mxr#n 
ros: eaahenlnho aortve* « íko3u. h** ;e
4*&»«na. «0U.«O5-i t v.Sc-iorr, mo-
»-ínhi ve i ;moc' (0*« «f*í9ťv 

■:». ;3'-«naríú'*drW,i rft -vtrouppo Rr>Cí

Clímrk 10

Viena ro»*i7ant pojitém 

Odpovídnoít i piovocu fcancalařl
PofAtAA) *n .7Tflhu« '** na Od.TO.**VHl :-c-' M'«1 

ffnd- vypVv»d ;

a' dt2*r. íc;*•">./ QixK-. a pif*»ar u7*<an,eh 
vjkiíré cn s.^!:fir« py/Vw 

t- lí-ls-meh ;.v ;eo 

c ač: psřaiófircn ccš&frv/- 

a- 41XKJ:.-úsceon,;i rvioe.ť,c«í. w.-xj«*.- 
iwntliprr-stwaefí [-O^lllnjai krp-í i/ Ouo./ 

pWSram -.vt-iham "«■> • v»S>..y>i

•*- r«*i'P (fKfctyyndodO fc. o*t. 2 porn c 
l&MoZPP

Lirvi pC-e/i-Olc photl C< 0'-> «d'u a rtKrvry p<i 
liona unkxD . Ofrk~! pojiinom OUkX> 70% 

piic/m-c &!"*<-1 s.ednandho i»s u«|aav 'cks"

• swl-ci a 4f> čhc <*nc 3 r*n-

Níktady tiVavoinfeh rx>»1tovcp pn p*aeovnleh 
ureí ech a lemocach í povotén!
CW4i,X ol O b 03V.. 1. poví c: :o«4i. /i*T :» p- 

i‘:e<» -rtj~un t4ío in "•:'-*»/ mmamu //■■» oíí 
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Grnrmli Pojišťovna a s. 

Grnrrólní rřditcUlvi

nplchiad*ká 132. *lf** 81 2. rapuhlila

Doplňkové pojistné podmínky - Evropské pojistné krytí - PROFI 
(DPP O 903)
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Pojištěni odpovědnosti za škocu

(.-ínrrall Pojiíťovna a.*,

generální ředitelství

Bělehradská 132

120 81 Praha 2

Česká republika

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2939506388

General! Pojišťovna a.s.
Bělehradská 132 120 84 Praha 2, Česká republika. IČ 61859869
zastoupena Pavlem Otiepkou. upisovatelem seniorem
a Ing Danielem Krupičkou, upisovateíem pojištěni odpovědnosti
Společnost je zapsaní v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem * Praze Oddíl tí violka 2866

Spotečnostje členem Skupiny General). zapsané v italském registru paiiérovac‘ch skupin, vedeném ISVAPem. pod čiíiem 26

(dále jen .pojistitel")

KORESPONDENČNÍ adresy
Pojistitel. Gereraii Pojišťovna a.s. <cdd CKO) Bělehradská 132. 120 84 Praha 2 ČR
Pojístnik Vojenský technický Ostav, s.p Mlaccboleslavské 944, 19706 Praha 9 - Kbely ČR

1. Všeobecná ustanoveni

1 1 Vzájemná orává a povinnosti se řídl příslušnými ustanoveními zákona ó 37/2004 Sb o pojistné
smlouvě, Občanského zákoníku Obchodního zákoníku. Všeobecnými pojistnými podmínkami
pro pojištěni odpovědnosti za škodu (dále jen .VPP O 2008/02'). Zvláštními pojistnými
podmínkami pro pojištěni odpovědnosti za škodu pro pojištěni profesní odpovědnosti za škodu
(dále jen .ZPP O 2009/01 PROFI'), doplňkovými pojistnými podmínkami: Evropské pojistné kryti -
PROFI (dále jen .DPP O 903') a ustanoveními této pojistné smlouvy a navazujících dodatků
k pojistné smlouvé

1 2 Znénl pojistné smlouvy má přednost před ujednáním výše uvedených pojistných podmínek
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2. Předmět a rozsah pojištěni
2 1 Pojištění se sjednává pro případ zákonné cdpovédnosli pojištěného za škodu, kterou způsobil 

jinému v důsledku výkonu profesní činnosti uvedené v této pojistné smlcuvé ke které je pojištěný 
oprávněn na základě zvláštního oprávněni dle platných právních předpisů, v rozsahu 
a 2a podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a na základé pojistných podmínek 
uvedených v odst 1 1 této pojistné smlouvy.

3. Pojištěný předmét profesní činnosti
Činnosti autorizované a akreditované osoby v oblasti státního zkušebnictví pro oblasti 

vozidla z hlediska přezkušováni jejich technických požadavků, 
elektrické bezpečnosti, 
elektrických silových zdrojů, 
výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility 
osobní ochranná prostředky a záchytné šité 
potápěčská technika a materiál, 
výrobky z hlediska emisi hluku, 
seismická způsobilost a mechanická ooolnost. 
měřeni fyzikálních veličin, 
tnbotechnická diagnostika

k nimž je pojištěný oprávněn na zakladé rozhodnut: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví a na základě osvědčeni o akreditaci vydané Českým institutem pro 
akreditaci

Činnost akreditované osoby v oblasti akreditovaného zkušebnictví pro oblast 
zbraně, zbraňové systémy a ochranné prostředky.

- munice, výbušniny a obaly pro nebezpečné zboží,
k nimž je pojištěný cprávnén na základé Osvědčeni c akreditaci č 149/2013 s číslem zkušební 
laboratoře č. 1128 ze dne 28 2 2013 a Osvědčeni o akreditaci č 52/2013 s číslem zkušební 
laboratoře 1103 ze dne 28 1 2013, vydaného Českým institutem pro akreditaci

4. Uzemni rozsah pojištěni
Česká republika - dle článku 5 ZPP O 2009/01 PROFI a Evropa - dle DPP O 903

5. Časový rozsah pojištění
5 1 V souladu sčl. 4. odst 1 ZPP O 2009/01 PROFI se pojištěni vztahuje na odpovědnost 

pojištěného za škodu, ke které dojde
- v době trváni pojištěni
- pokud škodná událost (jednáni nebo opomenuti) vznikne v době trváni pojištěni
- pokud nárok na náhradu škody byl poprvé písemné uplatněn vůči pojištěnému v době trváni 
pojištěni

5 2 Dojde-li v době trvaní pojištěni ke změně jeho rozsahu je rozhodný rozsah pojišténi sjednaný 
v okamžiku, kdy došlo ke škodné události

5.3. Zpětné pojistné krytí / udržovací pojištěni - „návaznost pojistného kryti z pojistné smlouvy 
č 2934349503"
Odchylně od Cl 4. odst 1 ZPP O 2009/01 PROFI a od čl 5.. odst 5 1 této pojistné smlouvy 
sc pojištěni rovnéž vztahuje na odpovědnost potištěného za škodu, ke ktere dojde
- v obdobi od 1 1.2011 do 31 12 2012
- pokud škodná událost (jednáni nebo opomenutí) vznikne v období 1 1 2011 do 31 12. 2012
- pokud nárok na náhradu škody byl poprvé písemné uplatněn vůči pojištěnému v době trváni 
pojištěni dle této pojistné smlouvy
Pro určeni nároku na pojistné plněni je rozhodný rozsah pojišténi sjednaný k počátku poj;štěni 
dle této pojistné smlouvy
Vyloučeny z pojišténi jsou škody, nároky na náhradu škody a příčiny vzniku škody, c kterých 
pojištěný v době jzavřenl této pojistné smlouvy védél nebo musei vědět
Tímto ujednáním dle čl. 5.3 této smlouvy zaručuje pojistitel návaznost pojistného kryti z pojistné 
smlouvy č 2934349503 na kterou tato pojistná smlouva navazuje
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b)

c)

Limit pojistného plnéni, spoluúčast

. „o-

na Každé pojistné události se vztahuje také na vécne .ozšireni pojištěni. není-, nže uveceno

pojistného plnění sjednaného p-o základní rozsah poctěni dle odst 6.1 ‘^otočlánku.
Náklady zdravotních pojišťoven při pracovních úrazech a nenocec..

(dle čl 10 ZPP O 2009/01 PROFi)

0 « i*- *«■*-" obdobi
100 000,- Kč. Spoluúčast pojištěného na každé pojistné událost! c.nl 1 000,- Kč

7 sswwwo*-!r

limitu .pojistného plnéni Sjednaného v a 6 , oost 6 1 

této pojistné smlouvy pro základní rozsah pojištém

8.

8 1

82

83 
8 4

85

lŠ^-3SSSffiKS

pojistnlkem k výročnímu dm pojistné smlouvy 

nebo jeho části. Obrat se počítá bez DPH
Rekapitulace pojistného 83 122,- Kč
Roční pojistně čin! 8 312.-Kč
Obchodní sleva 10%: , 74 810,-Kč
Celkové roční pojistné po obchodní slevě.
Pojistné se sjednává jako béžne , ,né k 1. 1 každého roku Sjednané

—«y«— bud. prováděná na

Poiímé* a obdobi od 1 1 2014 do 31 12 2014 ,e splatně na ÚCet pojistné* 15. 1 20t4

W^vro^hú^rdodatKu se sjednává na dobo neumou, sroenjm pojrs.nym 

obUobimal počátkem poj,Stěn, dne 1 1 2014 00 00 hod

10 «Taws
Vis ,e,,ch obsahu tOZurn.ni a s jejich obsahem

r promuj, 2e mi bV,y po^nu,

způsobem, písemné a v českémJ5fy^ " eo stne cmóuvé Prohlašuji že uzavřená pojistná
Ízá,°muTmím Pojistným poltebám Metě jsem vvjadn,
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pojistiteli nebo jim pověřenému zástupci - pojištovadmu zprostředkovateli před uzavřením 
pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn
Jsem si vědom své povinnosti pravdivé a úplné odpovédét na všechny dotazy pojistitele a uvést 
všechny informace, i ty, které se mi jeví Jako nepodstatné Beru na védomi. že při porušeni těchto 
povinností má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, snížit nebo odmítnout pojistné 
plněni.
V případě vzniku škodné události zprošťuji státní zastupitelství, policii a dalši orgány činné 
v trestním řízeni, hasičský záchranný sbor. lékaře, zdravotnická zařízeni, záchrannou službu 
povinnosti mlčenlivosti Současně zmocňuji pojistitele, resp jim pověřenou osobu, aby ve všech 
řízeních probíhajících v souvislosti s touto škodnou události mohla nahlížet do soudních, 
policejních případné jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy 
Zmocňuji tímto pojistitele < nahlédnut: do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením 
škodných události a výplatou pojistného plnění Beru na vědomi, že pojistitel není povinen vyplatit 
pojistné plněni do doby, než mu budou poskytnuty doklady potřebné pro likvidaci škodné události, 
zejména ty, které si vyžádá
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl ve smyslu zákona č 101/2000 Sb o ochraně osobních 
údajů poučen o účelu, rozsahu a způsobu zpracováni svých osobních údajů, že jsem byl 
nformováno svých právech po povinnostech správce, zejména c právu přístupu k osobním 
údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona
Souhlasím s tim. aby mé adresní a identifikační údaje byly zpracovávány správcem Generali 
Pojišťovna as.. Bělehradská 132, 120 84 Praha 2. Česká republika a jejími smluvními 
zpracovateli splňujícími podmínky zakona č.101/2000 Sb {zejména pojišťovacími 
zprostředkovateli), a to zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činnosti vymezených 
zákonem č 277/2009 Sb , o pojišťovnictví, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv 
a povinnosti, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecné 
závazných právnich předpisů
Souhlasím s předáním a poskytováním svých osobních údajů subjektům meziná'Odnfho koncernu 
Generali a jeho zajišťovaclm partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu 
uvedenou v předchozím odstavci.
Dále souhlasím s ťm, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabídky 
pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sděleni pojistitele nebo 
nabídky služeb a jiných obchodních sděleni členů mezinárodního koncernu Generati 
a spolupracujících obchodních partnerů Kontaktován na mrou uváděnou korespondenční adřesu 
nebo kontaktní spojeni.
Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o sjednaném pojištěni a o připacných škodných událostech 
ve vztahu k zajistiteti pro potřeby zajištěni pojistitele
Dále stvrzuji, že veškeré mnou uvedené údaje v této pojistné smlouvé jsou úplné a pravdivé 
a zavazuji se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny
Na svou čest prohlašuji, že jsem oprávněn výše uvedené prohlášen; učinit i jménem pojištěného, 
je-li osobou odlišnou od pojistníka Pro tento píJpad se zavazuji, že seznámím pojištěného 
s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek

11. Závěrečná ustanoveni
11 1 Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 1 2014 a platnosti dnem podpisem oběma smluvními 

stranami
112 V článku 20 VPP O 2008/02 se ruší odstavec, který zni .Odvoláním souhlasu se zpracováním 

osobních údajů pojistná smlouva zaniká, Generali Pojišťovna as dále neprovádí šetřeni 
škodných událostí a výplaty popelných plněni. Generali Pojišťovna as má v tomto případě právo 
na pojistně do konce pojistného období, v němž došlo k zániku pojištění, je-li pojistné stanoveno 
jako jednorázové, má v tomto připadá právo na celé jednorázové pojistné".

113 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních splatnost originálu, z nichž <ažda 
ze smluvních stran obdrží po jednom vynotovení

11 4 Nedílnou součásti tohoto dodatku k pojistné smlouvé jsou 
VPP O 2008/02 
ZPP O 2009/01 PROFI 
DPPO 903
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11 5 Pojistnik souhlas! s trn, aby pojistitel použil informace uvedené v této pojistné smlouvě pro svou
referenční listinu Toto proh ášení je činěno dle zákona č 277/2009 Sfc o pojišťovnictví,

v platném znénl
11 6 Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně

odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky
117 Obé smluvní strany prohlašuji, že si pojistnou smlouvu a dodatek k pojistné smlouvě před jejím

podpisem přečetly že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určité a
srozumitelné, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranné nevýhodných podmínek
Autentičnost smlouvy / dodatku k pojistné smlouvé potvrzuji svým podpisem

OVĚŘOVACÍ DOlOZKA PRO VIDiMACl
Pr.dlc Ov-ífo ác> fcn,hy MČ 19

fs‘ t ■!dim*ce 335 16

lib. Ácp*c 5 6!i..n
ůCuMeei ,?!»•.: iv-ěť ptedlaientu h,ť'.:u
i <v: 0/1 a Pořízen o e í»t: ,ů
.orvop.-íeir

cb«ahu/ícin> 12 6i>on
L -.t -V t n.2 •.■d.T^.ďra .-:ir* p;<i/-ně r.ócoia

-i-'-- r* 2itatC.ec. p' ;s .•-'ij- 50JÍaíl« C03tfh„
'vřAíTL teto kalný
C p.ize <b’--')Ch dna 10 Z ZO*5
V adiinira Etika.j

_ntr: avéfuicicsoby
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Grnrríli ťojl&ťnvui a.s. 

Generální ředitelství ISO 800’

Wlehradská 132.120 84 Prah. 2. Crepublika

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu 
(VPP O 2008/02)

I. Obecné čóst

Clának 1
Úvodní ustanoveni

1 Oo Sttřocír* D0»«řr» cooo-ěďrosiř i'. í«oo_
litól* ;*n *Df»4l4rO. ku** <(00'3vá Gorxv.-J 

Pojáto-fla «s, w zdem Bttervedská 132. Praha
2. 12C 84 Cos-á ropublka (dále jen 'pCřslitaO 

Jafco ptýStúr. íkodová, Wall zákon C. 37/2X4 60 
o pohane snicuu*. v patném zněrí Je" ’za-
ka»l, cbčenský zákon’* a oslatn'obecné závazné 
p-av-i pfedpfey čeňke roo.Wky. tyto véeobacn* 
pciwna prom-iky prs pojtWrl cdDovédnosti
za Škodu (VW» O MMfttf) a polina smbuva.

2 Nej^ufrtíiflfráíyavaaDcvwiosfciifiaslníoj 
pepKAn'. jakcí I parny a tMMce up/avurry v po

cosára-fcéch r«» c«*smd vtícuA. '*» 
ii tikarttn

-• rodmnk/ tvtfrnactoou součet* poýstn*
smtiAy.

a. i^cmrir/ po.Stne sm«uvy j$c, ráďůíona ust»*o- 

wán pciítoýdv poavíhek

Článek 2 

Výklad pojmů

í^o itórfy r*.<* t-r*»r«t» ix*«#o plot ttna vM*» 
orýrů
* pojistnou smlouvou ,e tmi;</va o flnanfinlcn 

sfcátwr.. v# KtetS se pofííWel zorněna 2M2t|e 

v přpaoáv*r>4<upctSst/ié událostí poskytneš 

vo sjednaném rozsahu ccjane pfrrén:' a ooistnk 

sp zer^a zevaztfc ptali pojatné: 

c: pojuikou fi ochuzen'pcftOMa c uzavVwv Dešt
né stnbuvy,

<2 pojistnflcem je osetm kina uzavteta z yvjeM© 
lam pejetnou anácuvu.

« pojiiiénym (t oactus. na obpcvéďr&si 
m ikcdj se pcfStén vztahu*) 

e.) oprflvnanou osobou |e osoba, ktee v o&ccfcu 
CO.SW událost vzrrkno nárok ne ocšatré f*« 
OpnftnArou caoboo .ta posílány, pc*od právě- 
ptaoc-s neoo potěra í/riO^va nastanou .mak? 
r-^/adv Škody (Itali DCfStlttí í»SkOZehfct«o. 
ccákzvzerr, via* právo na pcjíP’® pMnl pat 
PC*8$M námi

'' PoJWmKiutÍBlostlicňnkcepovednoenpoíírt- 
n»VB z* šfcockj i dnnostl neps vztahu uvNoxho 
v po.stoé stíouvů, |<oB2e fswj tuuias/rů Wnfny 
poctmhky, s raní ji* spojen vzr* ncM-vicsi- 
.-xifcweie poskytoo-J pqtD-j i»AJ:

K pojistným nebezpečím .o jcorwW nebo cpe 
pofilér«to. (efo? nMa«am mů2« byl 

Škody, il niJ poýiténý <fe fj»«v»r
odpovMfi;
pojistným rizikem * nva p<fMJieo<*»«os!i 

vzxku pdictné ixWoíil vyvolané pťýrJnýn naroz- 

peCfb.
popelným zájmem * Cp*«n«nA pmfwe fvc’v.» 

ry před náslei^y Wodló 6fc.tořfWI vyvotond 
peptfným nebezpačkn. 
pojistným ;o i i«*’j za tojSičn;

«1 pojistnou dobou je duba. r;ů khra, b>to pcólfeV

1 po-stoým obdobím, a íat&vfi obooO dc«to»\ul4

v aojflseé tfricuví. za kter« se pWi pojstne- 
iX«9liió oU*-i» ft 'uftV iw»4 v [ni^n n> sntlaiA* 
qofírM-o ink;

m) bčlrýn pejkiiným ta p«ainé stanovena za oo- 
ystnú období

n| Jednorázovým pojistným o (e*tv® stanoven 
za četou dobu. na *toou bylo pci>«tr» s-ednino. 

f» pojletným rokem « doba. kloá zaf né bčjal 
v ai.oo mam cre uv6denůb3 •/ poýninť <r kuví 
jato poCáte* oo&áni a «nů v flO.GO ^o<ír don. 
(divý w* v-ým 6'sk«n shodne oe oref boCilku 
POjfcén Mah'4 takervý Cki'. p?to3dna .onoc 
r« pcsledr ooo v mteto;

p; po|«Iáným Škodovým |a po^iár, jet? učtieir. 
i« néřv jíj Škody vzn-W v dCsleflku pojatné 
udábsR

c: Škodnou události |a |<*»iSn' nebo opomerutí 
pc£Hlnňto, fihoj nasiedkem je vnk Škody 
za -Ceroj oc^Sldrv cts pt*>nkJ' c/odpsů ocpoé 
dá:

ri oznámením vzniku pojsmd událor.! yt domíer: 
f ilaSeo vznfcu íkufy zpÓsebaffl staion-ným 
CokslUefem;

») vteenáeobným pojiSléolm (n prydlírv, u#é 
tOPftá, fMliže ao.tvn ťriiú pcjtstriáho pzidnl 
ze fí/ou naba po-étín :í»voí pqiílfcndho 
Cřejóhno sKoíoCnou výii vzíNkle Kodf. ta kterou 
poýSlíny odCOklllfl;

i) korespondenční adresou je aďeea:rv&ano 
bydtóia nebo sUla, popt jna sezeea ňsemn*. 
Btíéke*i pořílkal, na kterou pojsMft v^i-aaié 
I»nj&j« veSksroj p. semnou kwesfdritou So 
zasianm na to-crbondcrC-m adresu :e spojurui 
fkco dwt»5eo‘, V třiiadů. 2a j« pcýsiiiU sdOata 
i?ko kot Mpondcnfrt ackosn cartzy otkS-d cd po - 
jstní-zi 6 po.Wřndv,. nme.se pqlWRtí ocpovřd- 
nost za důsledky plynoucí Z pACÚnttO p edorj 
při třoci’1 »ck«(«"CÉfiCů maai tímfo osekám 

vl kootnktnfrn spojením jtr teJeloníc**. o nv-ri?»« 
nebo ýnd apcjění, na kle-e je pcjiaMol cs*ávnfr 
zaciai sdfiiví nebo r«>dky 
hrubou nedbalosti,o
- .ojnkn n6bů cperronjti, p/< rr-.sd

byt \7nk Skcdy p/eooctóky.-, nebo cCkvá-.án 
« oajstnk r*x> o<ý#t*V v4d« 6 moN a maí 
vsaét. je pfl Ukovám uto ccomvxv
íkoca naštvu nsbo mójo nastat, ale bez 
ltfmv«iych tifavil spoMhel. je -»*\»ysmt. 
pípodná by* t (e*m vzr.kem vczvnién nebo 
mu jc/ Vfifc byl ffostojoý.

- zrvtott vartrrsJ rteco íkcdtvce*. vyrosxwibo 
nebo r&xtoneho zt«2( nebo prouodnul aOce 
nebo vykonávané finroaft r«ao ,*vtuVI e cíle 
malost vadnosti 6 novtvwnoaií zVrzerl. n osiře
li' S pevrůcek 6 p^.’i<ú k CevooD, vjroW ů 
dcdS.«e pojJíých.

Článek 3
Vznik o trváni pojiitřnl

Pc*íwa triajva jo xo.'ena onam ^ho po<*wu 
ob*'na smtjvrfrrti stranami, rtorí-l i»ec»vlnc ph«k. 
Pqkina srrtouve l» uzsvlona loi.e zaffaconín 
Cdjdtného va vyái iz,cccno v rtfcrhu OMW 
smíouvy.

2 Potítém vznka phíun dnem do uzarfar.' poistrc 
vnajf,, nočr.<e uSak <jnem uvedstým v poj-tno 
smtomÁ ,*<o poíatok pctáténl nrN-i nnSnéoo 
. M}tr» 5"<ojvů jnak

i Pokudnerivpcji^révrtovvécwdrano;^ 
vedrdid sc paýčrArj rvi dobi. nuznou s txyřs'- 

cbdKWr. jodan rok.
«. Usiano.orV jh-o'« cprav^yC p-eoišen pc.eiói 

V dCsiamo. nau^azort poismoho eo cro teto 
trtý4J&Vrwpou«--

Článek «
Zánik polítáni
'Avie ifúacbů sumovaných záko-om vto jitým 
pravrVmt pVadpisy psyérív* zariké
1. uptynutřn pťýolné úooy oyto-l sjact^no oofSUn 

na dobu -riiiciu;
? dnem canMifrýn po ováném uptyniti Itůfy 

siarayftVl izástudcm vupomáva? k z«:U>C(V(
(J:ríroho ptýsdjvďo r«x> xPo tzt.1. lálo upomn 
ka rry*' Obsahovat vpozomfc-í na rank D-j^;ér.
v l/padé nezaplacen poýstnckp;

3. vjpovAoí poýaOuto nebo pOjdiifci
aí dcrutřr.xj natmená ů lýorrů píefl upbnt<yn 

pojiarybo cbdcbC PxHb> i.vlkn urSymián 
twjoťčbo obdcíil

Ol daučoKu to 2 ráeioj 000 (Kw mav’c<- po
|«r« arraou-y. výpo.-bdh irůta je MrmeenV. 
t«>m my/v«;m pefátárt zankne. 

cl doručenou 00 3 mé8'tú ode ďtopiH«ni« c 
omámen vínku pcýťvié uoilcen equMri 
Vypo^doh hCla je ’ més%, lejiT* up^nutm 
cojátanr zankno:

dl domCtnou co 1 mésce oda ůre vrkaly 
pqtót^ho ctoén nabo od pMrmtto fdjton 
Jo erávo na pojstné p^č-v rsvznká 
VýoovÉork kvůli » t m4!r. jňřn uohnusm 
Wjitín zankm;

ei doruConcu 00 2 né&fcú od ukyzvirzi [ra.-iéc 
předtísu. tcor/n do«a k rczii’»v ccpověd- 
r»«t< oo>ílínOv> za ikxv rocw * *czí7m 
roisahu nilividy íkoey. VýpovAdní hů:a « 
l métoc r>‘rt uólriu»n pójíl/nl znrvkne;

- aJ poCúiWi ocfaícMpwwn cd p>,íti-a trráou-v 
ppyotzelftm t-et*, peástrvkem. z itívcuů ve snv.t^ 
zákon*

6 enom doruíarV oznámrl o oínUn,ii pcjfánéáx:
ptoW potsíidar, j důvooi ve smyski zíkena. 

e uc*/«itím DOřStnébo cndobi. nesoc#i!as.'4 octav* 
se zm®iou vyse poMtnáho na cai*. ocr^tné ot'co 
ď a sílfi-b svůj nesotátos azdiitoa dc 
t més-'ca ode dr« kdy ne o navhovjná změri 
výfe pojsiného doz^tóit 
cohodou
V tato CobodA mm. být uičan o-amjŘ zar*<u 
O-jílSn a zpúsí* '7fl(8mn®to iy»mr.«rv’ zůvuznů 
KÍsWal je cpráu^t k pUamnfrru rvb*r.. 
uvčordmupD»slní-ov. po«S:úr*mu rvobo r^erti 
Ltas:rlkJco;Stfr'.'pftoo<t doWXu. ía ne/ytSďi-l 
*0 tento uíaaárpt tj0 y mtixa oO <toruf.ru. má hv 
za to Jo s rvKrnam DcyeotSe eotáéa*'

11 cnwn prcniaien konkursu iů mQeltX pCjBUvka 
rabo pcjeťflnMto netvi zar.tn.tvr ní. tm ra c-'C- 
N«*nf WířflttBi pro n«4e«UMc mryjaio,.

STTJiiS?1«5*• 1» »» W “"m Z.Í^V. mpcal-a K UBUTV. v comodih... VÍ... „^.eer- r/«...
iC:*'a«M69.0C CZ61 esopriř k^U.y ..-v, p<wiW.,„aWur eral wr.ibj--ar.ic/ yii tur™ V Iru* c«u! ll •■>U8. ZSIM
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Smlouva o dílo příprava k přesunu a restaurování dopravního letounu Iljušin H-18B

-- l-i/ byki pcjsató grcftázano „koodsr-

crowzaflrťůnnoe wc ý/cm pé-r

po oéž bjto popr/ sjMnáno;

10. jupkAs vaHH

i iréafco od riet&igpiaUKsá »cf<»néhĎ i3 c^r* 
**** '*>*** ••**>.<*-aoY*e,\ ocrMxkxAa 

'.O WaiKAOi. "-"-MW prvrl 5CKHV. 
v i*m«* M* umdené -erár, so pcvaíuo 
•*J >vc<*' -ůe pr»>»tnkfl. ž« n* c^Kfr- nomá 
-•a.or a r~;í*.éni lanka tyt počátku fodstcucar« 
<M muy),

i - df*m sni řyacx* osoby nota ď»m
c<¥*iír.i osety pw ws^ř-c

-iůsiupce.
2e?*"' m? C**.nhc ftau.cca

cc^r*. «ery * od poříténeta. «tuaoe
— í .ry oo pr.fcén • c msto půvoor.ta odstru 

a * r*'efr *"• r*0c «*m ztntoa původné© 
nq v.oK, Wo feMfeOft,«

03 1 r'^s« «to ff-e "jtuoc co.A'#ro-o 
na nsstj pojsínfea »4fM PcjstleJ >» cerůvnén 
WíWcu sirtoM, vyppvíoíf Oo Z oiésá;C- 
od ox'd"«'J :ao íkutoírcsa PcjátřA zar(>n 
jaynittmtftoUůív.

1Z z-rar^ (AKITKW Vta rrw.flí. pokta » BDMtfe* 
Odoo^y-Ml « íkoAj vyplýv*fci vflbčr* x^5s! 
'^vmwiavřo.

13 da& žpíacůy zaiíoj tx$4’.6n mohou by* >;'*• 
nux-CT', '.Mtt/vri bJjstrym, noa-r««^ nebo 
D«#smoi ynkXAOj.

Článek 6
forma právních úkooú

p“--,n9 Wftoiaa a váocftty oSaW právní Okcrty 
tV*3(‘b se po>tiM' n-uíi mj pearoov florou,
OC*«t om- v po*Mne -nWř ncBo léshto eo*if- 
'V-' PO*n«uM>. Vvmto^

.. vSíadu.o l so povaha new cfcohoea s«dr<* 
n“* EOjS.-ůrí *net* |or* svává. mtfiou oM 
*~aA''* Sírany vytiíi! ařemaJwfcn komj*.U»ů*<íí 
croatřadW. které :toi pqistnkmoífli áný P«í*Ma» 
k 0 Sbano |ako kc«itU<tnt spojeni (pouin ín»,
-•moř). Napažadé-i Kžssei sdaeniva«flíMbo 
prostteíifchdn ůJteoiCvnyi *onv ikačnfch 
fi-osVedků h-\xl po jaho obďfcrí o pmrrné po- 
brxen' ct&ahu. "1 s? 2a lo. že loto ‘ornra víét^:

•w [|Í^,B 6 žn rt*^ nal*aA« píaar.nO sooian 
SOMar. iwai-rvie ^p. Itrncxi r«i pftemnfl. fa- 
■ r,-- 0 MIVtfam TVíft Být vtóy dotfoutf/v U-^-c 
v pwrme poíV^bB. ><-** ^ r.P,avor-a.

- a POdtAný scdtasii tjn, aoy cyfl v zá
I. 3 tostW pcfoflrólo VTtab. nebo V ZMŽÍQSli 
•"bo<, pof íf*/»3yr a £0Pkflse*fcJr.li IranírtcXi 

k.-ntMcrvď' ryi ftn .^ýJAnou Útrapo" 
oo-ó-i’ aareau ~<s) vweMXjncen^in sppen,

#0OD-éinan V/VJŽI .rflirnatr.nfkonirr.- 
•PÍO cos-Zed<y Itolcfcr' evrat wnj, t**j 
,7A f on kcrrun-ac a pc«tn*cm pc9fil«n$P1 
3 araiMr Ck. osc*»u v so.n»iic«j se su-a/c>j 
OCvítffV. řofem-Ti Skodrýcb u<ja«« a lUbfet^i 
^•JCticč s tírfeo pqtsttt*. Han,j monr.4rix*i»v 
• ifWnu Gcnwnl a ac<AiC'aaai*b obmoftrřh 
r.We-ů T»*p p.cot»«cOy ntnaltat  ̂wwmnou 
,wn>J jVol,: “ C^CaCocb. kO,- p&orrou řc-ma 

Zákcn nebo o-jívna snaiAO.
”cj.V'tpi jti op-ívtan k r-símnó^u ó-cnu 
ird*n4nU t>o.iir*on pqdtVyi-n. n«0 pnénv 
uíiiefrAwp^tKírtf^xiH CobJku. fe 
®° 's’'1'' «ř»sWk Oj i mtotao M ttoufieni na w 
ío to. ?s s Cfconam pojstieie soUUao.

Cignoke
Oom dováni plnemnoin

' p0^ti!MB ario-d P0.tstn.-W>.. popité-
í«nu o Každé ca& oscřié. tc«rá ? p^Wn) vxnkb 
jy»/c> ncCo povflmcat. (dála ‘ůOerá:'} ee
C0".&á c*osi'6(íiiavřr drž.t^ poétovr, Iceoco 
l0** fo3«a‘> tomtoii cbyiqrvi -cW dopcnj-
fod xanky r«a kcrpspcndeóřA’ aďasu iAkxJ(nc>- 
V p>,Blrv. pmiixivé nebo ne Kcrasíxmden&íl 
oíMu jAarmé oznámenou pojsa** V rAia- 
cé. že * Pěstitel sdéwna ^*-c Hfyuosnc^tn 

sr»eo-i !*cůy odHiufl od pc*9tnfca nenose 
P-ikt-ta odprvAc-noK 7a aůalecK-/ (áynaxJ 
2 iViou.-o<Vc pfix)tori‘cdi pfetUn -««»snd6ncn 
nre.-i i4r"ir0 Maruw PaerrrpBli nnhoj 
don.-'o\wr» lovnéž í>v"te!naníi pqtsW*fla nuc- 
l"v** UTlKlHvWr pevůr-onn-j coobcu a oovaž  ̂v-

ža flflibdaré b^amifcín Dot.sTwí o rfnw*
C aumrod ccpX.tiG odeslaná objdejooj poStc-.

cn řV\ rrS»r /i*/, w tlak’ u**

Ki-esu. í koyi y* 3l'esH o dc'uťmi 
r*4w.&i&.

' Blw,nl« =<bWIW c<y«.rrv owciuť*^ pciflo, 
SXVAnátlni SO pO/a?i.(n Í* OCf^^-pg n^Jc-l 
I oofttori ixvde oaAc-i bdWAd, tíassr, oen 
po prc-ážatnheoT odejler. zěífcy 

6 Rwmncsl pqstiílc oc®8ůna oOtsůtoj occ.au- 
frrcM IkMoj c ood&'..>j se po.-4íi^o 2a 
dť-xxj no-tw-sodoa-tyVfwiwnatkvei

'-o s obtůťm.« c^etné 'zko, dnu, itfato
a 'CZSSI pqáIĎ.-d Cwosfl ů vzlá/tu I^fOTúíTi

1

ozsah rátó 'C2sí pqiáién;; frfl cdpoišftjsM

W-Ar. vte». távaxflflj pwtíťete.' 

iv- víýSrtro
u*»Ai. ůartty. o.O(CZO>.'sSdn KWcv»v<h. »\c«i 
.'«» V hOtOVOSli. |C pOtajnó u-TůíO-O v ŽScr^-n 
teímnu sdafnoař' pTfwA>Vn na jí o; 
po^iae vaděný. pe-^nho ústavu bárky 
'ťbo tc. podřevším rproe/eawůteU' ^.t 
PKOMrtm xmcfrén - p^řnSn ppijireho w*

Oiem ;/ov2a!> v^cer.,n na dooeije.
9 Oo«y#.| ecés« && aovtovant pMnnaaxi. 

Dsvroos! se považqa «u dwofienou enon, kc. 
Wc («' e>ií6lř aSeiatern c-.ioc/exi 

iC. N-«.y ■ norera; Tasi.žen 3 řVwnnost Dc^sne 

o^M-ié pcítci aofjcrofi«not; 24si*o« Oyfa 
i^žoia dorvdov,.telím ne pojré. pd^rest so 
W.ah»e zó ocr^anco podadrVn c.m utožrv 
i-ty. i když se ad-aat c j»íor. neocv.í-íJ 
PflosdS.I -.ía« costaon. ooti tato Hůfy na ufo- 
tu. ne-ján nebo Avdtoo .j posia-vjín nnem ťúly 
-*,oi7e nWaOJtf pracovní den.

za <»««"<!<' <*-*"- .*é»sv véclky ,akc nocaur. 
t«re 2 prýiď QVv-COŮ

Clínskí
Hranice pojistného plnin,

tflo-m war^a wyatbého phén' ,e stanosona

wniev.* UNtwÉWtfotkéf.víréapcíSJrtt 
na véaami ccoovfdrisc:

3. rnt p^ití-ety, rlr>y, l6 vvtčřr^s nj tK&ri 
ohínf ž |onr>e ccysvlné událaM- 
2a pVK Dflstncj ixiansl ,epovažován v** 
oťpovřdCGSt: roátáneko í3 víechny íkc-cy 
vírvkté i tálo |í»Gny nvoo 2 \«e průn. pcMxJ 
inaa r«n n^siu^ s/.*hr»J. daacAd runo ýna pftna 
sov/tWisi. brv círecti na coá« pokáranou. «?v 
•ořové Skoda), f^n-é ikMa v?nka ofcamžtarr 
v« Merem doSlv ko wnku uW e*ov(i cdíomj 
|e rwnodný 'Oísííi pst Mne ochrarry fjfdraiy 
v okflmřt-j vxnťoi pnvr' éVccy,

Článek fi
Spotoóáest
1 Spdtóůast i" Částka, která. v. p;,meny pcot 

na Ctvas* V2ňi06 Škody
‘ -«■' nn»wsjetWnj se sc<iaKa»t. odeůtí tt 

fll vVíe rocení v pcfítno emletAd (rf Každé po- 
t-str-o událost' oo ceko^ výše twstntbo clné'.

: r^McMboot výée Skíxr/, xa kterou požadyc 
PcCkoíírty od pcjfttůrieho nahrabu, výše sednar- 
spoMJíast. nev2rlk3 pc^stw povrrost poekyi- 
nca ptwtré p*rén>

Článek B 
Pojistné

Pů)"-m .ne p-a.a rw P0|W" 20 doU. dů 
O^JtíoL 5 vfcnkcu p/)Md&. kcy xáken n«o pc- 
«tnú STícorve stanov. Je pofttteí 'Ok>ž. potcl-* 
po jobc 2*vku. eyto-B íto-náno jodnonlxovít 

P« -tne. ttíoži pr&Mal leonordxové pcwlná vždy

^an-1 v paissrd smir.u.-d víed-ano /nak, ;u &..,<* 
ne považováivo 2a bň?r>é pc^sine 
Gáž.ré pcýislréje srívré pnnhc dnapcjonůrw 
OOdOb a \QdWj/<iít {.yéilrre onon poůlki. pc- 
rftid-. nen-li v p»a1r>é sn-lcové iwwd-iSo prak 

- V pcesvié tmbuvA te cofadnoi* Je pepstnk 
1 p:|ivsú ve artátkóe- J&» e^yfno -* az«
-■ pcyítníhs \« splátkách rvc-.i tato ccooaa ••*.■ 
na pojttné obdob- a pojaitel je ocxév.*' klovat 
(tfražku V procentod. /o4né» pcfscwxj. Joorci. 
vá iCiábry pqistneKs jsou Sfíatne -/io, crvwn 
diem cocce.- uvedených v pqistná srúouvi 

: JrW t»«(nř< v ÍVOrtCA 5 Utvflboj ccýstr^>o 
Oc dfOj Cíit ne) z mteíce. hen' pcěinsixot po^tBi
Dcsky-ncoi poýaťié pbén' 2 pofhtnýcéi «M*C*I 
no»taiy-J' k (l«^é prodter- -utv> 2 pjjstných 
vajmcíi kt(Ke vzoMy 20 bodných urdosi. 
nastaVch v ůsbé p»odW'.i Totéž doáati*
nejstného nebo spíálky pojímáno 

č Po.ctne se cfx-rcV penroo pohrne sazby, -t 
•v> wliadé WrSerocti pot-*trvK-.

'Yw.fo.si'*'.: powíídt »■ 'ciovovi 
nan4 ujadnínojnok

a ?artí*r»n/n pcéonwr. atrax-ii pepita
py-Wc*ec, rva pcisiná v pote*, v utkwt co »;oi 
vírtMy

9. P»M.ta ie opr*.nár, pmůs'. 2 pc0«débo
cl.žne částky pqaCnáho a i'•* sptetna ro^edr.vy 

xv víecn p~»!téT. jebaných s pojsiiieenr. ta M 

"eTý-aotBbVyOhďAnížDcvirriyčhf^titér.' 
tc* po^ttnfc vpnvaietk s ptaccw paetnéne rni 

oc,’ť'!d právo požadoval <vrw; prociví - •

-ab r-c«.-.i-» ck, HHbdu ooptatklj 
ti Ptraťci má C»Svc rtpjé jorsvtl v«^i oéžror-c 

cc^luko <* oí.4-postně oUJob. ffrtůr. i: to 
cbecrrfi xávaxne nrá-av p/edpsy. kteyrv se 0-1 
'átvaMikoxry-^ooccpovtehor.tžaskdc tocc 
•iverri, vévnaslar.jwvvyéocožfltncropiTer.. 

’< V pcidt~« smkxA'4 ">ižec^utit« vynesl &car. 
“°V J° řmCna pCtBtného -Oka v »ůb6t«< -.a% 
fci>«fre ve itar.cvto.yp rojMlvr BHaM-o .,ž p- 
výpoesr po,atnv.o v n*ce ao dcvolavht ukev^c. 
2'nřrty r.aka v t*r«é)«j Jrvanř pcfStén.

13 CcjtJe-k - línku potétio . dvatedku léccnčvv 
>«abv provomdn' frv-ceti r^bo výkertu ora&i 
c’o rto bytt Ddštánl efiOnéro. nPežťpaQtAtf 
R--VMnĎ až do kcr.ce pcýstného cctícb ví kt«ů>! 
notyla sk xtótoj! xsriku Pflplténlsdétera e sr; 
Kálána

. < D^do >. 2ff^<j po»4réri v důKecku p.otMion 
kerwuřví na nH<-ck pq.jtr.tva něco «QiStAnvio 
teco xmv«*řn návrhu na prcNaíw* korausu 
pro red^iato. rr«,ítKu. nét-ř pofaOtal p&*tno 
nž do konce pořdndho otodoo. ve kterém nv. tyj, 
--iy©ínos! ?**'!, pqtíléní sdSnna a preMafcvt 

•5 Dqde-» k xanku pct*ár odrť/tutrn pq»yr«ho 
utnfln nálež, co, st,:o» oatstné ařdckďeepqs.'. 
<v»tc oďcoo. ve kTtttyn pqiStátV ignldo.

'd PC*>UJ (• ixi^t&vs odpovAdTow 18 íkca, eypr,-.
.-afo vybčné ; vtast.KJK rrcvflte véc a pqtB*r. 
xankno . dMeifcj /min* vteřfrvcM této v>*o.. r.«- 
už poístllet cc^tne co kence Dqsn-i-o obdetv.
.» Harém mu nyj wutečoss; t**jj cciStir-t 
ticělene a prckáara

1T MBSUnoé Pofetná jdacet n oů>sa tiMtoo 
ť-^Stán trn ccpici.v. ré/eX p&V'* pt*»fné 
co vece po*st/'eho oeccO. v -am polina 
o&icat cjsiůa

P. C*qda-» k xár.ku pqtólír. 2 Irrýc- ců^ď: na-«jt 
to*»Wř* M*ar.Ď až dc k<rv^ pqsnabo ctoctx 
ve kterem m.. b\m skunčnoc; »-*_ corítř-l 
cí^arera • p-Ouijáre

Clínek 10
Práva • povuino.li pojistilelo
1 Krcmé cdiijh qšv sta"ove<>yrlt rvávořrV c'es t 

' "CO POfStným ooďrrvcrr. yi cqisttlH OO-évrír. 
,-A.mera
<t POŽtKtóva. 2ty eofSMfc a pojítény uC/ <■ 

oc&r&í k 2-wanér. vlnku íkody, která cy 
n-cNa v«st k poir.no udUtosli. nebo ■* v*- 
Spm rc/s#f.u iafc' nauMd<t k temj .0 owá.
"én urtřlo^f cq&lnirM O pCfl«íSn6mu p3*C,iTy 
3 VyŽDCovat tq.it. stínénr. pcAud pq,
* pWStíny h,to Pokyny rtřflpN. nepobyti* 
pqBtid po.lstne plném : událost', jnií r*to 
Oj* M*’Svm' pokýnj xaBiárion. n«o (eycbž 
PMsah nadocikúim r.fl byt aranian. 

t: žédeiiihrídurvSíadt. k-eřántyníppr.moi
saivisiosl se wrívft. S^jrononj ptvsten 
9 KiB6 fvoto nemohly nýt xqttrjnén, -o 
P^eWhO. TyloníK-adyíiOu J*íí.tkld^m 
iZOMdenl OOjgnůho ůiuv^ ro»!it.-c 
P 'OXftanar- a ./#, DCptaJ®: CO může pc,^lnV 
a aoťStárvj sax^ímt naNfco-tír «ki »*;*!> 

popttwa v Cldw a obchodních mstoo- 
Késhhfr:

20



Smlouva o dílo - příprava k přesunu a restaurování dopravního letounu Iljušin 11-18B

Cl 2ád«> 'íMwflou <\S*fc3; ryICO ikocy pckuž 

■’ có»*d>u canáwv néktoá z pc^rcta! po 

«|r.Vam, pc»štĚn,Vn neoc Ohškozerýrr. rebo 
»noj osobou. které vineto nubo má vmkr,x.t 
P^vo '18 t»W,i z oo.ísť.4 smto-vy vznikne 

SWiaa nebo p*Mi!el zbyteJnů vyňa
li# 'ahexS,. Pfijisitd rndixávo "a návaa. 
i«<Wo 'iskiodý nebo a.My proč. osooě -te-a 
Štaflu způsobte naňo \y"*ožor« naklaď;
■vroleta.

í v souvrsiostis. RO^CU uoac«:i' jo oo»sflb kromě 
caia:cři práv s’aro.*nych právními p'eefc«s.y neoo 
OCí*«iy^ COďTtóXaTí DP-BV/í' Jímána 
*! oo^V-^u! ptniWz pcjst-* imío.7/y. byte-* 

p/iimco ccfátné události skutoénosi o která 
« dozvěrift aí po vznětu papež*
ixlBíosli e W<rou nemaN Tjrttfl prt s**oavára 
DC,<3lfli» >«o /vbo zmfr* v důskx*u umyj** 
r«*» z notfeabui Pépravdtvů neto ncOetoé 
zocoovfaarfých piomnícH dotazů. o psOtte 
by I# znalosti tálo Wutědnosti v Op04 icavV-j 

PoJsthé srrtoiAy tuto srríouvu naiza/el. PaDo 
H uzavi® 78 taých pcdmlnok,

- I ocrflnafi i c*;*mň vrfcuvy
cc-ívnéra oscfca u/odo t/ ixlatnovcr^cráw. 

'« 3'*nť z CQrSUm vAOcmé nopravď.-a n<Co 

hofcé zkrášlené i>3aje týkají »rozsahu 

TOiSino -tíaucf. "?bo podoistné joie ?ý^<7 
to této udílosii z&riůi

C| sniřt i>o,;sm« pyiAn. a to na rolovou no0- 
notu dozví-* ře pojistKel až co vzrek.i pcjismn 
uaitíost že ra iw vzn* >iebo ne řvůtianf j*th 
ntóe-k,*, mcp v*v pncsuitná okdncut. která 
r*-M p^zltta oznámená noto «t«cu mvno 
W cro ncp-awWj nebo neúplnou odpové* 
nfi urateráni ppistne smlouvy $S6t; pq)«n<J 
linsn |e pcpsMel oprávněn snOrt pode to-c. 
laky tfv měl tento rozpor r\a vznik ptý&M 
ucalost a na rotsan p-wnnostl pofisrfele okv 
Usté"ovKnt ph-.men a. c a c i Idiote oOtlovca 
se týkatl zvýšen: nj-io. které v?i*k)
v doM mez pocarán O ndvm.; 
ne uMvtsn Dcýsme wnkyjvy. a které owstfi* 
v cKemí*u t/jat' newdj n«jy<o jpamc.

Cl »'*• D0.3tn« C^én. DCkuo pc«stnV conSlě-.' 
nai: poskĎžsry peruti' p3«rrv3ta uvedeny, 
v 7Akčně a v ostetrich orikmfch (^edptsecř, 
n*bc oc/rnoet. dnfoně poiíirKXi arriouvou 
a takové ppmšo-í mda podstatný ’8m no vzn*. 
pcyatné uttfesti nebo n» iot pnkwft n«0 
na zvolen roz6iy«j nadadti nebo 
r-a fliíten r«.-i trtení výSe pofairóPo n^A-i 
net>c na ztUart nebo zne-nořn&n vtetníio Se 
r'r'1 rtl^t tete ke 7ý*en oprívowpei, něrdm 
na ooyslré ohfi^ nebe rozsahu Škody.

:s Kromě d»í-cžt ocw^ost stanovených pr*^ýry 
0/opsy neoo poAtnyml pod-v-karr* jo po-sote) 
noímen jefnůra.

’ • PO*-^V*-nou« zbanz. o pcWtó< - p/«tí uraden-m 
«<$!' .é sntoj^ pformace o jvusUťk dle §
66 zí-cna a o-Voi trvům poiotne anVouvy 
•ntaT-iace olo § 67 zakona; infcrmaca ficu 
pow/továny zásadně v čeeWm jazyce

2. oojatnko/ / pojiStěnérY.. p-avaiví a Citfnů 
nnex/recě! na véachny ptaornně dolary týká& 
se 8-<k^va-«-j p/^ásvr. ro pwe. „ prpaoš. 
že jde c aněnu ootSiZr 

• zaoezceil iContílkoo ^tnků pot* Ať 
v rozsahu stanoveném j3-onam *r**co 
hrtúítiOT prévtwn přadetsem 

O zuO-cvff.ai rnUanKv** o skjtc*x*lecn 

tyt-aca oe rosteni hynokýcb a prA-rkckycr-. 
esco. jaKoř' o SKUtajnosrocn. kte-r se Oozv> 
or. t,^xM'.v.í pod-ěm. fiho scra%« 8 06 
k^aa- ornsiryoh uoakůi; Pcjistitol rrúže 
posky’n(*a ryto mtcmiace jen se eoiřtencm 
po^:íaú«j nebo pefcoc tek stěno* r.tóirU 
pravtv tíaapa.

lěliok 11

'iva a povmnnsu pojí.laika a pojiitěného pft 
tav -ínl pajietné smlouvy a v příběhu platnosti 
ijlstní smlouvy

Prísfnk 2 rq ?tený prou t>' uz&.van. ocysuio 
smřjuvy po.rni pstmnů Mětf c<8»in« víechrv 
/>-' z^ímé okolnar. xteiéjscu jxxfctamú txo 
chrmncf-irs pršeli raka Zeýnéno sou pc-mu 
Ckipovftdít pravdr^ a ^pmí no vio-my pSanv-é

dcíazy pQist«Se t)*ařti so sieo-kvanoio po«i 
twi. To pWi' i v p'-pBdé. 2e ;dc c zméru poiAtěrt 
Za podst3tnů se povážel p/ nzUent ckonošo m. 
«ě nu?'vh/ ne roznodrwii íx^ttee o podmikích 
uza*erv fxttWrč srtoinv. O.otc*t na <t»e s«- 
pojtílal ^tovné a pfcorrnň plál se v j/ podé 
pochycndsii pcvaí^l za podstatné vždy.

2- 2oooo*-ě ppiatnV něco ptjrtléný pT ípdri&vtr. 
pofztré smiav, nebo z nedbalosti re-
prai^vě nebo r^ná oserina «03Cftzy otiOTelc 
V<afcí se s*avav8ného po.«&Jífu mí pcistíel 
právo od coatrié smíchy oSUouck. i^slljé 
fř» c's\<Svťm a tírtnom icdpovězon' dotazů by 
pojsincu wnlouvu nouzarfat Toto právo nvi2o 
c.t<j*3td uctelnt oo dvcu městíi ode ds. kdy 
lakovou rkuteOncat zj-sW, jriaě< t*svo zarAns. To 
pla.11 v p/iliadě zrniny poiitna smbuvy. Pojstiirf 
může od pojené soio rry nWmpt i po vznfcu 
pustna udáiosl
CcstoupéfWn oo smouvy se pojst^a szrtcuva 
od pítolUui ruíi -cisxei je prMion rfl.poz^j 
ve bútě do 3C dnů ofla ebo odtskKpeni od po,s? 
né smlouvy vráll zčtíacač po*sl-e. od kttrůhc 
odeiío lo, co jž z pojitém pWi řTevySuý>li tasi- 
ks loho. co již pcpfcfri z cepít6rvt*4. vy* z*w- 
onneho postního (pTtoadně s-tferWho c náklady 
RpcjarM} U vzrikem a správou pt*SlěoV |e ppi- 
tě’*/ po.fltwi ve ihOlě 30 aro ose c»ie odsicuppv 
cd pomine smeuv, vr.it ! čňslku. o kje<ou clnři i 
pcskylnutť préslletem z DWěri p/n-M* za 
[iA.ce-,í pojaťxJ. V pěpodé odviocpon -terot^cfl 
:e smlu^nfch stran je po dtéci oprévnén cdattl 
oc zapiacnwo pppnvbo rakJady spojené se 
vznkBrr asprévcu po^i^rv PaziaWvyíi těchio 
nákladů -etw zjxl&iti jopcív výpoízu i»* poiisétrt 
vsaztenkuoooteaú

3 SteýW pfsvc oestove" oo pojatné smlouvy jako 
poiatíel mi za ootřnbev pot«e costavco 2 
po.istnii. jestlžo Tru pcjBlitel nebo ňm zmooiíny 

iMtjpco napr&dvů nebo nevuln* zonoov«éděl 
jeho OSemné (k>!iUy týkají m **dravan*ho 
DO.litónt

■J Po.stnJ< robo pouštěny pA uzav»-A» 
poislné trrípuv, pevm irrož/vt pajptité'- nebo 
)m povWo^r. osobám posouzen^ pc^slnánc 
ruka. zejména irfazkoumáry provozu. ISmcsti 
r^ifuv doužkach k odvmě zoravi, majetku, 
pz»od/ a životnávo prosťetf pZod vznkom 6-ody 
ízaDezcpbsm'. požérrí odvar* apod.|, dodtřova^ 
ryeúp®‘, icravufCkJi bozpcůvx* prérn apc<- 
2e tm itfeeni ^ umožní térr-o osobám 

v& jo do provozoven, k*icrtaii a Mtatnčn »06icr 
pcjiitěneho a pyizety pAsl^nd fotccdanwiiace 
WOasnň kopie poíamů-iecZmke a datt- rffer/^u. 
rv dokumentace

5 Pojistná a po^iívr, jsx/ ccwnl umo^i; po>6Wiíi 
ov^enl správnosti a óctnwii poisaadů rodiče- 
nyk^1 po v,vottr. pojisiného. 2a Iknlo liíeism 
.isoj po.inrr zcrťcttcnt pojisMel vošKeror 
'ozhoJrtxi cckumenlao a umožni pot,zoo .ci 

V cěDoonch a za podru** Ma-ovo^ 
P»sťr,m: podmhkami nebo poítstnou smlo_*.cu 
.eou ooksvrk a pc|dtě-.ý pcvvw p/oStažh ocfST-tn- 
dotdpd o sizíeCnfl výíi rcpiconýřti Udaů. Dále 
ftou poviv* rozhodné ja^fi přoffloS Vžity .lo jed
noho městce ode ona OxuC^i žadosu pn|«iitele
o idůlaV teento údajů
P't*!nfl< a pojitfriý jsou pevevs pfee-nne ozCATst 

dcz zcytefnénc ixíuadj pqjsi-iel! vSechny zméiy 
<te-e rustay nsoo sc P'Oieví, po uzavéa^ trtýstná 
i-rlouvy. lykwcJ se 64mc«ti nfbo prasni-h vrnnj.
[ya «i«é je po/štěrVígwliiůna. skutoi-y^sť 
u.edon\kh v pojatn# smlcuvé. nebo akuloůiosi., 
ns které bv*i C6 sjednáváni po,4tin pufctf*em ’ 
tázáni, nebo kt»é byly podkladem pro cosazzoni 
nzha, «*'iuven výfio pťfSlnAio a uzévéeoí poj^i- 
nn smlouvy |zr<W-zt změno tom, [njHiínrt.o 
a zrninu kofesoonOBř Cnl ackesy).

7 Po uzavřen pestré smlouvy niwn pcuitrik něco 
M>*tfrTV bez si.jřiasu pcfsiliola žádným zplso 
bem zvyfa-vat rui-o a nesmi p7fxisif jeho rsf&e-■ 
ť*zi Oéobcu. Dozví I ne pujnrrV- n«o pp;ít«r,/
Jo rez 1*10 vtoom, něco vůle tyk) riziko ^výéena. 
muď b.#o skutf^nost n£p<odt>"é ixvwr.-é oznin; 
Poř«Wei.

S i:cjistnfc a coiSlěný |scu owina cznamt potcbtM 
bez /hyleftiék-o otMadii zméu- nv.-xj .-an«k po<)«. 
něho rtzfka

9. Potstnik s pcfštěřTý ;e pcMnen překážet na žádost 
bolelo svůj očistný záem.

’0 PcýsmV a pc- íténý |e poynon e poůmr (». ,»b, 
'•odcctiazac ke íkodó no ž-vo:é. za a/, maet-j 
C8oo na jnýcfr hodnotřlťi, klwé by mcřily v* 
^semětem po,oln«x-. zájmu.

11. Pojaírjk a noiátěný ,o povilen obé', abyfc^rs 
uO/iost runaslsá, z^můna nesmi pon.Scvcé 
povrnost, směřuýc ku zmení«y neoezpo* nebo 
• jehncAráceri. -twé sou mu uložory prívnřni 
p^edpay nebo m (tjich zádaió. bazpainKíni”- 
j to3T*rk)ml rvxmar* a/neoc které m„ p,fy 
uloženy po^snolom Pojtslnk wsrt sí-pě! «n 
podofrvi jetínén tfcCcn osob. VztaKije-i se p* 
;íít4m * vtasinicM užVSní ftl povžřvAt mq«iku js 
Pciůtnfe a oo^téný povnen 7áon« se sto-at o jtí>c 
úďžbu. d ixVžcvai ho ve stavu, který nwí* ,? ,v. 
(né osoby ne oo matotok ztjrrena po« ucyžo*at m 
v aotrfim iiWin»-a<ém stavu cto CélSuSnycb pav- 
•Vch ř/edpsů. prov*iě! ixaviOelní pz^-eps-r e 
revue, r-ttiíivK k jným než stanoveným ůdetm 
a jna* než Btarouenym způtobem. s rflD-cetenř 
odstiann kežstóv závaau nebe nubezpeO, o kru- 
-em so dczvěoéJ a která oy mohla mi v* ro, vzí* 
Xfev* Msůoiti.

17 Mcjiilná a poK-érvýfo poanen odsnant oa c«ž.i 
davké pojlwtde vSochny nedosletky a okok ostí 
obzvláště l»ozfc‘vznikám ěkedy. íame^a takés* 
icorc f3 ka škocé wxíy.

’3. Pc*u3 pcjblnlkovi naw p^Ux^r-j hroz. ixooa 
ta povman k ie)nu czMáceri zakroů! zrntect«m 
[«i~’0*00/0 okot-xslam

t-s. Pcěsp*« a pcýéiěifý/e po.<non oznflrr.t pojité*,
že W poá!é'i u ýného pc,is!iiete proh ren.jj p^.a 
němu naťozcot. a Měkl ri4zov tr,he;o pc»s’.1*u 
a .y* ImHii nofstnťho c*nA,

1S. PcjJStěný můío poateupt pertodavku na ptystré 
Ckvtn' pcwze se sou!*ssom pcnsitefu 

t6 Ja- i lednini naOo vědomoct pqstre-.n r^bo 
pftatiněho pntvná významté. pft*» oořuitél p' 
aáfovťnf pcrúěoni poiífViosti uložených peřinou 
smlouvou n«bo právnír. ptetípucrv toká k ywaán, 
a vědomost' ct*ěvr*oé osftoy nebo osob jedn^- 

z K*ch podnétu n«x» v jcjch prccpéch,
17 PtVtnb a pcjftťrrý e oo*ten umcžnt pqist-m 

akrt ftvávo uda(ii pode i&crji1O1720CQ 
Sb. a fého smk/^u-T zjyacx-/ai<é‘,-T< spyu^van 
occm.rKy slanr-mna zákonem zp-acov.i’* c«sct> 
rkSi Ů34.: pro úí«y powírcn^u bonccti a dalíitv 
souvwycich finnew Kanovcných zénonom. a 1 j 
po dotxi nozbyině n-tno. k wiitn p-«v a povr. 
nosti plynouctíi ic závozko/éSo právního vztď.. 
a dálo po dobu vyplyvajvci z obočně zAmmýc. 
prévnc" pťodosC.

článek 12
Právo . povinno*., pojlunlk. a pojiiténého apo- 
jone to vznikem škodně události
'. Krcrr* ca^Kh pomnout atanovwiých právrAm 

tfadpoy nsbo pootným potahům ,o car/ifn. 
s/l vznítil Skočno události zemánc pcvťim:

-i zaŤBtezmméni Škody nebo vsskírě možná
opayerJ ONA zvát Sov** íko:r,
a zajrtH ocvréar* něsteJných Škod a pénor 
postupovat podlo cekynj rojstfion ttítn 
10 ponnon si tyto poio.ny vyžádat, pokuc ro 
c*<vnost) vmuifkv,

K nep-ocSsnC polo, co se dozvěcél o vznt.u 
škdcJy. inkermevar po^tlioo pSsmré u-lc- 
foró^y. v eéokťcnické prdobě. lW~1->itfty 

leWaxBm. U <ic£e <e vz-*u ikody 

Za KáSeni vznku íkod, ZpŮMbom stanové- 
'ém potaXeMm w, po*aJv,o vflňnů rMáw 
vo farmě eftomné. Pokud byte íkoant 
oznámená .<nok rež páomnř. y. pcjiíérry 
uov*»n toto ojnámsnj c*r« jtété p&om.-e 
na p/tsiuSném fomuttů ppistlMt) -naksomá 
za to že hláAen noby*o uínAic.
I^emna cznimwi muarobsahcvh! atonoi 

ná&lsduioudRe
•JenMkaci po.tSiěneho a oo4,a;e<^.u 
Patu pcisné smkxny.

• datum a nvsio vzrwu Škody,

datum řkodná ottoiosli, ,«-í ccxítínryn 
známe;

• rozsah škody, vfatnějejto vníts,/,
• (XJCteéhuovhodáie
• ífilo p**.-', je+ ucSos. áatfnpD pftskA-v
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•ifXer ™ nct-c jřrlm přbMným o-géren- 
půeri-ié ofnirmn ,rfo4 -wbá»í»«.v 

tmi#* J vyfttowárrtn wMostí 

o* dát piavdvé vycvftlaiV o sanitu yxodhí uat 
losk a rozvW jfífti rtKleoků. a poskytne*.: 
jakO,fcoiv ntarnaa. která ja catťonrui ke zfS 
rio ukoncetl vzriku Skočno udfltoTO a Škody 
"«0 'OZsatw

>1; Jj/edtoil podmět nezbytná <fc*5ody a doMacy.

«»* i»p©r1t« vyžádá 
' poskytnou pcfcttfll aooCn»>06* puťoo-x*.

ke ZjiŠtM p^iy a fOMto ítody.
• '*svf*r&<;atíyzan;<apcafl!3:.azo>7r-A, 

rozsahu a raatod<*?v eknd-ié i ů w>* 
MW6KMV.

5) umožni pojlBlItei' r.*fc *n pcy.í/o^yfn motům 
tmúótr, Wíeri ren-žných pro OdSOuzan 

[Ai»> a rozset*, zcriKé řkccy a ní-cku na ro- 
fstoé (SrW. vtetni 4)N9*<v * úřoOrVch 
sosj tyka>eeh M Scxz. a Sxod'i udábtf 
i pcébovátt kopt

- • r gr^fre stav ztó*ooecý Skoorou ocítosii Ccz 
ac-jhlisu ccřsrřeía -ftc&e vůafc po cioa. is-x» 
ctí od orném** ikoó-4 udábsn pofcntť 
To pokud 0^» pol/TO z DezofC^osi-
nfctv f>yeovl<ých. (toifcpctyftnnhn -.cyrři
závažných Oůvcců s opravo./ metelku nebo 
a Mftťanénitn (ano zbytků ?oCf ďVé. V ifcdvo 
^Wdecn « povinen zabMpett CSCéUtateá 
n>.«y o remanu poíkoM*. nap?. Jeiremm 
tmuOoným polt* rvCo i^ými vySetřOvacím 
oi^Jny. toWgratocyin C Snovým záznamem 

V "» /*<Jod* fídosí 7«x«ofcctouai naoo 
p«amné aOW a i/édtoíil vtečeny «atf«ne 
r.lcrmacc a dcfcunenfy 
amémfl bez Zbytečriého odcaou orgčrírr. 
Swiým v l/asrřn nato tfosnttovím Kra*. 
í»oř hwtekfimu zíoiremémj mrvu vm* 
udilm: W»4 nastala Z3 0krtros!'na6v«*».i 
oth spácrviri tnatnono ftrn. noOc přesto loi 

K irfermovet poStaMtlAlo o urialněri nároku 
na poýstné {*<+'.' u DSjWtato z acuvsosti s-r 

ud^-vsii. a oalo o zpÚMOw vkoM 
cío&Kch inaij ccéKozaruivi rc<*s Ůř/Uu 

2Í 14c«0 O

6 fůr ami c©l»iitw. Jo poStazerý uííain) nitek 
na natradu ik&r, r odpovM-oa’! r-nj<i*'^o 
?a Akadu, kiwd by menb cv pQiítnfo odSto;
TI, ? sýic?t s« V '^tólnůnáirs, tvá oku a k is*o

^4.
mi oznámí BCfStW bez oďdůdu Í6 coAkozeny 

itíaifíqe nwok ~s rértaS; Škody o sojet 
i«o .sntfvi pflsMného c*ganj 

ni omámí, ?•> v eouvslc«i se SkodHsi jdáJcí*.l 

oyVo zanseno Ir wW raso ooskvtn^i COa* 
o výOůrv t»a«/nhc zMudca. ktaiV*> a zvo* 

ItOni-l se o ^7«f* t*oi pcj»!«ri*rii a rtu- 
motfít o jíiíirti a výt3»3tcj řiz«r“ 

ti postupovat v sc^iadu i pf*yty pc^setw 
V tpttfrrSrV nároku na nftvadu ikody 

"to p3ját6n»Tte aoutol čapou « powneo 
sOĚl: a coem/tnaí po,«li!tíi baz zDylaínaiv- 

ocWadu vsékee ikony, podíl* 6 ctoanmoan. 

které buoc V donfl p-avr, vAci Cmrl 6 zastat 

tojOj. a vo4«cn! -MtrJ. »-jAy atOfxtOri-. . 
’Vtta mu OjOoí sdMna ft zaséra
a to la«. aoy o-yto pcisiiist urrožnůna na iyS« 

t/.ocftrS oooar. ů ikony uínnS 'sagovo!

Diía (a poMnen 'Gen se účastnu a pcsiupd-al 
v n*m ts«. aby víc byla mentom* proieďat - 
natcié\r*nůi<tu nfroku ne nfllrodj dkody ae 
uOrrtS tyíní. « on OcOroí r, présdtaMr vyuí.i 

nceVo(»6 PCmuSM uof&Griy ryto 
ncvnTosi', o eost.w-l mer Utío ocvuSenm 

ccvfťosb i povrtrosti paýatíate ooakytnout 
i^tsiní Un*u [Vifrna soiwsly.t |BocjKzei 
otySvrin erUfl t/mZtW [^-ry*e pť.fn, a tc 
a? na nícvm txxTno'*1 

r; Z3MZ&0M "to :»na-nj Ké-nj ru nítvsJj 

ikody, (okoč ■ p*0vc i» pcaíb a AWSCír.
0| {ŮUt 0Zlti~Ov8O OOsOVWI uořenou oCotnr 

z^.azmm jyív^m ^"dpey 
2 CgíA*. pi by*c ■VPUceno pojílné pS-'4*«l ie W- 

Mz cyoínitho ooWacu omarr.il pqbUd 
}<, u na5l8 poWafioiané vfc Hurou ()cjsM*i 
DúskVl poistnS oňfev’. a vMit rKjdttri |řho r*»ín 
po cdfrysn pAmVo-týcb nwadú na opravu Mo 
.<*.-1 (SOi 1 nutné k odnUanírť závad, kletí vyi-y

v o:bí ktry byt ?Bir.or moíioot i v*» n*«jaa'
.1 iV^Ktíoý ý« poMiMri (v^Wfldi p/ad výcka^ou 

co.-stofipo pi-éni czekizar. m mj svfeto »avc 
na rcíBtna QtT&>

4 V^ottví. ncurrost .v^ýv^r; z očistné irrtozvy 
a z jráiTtc* fťcditoi.. kuv« 8C lýt«(r pcUMfirvyo. 
ae pAmeranfi vetan^t i ra oet«wa a na vtoo^vry 
<»«>/, Ktaré uplatftíf rírcky ne půijina phřn 
nebo nérot r.a nWradt Skoíy 0 rdřx*:iu nákladů 
lylo MdOy rcvnrB oMs.*** za pkift»cr?cec5> 
■*ýon carmoťi ke /minio ik«r< a pw^rost’ 
íiitAtůiti k ríadcházery a nWamr< -tkorl

?, JO'l jednán netso véccntos! pcestnka nabO 
K^tibwno p^*me výaramé. ptW0> pojwtoel p* 
ZŽSTov** pOTuio'* pevévxttU iwíerrý?. EQ,ffimcu 
tmk«Aou Wo wavi*n p*ecc»ssm tataf k lednem 
a védemosti axíunéno osoby natc osob «snai 
Cen z (efeh oMréiu ref» v iefov ormpAff

i Poj fafrri n®m tez přede oživo sca«-ir
cx^stTde zceis neoo z části uznal n«xi sytc/rw 
n3rck na náH'aoa Skcdy. UJnán nároku notxj 
uwasaft ikody nei-i pro coísMce p-mré zft-azre 
Poiíténýmpo-'ner>ro'sr,rois(MŘ řniWvBde 
SkOdy ;o u|ú!rozvin i z |>uíno titréu íkZ pciíWn 
cecc.'&s»'o&N za Škodu, a poistittí poskytno 
rn^tní rina-v p« rdeflenl ic»o. co k i>4w«ců 
íkódy ty*3 naf« by mlta být poskytnuto jnym 
způsobem, rebo to. na co varíkt 'tra: z )<**io 
Kréu

0. Po'uSí-k ocýStíny, oaýetr* netxr niMwí z teoU 
kteifl lOíSAlíi rftcfcy na oo.istní [>»Vi nabo 
r>»c* na n&ralu ikody * nsiradj nákj*oů, po 
vmosi u-e»n6 v t>c«tní emtooVí. a ockud i«i< 
dzro právo po^stiteíe oom lnoul pojstne ivům je 
po.isiiUf opiavnon snJ' uriwéinů po>s'nĎ »-/ 
s to až ra njovoc hoďňbi. *o r*c<o!i, potud 
PC&tne podmínky stertco pro pcuSon' takové
jVr.imc*‘. j”r«. eenker

j. <’tcrri datfecn p-av etnoovEruTn [tbsint rrod- 
póy ntíbo (>rjaí»;mi pcďnMkami je poiitftrrý p>' 
•/znko Skwlna uSétoitr zeýnóna ou-iřmín D>< 
ntprntmS'' 0 stavu íot/at raSaíwui Skcdna

Článek 13 
Pojistné phiént

Pr.yK.-t pWn> je splalne co tó (rtu po u*fxtir 
ttVen rutného ke ZjSižn rozsaťu po/rncůt. po 
js&W* pkiř. Sntfoťje skení«w, piovAa pc»Kal 
julAS' inhn Výllariky nplArfUtné rntv*
RczlctWo-l o ďrrod;; nabo ‘A’*’ ranrady ikody 
přftj.-íný orgfri, vznka pct-Yiect pcoxylr-xrt t» 
[stné p‘-'ťr» a? po p»ii»v mc.! 'OZtioďMí [»sáÉ- 
néno r/ynt, Po^séW tftéri jo t&a/tít do t5 d"ú 
od ptedoitn roznoffut/ c C*«vn rrod a OoUŽkZu 
Atronalcmceft er4v»v moa toneťo rozbodnuU. 
Satfbni musí t^t zanijeno bez zn,^tečnano co- 
ktíou. Pokud ne«n'ží cýt skontem toto Sstf»y 
do f mtekiú od oznémart popMné ucak»t. ,e po* 
tO«e< pc.v,#n 304kí ot'S>nůr- oseté důvody. c*c 
kierá nelze ««'o*t*ccoůt Tato ř-úio <-*>«• .x 
tetami ?nr*mnZn«rv> nnřv» 7n?«w z rťiwx»>. k-o>o 
jsou rvmo *év ptýstileíe, anebo |e-í v Oislecku 
•zréru tke-ano urUkttB wvMů vyíodovfirt ogi»>y 
pcécle, hMtekého tSdn<vW>i sborn nebo ctf. 
Siil- píůVí^ýcb erganů cretd je-k vfrdero Itfeoi 
o léřradř Skcdy nebo ttasbv’ BUk*»’ tx^Mnéha. 
DC*stnikB nebo pcákczenébo 0 [né osoby, a to á? 
do oksnžiku staňte* takovAm "ySeorováry. «Ofr. 

ťostnho atfiárv.
S. Pcpstní pinér* o s[»«rě na itzomí a v n-tní 

Ceakí retutVy, CO*ud rto- msOne^o znak. Po 
t/epotet azi méry sa prxiJje kusu olcaíré 
.ybiaSonňno Častou nfrotW barsou ke dri tanku 
oostnů udóloso PoýstMaf můžo v odů.cdrénýc' 
-rtv-car.n romodno_t o pcexytroti nstuiSbho 
tfZííi cfxevci. noho vyfnflrou véC’. 

i MfrT pcéyérty, rwp poškozený (* pcvadfin 
opravy n«xi nahrmty sou.vs«('() a ocitnou uaa- 
l04t .-o Jůkcna nárok re oceoíM čuM z jyioarvi 
hecřicřy :<Mé ’0PW). a :o txití v cíne výt 
neoo V* výS' krácené v scuaSj s přWiAnyn* 
usiancvrrm r.«Strbo zflkona. pasfcyíne po.triitei 
ptién ve vyft vyí slona baz pfdWné Č4SV/ DPH 
na ja*? cdpoint mí pqitifrrý sisr-ek) nA'rk V pK- 
raoRíb. vdy poiíUny íanto na’Ck němé. ooskytm* 
pqBtittt prirt ve vy* vyčůJené vCoiné DPH 

l doisirc nerí v prodbrK r vysfcír*; t*ýslréhn

WVrW
ar 6«mu) I pmdiýTvwn c vAwtnrrr. pepr opv 

KStném ž&tv
0) cok jí poékozrriy rwsofrí po*8t»l«* aktcSI-> 

toajn o pertéTrtm ústa>i. a ůsé ito., nebo ud* 
i«e, na n« -na oýt výplata pc^stnan© S*ti> 
p^uéoanai

O pokud pcŘxozsn, ropootyl úsaje
nutné k o/Vert wtořnost c^arnx ctotcy 

di cc dobv do doručeni Dra/cmocnCivz roz 
bedme &rtéVí organu. *d^, rozrod-,va 
o r/ř^xt.i r<řM vyti nabwty ftoOy

6. PefaKci (o opmvcén vvjtati pepstniho phí«" 
0-»JŽ*. jflítřze
i eastite Docbyorost o opérfttttoaii vyioity 

po-srního ptoéev, a to až do dcoim r«f'«* 
nychdúStážú.

r} orgány fiwvé v fasuw fi«n ;ansi‘f »c*i 
PtáStdkovi poiii&vyr>, rot>o coitoze^e^u 
6 >ný oeabt fiZenr v sovMtosti sn řtadou 
a :o až cc ekencon tprsjtb Tzcn 

t Nemso, řkooy tuši' octsnw za pcydtínano 
:cr*o7(rttyr,j. potkoriri v*a- pravc no pojřinn 
pHirí proti pc«iwe* r«m«.

Clonok lá 
Promlčeni
P-ávc na pbir. z poiitín.- se orcotó í^oozce,. za V 
«o-y. prortčec ooos P'Sva na Kysiné pk-*^ pedna 
bčžet za oděn rek po vmku coýstné udScsO

CUrtek 15 
PTecíiod vtůstntctvl
PrítuO (6 DC|á:éna odpovč-^iQf.! za Sodu v tor 
v»sk»!i s vfastncMn. críbeo, nájmem, leaurgan 
užwáněn. JbthiAOj 6 jný'" (XVík.’rf»rýtM raktfldárWr, 
s 40 movspj. na poprixie napftaotazí vtwntaw 
Wjťrlr) mv-iik.,. -a -iwý píptílté pw«, i pcfStre
pMrtfvdMeraoi pa^wn* v.dáir»t na twroo ma^Tk.i,
pokud oční v pciislné sntktné ujocrSro ji.vi

Článek 14 
fte&erti aporO
-f- vmku spen- mez* oojfitlrtMm a pc»íV)-em nebo
í/j*iCťri/i> POUŽI1 i»ů »l»V víácbny dcslupri. 
možnost l tcm.i Bby byt seď *yí«é*r 'rvnoo »«- 
to- JestUe s* nepoáa« r/*£ t wer jmímeu cwtou. 
mole ocríat poslitkt oof«r:fc nebo co-í:ů-v 
na t/fcUSry soud Csské rsctoiky

Článek 17 
Rozhodné právo
Poá6aiá smlouva a {va»*« vztar,- z n vytJ,v5!C- neoo 
s li' souifecyta »n hdi wtfcten TMam Cesta ‘«xrt>itfy. 
e( »ž bude t6nto vzum coaouzen z i»k*hokci prám'.-, 
lituu.

článek 18 
Přechod prav
’ V7n*tío-i v souvatcc', s "Wi‘ neoá nástiíju 

COjslncx!udák»l) Epfáw*« ceotxí. pofáténaTu 
n.vvj rasnbé. idMit vyv*>?iA zacTrahí-vec néktasy 
ťcfi poému prí/o na nátvaou ikody nooc f< ie oo- 
dcc-iě právo. r/(C'Ozt'Aí.o!c», pbérV / po»*řr. 
tc<0 rré." na rvHSfcf Glp. a to aí 05 vyáo často*
Iť.e-e pucjtiiel Z D-'.iAIV> Cpfávnčru. or-cbC. (xy' 
Utnému nebo csocé. klera vyrvycíla nchlIHiM 
nádady. lypWJ a to v nswtou a za -o&růvti 
sler<jv«*iyčh zakorxr.

?. C<íitot «1i?é DOl' >BV>M \ra\r rvi no_'<uíi č’rc, 
f**r*i jní cbdocne rre-c vm-oo |a pc/n o 
poofepova- ta* aer* pejsmoi mo* sOů p^rnu teto 
páve

3. VzíkÉi-l se osoba. “!«ě vzn»» s-cf- jetemu D<á.c 
na náTíadu ikedy nabo K obíotv-é právo, tkk 
to xvttrio p-a.a nebo toto prevc včas na^tUlnía 
ntej-aa (rtihčst anebo ýnak zmatila přocbcd 
»vý«inarj-; na ma cvattéaíw
ctném z paWW sr^teždc výfis čwtc'-. Wem ey 
,r>«* moni r tkV Ta»í pat' v přend*. že o*»» 
kssré v^r.Ko pro:, yndnx: pravd na níbvoi' Škody 
"cnc jnó obdeirve prflvo naziť<v!>x‘,.i doUady 
d-o ifitatní.* Uátcvííc p*.., i*--atiickc robo 
*ym způsobem zm^tauptatnirt e v/mcOuh 
iohoto ptává coMijť-i-m

z Jesítžamatcfřiínýwi*ooíkoziyvyr.jreUu| é 
cuooé r/avor-iN-actn u^otace^e Částky «•>«• - 
důchodu -rhc r* ř»oi6v>«i .>**•, Vftitity t*o51 a.n
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•nc prfr* ha (XftMtta y crmM }6 „ pa*** 
*o tutc castvu zeptali r«j<> za nfr aMžo' rtv*,*,

Ol vyfcb *íon Ď néřsocSj JhedV. *w6 Ď)fy 

ZWV' *** |ř **“* 2W»8M

6 ***• wnMo c/oti jnámu na
O, *DOy ob**-.* práw,« rowyia

P°^* J**1*2e "«* «*<*wr 
dA-yxU-Mt- tu* jrí,* cqlat 1<*> ve jmwtu 
vy^^cWrých oO*avc' a odevzdat m„ dc*»dy 
r»y*tno k _Watr*rs- riento c*a.

článek 1S

t*ojlétóni v« p'o;pěch třetí osoby
VíTaii^f* !• PCfšt&i na ocfrw&ioai ía jkoo.,
** *?**"* W*®*®. vSan+w všect-ra

^S3S^“p6^k,a'eho »»™*

f* v**'é PdfiUrérru. CetoW pr**, * ^ 
£jj£ va3nu •* «»**«« vykonávat couí.

3. PcjistnA je pomněn <rtorrr<*ar pcjiiinano 

o Seandnf DQiftén v feho p,«*«*<* a o zp ůsefcu

CKinekřO
Zpracovaní osobních údajů - 
pouéBíW subjektu údajů
*Ja /MSOA a v ícutadj se Zákonem C lOVTOtt st 
«*wr«ié > oeaty** GwiV3t a
*• sc*6m Bfia^acskí p,aha2,
Soíif**??89, tÍ*‘0?,a Kř*** «***«v?S!rtw
od*o ty.**** cacb a Vtfermiáe, o D-ávec» luUtfau

***** “*» 2P**vaS 

2**? udBjř ootttfcp Ganorafi Po,ir,*r,a a.s
JSnJ^U* * »P peírv“ 0 ^ “Chovem
'rí.cruvcet. sie^ii jr.ko o Usaieh tyfech se *Vv 
,jn<‘l't- c°řSr*u pouto § 35 Zikpnai 363/1000 *.

22!S**L

^ 7 p'3v*cř' ******* tUtenyc*
W0**1 wc'6i’*fl sc'a“V. ****** u-oo: a c*fccl.

:• ver-ytý. Lttavřwn posout srrtxvv jnmsfu- 
rv-í^pcpíjftTyGonarei Pojífeo, £<

"'ŽIZIT^T PQf4'*vao «*»**■» w*?
™“h W - ***•» P»o potřeby

Zr-BC^áVSt M„, a ŮOOlřKflOV ůoas Cu(ía

'0Bn«rí4 P(*6TOi»» et. a * sr**r» qnxrméé 
V£>)o V****, d I0>>'2000 So ^«nena 
Mrftoví^ ep-oítfoSevvaletel vrorwiu. v Jaké-n txV 
^•Anyv r-c^atosh t pc#  ̂aiMUtrwn r^fco 
vvn pg-inhí vraie-n (Tatí. po,,IV,. peMUny,
^^.W^oaoba.coé^.pe^' A 

OKIW ^y,<c. UdK<o TOO,; pro úCely pc*arGvac;

• aíVtMfl Sb. o portrovnetv a to co deou 
■teaytí-d rsflr^ k aptní práv # Prtmootí ptw 
&cn í« My-azkcusftp právnho vra-u a d®e co 
íft* ' 'Pv«f>CP DrávrWh r/edc^: 

např 24»C" o arctíw«?i<. 7ékor. fvott leciíjac 
wu 2 trsstn, Srvaaft. účeřn1 a dóAc/.i p-aoosv

JSS&vSSS.1S op'4kn&1ř •>">DetfebyktorattaM .itemfca 1<X3ko_ pas.
nJl' ? P0"®1 ,afokuc* C0M*«« »M0í"osí

'^»6'>a2 ZdMadá tyta prováděna ktonKOciko 
ceetw u^o -rohsu Oyt m SOtrírtzP.-^a, 
pnxcckiaCu tí*c#,črt, suctMdŮT. roazharaříbc 

'Ai«WBC»n patrerůn po 
o-.tíy 3 ocb. u/odencu v tfeochořm odstává 

w řoracovarí bula docházet •UomaMoyw*n 
4WMin • m»*jáh4.
uzayfcrwr C0.S3K smlouvy op»av»Vue ot-ího,/

-* 2S22S5Í no

--^-oraCbnoe0^ k,««j r«w kuwtfm

nebs V zato-WOM .naB<*<y p^to^, , sr,M5í/oc^ mon*fch 
Sít*>°£! ®Ovxtnčh .Qátorvpqjaffl^ ^

SS^skssís^
S^'i*s;sr
SSSr^-KSSSKT*

dSle -aerevaa tó ^ «kod^ff* ujato, a vříť3y
O*** pPWovna a.a. rra v Snto 

.'CŮOÍ (Vito na «j«ř<6 do konce pc|«n«c 
^ooDÍ v *** «>cíte k zánkL- pt^wn -► Botoná 
stanowyjr»ko lod-cvazcne, "4 v tamo 
«r«vo -a ceío (cGnctóove po.isTK.
Grri^al P?.«fo^u a*, a zorscovairt pov po*y,

• prrnoul taková opatřo. aby r*,f«to oo ’
- -vojvávnéroou nebo nabsotomu rAv ou
- osobni úía.ům. k jejeb »r** an*n/a
řtrálé. rvswavnflnye' r^amsiar.. k jAj, ,nér,.(
'•íccravninárk, zpracován jiko? i tr'|řwm, 
'^icvavncoAmo ineuKí Taío covmvar pts' 
i co zp.aco.6n, osotnkř úda»i.
ZD-accvevar pouzs provoz a jyesne o&ocr, 
údaje

• íN-orvaMovat pcw« . r^yrer, rozís-,,

-t átánovesámu oi^j
• noMružcwtosobntúlaía^b^zf^

k rúr-.m úíM>r
• r'a«^-c^OM:.naoon.flalsc.*rpT>ano 

ivota s-Ojek!ů ůoaf.V
• «*»/ ki*é pajoou <*> éry*,, os*,

'•m «>da* (,««na řamůMnaosů -svévue nebo 

rc-aecvaleto ^oj pouvty ccd-Zcst powvnoat 
roverávasn;» O OKtrtcft ÚOnKn s8'naoýo- 
tak. o bezpeírosdifcř' opaře^ch k je£h

,Mo Oceikřto trvá naonxřzcnE 
Po akoodsm nmteLmM neoo pnAdtoio vrah-.

• po*ymcuk ;áttoi sut**,., úo^, rt0(maS 

o /p-acováni *hc osebnis, údajů, a to za 
v3cn^ nnicaoú , Wn spe^oy-p

Qřr"“PaiWtwaa^. neboz^mo- 
vatd provátf Zpracovánr oeebncn Oaa,ů v /ozdpu 

*^wn toio v -ozpen, s ocr»»eu sOs-zcnWn 
d c-^-rfvo a-^ia sot^du UMái. ntóZa

ÍWrf° ?fld8f Po^fo^u as r«o
zrr^ov«e4.) o vpvMcni. PoZmovo.. odtir^,,
^ríT0 f"wJ ° v ***** ****»<“ '«o 2áda»
">4 nyoíros, Ox,«, sena C^,xir, L-M.

^ «««#»i ZPrecsy-^o, ncoo 
2? OSOtr* Jfl3«a l« DV/a>v, bwodWVá
iwhas.t RXfl^i .skoukcz zménu esebnx* ůoí,Ů
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Gcneralí Pojišťovna a.s. 

Generální ředitelovi

Břlchiudxfcii 132. 120 81 Praho 2. tv.ká republika

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu 
pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu

prvním. ps*eair.fimu lilwčrr nároku "a rti 
h»eú ikedy poSkOZo^ým vOdi p£j4t#rtšmu

"31CrOC. *ů '«p»C!ky

(ZPP O 2009/01 PROFI)

Clinek 1
Úvodní uslonoverjí
» ssoOcmé pa^&dn ocpc.^rxcst za S-rodu. 

kt*»« s,«dnáSenarot Pq.Sfijvna a 3 riC pqi5 
•ft-.it Skotové. pialípflsiuito ustanoven' zákoia 
>te»4 plísto pcomrky prc rcfCfo odpo 
vůovttti za Chodil y*P O JOOe-Mla yo Attítní
oajstne DOtoW*?

? i Jstanouart 7ř<* O ?00£k0l PROFI soj nacTsnna 
ustsnoveNM vpp o 20oa«2.

CiónoK?
Pfodmét pojUtio*, pojistné (Mbazpařf
POlÉlén cxxto ZPP O 20CS-0’ P^OFI í3fie *n 
*2PP*| w VKJUÍ/A pro p/fead tíhám# odpovédnostl 
o-liyi^eno za. Shodu. któfco rtoeooi p»<mo v cú- 
M<u v.vcni pataart On-ostl uvWrto v poisin# 

t/ntauví. -e idait jo pcjSténý otxávTiév na za^odé 
rvléšWho ctmrffll <*« jttJnýeh prevrien ptedpoů, 
v rozsířo i za ooamfrch starcwnýcři rťoluinvmi 
tya.nim. í*MMy.

Cténak a
Vřený rozsah poji&línf
i. 2 pq15í>>'« ocJxwStíiosli za Škodu ma pofáiftný 

fvivĎ. ety za nůho pcjMcI uf»aal Shod. vznívcu 
na iNCté, ;<*av( neto vftd f-WO. p^D«*iá CíSIOJ 
frzréfll tKOdli. za kterou p<*5tíný odpevda potfn 
trávách rVedR* 3 v oůaAcfcj sváto (©to*-! nebo 
vztehii uv©c<neho v rc*stt<4 srriouvé 

? na nwfa«rczvrr» usmrcen p/ifMorv
tne-Cro S-cda týpVtfpO ? usmrceni 
$koa«; no zdrav)» rozumí t’tes''d ocrfkojťm 6 
rcChození íarcť. případní SnaninlfikcOavyrty 
vofei z iSecneto poStození 6 pofikozeni z#»í 
;* 'inanSrn ikaii vymývající se (xz/efuj • naktnoy 
zatívoMM’ cceííoven vyříáiženéně zdraiolrv 
téi. poSkpzeníto pefliaeni nároky).

• Škodou nu .4a m rozviř, pofkozen! 6 zrrfOT 
«éci řfpMh* fWanti'Skoda vyplýváte z po5*o 
i*n b zítóert v&>. Skotou na vřa nerv porte&o- 
véní. ztrS!a. kríde? 'teto k»l«' víc-. 2a vřci so 
r tecvaZop porizo, corrd p«+y a e*»V >

a. ^siou ri-wCni žkeda/ se íořumi ikod* -ro-í 
rxMyifyVá tu 4kc»fy r« Z.‘vcté. zdravt neto vřu 
Cistou Vvřírt 4*cdu so npror-ov poiVcácvBn’ 
zuata. *aoe2 nebo kxx«? Cetot-w 

5 2 W)|4tW octovédivBO za íkodo »n» po^értý 
právo, siry za n* [ysjsine! v eoiz.isJotíi s poltíno! 
uMoariOtaflív
ií nAdatn-cthwbyfloviýSBUrřvownény 

•WvWáia v píiprmnam íízgm 3 Vet «n 
j/ftd soldem ponho stjpr>S. vedeném pr«t 
Pletenému

b| -víMad. KiíO'lakříio so-cri*io >i»r« o na- 
ws-4 íhooy pokud bjfo njt.ní ko Zfil4<v 
oCCozWvW: pofiténeoo za 4Ko3w nebo výfle 
Škody, jč ll potótén; Kr.rc- tyto "íhaSv 

uiiaďt, a fla* náfesaCý prívnto z.wz&jpo-- 
lX|i?l6n«no v lomto W'| do vyťir IflťiW 

ndT#í’v, sírtWála
u, rú-iadvadů)flO;MZ3!>:ů:4va»Od>" tu 

l>.i«!riéia pRén1 a pcýsDtei rno psvJVn V' 
nčtiHify itnQI, cchud d po’-*- P<’

miyknIi ^‘oíoné mu ve VPP O 2008/02 "too 
rwnecsU utažen# nu pcMrHdm' v sjMsosí-
5 vRiairénýtn nárotom ra poskivizb po»s!nc- 
hoUnín"

<• 2 pct&ůrf odpc vřcn»D za 4“'xki má pois W« 
potStCný dálo [»*ai na nih-adn wehra^n 

/KCh nflkt«ú. Zaclyatovoořri nálady su rozum" 
ufi*in4 vyndolena nafciany. Ivů po\ar*r nebo 
DqiSikiý vyrmc» ivi
a oTi'áccni vz-tkb čearoatíed.nfi ďoz*.! (Xir.t- 

rřuditostl;
w irttmért r^siaskO |í naaiafl po.lsino udUoUi. 

COKud - vyrefcíSiý tbcfilD n4«l*dů byl r*>fr*'1

6 £c>š!flrry povf.«n.
2a bozprceYoJnř řrozC pc#slr»oj udAGs! ,< 
povalován O&z. kdy by cxn zassto cclšiénái - 
ke vznku pcpalné udittnMi rvrz/ir>.,*tóto 
a nutné <X^. ctoemř nebylo rrofno vzrtfcu akody 
zabrán? (r^n způsobem

! ří*-í»«rto«3u rvWady kras pcpal.lei do ir^a 10* 
lirdu pctisln#ro plnfte. v jadnom r ořnin potstróm 
ootfcei, av*3K m*». do '/ýfia ‘CO COOhd 
Nthraoa zacír»fteviiii-.h nAklart* se nereptoiiuva 
do p<ndtr*hc r>*rá
N#rch no nahrab žasnaba;&zcr n&o-X nam# 
vC6 po»sbi#l ,ná ofruu. not pojílůr./
•'^istíei nert pevren --UvM: zubra/VoMCi i:áka^>, 
Jna l«av a v#tny a nSktady cc^s^ť z ccjítém 
cdcovřdroot) za 3<odj r.rn-ao

Clinek s
Časový rozsah pc,i8!0ní

PojiMirv ::n vrsh-^o na «!pcrr#«i»vl t»#<!Art)no
Z3 ikona ka «:«# dode. 

v dab* ivéní pftAtřní
- pokud ikOCM lidlřoy. (petvn "ccc opemn 

nóbl tfnkne v XCÍ már.- ooffitfrV
- pokud ndrci ns os-bsAj Skoč, by poirv- 

Doe-nnř uIMrír -M tXfMnVm v dfffiř 
•rvůiV Mi?třr.

t Dc<deli v de&S Pvan< pqtSíért ke zm*-* (bio 
roz«*.i( jo roznodivi rozsah pCf&flrtf ajal»>arrý 
v akamiiku, kdy to41o ko tkocn# ud*3S&

3. Shodnou iXMostf m r«um) oc»«eni p-ó-rv pcar- 
rosti klérů irůía «r*nout jodnA-iyr. a^ro n«z»
oízj^enifhn
W jBdn»ri |3ko ponišerv Crř^ii oovnoosr 

Josttže Skcob vydýw1; ladnírf. m- pta! 
pokud pcruSsn' p-ivn ixvnnjsl spolha 
* íodktedu Přk Se p<T.eip>n
za uskvroenírte v lem okamžik,, v n#mí po,r. 
líny Um!o pccktóo v.holoa. i«r prcoaíe 

bi Occmontť it*o pouSen p-avn isovswaosi 
^eaKía Skoda vycbvá z cpore-uť povtóto 
ae nxvwuy za usKulsín^é v okamfiVu. 
v 1-irtf mbo b,* Ofxmwnut# w-ii.vn provodě
no aby se zdoránlo vZnfcu Skod-y.

Článek 5
Uzemní rozsah pojiSl*rM
1. r\j^>6n ca vztůbjfl ra odnc.iVroír cc^til'i<Sio 

ta S<03u pouze •enrfy. pc«kt «'nák‘ 'e. iřzwiá k
- íkoohůudatcftíi
- vznfcu Shod"/

?. Na zak^>š t^edná1.' mezi co;s«e!em a co.fti 
rř-orn U-e raziřt Cizem- rozs-ik pofiiin- to-r 

na adpevtev*; Do.i-MfteO-o ;* í.:cu zp:.s»<- 

nouvalnjevff.

Článek 6

Výluky z po^iítíni
i. PtýSténí w ncrrztahM' to odpcv«a-c<tí :a i*edu 

ZDCisc<«.i>i

a irrr.eínfl nebo rniioc nato ťki-

rcsii (Z 8! ‘Ctahan pcfSIřnéto. k rwí "Cf- 

'fji.rón •'elx> .‘'aiKťua fxxyntrky pro vyhoř 
t*iauú ůmosti;

b| r/ovzatto 6 uzna-ou pořšlénym r-ad i/řrvc 
stanovení pravrim o/eapey. díla z* íkod., 
výptyvayft z t/eitů 2é\K/. em-jsoth peku! 

porfllc. ynihm ixoky z prodat, za £koou 
vzrklou xia.d’1* rv2iz«rr,m prfcía-.

- -^plyvoiip) z t/accvihWrřvních nafco Mužabrích 
uTTa^. uítíní odtovřemoen 2a SkMj pí 
nmCGvnčti irůzoch a rwnookíi z po.otů’'. 

vfiolrvfl iggwftb nflrakú:
41 vzftkJ.u v bJsteeha vSoírýc-- udoiri', 

(ďOBtitoycn ů'ů boiwo-szn.i, Cávak 
nzcra.ených konOktů 3 otojr.«,s-n mj.uvjú.

«; vzoíntsu Broé^iovánan a liltou leMi. pe- 
*»&U. mo«0 a dakiiNcři korrunkaů.

*1 -tertdcu Z Jaeimciví. c2on uifcí' 1 ů p»Ovn. i. 
víecn docr&.* <i> prOBIředkú. Cez eh-Co 
"íi i«. ;<ls mi* nebo nam»’ oroůei-oo cís 

IraCr- 2naA«r.
g: ZPŮSObetoo nospi-4ř.ni psurnosi- ■ 00Vúue 

ri Ca/prcsdvO-ů N03O ikedy nebo ' Zilb-á- 

nřní zv*ter. íkrasy. títfo p<*..-ud po*ěi v to-- 
-édy< pojshéaAo nev**m« "ům.iv 1 jv.yrs-tvr., 
r-eccdůl od.olftv jy-oii roztodruir r«oo odpor 

mou pbietrirxi rozkazu iykc |0to ooúvud- 

nZr* ulv/e CohíCd 0 naroynbv nato soudn 

miř rebo o ntfvadů fkody C-,(0 l«h««W!o 
to raklod# pMMly zcfiiůnábc .<ozv<»^' 
pro ZTiPÍkáiV pr.-i. zní-. v(

hl vdrvMou v dtóted-u wanaa.-' t sx<r,v půd, 
podooio-O-r. vntóa a kapali v8#rw 

čito rveo pówfcanřn tyto. c&> v*ww. 

toto siííík. leptety. Wvuím nebo v-aimosv- 

rvuyih vatont).
vmlóm v s.>..vtJo‘.li tobo v OMta»u uós.- 
círtmojreiitkoto r»oc ilokt/cpayi^cše : 

rok. kwzu^obe men rad»o*<IWi*»o ntco 
pvurnáhí btfoN nebo zamc/tv* p.Vf-'- 
tomuldabytíJ o aztoet-j 
v?rM0.1 jnařáUSnM nebo 01'3v*'> ~ VM 

.imvs dluhu, nzítoft- a p6d/ neno Mtisxc 
to tovrerc. a toí-dzar." J-.omto ;•- 
v rozsahu t*clcdtcké Z. my 

M v aótedku po-oďt amsbo xWia- ;■ v - 
nato tekoucích vext

(1 vfftytSicize záKortoodociécí-i«' zí ■ J. 
vír-m.i wjíýVAK-fh 'lárctó *top' í'i 
nuřfto, ecákodnéza chvtr4 so#'/•' ■:* 

pninfCd'

,»r«.» Kt* w,«». «iH- IZCl'.lPn«ir» *•*>*•'• *
i>- m w**»*r**a ml rír.oftjrwcr :.»»z-0u rO,%">**r.<>Y.í.yívvv...|.-'v -■ •> «.«•» ..
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T| if.—<wú fi? jetou v ro/piru » '.'ocny* mravy 
•«K práynto pfsdpSy, zqrtona vvptyva- 
*b 7 tiOrfte §5 « - í? O3±&0"?V5 

atknrkw dSo c&todá Vtattnich, wř/cvýcn 
IrweadftVtti e *afr,olDv,VJ) cCchcdi! obcncctt 
s cenrr>m o <**1,

"1 fnanfinfro a efcorxmckaho DcaoensW. ecb- 
nvizaCflfch cpetoáačnfch in&oo tamnový;.-. 
tfocpov**, tffc tfrtStú.

Ol fXvrfcMy poruSaní frVčen&vcěti dfoíryt 
pl ptekrtoert 'ozocčt: a d/fcú 4 tf«k'o*«tí 

jekýcWtdi náHedú;
cl pcdtozanL zrtčon, ztráty nobo pot/tAovánt 

p«nÍ7 (*•£ ,£*.'* vedených oaréz). anínak 
cenných papii a cenit;

m ap*káoíwi>finečnéto práva naro«£ /ypfýva<i 
och ze šminek

si tsrcríH&y nebe jnenc tro&mtprávriha jedna

ní.
V i p*ssk«/ov** sottware. tvomaoneho zpraco

vání dát a ínlefneícvych &uieb

? P&sl nu* v comlouvá ale-.ovmn ,«utk 
'nBVw se na odycvfc^-ost za Skoo- 
va-ddB VOLBOU-
4t CiviMt' poiMftoáno /akc firma tfedstd- 

>j«rWv« dožerfi rady. letínatew nebo ,mé 
n-oncřwske fjnkce epefecnceti. ťřuistev. 
vfcsectcych v/zfcumnýd' Matoucí & pných typů 
inOh*S

bl z t.Wu celery ostoncsti v* smyslu § li - '6 
oofsnn<tto zákonku;

t| wzrftkiunavAooď, *t«ru v pofálárý v,p4iz 
"»** nebo vrat ra f.v-ng, pfarzv do Wattový 
a oc-uc tato ústv wa píodsiovMc vedeifr 

Z6vkí6k|. nato tfovzal za účelem E»out«0> 
obtadnanó t»wo«(

dl naarWrt «v©o cpoždánánc sdnént smluv 
a íUti»oartf>3 ptnfn ;e &T4UV-, 

e. roztfú v oortoCcenfl. pKwtfQvárW osmy 
wto»

fi pcruč&ri fc-3v cufie.nho dtttnrCW.

i Potscrot fxírndi Škodu zpiaowncu

ě Oc|«Mné<nu rebo tok&éu/r soC?s<túm
3 OSCbArr rrfScym pfňfitírantu;

Cl spoteWcar poýSMrtf<oaja|cfcEA£kym 
oecbáTt;

O SCtfBČn06&«n8toUO. V~ k*í'ft |00U pOpSAty 
noto ovety Uúv6 spaiaChácam. a «* v <ozí; 

t». odeonem tfocentuflrs účast. pojBUr*
•v> a :«rio bltzkýOi osob na této žpde&ush 

osetou bttkou *0 rozbit pffeuzný v 'Mé £«n6. 
smí OTO"#: a manld. pamor; {na osotr/ j poma 
ru rcKJmftn nebo obdobním m pcWflbtv za to> 
cy joto nsvz^em btrkfi. icsfric by u)n»j. kterou 
vopbo jasna z nten. dRM a>«»e pociftwata 
léku Ofr<- 'testni
Osoto-j tlĎkou ,* d«M on**, v r>3 j*
OuWiný. icmu WzkA tyztekí osoba nobo joto 
scOvbtl ů ttx-Air, or&.-’ ťXo Cter ctatuui- 
'*« OCQtnlt spolaíftkem. acaBitatnlr oegíivirt 
‘řece bwten. ttecutffflto organu). k n

n-a jn>' obdobný vňab. jesríie try efcnu. kterou 
utrpH leoon : niob. auty OlvocnS tx»*»<ai «wo 
ufnu vbstrt.
Spoteřnkam »roztaní ynekA nafcn privnokí
ovtůa. ki<vd má V9 scoJofnoati podl r.a /ní"!

vy* tnwWuto «n; nato r^p/t-to paSM 
r? v«cte»/ -sáto na kcntrcíe enoteftiwet

Ciának 7
Rozsah pnári pojrstitala
1 ftarsah OflfStlWto c<nan p->st,*we ^ omezan 

'-Tsanem MpcvtóToíti za iko*.. za která, po ií- 
.'éfry drt právech přadtísú oOpoádá poí-^jí"*-

a sifctonym rojaaham počten.
2 Pítžn co.rflitdr- z pojstry) v*

nModá <l»a « á 0»t. 7 
n«/aMTna tniri pejatnobo prwnl jodnary « po 

vrloM, a to l títoy. v7tato>S so pa.stna 
úCtora na n*kOfc osob povmytb nan'»at 
ikodu.

3. Cetka.* pkiérí pojat -eis za váech pojsinýcn 
>j(iS3Stt ví. "®yac»y nakladj <Je 0.3, cosi ? 
idoMo 2PP v «ewon ioůD" období net/seítoa 
cř<a"AscC«k fcntv, pofstnéno pJnerZ SjOonar.Obo 
v Doits'né smisuvé. oeri-H jednoto pták

4. Jel pof&ffrV sicbnína na oobj Watt. nej |eden 
rok. rtep/mlh'w cdkove plném' z- t^ecn po^s!- 
nyen MtkaSt víelni návídynaklídO <#o a 3. 
adsi 7 Iftunio ^PP v jeníícm roCmn «n»*x »nv 
POktnůno sjednaný v po^atné otíoca*.

5. Lm.i tc{6tnénc P*vf^.')e •ranevon |ako obiAíVk 
t;. vrohýe aa na íicody na íf.btfl, zdrerf, pcSko- 

z«V 0 ;r»ter.' véo. a na SkoOy z racb yypřjn^b'. 
Cfijj»dn4 rve jr<4 íkocty t/.«»na v ocýslr.ů wrýou- 
védohremady.

B. va l ooeřtíný vyoúc« důchod s tnanCn.’hodnou 
oAchocki [/ean« tnut pojsíneho f*4r»' jmno 
frMt*'.*. k»ra jo&A z Imitu po#atneto c-nén zcyvá 
po odeie-i c^padnjch cstetion piněm' z t«« po- 
fMto totoai pak b,i3« Oáoxxl vracen oojzc 
do vyítyp4n< Imdu pqtktního potéct (nobo fiatky 
která (eété z Irrutu pQ's!nénc pi"*m zbývá).

7. Je-lvpofctnd enseuvé t|aďáno ra zs-tóto 
dcpuko.ytí’, D<t&’.r*^řv potťr.ttk roto Zv<áitr«cíl 
<4aa-ér» roXiJón fozsabu cci?ti> nad rat«.:
1 (Vrtla nofstn,Qi podrmnc< Irtfly pbtslnWo 
plnin 't.s-i>.ínf pro tů!o ftcSTon ůni £M«r 
derou v dCítkVo^ýt" pejstnýSt oodmnkac’' n«to 
v poistne srtc^.fi. e »Mr«va( se jeko autority 
tmZo pajUnáto p^frk s,«Jnara>o pro zaa.-1-s 
■ozaah pqttřrť. t. v jato rimo moaAUf se>

Clínok 8
Zrnina vlastnictví majetku nebo provozovatele
Wevíetť prtnozu

a) OortoJb^omirvi-toctiifintkozcizonicoc 
rlku n*7. (*tx»ý,-.-n ocůrícu. tel. píeuodam 
viliinevého pódiu v podbtoi tťod . ty«házej 
ua-.’ » cov«r-oati po^UMho z pe^iatné 
srrlouvy tu ntoyvtfoU; nabývali me p*á.:' 
'ypcivbdw pc^StirV dn 1 mřrum ode dne pze- 
ctodr vUstnkav' a pc*«ed do > mtocs 
drv*, kb/ m o tfocto.cn dozvWtf «o.M< 
íteaielecbc/n&sfcn';

bl pofsinrk/pcjéléný1 fi ooMmn pojsMet nepro 
<Seré cznSmt zrninu vlMO»»ta {Oďiku: 
neuímkltfK.

« pqiítén' zartkne )«en rrj&c od d>antffeb. 
kdy rrotfe být tam ztnéna oznS/rvna i/j(t*iil 
DbCrax

Článek fi
ZtrUátrt ustancvenl pro pojlitinl vybraných
profesí

1. AichttekW, projektonti, inicnýft o stavební 
technici frnní ve výMavbé. íkuiebnl úetovy. 
carUňkaf ní společnosti
Pojdtir.«vstítoýe také na odpcr.^oot 
za tMCbU. klaré vznkno na vyrofíiu r*jt*> pl, 
k-erá (e provedeno nobo zcTecOkáho tlotf caob-., 
mi ríkiortA (wiátftnýrti ftoosti pcěSlinérxr. 
Vy.ou4#ny z íWjatni «ř-rony ywu vioWtny 
lopotí, vc tCoycti 50 po»t’řný ubMtm nobo tra 
úUuzrrt tfi p-c-ádfrv roto rorfzac výrcÉfcu nr-oc 
d»a )S<ýrí.cft/ způscíom. záměna ;ako penjrs!-* 
dečavatd, siCdodo/otíí naAy 6 stavební oozor

2. Soud/W zndei, odhadci ma.elku
“o.íSířní txpch^ďosl* íou*tcn zna*:ů a aftad 
cú majeiku zs Stórx ae odcnylnS oo uotanowr. 
ů. a odst. 2. p«m e) lécřttoZPO vztam^n t 
na odpovtower za fckndj vzrnktau v oůstedku 
roztSú v ocenit* o c#ré. Rofiitén scuOvch WiaVi 
ws V/M»4» na rmmoscuo* * MXk** ůrvsosh

kx^iitircřio v rtfnet joto tfeáitrW/o txntusnřn 
oprí^tim.
Advokáti, notáři
Rcíftíj-. t-a Mrtveni od iaiar»>*m ftarku o.
O, ofist. 2. ;^n. tfi vztah>4» na ocpo.«éancot 
za ékecu vz-o-Vu neoofVZemm hút. ocfc stanovo 
njWi právním tftotftonv. sc».d(»t> nobo orcéfw

1

4. Dražebníci
Pojitím odpovédneab za 6*cdu ďaZtcrPo 
se v scsi.vki s pr'ts*j4ný»r- uttanoMm zákera 
o vezených <*aJbiSi v ptóen sto-. vrtoh.;o 
I na IkCOu 7půsoaoricu »«Um osec*" pvxt-c-vr. 
kjiatorc
l/n.i (X^soiáho tá^m pro tkodu zp&cbetoo 

lotatow 6rí pec tedru a vtafmy cojKto 
uoaiosii v '&č»m tftjdsřrém obdeo ’00 000 
a sjetínflva se jekc sAIrrJt fcnhr PWJtntro pávfr* 
tkedrvtoho pro zflMeoní tsza#i oc,^}én-.

6. Insolvenčni správci

P^ítťn do zákona o upacku a zpuíoOec" yřto 
'•krt (rsohenfrt zákon) vrabí> na odtxwéd- 
n^t *reol.«rfrto správce za &scu. kia-o <o 
.'písobera y sa;*»s<asti s výkonem firkce nvrtl- 
venCbho aorfvcs retu * firnoo j*bc zwntet-an 
cú zan^lnencó dtervka pň výkonu loto tuokco.

Článek 10
Vécué rozSířeni pojištění 
Odpovidnost z provozu tconceláři
Pc*4t4n. se vztal^e leká na adpovidiost pcáiéreto 
/e Škodu vjtfýv^O z

a’ tfíenl aiz«rků budov a tfoaio» u2k® w 
vytene pro oftfy pciPtflne pjcfe&a 

bl rtfdatrvudi zaftznní 
c| *6 K/&dany«*, pobitým
dl ákodzpúaotooiywinarwiecýcnaieasnj).^- 

vanyen prost^áct- toiStéryn, kina vzr.k!Ku 

po}*«n výtiurnem nebo vodo) z vocř-sMrr - 
to potrub' (odcbyíiů od a. 6. ctící 2. tfim « 
tčzbtoZPO)

mit pojstoto pk^m 6n’ pro jednu a ■'(eerry po- 
jotoe uakoti v rektor ptfatnem otcob 20% 
p^dtneho atom sem^anéto pro zaklaútf rozsah 
DotStlní a sletová se »to (clu suck^t

Náklady zdravotních oopífo-ven pf| pracovních 
úrazech a nemoeech z povolání
Odcnyme od a. e. rx«. t p«sm. C) téchto ZPP ao pe- 

vnan^e tírttí na ntfyaau náWetíů \ynao žanýat 
zdravot* pojafcvtoc ra Zí*;votrs oof- /a p-cip6cr 
peacovnlca poistténáhc v důB#*u ro.too.lnbc 
prcopravrtVo jMnán’ tůý£tfr«rha Toto pcyStů1’. se 
xtók vztahuje .cn no tfmzy. ktfy na cdpcaiácnns! 
za inaccvtf ú-az nebo namoč z pcvoUU*. «c •tav0 
so tyto náklady vážou, se vzíatojs zakerns pc.dté" 
ndpovámo»!i Gtjtráhcu za Jktoi tft p-acnvren 
raz* nebo nsmoci z povoláni

PoSkozeni vicl převzatých
Cdcrryt-ii cd O. 6 Otíci 2. pum. c) Iícko ^ <e 
; oi.Vém vztah á® lake na cdpovádnots zc pedkozen. 
fj fniferi véo'. <o-é pc^Stftyý1 tfczzal w jče'«T 
provcdM- otwWé ís&ev • i«t«s nebo >e pcoíha 

pro vy-cr' pojítlre pretes** 
l^tirV sn dól« v/taruze no Ztrátu cokl»*j pu. rozJl 

to a. 3. <xnt 3 tflcmoZPPj. tc«o pcpBttrtV tfwal 
v scwéttosti se s-/oi píoiaor. ómc-vi í>-o lento tfifMd 

z POAlini poikytovana po-ze ranraoa teMxfté 
l*od"oly rracsnych cotíadú o náklady ni znsw»> 
řža» dcáJWŽ.
t.«ni! PH*infho páráni fltf tfo yxH. a tdacrztv ptfttí- 
ne ixtaicsf v rpínřn palstnám obdetv 100 XO Kf. 
b sjednává so (Ke vctrrvt Vnřu pcystnáhs tfNSr.
: ooianáhc pro z*dadni rozsan po.lttfrv

íxyftineryc na batt* tfiystro odfflMt- t-hi
i 000 Kř.
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Centr ali Pojláťovna a.». 

Generální ředitelství

Bělehradská i 32. 120 84 Prah* 2, C«U republika

Doplňkové pojistné podmínky - Evropské pojistné krytí - PROFI 
(DPP O 903)

Clěnekl
so crt:tvf»ié 30 lawovar. « ocW 7PP

0 ŽnXX; 1 PROSÍ tek» nti cOťcvteroa! tf 
CkoOj rplicfxyvaj na vé!ů Eve»>

s^é Wir« tfatoary. Aroe*v a Sun Martě! a »v» 
Cř.m Wíťa &#*^er3ks evrojiss* íáaij Rus-a

I Jtc« C-Krvsiaka. £(t*K8 a Corriá He-y, afca-... 
V*tK*yiií a EVsarr, a Marcepsitty

V wtů<!4 říovfi vaJuBj<c>ch čteakv-Jt «sni p 
va fisna*/ sta! Ev-optks « covafcivsn sui. **>• c 

'ICTym &wn ř^epské u\. v ifct* VZn* fk-MVté 
..asteeí.

Článek í
PíM-rcr! tO>5Wí^Cl'“1 I*v2r-.k « OT5U00- 

l dátitk.i AteVt sl«li ITVXJ.
DO/!'** *r-c 'tíJO \ftítí- G»n r<J'-4 ^íui-, o -v 

íla;B i-coy. jako?. Onť/« osirr^ cro- a ptv-w^i 
«ýnm*'
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Smlouva o dilo příprava k přesunu a restaurování dopravního letounu Iljušin II-18B

Pojištěni odpovědnosti za škodu

srn
E05*8,
(iT,MÍHALI

Generali Pojišťovna a.s.

generální ň-ilitdntxí

Bi-lfliniWi-ká 132

120 84 Praha 2

řcski republiko

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 2S39506388

8.
8,1.

82

8.3.
84

85

Pojistné a úhrada pojistného

Pojistné je stanoveno na základě předpokládaného ročního obratu pojištěného z předmětné
činnosti a v případě jeho změny bude aktualizována výše pojistného pro příští pojistné období
•ormou dodatku k pojistné smlouvé. který připraví pojistitel na základě informaci poskytnutých
pojistnlkem k výročnímu dni pojistné smlouvy
Předpokládaný roční obrat č;nl 35 000 000,- Kč
Ročním obratem se pro účely této smlouvy rozumí součet všech hrubých příjmů z dodávek
a jiných plném, které pojištěný dodal odběratelům s výjimkou výnosů z licenci, prodeie podniku
nebo jeho části Obrat se počítá bez DPH. w F p
Rekapitulace pojistného
Roční pojistné činí.
Obchodní sleva 10% 8 312'Ik?
Celkové roční pojistné po obchodní slevě: 74 810 Kř
Pojistné se sjednává jako běžné
pojistné je hrazeno v ročních splátkách, které jsou splatné vždy k 1. 1. každého roku Sjednané
hrazeni pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období Platba bude prováděna na účet
pojistitele
Pojistné za obdob! od 1 1.2015 do 31 12 2015 je splatné na účet pojistitele 15 1 2015

11. Závěrečná ustanoveni

” 1 sTtraÍam0da,ek ÚČ'nn°S,Í °ne 1 1 2015 3 p,a,nos!l dnem P°dP'sem obéma smluvním,

’1 P 20,vpp 0 2008/02 se ruši odstavec který zní .Odvoláním souhlasu se zpracováním
osobních udaju pojistně smlouva zaniká. Generali Pojišťovna as dáte neprovádí Setřeni
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škodných události a výplaty pojistných plněni. Generali Pojišťovna a s. má v tomto případů právo
na pojistné do konce pojistného období, v němž došlo k zániku pojištěni; je-li pojistné stanoveno
jako jednorázové má v tomto případě právo na celé jednorázové pojistné".

11.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních splatnosti originálu, z nichž každá

ze smluvních stran obdrž! po jednom vyhotoveni
114 Nedílnou součásti tohoto dodatku k pojistné smlouvě jsou:

VPP O 2008/02
ZPP O 2009/01 PROFI
DPPO 903

11 5 Pojistnik souhlasí s tlm. aby pojistitel použil informace uvedené v této pojistné smlouvá pro svou
referenční listinu. Toto prohlášení |e činěno dle zákona č. 277/2009 Sb o pojišťovnictví,

v platném zněni.
11 6. Tato pojistná smlouva muže být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranné

odsouhlasenými, písemným a očíslovanými dodatky
11 7 Obé smluvní strany prohlašuji, že si pojistnou smlouvu a dodatek k pojistné smlouvě před jejím

podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich vůle určité a
srozumitelné, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranné nevýhodných podminek

Autentičnost smiouvy / dodatku k pojistné smlouvé potvrzuji svým podpisem.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
o.č.cvéci knihy MČ Praha ’9

co' s wdimaee 336 16
:a:r kopie cbs»l>u|>:- i tuto

:-ji«/.s.dc,elc»ra •’ přecik-žsnou iigfcnov
; P i byl a pó**tn a a tóto hsbn» {i

prvasisem
obciihupcim 2 vsto

t nz ;ň dir>o.an» Uíwm pcuzena nevi>
tí.-.cv .-ój.íio.uc pr.ůk jiní je vovcaob sbea

,y2namu tévo 1sány

v Póze Xbaten dna ’0 2 2016
VledMnira BSkova //Z

j č př .no.í.íij|c eacbv’ /
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o dílo -

Pojištěni odpovědnosti

Grnrrali Pojl#fovn» a.ř.

generální ředílelilví

BMrhradíká 132

120 81 Praha 2

Česká republika

I.
zřeni obchodní slevy se následující články pojistné smlouvy nahrazují a rekapituluji takto.

8.

8.1

8.2.

83
84

85

'ojistné je stanoveno na základě předpokládaného ročního obratu W*ttn6h® *LfiTSídoW
innosti a v případě jeho změny bude aktualizováno výše pojistného pro příští pojs^J*
Drmou dodatku k pojistné smlouvě, který připraví pojistrtel na základe tnformaci poskytnotyc

ojistnfkem k výročnímu dni pojistné smlouvy
•fédpokládaný roční obrat čmi 40 000 000,-Kč . . rt»limt-, Trtnriáupk
ločním obratem se pro účely této smlouvy rozumí součet všech _ hrubých přijmu z dodávek
, jiných plněni, které pojištěný dodal odběratelům s výjimkou výnosu z licenci, prodeje podmkj

iebo jeho části Obrat se počítá bez DPH.
Rekapitulace pojistného gg 734, Kc
Roční pojistné činí 2o %
Obchodní sleva: co -jor . kč
íelkové roční pojistné po obchodní slevě:
>ojístné je hrazeno^ ročrUch^plátkách, které jsou splalné vždy k 1 1 každého foku Sjedr^né

,razeni pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období. Platba bude prováděna na učet

Snéai období od 1 1 2016 do 31.12. 206 je splatné na účet pojistitele 15 1.2016.

II. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají bez 2mény zachovány
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■Smlouva n Hiln _
íu

Účinnost tohoto flodatko se sjednává ke flni, 2016

letounu iljušin im

IV.
smluvních stran cbd5I poV|ednom dV°U vyho!oven'ch splatností originálu, přičemž každá

ze

D0,L0^^0 V.DIMAC:
• - 'Ovaci knih, MC Pfóis IQ

P*' é vidmv.ee 337 16

2 it,an
Jí ;Í i ' • 'lé 1 tstrou

pt»e*hu|fcii*í 2 s«rén

WS&SSEř;rprr* ~•*
yar-ěmu teto |*6n, ' ' '' ©biihu
y.r/-c K-bel.ch dne 10 * 2016

■•'td mra etikova ' \*

‘■Í‘1érW a a Vk***Ovijte,osoby- ^
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