
SOUHRNNÝ LIST STAVBY 

Kód: 2016-108 

Stavba: VŠCHT - výměna proskleni učebny S.NP

JKSO: 

Místo: VŠCHT, Technická 5 

Objednatel: 

VŠCHT 

Zhotovitel: ALVIR s.r.o. 
Plzeňská 53, 252 19 Chrášťany 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Miroslav Plaček 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

[cena s DPH

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

21,00% 

15,00% 

ze 

ze 
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Razítko 

Razítko 

CZK 

2 380 050,20 

0,00 
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DIČ: 

IČ: 
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I Datum a podpis: Datum a podpis: 
-'----
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 

Kód: 2016-108

Stavba: VŠCHT - výměna proskleni učebny S.NP 

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel: 

L_K_ód��

VŠCHT, Technická 5 

VŠCHT

Objekt

1 ) Náklady z rozpočtů 

2016- VŠCHT - výměna prosklení učebny S.NP 
108 

2) Ostatni náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Datum: 21.06.2017

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [§]

2 243 650,20 

2 243 650,24 

136 400,00 

2 380 050,20 

2 714 816,74 

2714816,79 

165 044,00 

2 879 860,74 



Stavba: 
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Poznámka: 
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Projektant 

Datum a podpis: 
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Datum a podpis: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
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VŠCHT, Technická 5 
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21,00% ze 2 380 050,20 

15,00% ze 0,00 

v CZK 

Zpracovatel 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: VŠCHT - výměna proskleni učebny S.NP 

Místo: 

Objednatel: 

VŠCHT, Technická 5 

VŠCHT 
Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

PSV - Práce a dodávky PSV 

998 - Přesun hmot 

712 - Povlakové krytiny 

713 - Izolace tepelné 

762 - Konstrukce tesařské 

763 - Konstrukce suché výstavby 

766 - Konstrukce truhlářské 

767 - Konstrukce zámečnické 

776 - Podlahy povlakové 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Územní vlivy

Provozní vlivy

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 
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21.06.2017 

Cena celkem [CZK] 

2 243 650,24 

137117,80 

23 664,18 

107 788,50 

5 665,12 

2 106 532,44 

1 902,40 

5 920,24 

35 878,85 

11 645,13 

54 010,77 

11 588,86 

1 833 994,80 

127 374,93 

19 766,96 

4 449,50 

136 400,00 

55 000,00 

26 400,00 

22 000,00 
33 000,00 

2 380 050,20 



ROZPOČET 

Stavba: VŠCHT - výměna prosklení učebny S.NP 

Místo: VŠCHT, Technická 5 

VŠCHT 

Datum: 21.06.2017 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

I PČ Typ --��-----------P-opis 

Náklady z rozpočtu 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
_
] 

2 243 650,24 

HSV - Práce a dodávky HSV 137 117,80 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 664, 18 
Vápenocementová štuková omítka os

.
tě

_
n

_
í 

_
ne

_
b

_
o 

__ 
�l _m_ 2�1 ___ 1_6_, 1_8_�l _____ ____ 

6o_ 5_,_oo�l ________ 
9
_
78

a,J _ -----�n_ a_d�p
_
ra

_ž_í ______ _ . . . _ . ::'_'_] 
"začištění parapetních zdí a ostění ( zevnitř)" 

16,18 16, 18 

li] K 1622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z -Fl2�====�-10-,-88�-
-

-· ·- 581,001 
__ _ _______ 

6 321,281 polystyrénových desek tl do 120 m0 __ - ---� _ ::'l_ - ------- -�l- _ 

"zateplení parapetní zdi" 

1 0,88 10,88 

3 M 283759380 
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 

100mm 
m2 I 11,10 251,00 2 785,60 

4 K 622325312 Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 2 v rozsahu do 30% �--�-

276,00 579,60 

[�] K 1622531031 

"oprava omítek ostění ( vnější omítka ) 

2,1 0 2, 10 

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm ·1 
2 

·1 � 
·-------

38�
---·-

včetně penetrace vnějších stěn _ __ _L�_""l :=L
_ 

----

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 788,50 

K 941111122 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 
2=-.J.:�L-�

0,00 _ __ _
58

_
,

_
60-+-

---------
29 300,00 

--
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s =--r::T--� f=-- ---- - -- ---

K 941111222 m2 1 00 1 32 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkém
�

s 1· 5 0 00 

'··---�--+----------

podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití.. 
' 1 __________ ' .. �

-
--

-
-

19 800 ,00 

500,000'30 15000,00 

1 8 K 941111822 

I Demontáž lešení řadovéhotrubkového lehkého s ----,--1· · i--- -
-

-·· ·---r ---

---:1 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m �

o

d� 25 [ m2 

__ 
500

�

00

_ ____ 
33,70 1 

_ _________ 
16 850,00 

i; K 

110 K 

I:� 
K 

K 

--·--

949101112 

--- ---·-

949101112RO 
---

------

949101113RO 
- ------

952901111 
-------

Lešení pomocné pro objekty pozemních stave�

f 

�I 70 00 1 3 500 oo

. 

lešeňovou podlahou v do 3 ,5 m zatížení do 150 kg/m2 
m2 5o ,oo ' 

:�::�::.:::::;:- ----·� 1;. ::l·�� 2:::::t =· 2::�1 

;:,:�::
'
�

' by""'é aobča�ké ,is\a,bypl\ ,;<ce 
f :; I -- '5 ,,J- 85,30 I - )838,;;j 

___ _____ ______L__·-�-�--- --------- ------------ -----· ____ ___J 

997 - Přesun sutě 5 665, 12 �l 997013215 Vnitrostaveništní doprav� s.uti a vybouraných hmot 
�t'

� 
1,6

�

- -
1 645

g
00 --

--
2 632

�
00' 

pro budovy v do 18 m rucne -- --
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě s�- - -- -- - - - --------

-
- -- ---- --- --

4 K 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 I� 
6,40

1 
61, 30 , 392,32 : 

I I I I 
- --· ----··- ----- - ---- ---- -- - --- ___ ! -- L __ - ----- _ _  __1__ - --

,·1 I 

! �7 _i___K f997�383 1 __ _ 

PSV - Práce a dodávky PSV 

998 - Přesun hmot 
18 · K 1998018003 --;Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m 

I___ . ·- -- ·- --- .. 

- -------
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·-··-·--r·· 
1 189,00 ! 

2 106 532,44 

1 902,40 
1 902,401 

_______ J 



~------------------------------

MJ Množství Cena ce~-kem [CZ~ 
-------------

;č Typ Kód Popis J.cena [CZK] 

712 - Povlakové krytiny 5 920,24 
~-- ' 

19 K 

20 M 

21 K 
-

22 M 

23 K 

24 K 

25 M 

26 M 

27 K 

Provedení povlakové krytiny střech do 10· za studena 
712311101 m2 

lakem penetračním nebo asfaltovým --
111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 

Provedení povlakové krytiny střech do 10" pásy NAIP 
712341559 

přitavením v plné ploše 
m2 

pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 
628522550 

Special dekor 
m2 

998712103 
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

t 
objektech v do 24 m 

713 - Izolace tepelné 

713111121 
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 

m2 
drátem rohoží, pásů, dílců, desek 

7,6*9,5+7, 18*1, 12 

631537290 
deska izolační ROCKWOOL MULTIROCK 600x1000x200 

m2 

19,11 

0,01 

19, 11 

21,98 

o, 14 

80,24 

80,24 

17,90 

35 800,00 
~-

98,60 

151,40 

1 108,00 

86,20 

342,07 

214,80 

1 884,25 

3 327,321 

151,80 

___ 3_5 ~78,85 

6 916,69 

! ______ _ 
283, 10 22 715, 94 

I mm 
deska izolační ROCKWOOL MULT/ROCK 600x1000x50 

---------------1--t------t------ -----1------------1 

631537200 m2 80,24 
mm 

998713103 
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech 

0,46 
v do 24 m 

12, 10 __ 5 785,30 I 

-~--------1_0_0_2_,o_o_c_____ 46~ 

762 - Konstrukce tesařské 11645,13 

~K 1762511223 
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm 

I m2 I 36,261 
nebroušených na pero a drážku lepených 

306,501 11113,6~ 

"zakrytí podlah" 

36,26 36,26 

1291 K 1998762103 
lPřesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v LJ 0,361 Ido 24 m 149~ 531,~I 

763 - Konstrukce suché výstavby 54 010,77 

605,00 48 545,20 30 K 763121811 
Dodávka a montáž podhledu minerálního 600/600 

m2 80,24 
kazetového na roštu viditelném -- ·- -- -·-

7,6*9,5+7, 18*1, 12 
- I 

Demontáž podhledu minerálního kazetového na roštu 
31 K 763135811 m2 80,24 

viditelném včetně tepelné izolace 
60,00 4 814,40 

--- --~----
80,00 43,40 

[n"G 1998763102 
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v 
do 24 m 

rr·· 0,46
1 

766 - Konstrukce truhlářské ~----~---________ __ 11 _ 588,86 
; 766694111 - Montáž parapetních desek dřevěných nebo kus 19,00 I 125,00 , ___________ 2 _37_5_,oo I 

plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m ___'_'_"'l _ _ 
M 607941030 I ~~;~a ::apetní dřevotřísková vnitřní POS_T_F_o_R_M_IN_G_,_m - - ~-oo/ I --- ----- - ~ 80 00 I _ ----~-1!_0,00 

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
K 998766103 objektech v do 24 m _________ O, 10 93,86 

767 - Konstrukce zámečnické 

K 1767111111 Demontáž stávající ocelové konstrukce a zasklení kpl 
--+---------

K 767111111 Dodávka hliníkové fasádní konstrukce - pozice 01 ks 

1,00 

1,00 

22 000,00 

541 600,00 

1 833 99~.!.80 

22 000,00 

----------·----! 
541 600,00 

f---+---+-----·----+-----------------------+---1-----1------------------------------~·---

K 767111112 Dodávka hliníkové fasádní konstrukce - pozice 02 ks 2,00 72 400,00 144 800,00 
-+---------·+--------- -t---t-------j----· ... -----------

K 767111113 Dodávka hliníkové fasádní konstrukce - pozice 03 ks 2,00 70 600,00 141 200,00 
-----+---1 ------1---------- ------------ ----------------! 

7671111_1_4 ____ Dodávka hliníkové fasádní konstruk_c~ - pozice 04__ __ ~ ks 2,0~ __ _____ :65 000,00! __________ -~~~ 
I . -1 Dodávka a montáž .b.ezpečnostního izolačního trojskla I · 

78 010
,
001

1 I 41 K 767111115 ~Ug 0,6 m2 58,00I 1 345,00; 

~ K __ ;~_;_~--~~~~~--~l~~~:tu~í:í~t:::~ř~~~~~:~:~r;~;;!;;:_á_m_ke_m_ ~_t~ ---_-_-1 ~-~-OO 
1

_~-------- ------~- --~=--·_-:_-----;, "M~ 
f-43 -~-f6~995112 ___ ---~_rit~ž_l1l_iní_kových konstrukcí 01-04 __________ -~~l ____ 1_,_ool__=--- --~~-00,_001 _________ 182000}1~ 

l-441 _K~995m IMon~áž i=°lační~~ trojskla~ zap~ave~í-a u_těsnění -- k~ , __ 2760,ool - - - -~·-2~ ----- -- __ 39_1_92_,~~I 

, 45 , K 1767995113 _JDodavka a montaz atyp1ckych zamecmckych k 1 580 oZ 178,001 1_o __ 3_2 __ 4o,o __ oJI 
' · _ __ _konstruk_c:í včetně_statickébo p_osouzení _____ g J___ ' __ 1 _ 

"doplnění nosné konstrukce střechy - jekl 140/60/5 

! jOplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z ! · · · 
46 K ! 764246403 !TiZn rš 350 mm ! m 

I ---------

21,001 
- .•••••••••••••••••••••••••••••••••••l•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t-- - ------- I 

i !Oplechování, úprava okraje střechy r.š.450mm; i , 
47 K :764246404 )okapní žlab 100 mm D+M i kpl i 

............................................................ ........................................................ ' 
1,00 

48 K !764246404 \Montážní a spotřební materiál j kpl i 1,00: 
__ :, •••••••••••••••••••••••••••••••••• : ................................................................................................. : __ i __ 
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878,00 

1 108,00 
-------- ---r--

1 500,00: 
- ____ J __ _ 

18 438,oo! 

1 108,00' 

1 500,00 



pČ Typ Kód Popis 

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m 

MJ Množství 

I t I 2,901 

776 - Podlahy povlakové 

50 K 776111116 
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

m2 80,24 
podlah broušením 

51 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 80,24 
~ ~--f------ -

52 K 776121311 
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

m2 80,24 
povlakových podlah ředěná v poměru 1 : 1 

53 K 776201812 
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

m2 80,24 
ručně 

7,6*9,5+7, 18*1, 12 80,24 

'"'"' '''""'""'" ,oo;,;ch č<,mh evc =-f, 1- -

54 K 776221221 
standardním lepidlem m 

80,24 
c--

PVC homogen. el.vodivé neválc. tl.2,00 mm, 
--~ 

55 M 284110450 el.odpor 0,05 - 1 Mohm, čtverce 615 x ml 80,24 

J.cena [_c_z_Kl _____ c_ena celkem [CZK] I 
___ 1_6_9_2,_o_o~i ________ 4 906,801 

127374,93 

45,00 3 610,80 

10,80 866,59 

37,80 3 033,07 

122,00 9 789,28 
-

268,00 21 504,321 

1 030,00 82 647,20 

1>15JozměLstnLfl..05%.ntlnk_daflJJ35_mm__ ·----- --------

56 
~-

57 

58 

59 

60 

K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 

K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm 

M 284110030 
lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 

m 
(9,5+8,72)*2 

K 998776103 
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

K 783306801 
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
obroušením 
"očištění stávající ocelové konstrukce od návarků a 
nátěrů" 

m 36,44 

m 36,44 

m 36,44 

36,44 

t 0,33 

30,001 

30 30,00 

f":
61
1v .,1 K 1

783306809 
-- Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí -Fl---

3
---=r-

05 
-· 

L_"_'_l_"_ -~--------~o_k_a_rt_á_čo_v_á_ní_m__ -----~m~ 
4-:L 

"stávající zábradlí" 

22,70'1,50 34,05 

Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr I ~
2 

I 
33 

,
58 

J 

zámečnick · ch konstrukcí __ __l__~--~----
33,58 33,58 

9,00 327,96 
-~ 

120,00 4 372,80 
-~ 

29,00 1 056,76 
-

--

505,00 166, 15 

19 766,96 
83=____ 2 520,001 

127,001 4 324,351 

138,001 ____ 463~ 

::~~:~:c~o-na_· s_ob_n_ý_e_po_x_id_o~-n-át-ěr_z_á~-e-čn-ic_k~c-h __ ) _m2 I __ 59 163 ) __ -_··===----_-:_-_ -_ -_-_1_3~----------8_2_8_8, 5J 

"ocelové konstrukce" 

25,58 

"zábradlí" 

25,58 

22,70'1,50 34,05 

Součet 59,63 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 449,50 

~41 K 1784181101 ____ ~:~~~~~~~~:::~~:t!~~n~~~~0::;~8~n~trace --~~2T--;;r·-~-=--=--~T -__ -___ 1 m,~ 
80,9 80,90 

[:fK_í_____ dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra-výborně~11 ~ 
0 
oo[ -

3 236 00
] 

~ 784211001 
___ otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m __J_ mZ _ 

80
,
9L ___________ 4

_' ______________ ,_J 
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HARMONOGRAM 

Rekonstrukce obvodového pláště A40 VŠCHT 

č činnost 
sroen 2017 září2017 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Bourací práce 

2 Kce zámečnické výroba 

3 Kce zámečnické montáž -

4 Minerální podhled včetně izolací 

5 Podlahy povlakové 

6 Dokončovací práce - nátěry 

10.07.2017 



HARMONOGRAM 

Rekonstrukce obvodového pláště A40 VŠCHT 

č činnost 
srpen 2017 září 2017 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Bourací práce 

2 Kce zámečnické výroba 

3 Kce zámečnické montáž -

4 Minerální podhled včetně izolací 

5 Podlahy povlakové 

6 Dokončovací práce - nátěry 

10.07.2017 



Platební kalendář 

ALVIR s. r. o. 

Chrášťany č. 53, 252 19 Rudná 
 Výroba a montáž hliníkových oken, dveří, fasád, 
zimních zahrad, posuvných dveří 
Vaše budoucnost - náš tým 

Rekonstrukce obvodového pláště A40 VŠCHT 

Platby činnost 
procenta 

1.platba červenec 2017 20% 
2.platba Srpen 2017 60% 
3.platba Září 2017 - dokončení 20% 

ALVI R s. r. o. 



VIENNA INSURANCE GROUP 

Pojistná smlouva 

č.8603322414 

pro poji.štěni podni.katelských ri.zi.k - TREND 14 

Kooperati.va poji.šťovna,a.s.,Vi.enna Insurance Group 

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republi.ka 

IČ: 4 7116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen "poji.sti.tel") 

a 

Alvi.r s.r.o. 

Zastoupená: 

Mi.roslav Plaček, jednatel 
Karel Kohout, jednatel 
IČO: 62968238 
se sídlem/ bvdli.štěm: Plzeňská 53, 252 19 Chrášťany, Česká republi.ka 
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla poji.stníka. 

(dále jen "poji.stník") 

uzavírají 

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pÓii.stnou smlouvu (dále jen "smlouva"), 
která spolu s poji.stnými. podmínkami. poji.sti.tele uvedenými. v článku 1. této smlouvy a přílohami. této smlouvy 
tvoří nedílný celek. 
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1. Pojistni'.k je zároveň pojištěným. 

ČLÁNEK 1 
Úvodní ustanoveni 

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

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 27.9.2016 

3. Pro pojištěni sjednané touto smlouvou plati občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v 
platném znění, ustanoveni pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky: 

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištěni majetku a odpovědnosti 
ZSU - 500/15 - Zvláštní smluvní ujednáni k pojištěni odpovědnosti. za újmu 
a dále: 
P-150/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištěni 
P-200/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištěni pro případ odcizeni 
P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečeni 
P-250/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištěni skel 
P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištěni odpovědnosti za újmu 
P-695/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištěni věci během si.lni.čni dopravy 
P-405/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištěni přerušeni provozu 

4. Doba trvání pojištěni 
Počátek pojištěni: 2.10.2016 

Pojištěni'. se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud 
některá ze smluvnl'.ch stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím 
příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodrženi'. lhůty pro 
doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištěni zaniká až ke konci následujl'.ciho pojistného roku, pro 
který je tato lhůta dodržena. 
Pojištěni však zanikne nejpozději k 1.10.2026 po tomto dni již k prodlouženi pojištěni nedochází. 

ČLÁNEK2 
Pojištěni majetku na místě pojištěni 

Pravidla pro stanoveni výše pojistného plněni jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujicich se 
ke sjednanému pojištěni a v dalších ustanovenich této pojistné smlouvy. Na stanoveni výše pojistného plněni 
tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedeni opravy či znovupořizeni nebo způsob zabezpečeni 
pojištěných věcí. 

Misto pojištěni č. 1: Plzeňská 53, 252 19 Chrášťany 
Specifikace místa pojištěni: Budova ve vlastnictví Alvi.r s.r.o. 

1. ŽIVELNÍ POUŠTĚNÍ 
1.1 Sjednává se základní ži.velni poii.štěni proti. poji.stným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO 

PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci: 

NEMOVITÉ OBJEKTY 

1.1.1 Budova vlastní. 
Popi.s: přízemní budova částečně zděná 
Pojišťuje se na novou cenu. 
Pojistná částka: 9 000 000 Kč. 

1.1.2 Soubor ostatních staveb vlastních. 
Poji.šťuie se na novou cenu. 
Poji.stná částka: 100 000 Kč. 
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MOVITÉ PŘEDMĚTY 

1.1.3 Soubor zásob. 
Poji.stná částka: 2 000 000 Kč. 

1.1.4 Soubor vlastních movi.tých zařízeni a vybaveni. 
Poii.šťuie se na novou cenu. 
Poji.stná částka: 3 000 000 Kč. 

1.1.5 Soubor vlastních mobilních elektronických zařízeni. 
Poii.šťuie se na novou cenu. 
Poji.stná částka: 100 000 Kč. 

1.1.6 Soubor vlastni dokumentace 
Poii.štěn{ se sjednává na prvn{ ri.zi.ko. 
Li.mi.t poji.stného plněn{ 200 000 Kč. 

Spoluúčast pro př{pad škod způsobených požárn{m nebezpeč{m, nárazem nebo pádem a kouřem na m{stě 
poji.štěn{ č. 1 či.ni 5 000 Kč. 

1.2 Sjednává se doplňkové ži.veln{ poji.štěn{ proti. poji.stnému nebezpeč{ POVODEŇ NEBO ZÁPLAVA pro: 
1.2.1 Nemovi.té objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištěni. 

Li.mi.t poii.stného plněn{ (v rámci. poji.stné částky): 900 000 Kč 
1.2.2 Movi.té předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištěni. 

Li.mi.t poji.stného plněn{ (v rámci. poji.stné částky): 500 000 Kč 

Celkový li.mi.t plněn{ z poji.stných události vzni.klých působení.m povodně nebo záplavy na nemovi.tých objektech 
a movitých předmětech v m{stě poji.štěn{: 1 400 000 Kč 
Spoluúčast pro př{pad škod způsobených povodni nebo záplavou či.ni 5%, mi.n. 25 000 Kč 

Poii.stní.k prohlašuje, že na m{stě pojištěn{ č.1 se v poslední.ch 20 letech nevyskytla povodeň nebo záplava ani. 
iednou. 

1.3 Sjednává se doplňkové ži.veln{ pojištěn{ proti. pojistnému nebezoeč{ VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro: 
1.3.1 Nemovi.té objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištěni. 

Li.mi.t poii.stného plněn{ (v rámci. pojistné částky): 900 000 Kč 
1.3.2 Movi.té předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištěni. 

Li.mi.t poji.stného plněn{ (v rámci. pojistné částky): 500 000 Kč 

Spoluúčast pro př{pad škod způsobených vodovodn{m nebezpeč{m či.ni 5 000 Kč. 

1.4 Sjednává se doplňkové ži.veln{ pojištěn{ proti. pojistným nebezpeč{m VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, 
ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro: 

1.4.1 Nemovi.té objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištěni. 
Li.mi.t pojistného plněn{ (v rámci. poji.stné částky): 900 000 Kč 

1.4.2 Movi.té předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištěni. 
Li.mi.t poji.stného plněn{ (v rámci. poji.stné částky): 500 000 Kč 

Spoluúčast pro př{pad škod způsobených vi.chři.d, krupobi.tim sesuvem, zemětřesen{m a tihou sněhu nebo 
námrazy či.ni 5 000 Kč. 

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na 
pojištěných budovách. · 

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 
2.1 Pojištěn{ pro případ odci.zen{ KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro tyto 

poji.štěné věci.: 

MOVITÉ PŘEDMĚTY 
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2.1.l Soubor zásob. 
Li.mi.t poji.stného plnění (v rámci. poji.stné částky): 300 000 Kč 

2.1.2 Soubor vlastních movitých zařízeni a vybavení. 
Poji.šťuje se na novou cenu. 
Li.mi.t poji.stného plnění (v rámci. poji.stné částky): 200 000 Kč 

2.1.3 Soubor vlastních mobilních elektronických zařízeni. 
Poji.šťuje se na novou cenu. 
Poji.stná částka: 100 000 Kč 

2.1.4 Soubor vlastni dokumentace 
Poji.štění se sjednává na první ri.zi.ko. 
Li.mi.t poji.stného plněni: 200 000 Kč 

Spoluúčast pro případ odci.zení na místě poji.štění č. 1 či.ní 5 000 Kč 

3. POUŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU 
3.1 Sjednává se pro tyto poji.štěné věci.: 

3.1.l Movité předměty, které jsou pojištěny pro případ odcizeni. 
Poji.štění se sjednává na první ri.zi.ko. 
Li.mi.t poji.stného plnění: 110 000 Kč 

Spoluúčast pro případ van dali.srnu na místě poji.štění č. 1 či.ní 5 000 Kč 

4. POJIŠTĚNÍ SKEL 

4.1 Sjednává se poji.štění souboru skel. 
Popi.s: Soubor skel pevně spojených s budovou nebo stavbou nebo skel zasazených v rámu, který je stavebm'. 
součástí budovy nebo stavby, světelných reklam a nápi.sů (včetně těch zhotovených z plexi.skla a ji.ných 
umělých hmot) a skla pultů a vi.trín. 

Poji.štění se sjednává na první ri.zi.ko. 
Li.mi.t poji.stného plnění: 40 000 Kč 

Spoluúčast na místě poji.štěni. č. 1 či.ni. 1 000 Kč. 

Bude-li. poji.štěné sklo rozbi.to v přímé souvi.slosti. s odci.zením věci. poji.štěné pro případ odci.zení, neuplatní 
poji.sti.tel spoluúčast sjednanou k poji.štění skla. 

ČLÁNEK 3. 
Další druhy pojištěni 

1. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY 

Sjednává se poji.štění dopravovaných poji.štěných věd zařazených do ri.zi.kové skupi.ny: RIZ 3 - méně ri.zi.kové věci. 
Sjednává se při.poji.štění pro případ odci.zení poji.štěných věd krádeží s překonáním překážky nebo loupeží. 
Územní platnost poji.štění: Česká republi.ka 
Poji.štění se sjednává na první ri.zi.ko. 
Li.mi.t poji.stného plnění: 100 000 Kč 
Spoluúčast: 5 000 Kč 

Charakteri.sti.ka dopravovaných věd: materi.ál k výrobě dle ži.vnosti. 
Počet vozí.del, kterými. jsou dopravovány poji.štěné věci. zařazené do této ri.zi.kové skupi.ny: 1 - 2 

Dojde-li. k poji.stné události. v důsledku krádeže s překonáním překážky nebo loupeže, podílí se oprávněná osoba 
na poji.stném plnění sjednanou spoluúčastí, mi.n. však ve výši. 10 % z poji.stného plnění, mi.n. částkou 10 000 Kč. 
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2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD PŘERUŠENÍ PROVOZU 

Sjednává se poji.štěni pro připad úplného nebo částečného přerušeni: provozu v důsledku: 
~ věcné škody vzni.klé působenim POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ, NÁRAZU NEBO PÁDU, KOUŘE, POVODNĚ NEBO 

ZÁPLAVY, VODOVODNÍHO NEBEZPEČÍ, VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUVU, ZEMĚTŘESENÍ, TÍHY 
SNĚHU NEBO NÁMRAZY, KRÁDEŽE S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽE (ve smyslu ZPP P-150/14 a 
ZPP P-200/14) 

~ ÚŘEDNÍHO ZÁSAHU 
~ PŘERUŠENÍM DODÁVKY ENERGIÍ z důvodu živelní události, ke které nedošlo v důsledku porušeni 

povinnosti ze strany pojištěného. 
Energi.emi. se ve smyslu předchoziho odstavce rozum,'. elektrická energi.e, plyn, voda, teplo od smluvnich 
dodavatelů a di.stri.butorů. Ži.velni události. se ve smyslu předchoziho odstavce rozum,'. POŽÁRNÍ 
NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD, KOUŘ, POVODEŇ NEBO ZÁPLAVA, VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ, VICHŘICE 
NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESENÍ, TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY a jeji.ch defi.ni.ce dle ZPP 
P-150/14. 

Dalši výluky dle ZPP P-405/14 čl. 6) zůstávaji beze změny. 

Li.mi.t poji.stného plněni: 400 000 Kč 
Časová spoluúčast: 3 dny 
Doba ručen'Í je 3 měsice. 

3. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU 

3.1 Základní pojištěni 
Pojištěni se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po 
předáni. 

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

Li.mi.t poji.stného plněni: 15 000 000 Kč 
Spoluúčast: 2 500 Kč 

Pokud či.nnost (některá z či.nnosh), na ni.ž se vztahuje poji.štěni sjednané touto smlouvou, zahrnuje vi.ce oborů či. 
podskupin (dále jen „obory činnosti.") - jako např. obory činnosti. živnosti. volné, vztahuje se poji.štěni pouze na ty 
obory činnosti., které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejich přilohách. Nejsou-li. obory činnosti. ve 
smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se poji.štěni na ty obory činnosti., které má pojištěný uvedeny v přislušném 
rejstřiku, registru nebo ji.né veřejné evidenci. ke dni. sjednáni pojištěni. 

Hlavní činnosti pojištěného. 

Za hlavni činnosti. se považuji činnosti. s nejvyššim podilem na ročnich přijmech pojištěného: 

- zámečni.ctvi, kovoobráběčstvi 
- výroba kovových konstrukci, kotlů, těles a kontejnerů 
- prováděni staveb a jeji.ch změn, připravné práce pro stavby 

Předpokladem plněni pojí.stí.tele je současné splněni následujidch podmínek: 
a) újma byla způsobena v souvislosti. s či.nnosti, která spadá do předmětu či.nnosti. poji.štěného vymezeného v čl. 

1. odst. 2, 
b) poji.štěný je v době vzni.ku škodné události. oprávněn k provozováni přlslušné činnosti. na základě obecně 

závazných právnich předpi.sů, 
c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti. s příslušnou či.nnosh neni z poji.štěni vyloučena touto 

pojistnou smlouvou, pojistnými. podminkami nebo zvláštními. ujednáními. vztahujidmi se k pojištěni'.. 
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Výše obratu za předcházejíc( rok: 32 000 000 Kč 
Poji.štěný je povi.nen oznámi.t poji.sti.teli. bez zbytečného odkladu zvýšeni ročn{ho obratu o ví.ce než 20% 

3.2 Připojištění 
Sjednává se: 

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

Poii.štěn{ se nevztahuje na povi.nnost nahradit újmu na: 
a) uživaných motorových vozi.dlech, 
b) převzatém zvířeti. 

Pojištění. se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na převzatých motorových vozidlech. 
Pojištěný je povi.nen uloži.t a zabezpečit převzaté a uživané věci. podle jeji.ch charakteru a hodnoty tak, aby toto 
zabezpečen{ minimálně odpov{dalo předepsanému způsobu zabezpečen{ vyplývajic{mu z poji.stných podminek 
upravuj-(cí.ch způsoby zabezpečeni. Je-li. požadovaný způsob zabezpečeni stanoven ve vazbě na horni hranici 
pojistného plněn{, poji.štěný poruši.l povi.nnost vyplývaj{cí. z předchoz{ věty a porušen{ této povinnosti. mělo 
podstatný vli.v na vzni.k poji.stné události., jej{ průběh nebo na zvětšení rozsahu jejich následků, neposkytne 
poji.sti.tel z takové poji.stné události. plněn{ v rozsahu větš{m, než jaký podle Dodatkových poji.stných podmínek 
upravujic(ch způsoby zabezpečeni odpovidá skutečnému způsobu zabezpečen-( věd v době vzni.ku poji.stné 
události.. 

Subli.mit: 100 000 Kč 
Spoluúčast: 5 000 Kč 

Připojištění "G", které se vztahuje na: 
a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou, 
b) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského 
pojištěni, 

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci. z povolání, které utrpěl zaměstnanec 
pojištěného. 

Tyto náhrady se pro účely pojištěni posuzuji obdobně jako náhrada újmy a platí. pro ně přiměřeně podmínky 
pojištěni odpovědnosti. za újmu. 

Subli.mi.t: 200 000 Kč 
Spoluúčast: 5 000 Kč 

Připojištění 110 11
1 které se vztahuje na povinnost poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy v jiných 

případech, než jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2) ZPP P-600/14, pokud byla přiznána pravomocným rozhodnutím 
soudu na základě neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti. člověka, k němuž došlo v 
souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, na nějž se vztahuje pojištěni sjednané touto pojistnou 
smlouvou. 

Mi.mo výluk vyplývajicich z přislušných ustanoveni poji.stných podmínek vztahujicí.ch se k poji.štěni sjednanému 
touto pojistnou smlouvou se toto při.poji.štěn{ dále nevztahuje na povi.nnost k peněžité náhradě nemajetkové 
újmy způsobené: 
a) urážkou, pomluvou, 
b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním, 
c) porušen{m práv z průmyslového nebo ji.ného duševního vlastni.ctv(. 
d) v př{padech upravených v§ 2971 občanského zákoníku (případně ustanoveni, které jej nahrad{). 

Poji.sti.tel je povi.nen poskytnout poji.stné plněni pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následuj-(c( 
podmínky: 
i.) k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnosti. došlo po dni. počátku tohoto při.poji.štěni, 
i.i.) nárok na peněži.tou náhradu nemajetkové újmy byl proti. poji.štěnému poprvé uplatněn v době trvání tohoto 

při.poji.štěni, 

i.i.i.) poji.štěný uplatni.l nárok na plněni proti. poji.sti.teli. do 60 dni po záni.ku tohoto při.poji.štěni, 
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Poitsti.tel poskytne poji.stné plněni'. z tohoto při.poii.štěni'. také z poji.stných událostí vzni.klých v důsledku 
neoprávněného zásahu do práva na ochranu osobnosti., ke kterému došlo v době trváni'. při.poji.štěni "O" 
sjednaného u poii.sti.tele uvedeného v této poii.stné smlouvě poji.stnou smlouvou (případně vi'.ce na sebe 
navazujidmi. poji.stnými. smlouvami.), bezprostředně předcházejíd(mi.) této poji.stné smlouvě (podmínkou je 
nepřetrži.té trvání při.poji.štění). 
Z poji.stných události z při.poji.štěm'. "O" vzni.klých v důsledku neoprávněného zásahu do práva na ochranu 
osobnosti., ke kterému došlo přede dnem počátku poji.štěni dle této poji.stné smlouvy však poji.sti.tel neposkytne 
poji.stné plněni v rozsahu větším, než iaký odpovídá rozsahu při.poii.štění sjednanému poji.stnou smlouvou 
platnou a úči.nnou v době, kdy došlo k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnosti.. 

Subli.mi.t: 100 000 Kč 
Spoluúčast: 10%, max. 10 000 Kč 

Na úhradu všech poji.stných události nastalých z tohoto při.poji.štěni'. během jednoho poii.stného roku poskytne 
poji.sti.tel poji.stné plněni v souhrnu maxi.málně do výše subli.mi.tu sjednaného pro toto při.poji.štěni'.. 

3.3 Územní platnost 

Poji.štěni'. se sjednává s územní platnosti'.: územi'. České republi.ky. 

ČLÁNEK 4. 
Zvláštní údaje a ujednáni 

Nastane-Li. škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti. s povodni do 10 dnů po sjednáni 
poji.štěni, není pojisti.tel z této škodné události. povi.nen poskytnout poji.stné plněni. 

Nastane-Li. škodná událost následkem vi.chři.ce nebo v přímé souvislosti. s vi.chři.d do 10 dnů po sjednáni 
pojištěni, nem'. poji.sti.tel z této škodné události. povi.nen poskytnout poji.stné plněni. 

Pro mobi.lni elektroni.cká zařízeni (přenosná nebo pevně i.nstalovaná ve vozi.dle) je místem poji.štěni území České 
republiky, není-Li. touto poji.stnou smlouvou sjednána ši.rši územní platnost. 

V případě krádeže z výlohy nebo z vi.tri'.ny či. pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny poji.štěného, kde 
překonáni překážky spočívalo v rozbiti jeji.ch skla nebo v překonáni jeji.ch zámku, poskytne pojisti.tel poji.stné 
plněni do výše: 

~ S % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištěni pro pojištěni skupiny věci, do které náležely 
odcizené věci pojištěné proti. odcizeni, maximálně však 20 000 Kč, jde-li o cenné předměty, věci umělecké, 
historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku, 

~ 10 % z horní hranice pojistného plněni sjednané v místě pojištěni pro pojištěni skupiny věci, do které náležely 
odcizené věci pojištěné proti odcizeni, maximálně však 50 000 Kč, jde-li o ostatní pojištěné věci (jiné než 
výše uvedené). 

Pokud je věc umělecké, hi.stori.cké nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a 
zabezpečena tak, aby toto zabezpečeni'. mi.ni.málně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečeni'. cenných 
předmětů vyplývajicímu z poji.stných podmínek upravuji'.dch způsoby zabezpečeni. 

Odchylně od OPP P-205/14 článek 6, Kód E4 se ujednává odchylný způsob zabezpečeni'. movi.tých předmětů 
uložených mi.mo uzavřený prostor na oploceném prostranství, do li.mi.tu poji.sntého plněni 300ti.s. Kč, a to ve 
zněni'.: 

Opl~ceni - výška 150 cm 
Zámek vstupů - vrata ovládané elektromotorem dálkovým ovladačem, vnitřní vypinač. Branka uzavřena 
bezpečnostním uzamykacím systémem 
PZTS - v mi.mopracovní době chráněno PZTS JABLOTRON s obvodovou ochranou, ieii'.ž poplachový si.gnál je 
vyveden na PPC s dojezdem zásahové skupi.ny do 20 mi.nut od vyhlášeni poplachu, dále kamerový systém se 
záznamem 

Na parcele při'.slušejici'. k výrobní hale jsou z provoznl'.ch důvodů uloženy movi.té věci., převážně hli.ni'.kové profi.Ly. 
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ČLÁNEK 5. 
Údaje o pojistném 

1. Pojistné: 

Živelní pojištěni 

Roční pojistné .................................................................................................. . 

Pojištění pro případ odcizení 

Roční pojistné .................................................................................................. . 

Pojištěni pro případ vandalismu 

Roční pojistné 

Pojištěni skla 

Ročni'. pojistné 

Pojištěni věci při silniční dopravě 

Ročni'. pojistné .................................................................................................. . 

Pojištěni přerušeni nebo omezeni provozu 

Roční pojistné .................................................................................................. . 

Pojištěni odpovědnosti za újmu - základní 

Ročni'. pojistné .................................................................................................. . 

Pojištěni odpovědnosti za újmu - připojištěni 

Roční pojistné ................................................................................................. .. 

Celkové ročni pojistné před úpravou ......................................................... . 

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců. 

Sleva za délku pojistného období .............................................................. .. 

Jiná sleva / přirážka .................................................................................... .. 

Celkem sleva / přirážka .................................................................................. .. 

Celkové ročni pojistné po úpravě ............................................................... . 

Pojistné za pojistné období ......................................................................... . 

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy: 
k 02.10. 

každého roku převodním příkazem s při.pomenutim platby na účet pojisti.tele. 
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 2226222 
Kód banky: 0800 
Konstantní symbol: 3558 
Vari.abi.lni'. symbol: 8603322414 

QR kód k vyplnění platebního příkazu 
na platbu prvního pojistného: 

ČLÁNEK 6. 
Hlášeni škodných události 

13 833 Kč 

3 952 Kč 

1157 Kč 

1820 Kč 

2 800 Kč 

1360 Kč 

42 270 Kč 

720 Kč 

67 912 Kč 

-5% 

-30% 

-35% 

44142 Kč 

44142 Kč 

[!] ~~.;?:, [!] 
,·~1 

.·:!I:~ . 

[!]~~ 

Vzni.k škodné události. hlásí poji.stni'.k bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vi.enna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centrální podatelna 
Brněnská 634 
664 42 Modři.ce 
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Tel: 841105 105 
www.koop.cz 

ČLÁNEK 7. 
Prohlášeni pojistníka 

1. Poji.stnik potvrzuje, že před uzavřenim pojistné smlouvy převzal v li.stinné nebo, s jeho souhlasem, v ji.né
textové podobě (např. na trvalém nosí.či. dat) Informace pro zájemce o poji.štěni a seznámi.l se s ni.mi..
Poji.stnik si. je vědom, že se jedná o důleži.té i.nformace, které mu napomohou porozumět podminkám
sjednávaného pojištěni, obsahuji upozorněni na důleži.té aspekty poji.štěni i. významná ustanoveni pojistných
podminek.

2. Poji.stnik dále potvrzuje, že před uzavřenim pojistné smlouvy převzal v li.stinné nebo ji.né textové podobě
(např. na trvalém nosi.či. dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s ni.mi.. Poji.stník si. je
vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást poji.stné smlouvy a upravují rozsah poji.štění, jeho omezení
(včetně výluk), práva a povinnosti. účastníků pojištění a následky jeji.ch porušení a další podminky poji.štění a
poji.stm'.k je ji.mi. vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Poji.stník prohlašuje, že má pojistný zájem na poji.štění poji.štěného, pokud je osobou od něj odlišnou.

4. Poji.stm'.k potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydli.ště či. sídla a kontakty elektroni.cké komuni.kace
uvedené v této poji.stné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jeji.ch rozporu s
ji.nými. údaji. uvedenými. v dříve uzavřených poji.stných smlouvách, ve kterých je poji.stnikem nebo pojištěným,
využivány i. pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem poji.stník souhlasí i. pro případ, kdy
poji.sti.teli. oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či. sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v
době trvání této poji.stné smlouvy.

5. Pojistník souhlasí, aby pojisti.tel předával jeho osobní údaje členům poji.šťovací skupi.ny Vi.enna Insurance
Group a Finanční skupi.ny České spoři.telny, a.s. (dále jen "spři'.zněné osoby"). Poji.stnik dále souhlasí, aby
poji.sti.tel i. spřízněné osoby používali. jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektroni.ckou komunikaci., za
účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

6. Poji.stnik prohlašuje, že věci. nebo ji.né hodnoty poji.stného zájmu poji.štěné touto pojistnou smlouvou nejsou
k datu uzavření smlouvy pojištěny proti. stejným nebezpečím u ji.ného pojisti.tele, pokud není v článku
"Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno ji.na k.

ČLÁNEK 8. 
Závěrečná ustanoveni 

1. Návrh pojisti.tele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být poji.stm'.kem při.jat ve lhůtě
stanovené poji.sti.telem, a není-li. taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky
poji.stm'.kovi.. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její při.jetí, a to ani. v případě,
že se takovou odchylkou podstatně nemění podminky nabídky.

2. Subjektem věcně příJlušným k mi.mosoudnímu řešeni spotřebitelských sporů z tohoto poji.štěni je Česká
obchodni i.nspekce, Stěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi..cz.

3. Poji.stná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopi.sech. Poji.stnik obdrží 1 stejnopi.s, pojí.stí.tel si. ponechá 1
stejnopi.s.

4. Tato smlouva obsahuje přilohy: kopi.e výpi.su z ŽR.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 27.9.2016 
Jméno, příjmeni/název zástupce poji.sti.tele (získatele): Di.ta Pítrová 

Strana 9 (celkem 13), PDF #Srn 



............... T .... L.;. ..................................... . Podpi.s zástupcé poji.sti.tele (ziskatele) 
j 

Podle ověřovací knihy I. Městského úřadu Rudná 
a Poř. č. vidimace: 778/2017 
a Tento úplný/:\ - ěnsteěuf/tí opis kopie, 
a Obsahující IO stran, strana 11-17 prosté kopie 
a Souhlasí doslovně s předloženou listinou, 
z níž byla pořízen/a a tato listina je: 

• prvopisem
•ověřenou viElimovanou listi11ou 
·listinou, kteFIÍ je výstupem autori:rnvané 

IEOAVer2e Elek. 
'Oflisem nebo kopií peří2eneu 2e Sflisu
·stejnopisem fJÍsem.vyhetevení re2he611utí 

nebe výroku re21!061111tí
a obsahujícím 10 stran, strana 11-17 prnsté I< 

a Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, 
obsahujelneebsalluje viditelný zajišťovací prvek, 

jež je součástí obsahu právního významu této listiny 
V Rudné due 14.7.2017 

� 
Jméno a příjmení ověřující osoby, k�maci 
provedla: Gabriela Pilařová č 

. ..........•••........................... .'! ... .. : ....... i ...................... . 

Podpi.s poji.stftka 
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Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu ZSU-500/15 

Tato zvláštní smluvní ujednáni (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součásti poji.stné smlouvy. 
V případě, že je jakékoli. ustanoveni těchto ZSU v rozporu s ustanovením poji.stné smlouvy, má přednost 
příslušné ustanoveni poji.stné smlouvy. Nejsou-li. ustanoveni poji.stné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí 
ustanoveni poji.stné smlouvy i. ZSU zároveň. 
V případě, že je jakékoli. ustanovení poji.stných podmínek vztahujídch se k poji.štěni odpovědnosti. za újmu v 
rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li. ustanovení poji.stných 
podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení poji.stných podmínek a ZSU zároveň. 

Článek 1 
Další výluky z pojištění 

Vedle výluk vyplývajidch z příslušných ustanoveni poji.stných podmínek a poji.stné smlouvy se poji.štění 
nevztahuje na povi.nnost nahradi.t újmu způsobenou v souvi.slosti. s: 
a) provozováním tržni.c a stánkovým prodejem v tržni.dch, 
b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohosti.nských zařízení (restauraci, barů apod.), 
c) provozováním a pořádáním akcí motori.sti.ckého sportu, pai.ntballových střelni.c, bobových a motokárových 

drah, vozitek segway, lanových parků, bungee jumpi.ngu, zorbi.ngu, potápěni, parasai.li.ngu, swoopi.ngu, 
surfi.ngu, rafti.ngu, canyoni.ngu a obdobných akti.vi.t, 

d) provozováním a pořádáním ci.rkusových představeni, pouti a pouťových atrakcí, zábavních parků, 
e) pořádáním tanečních zábav a di.skoték pro vice než 500 návštěvníků, 
f) či.nností kaskadérů, 
g) provozováním či.nnosti, při. které je porušována i.ntegri.ta li.dské kůže, 
h) ochranou majetku a osob a službami. soukromých detekti.vů, 
i.) či.nností agentury práce, 
j) směnárenskou či.nnosti, 
k) horni.ckou či.nnosh a či.nnosti prováděnou horni.ckým způsobem, ražbou tunelů a štol, 
l) výrobou, opravami., úpravami., přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním 

zbraní a bezpečnostního materiálu. 

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

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanoveni poji.stné smlouvy a poji.stných podm(nek se poji.štěni 
odpovědnosti. za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předáni nevztahuje na povi.nnost nahradi.t 
újmu způsobenou v souvi.slosti. s: 
a) výsledky projektové, konstrukční, analyti.cké: testovad, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, 

překladatelské a jakékoli. duševní tvůrčí či.nnosti., 
b) výsledky zkušební, kontrolní a revi.zni či.nnosti., s výji.mkou zkoušek, kontrol a revi.zi elektri.ckých, plynových, 

hasicich, tlakových nebo zdvi.hadch zařízeni a zařízeni sloužících k vytápěni nebo chlazeni, 
c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a ji.ných fi.nančnich hodnot, 
d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a i.nformad, 
e) poskytováním techni.ckých služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), 
f) obchodem s léči.vy, s výji.mkou obchodu s volně prodejnými. léči.vými. přípravky mi.mo lékárny, 
g) poskytováním zdravotní a veteri.nárni péče, 
h) provozováním fit center a solári.i, poskytováním kosmeti.ckých, masérských, rekondi.čnich a regeneračních 

služeb a služeb trenérů, 
i.) prováděním geologi.ckých prací, 
j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, di.stri.bud a prodejem elektrické energi.e, plynu, tepla apod., 
k) obchodem s eroti.ckým zbožím. 

Článek 3 
Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů 

1) Poji.štění se vztahuje i. na povi.nnost poji.štěného nahradi.t újmu způsobenou v souvi.slosti. s vlastni.ctvím nebo 
provozem motorového vozi.dla sloužidho jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem či.nnosti 
pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14). 

2) Poji.štění se však nevztahuje na povi.nnost poji.štěného nahradi.t újmu, pokud: 
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a) v souvi.slosti se škodnou události bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plněn{ z poji.štěn{ 
odpovědnosti. za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného ji.nou poji.stnou smlouvou (zejména z 
povinného pojištěn{ odpovědnosti. za újmu způsobenou provozem vozi.dla), nebo 

b) jde o újmu, jej{ž náhrada je předmětem povi.nného pojištěn{ odpovědnosti. za újmu způsobenou provozem 
vozi.dla, ale právo na plněn{ z takového poji.štění nemohlo být uplatněno z důvodu, že: 
i.) byla porušena povi.nnost takové pojištěn{ uzavřít, 
i.i.) jde o vozi.dlo, pro které právní předpi.s stanoví výji.mku z povi.nného pojištění odpovědnosti. za újmu 

způsobenou provozem vozi.dla, nebo 
i.i.i.) k újmě došlo při. provozu vozi.dla na pozemní komuni.kaci., na které bylo toto vozi.dlo provozováno v 

rozporu s právními. předpi.sy, 
c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpi.sem vyloučena z povi.nného pojištění odpovědnosti. za újmu 

způsobenou provozem vozi.dla, 
d) ke vzni.ku újmy došlo při. účasti. na motori.sti.ckém závodě nebo soutěži. nebo v průběhu přípravy na ně. 

3) Poji.sti.tel poskytne z pojištění dle tohoto článku poji.stné plnění: 
a) v případě újmy způsobené výkonem či.nnosti. pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do 

částky odpovídajicí sjednanému li.mi.tu poji.stného plnění pro pojištěni odpovědnosti. za újmu a v jeho 
rámci. (subli.mi.t), 

b) v připadech neuvedených pod pism. a) nejvýše do částky odpovídajid sjednanému li.mi.tu poji.stného 
plněni pro poji.štěni odpovědnosti. za újmu, maximálně však do výše 500.000,- Kč ze všech poji.stných 
události nastalých v průběhu jednoho poji.stného roku v rámci. li.mi.tu poji.stného plněni sjednaného pro 
základ ni poji.štění odpovědnosti. za újmu (subli.mi.t). 

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

1) Z pojištěni odpovědnosti. za újmu způsobenou v souvi.slosti. s: 
a) nakládánim s nebezpečnými. chemi.ckými. látkami. a př{pravky, stlačenými. nebo zkapalněnými. plyny 

(odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14-), 
b) provozovánim vodovodů a kanali.zad, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývajicí z čl. 2 odst. 1 písm. r) 

ZPP P-600/14- není dotčena, 
c) pořádáním kulturnich, prodejnich a obdobných akci, pořádáním sportovnfrh akcí, organi.zovánim 

sportovní či.nnosti., 
d) stavbou, opravami. a li.kvi.dad lodi, 
e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi. pod vodou, 

poskytne poji.sti.tel poji.stné plnění do výše sjednaného li.mi.tu poji.stného plněni pro poji.štěm'. odpovědnosti. za 
újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech poji.stných událostí nastalých v průběhu jednoho 
poji.stného roku v rámci. li.mi.tu poji.stného plnění sjednaného pro základni poji.štěni odpovědnosti. za újmu 
(subli.mi.t). 

2) Z poji.štění odpovědnosti. za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předáni v souvi.slosti. s: 
a) výrobou a obchodem s motorovými. vozi.dly a dalšimi. motorovými. dopravm'.mi. prostředky, včetně jeji.ch 

součástí a příslušenství, 
b) výrobou a prodejem pohonných hmot, 
c) prováděnim revi.zi elektri.ckých, plynových, hasfrich, tlakových nebo zdvi.hacich zařizení a zařízení 

sloužicich k vytápěn{ nebo chlazeni, 
d) poskytovánim techni.ckých služeb, 
e) provozováním útulků a ji.ných obdobných zařízen{ pečuj{dch o zvffata, 

poskytne poji.sti.tel poji.stné plněni do výše sjednaného li.mi.tu poji.stného plněn{ pro poji.štění odpovědnosti. za 
újmu, maxi.málně však do výše 5 000 000 Kč ze všech poji.stných událostí nastalých v průběhu jednoho 
poji.stného roku v rámci. li.mi.tu poji.stného plněni sjednaného pro základní poji.štění odpovědnosti. za újmu 
(s u b l i.mi.t). 

3) Z pojištěni odpovědnosti. za újmu způsobenou vadou výrobku vzni.klou spojením nebo smísením vadného 
výrobku s ji.nou věd a újmu vzni.klou dalš{m zpracovánim nebo opracován{m vadného výrobku poskytne 
poji.sti.tel poji.stné plněni (odchylně od čl. 3 odst. 2) pism. d) ZPP P-600/14-) do výše sjednaného li.mi.tu 
poji.stného plněni pro pojištěni odpovědnosti. za újmu, maxi.málně však do výše 5 000 000 Kč ze všech 
poji.stných událostí nastalých v průběhu jednoho poji.stného roku v rámci. li.mi.tu pojistného plnění 
sjednaného pro základm'. poji.štěni odpovědnosti. za újmu (subli.mi.t) 
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4) Je-li. sjednáno poji.štěni odpovědnosti za újmu způsobenou v souvi.slosti. s reali.tni či.nností nebo pronájmem 
nemovi.tosti. nebo je-li. poji.štěni sjednáno výslovně v rozsahu odpovědnosti. za újmu způsobenou v 
souvi.slosti. s vlastni.ctvim nebo držbou nemovi.tosti., vztahuje se takové poji.štění na odpovědnost za újmu 
vyplývající z vlastni.ctvi nebo držby pouze těch nemovi.tosh, které jsou v době vzni.ku škodné události. z 
pojištění odpovědnosti. za újmu majetkově poji.štěny u pojí.stí.tele uvedeného v této poji.stné smlouvě proti. 
ži.velním poji.stným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovi.tostem příslušejícím. 
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Příloha č. 1 k formuláři Upozorněni pojistitele podle � 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

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

sjednávajícímu pojištění 
ID kalkulace: 
Zpracoval: Olta Pítrová, 23352 Datum kalkulace: 27.09.2016 

Tento dokument neni návrhem pojisti.tele na uzavřeni pojistné smlouvy a na jeho základě nevzni.ká závazek 
poji.sti.tele. 

POJISTNÍK 
Alvi.r s.r.o. 
Zastoupená: 
Miroslav Plaček, jednatel 
Karel Kohout, jednatel 
IČO: 62968238 
se sídlem/ bydli.štěm: Plzeňská 53, 252 19 Chrášťany, Česká republika 

Počátek pojištěni: 2.10.2016 

Klient požaduje sjednat: 

Místo pojištěni č. 1: Plzeňská 53, 252 19 Chrášťany 

V místě poji.štěni se v posledních 20 letech vyskytla povodeň nebo záplava: ani. jednou 

Klasi.fikace ri.zi.ka : 1 - Nízké 

ZÁKLADNÍ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ 
Objekt poji.štěni rozsah hor.hr. pln. Kč způs. spoluúčast 

Budovy požár, náraz, 9 000 00( K 
pád, kouř 

přizemni budova částečně zděná - vlastni - jednotli.vá věc - cena nová 

Ostatní stavby požár, náraz, 100 000 K 
pád, kouř 

- vlastni - soubor - cena nová

Zásoby požár, náraz, 2 000 00 .K
pád, kouř 

-soubor

Vlastni movité zařízeni a vybaveni požár, náraz, 3 000 00 K 
pád, kouř 

- soubor · cena nová

Mobilní elektroni.cká zařizeni - do požár, náraz, 100000 K100 000 Kč pád, kouř 
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- vlastní - soubor - cena nová 

Dokumentace !požár, náraz, 
pád, kouř I 200 oooj p I I 180 

- vlastní - soubor 

Spoluúčast pro základní ži.velní pojištění 5 000 Kč 

DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ ZPP 150/U 
Objekt pojištění rozsah hor.hr. pln. Kč způs. spoluúčast roční poj. Kč 

Nemovi.té objekty 
Povodeň nebo 

900 000 1081 
záplava 

Movi.té předměty 
Povodeň nebo 

500 000 944 
záplava 

-

Celkový li.mi.t plnění pro místo poji.štění 1 400 000 Kč. 

Spoluúčast pro případ povodně nebo záplavy se sjednává ve výši. 5%, mi.n. 25 000 Kč. 

DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ ZPP 150/1~ 
Objekt poji.štění rozsah hor.hr. pln. Kč způs. spoluúčast roční poj. Kč 

Nemovi.té objekty 
Vodovodní 

900 000 ZP 851 
nebezpečí 

Movi.té předměty 
Vodovodní 

500 000 ZP 992 
nebezpečí 

Spoluúčast pro případ vodovodní škody se sjednává ve výši. 5 000 Kč. 

DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ ZPP 150/1~ 
Objekt pojištění rozsah hor.hr. pln. Kč způs. spoluúčast roční poj. Kč 

Vi.chři.ce, 
krupobi.H, 

Nemovi.té objekty sesuv,zemětřese 900 000 ZP 1064 
ni, Hha sněhu 
nebo námrazy 

Vi.chři.ce, 

Movi.té předměty 
krupobi.tí, 
sesuv, 

500 000 ZP 446 

zemětřesení 

Spoluúčast pro případ vi.chři.ce nebo sesuvu se sjednává ve výši. 5 000 Kč. 

Pojištěni pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na 

pojištěných budovách. 

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ ZPP 200/1~ 
Objekt pojištění rozsah hor.hr. pln. Kč způs. spoluúčast roční poj. Kč 

Zásoby 300 000 ZP 1361 

- soubor 

Vlastní movi.té zařízeni a vybavení 200 000 ZP 1036 

- soubor - cena nová 

Mobi.lní elektroni.cká zařízení - do 
100000 K 259 100 000 Kč 

- vlastní - soubor - cena nová 
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Příloha č. 1 k formuláři Upozornění pojistitele podle i 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Dokumentace I I 200 0001 p I I 1296 

- vlastni - soubor 

Spoluúčast pro případ odcizeni. 5 000 Kč 

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU ZPP 200/1'4 

Objekt poji.štěni'. rozsah hor.hr. pln. Kč způs. spoluúčast roční poj. Kč 

Movi.té předměty 110 000 p 1157 

Spoluúčast pro případ vandali.smu na místě poji.štěni'. č.1 se sjednává ve výši. 5 000 Kč 

POJIŠTĚNÍ SKEL ZPP 250/1'4 

Objekt poji.štěni'. hor.hr. pln. Kč způs. spoluúčast roční poj. Kč 

Soubor skel pevně spojených s budovou nebo stavbou 
nebo skel zasazených v rámu, který je stavební součást 
budovy nebo stavby, světelných reklam a nápi.sů (včetn § 40 000 p 1000 Kč 1820 
těch zhotovených z plexi.skla a ji.ných umělých hmot) a 
skla pultů a vi.trin. 

- oboje 

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY I ZPP 695/1'4 
Ri.z.skup Odcizeni'. Územní platnost poč.vozi.d. horní hr.plněni'. Kč spoluúčast roční poji.stné Kč 

RIZ 3 ANO ČR 1-2 100 000 5 000 Kč 2 800 

SPZ/ RZ vozidla 

Dojde-li. k pojistné události. odci.zem'.m, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění sjednanou spoluúčast , 
mi.n. však ve výši. 10% z pojistného plněni'., mi.n. částkou 10 000 Kč. 

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD PŘERUŠENÍ NEBO OMEZENÍ PROVOZU I ZPP 150/1'4 
Li.mi.t poji.stného plněni Kč spoluúčast (kal. dnů) doba ručení roční poji.stné Kč 

400 000 3 3 měsi'.ce 1360 

Rozsah: "požár", "ostatní ži.velni nebezpečí", "odci.zeni'." 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU I ZPP 600/1'4 
roční příjmy poji.štěného I 32 000 000 Ke 

Základní pojištěni 

Rozsah pojištěni územní platnost poji.štěn li.mi.t poj. plněni spoluúčast roční pojistné Kč 

Obecná odpov. + za výrobek 
ČR 15 000 000 Ke 2 500 Kč 42 270 nebo vadu práce po předáni 

Při.pojištěni. 

Rozsah poji.štěni'. Omez. li.mi.t plněni spoluúčast ročni. poji.stné Kč 

Věci. převzaté (bez motorových vozí.del) nebo 
100 000 5 000 Kč 378 užívané (TYP Z) 

Peněži.tá náhrada nemajetkové újmy(TYP O) 100 000 10%, max. 10 000 Kč 180 

Náklady léčeni'. (TYP G) 200000 5 000 Kč 162 

Hlavni činnosti pojištěného. 
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Za hlavni či.nnosti. se považuji či.nnosti. s nejvyšším podílem na ročnich příjmech poji.štěného: 

- zámečni.ctvl'., kovoobráběčství 

- výroba kovových konstrukd, kotlů, těles a kontejnerů 

- prováděni staveb a jeji.ch změn, připravné práce pro stavby 

V rámci tohoto pojistného produktu je možné dále sjednat: 

.- poji.štěni STROJŮ 

.- poji.štěn{ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

.- poji.štěni proti. LOUPEŽI PŘEPRAVOVANÝCH PENĚZ NEBO CENIN 

.- při.poji.štěni odpovědnosti. za či.stou fi.nančni škodu 

.- zvýšeni li.mi.tu poji.stného plněni pro odpovědnost za újmu způsobenou požárem 

.- při.poji.štěn{ odpovědnosti. z výkonu veřejné služby 

.- zvýšeni li.mi.tu poji.stného plněni pro odpovědnost z provozu pracovniho stroje 

Prosim tedy ještě jednou zvažte, jestli. některé z výše uvedených poji.štěni by nebylo pro Vás vhodné sjednat. 
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