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SMLOUVA O DÍLO 
 

číslo objednatele: 191/61664651/2017 
                  číslo zhotovitele  0010817 

 
 

„Nové hromosvody na budově školy a školní jídelny VOŠ a SZeŠ Benešov“ 
 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel 
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 
Se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov  

Zastoupený: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka p.o. 
IČ: 61664651 
DIČ: CZ61664651 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

číslo účtu: XXXXXXXXXX 
 
dále jen „objednatel“ 
 
 
a 
 
Zhotovitel 
NES-elektro s.r.o. 
se sídlem : Zahradní 1242, 264 01 Sedlčany 
zapsaný v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze v oddíle C, vložka 223303  
jednající : Stanislav Ježek 
IČO: 02741440   DIČ : CZ02741440 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX  číslo účtu XXXXXXXXX:  
dále jen „zhotovitel“ 

 
 
 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo: 
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Článek I. 
Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „Nové hromosvody na budově školy a školní 
jídelny VOŠ a SZeŠ Benešov“ zhotovit pro zadavatele dílo – stavební práce dle níže uvedených 
podmínek.   

Místem plnění předmětu plnění díla Mendelova 131, 256 01 Benešov. 
 
1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých 

v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. 
odst. 8.2. smlouvy). 
 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu 
za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.  
 

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 
 

-  průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. 
případech každé 3 měsíce); 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení 
do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 
- opatření pro zajištění BOZP na staveništi; 
- náklady na protipožární ochranu; 
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zhotovení práce podle technologického předpisu; 
- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného 

nutného osvětlení; 
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání 

vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti, 
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo 

rorýse obecného, musí zhotovitel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a 
projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. 

 
Nové hromosvody na dvou budovách jsou navrženy dle platné legislativy. Jímací soustava bude 
provedena jako mřížová, uložená na plastových podpěrkách s bet. výplní a pomocí SS svorek na 
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oplechování atik. Doplněná bude jímacími tyčemi osazenými v betonových podstavcích. Pro ochranu 
anténního stožáru bude osazena jímací tyč s trojramenným podstavcem a bet. závažími. Při provádění 
hromosvodu před projektem zateplení bude již uvažováno s provedením zateplení – budou osazeny 
dlouhé kotvy do fasády, provedeny rezervy v délce drátů apod. Soustava nových hromosvodů bude 
prioritně realizována před zateplením budov z důvodu jejich blízkému konci platných revizí i možnému 
ohrožení budov vlivem výskytu letních bouřek. Následně při samotné realizaci zateplení dojde k 
demontáži nového hromosvodu – u fasády k demontáži drátu pro opětovné použití, u střechy ke 
kompletní demontáži a zpětné montáži. 

 
1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 

současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 
průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro 
integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. 
Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou 
stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před 
vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  
 

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím 
finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet 
povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České 
republiky. 
 

1.7. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním 
vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz 
článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné 
faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě 
dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované 
položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou 
nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo 
digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel 
pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou 
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o 
kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její 
obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 
 

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:  
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla 

a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla 

pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 
 
1.9. Závaznost dokumentace: 
 V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto 

pořadí: 1) text smlouvy, 2) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „Nové hromosvody 
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na budově školy a školní jídelny VOŠ a SZeŠ Benešov“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz 
výměr, 3) nabídka zhotovitele ostatní, 4) zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

 
1.10. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje 

všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-
li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a 
technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební 
práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“) uzavřít 
smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel. Vícepráce nad rámec 
uzavřené smlouvy o dílo budou akceptovány jen na základě oboustranné dohody včetně stanovení 
její výše a způsobu provedení a věcného zdůvodnění. Souhrn všech víceprací nesmí však 
přesáhnout 10% z celkové částky z nabídkové ceny bez DPH. 
 

 
Článek II. 

Doba zhotovení díla 
2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy 

v termínu do 4 týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 a v souladu s Přílohou č. 1 – 
Harmonogram plnění.  

 
2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem 

nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž 
zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením 
přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. smlouvy.  Zhotovitel je povinen zahájit 
provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak 
neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst 2. 2. 

smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich 
cenu ani náklady takto vynaložené hradit.   

 
2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. 
 
2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto 

případech: 
-  dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít 

vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to 
postupem v souladu se ZVZ; 

-  nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či 
rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a 
dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz 
článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či 
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stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele.  
 
2.6. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, 
a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této 
smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno 
neprodleně, do tří pracovních dnů od zjištění potřeby prodloužení termínu, a to písemně nebo 
elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně 
však 10 000,- Kč bez DPH. 

 
Článek III. 

Cena za dílo 
3.1 Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele 
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, v celkové výši 435 939,75 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. 
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 91547,35  Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 527 487,10 Kč.  
  
Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr, který vypracoval zhotovitel. Celkové ceny položek 
(a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných 
položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 
Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně 
nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky 
oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou 
považovány za její součást.  
 
3.2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše 
DPH v uvedeném zákoně změněna.    
 
3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si 
dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen poskytnout 
slevu z ceny díla na neprovedené práce a objednatel je povinen vypsat výběrové řízení na dodatečné 
stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v 
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné 
stavební práce nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo poskytnutí 
původních služeb, za podmínek upravených v § 23 zákona, a uzavřít smlouvu o dílo. Povinností 
zhotovitele je prokázat existenci okolností, které nebylo možno předvídat, v pochybnostech se má za to, 
že nenastaly. 

 
3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah 
prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před 
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provedením a dokončením dané části díla) písemně informován. 
 
3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být 
o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech 
smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech 
technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu 
díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách. 
 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet 
z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. 
Nejsou-li  ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny 
určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase 
obvyklé. 
 
 

Článek IV. 
Platební podmínky 

4.1.Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy. 
 
4.2.Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně 

provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to 
fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 
právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 
bude v nich uveden název „Nové hromosvody na budově školy a školní jídelny VOŠ a SZeŠ 
Benešov“ , číslo projektu, číslo stavby a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé 
faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně 
odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle 
ustanovení článku I. odst. 1.8. a odst. 1.9. smlouvy. 

 
4.3.Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy po ukončení a řádném předání části díla (viz bod 4.2.); 

nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek, písemně odsouhlasený 
oprávněným zástupcem objednatele. 

 
4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že 

bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, 
týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními 
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu 
zhotoviteli díla vrátit; v případě, že je faktura oprávněně vrácena, hledí se na ni, jako by nebyla 
vystavena. 

 
4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla 

odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet 
označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu 
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zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný 
účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit 
cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném. 

 
4.7.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je 

zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II 
odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud 
je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v 
prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy 

 
4.8.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 
4.9.  Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem 

kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních 
fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se 
zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní 
evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s 
požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat 
příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci 
související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a 
umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, SFŽP, Ministerstva 
životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do 
svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace 
projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle 
požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část 
díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty 
podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v 
případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci 
související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla, avšak 
minimálně do roku 2028. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho 
závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak 
neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.  

 
4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust.  

§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části 
ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. 
Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná 
částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci 
rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.  

 
4.11. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který 

určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento 
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finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této 
smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 

 
Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních 

prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně 
dohodnout na odpovídající změně FHS. 

 
4.12. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.9. a 

4.12. v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat 
objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

 
Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 
5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je 

vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 
součástí vlastní stavby. 

 
5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a 

povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
Článek VI. 
Staveniště 

6.1.Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 
6.2.Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2.smlouvy, 

a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného 
protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
6.3.Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí 

orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. 
Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci v jednom vyhotovení. 

 
6.4.Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, 

pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci 
díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i 
v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 

 
6.5.Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a 

vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 
6.6.Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech 

stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 
těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a 
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kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením 
provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a 
závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek 
v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro 
realizaci díla. 

 
6.7.Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen 
dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 

 
6.8.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 

předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy  a dále je 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    
 

6.9.Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 
 

Článek VII. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

7.1.  Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech smluvních (dále jen 
„oprávnění zástupci objednatele“) je: 
PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka p.o., tel.: XXXXXX , email: XXXXXXX 
Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen 
„oprávnění zástupci objednatele“) je: XXXXXXXX  tel.: XXXXXXXX , email:  

XXXXXXXXXXX  
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických i 
smluvních a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno 
jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů 
právní úkony.    
 

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických je XXXXXX  , tel.: XXXXX , email.:  
XXXXXXX   

Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních je Stanislav Ježek, tel.: XXXXXX , 
email.: XXXXXXXX  
Oprávněnými zástupci zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí je XXXXXXX , tel.: 

XXXXXXXX , email.: XXXXXXX  
 

 
Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 
práva a povinnosti smluvních stran 
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8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 
8.2.Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu  projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a 
českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo 
zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je 
zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového 
materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že 
zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a 
nedostatky. 

 
8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 

stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy. 
 
8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou 

osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
 
8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 
8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 

3.1. této smlouvy.  
 
8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 

přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho 
požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou 
součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné 
nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu 
k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora 
BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora 
BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 

 
8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na 

staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající 
technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude 
uvedeno v písemném protokolu  o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku  

 
8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen 
předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění 
díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru 
projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 
8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně 
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(jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného 
zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude 
pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky 
a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném 
v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto 
při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude 
zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy 
určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        

 
8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla 

podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen 
zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost 
oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve 
stavebním deníku.  

 Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele 
na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na 
základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného 
zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů 
nebo podle českých technických norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek 
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 
pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně 
záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady 
zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky 
příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem.          

 
8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.   

 
8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně 

upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby 
projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších 
písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich 
nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. 
výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele 
překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu 
okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů 
informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. 
smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování 
prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, 
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neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných 
objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že 
objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat 
nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro 
jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění 
díla.    

 
8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok 

na úhradu nákladů spojených s plněním díla.  
 
8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel 
povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen 
ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou 
ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně 
popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude 
pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno 
písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.6. této smlouvy. Nesplnění 
této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.5. 
smlouvy.   
 

8.16. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před 
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.16. smlouvy, nemá žádná ze 
stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do 
doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá 
zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne. 
 

8.17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na 
základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol 
obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle 
na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem. 

 
8.18. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 

předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce 
zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. 
Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 
8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na 

zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se 
zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat 
veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude 
objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl 
provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této 
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smlouvy. 
 
8.20. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým 

povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na 
provádění díla. 

 
8.21. V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel  ani osoba s 

ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 
 
8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 

provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 
zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. 
Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o 
konkrétní položky a části.   

 
8.23 Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele 

nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, 
předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. 
Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 
 

Článek IX. 
Pojištění zhotovitele 

9.1.   Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, ve výši 
nejméně 200.000,- Kč, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie 
pojistného certifikátu je přílohou č . 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí 
větě. 

 
9.2.  Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy 

na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 
objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v 
rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit 
uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a 
zůstávají v platnosti. 

 
9.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu 

díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Zhotovitel je 
povinen při podpisu smlouvy předložit pojistnou smlouvu.  

 



 

Smlouva o dílo  

 

 

Stránka 14 z 19 

 

9.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i 
po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 
podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.  

 
 

Článek X. 
Splnění a předání díla 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. 
smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou 
součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a 
provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel 
ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů. 

 
10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 
10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu 

o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech 
smluvních.(dále jen „protokol“).  V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a 
nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto 
zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se 
přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, 
touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a 
použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné 
odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

 
10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 

dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné 
doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto 
převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a 
nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících 
písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 

 
10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a 
každý den prodlení. 

 
10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních 

dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí 
převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však 
právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 
dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 
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10.7 K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru 

projektanta. 
 

Článek XI. 
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná 
záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční lhůta pro dodávky strojů a 
zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

 
11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající 

z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke 
stanovenému účelu. 

 
11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné 

odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. 
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů 
od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne 
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin 
ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s 
dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i 
když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného 
rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po 
obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění 
vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.  

 
11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a 

nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam 
popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo 
dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit 
reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.  

 
11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 

smluvní pokutu. 
 

Článek XII. 
Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské 
unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět v případě, že mu 
nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se 
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nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok 
na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení 
smlouvy. 

 
12.2. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den po dni 

doručení výpovědi zhotoviteli.  
 
12.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní 

povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této 
smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel 
v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě 
článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou 
v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud 
provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli 
vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této 
smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

 
12.4. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních 

termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a 
článkem IV. odst. 4.10. smlouvy. 

 
12.5 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení 

nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se 
za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. 

 
12.6. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá 

insolvenční řízení. 
 
12.7. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po 

marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

 
12.8. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  Odstoupení od 

smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 
12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou 

cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím 
související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že 
objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak 
pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně 
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do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla. 
 

12.10. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel: 
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 

jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím 
řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této 
smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné 
a otevřené soutěže. 

 
12.11. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání 

smluvních stran. 
 
12.12. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí bez uvedení     
         důvodů. Smluvní strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doručení výpovědi 

smluvní straně. 
 

Článek  XIII. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti 
FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu 
dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. 
smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, 
zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl 
plnit v důsledku vyšší moci. 

 
13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 10 000 Kč za den. 
 
13.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 

objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.   
 
13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 
den prodlení.  

 
13.5.Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené 

z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu 
životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, 
pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen 
nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na 
bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení 
finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

13.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu 
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zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této smlouvy. 
 

Článek XIV.  
Bankovní záruka  

14.1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli bankovní záruku za řádné provedení díla. 
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta 
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 
15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 
15.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 

a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé 
smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních 
rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 
15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   

a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních 
stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým 
zástupcem objednatele. 

 
15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem. 
 
15.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, pokud se smluvní strany na 

datu účinnosti této smlouvy nedohodnou jinak. 
 
15.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 

stejnopisy. 
 
15.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 

pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  
 
15.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané 
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v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této 
smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy). 

 
15.11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 
 Příloha č. 1: Harmonogram plnění /tato příloha bude vypracována až před uzavřením smlouvy o 

dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha v 
podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem 
posuzování nabídky/ 

 Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 
 Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/ 
  Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu /přikládá 

vybraný uchazeč při podpisu smlouvy  
      Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 
       
 
V Benešově dne: 13.10.2017       V Sedlčanech  dne: 5.10.2017 
                
        Objednatel      Zhotovitel            
 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská  NES-elektro s.r.o. Zahradní 1242,  
škola, Benešov, p.o.     264 01 Sedlčany    
 
 
 
 
……………………………………                                 …………………………………                                                 

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová    Stanislav Ježek  

ředitelka p.o.    jednatel 
       



 

                                                                   
Příloha č. 1 
 

 
Harmonogram plnění  

  
 

veřejná zakázka:  
 

„Nové hromosvody na budově školy a školní jídelny VOŠ a SZeŠ Benešov“ 
 
NES-elektro s.r.o. 
Zahradní 1242 
Stanislav Ježek – jednatel 
IČ: 02741440 
 
 
  

 
Rozpis termínů plnění zakázky : 

 
 

Datum zahájení Datum dokončení Popis prací poznámka 
20.10.2017 30.11.2017 Zemní a výkopové práce  
25.10.2017 15.12.2017 Uzemnění , svody  
25.11.2017 15.12.2017 Mřížová soustava střechy Dle stavu 

zateplení 
    

 
 
 
 
 
 

V Sedlčanech . dne 5.10.2017 
 
 
 
…………………………… 
osoba oprávněná jednat 
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F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Nové hromosvody na budově školy a školní jídelny VOŠ a SZeŠ Benešov“ 
 
Určeno: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová  
ředitelka p.o.  
 
 
Číslo SoD: 
 
Termín plnění: 
 
Celková cena díla: 
 
Zhotovitel: 
 
IČO: 
 
Oprávněná osoba: 
 
Telefonní spojení: 
 
Popis předmětu informace: 
 
Popis problému: 
 
 
Čeho se zhotovitel domáhá:   
 
 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 
Datum, podpis oprávněné osoby 
 
Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     
 
 
 
 
 

 



SO UHR NNÝ U S T  STAVBY

Kód: RGJ730

Stavba: S tavební úp ravy  VOS a SZeŠ Benešov - re v iz e  PO

JKSO:

Místo: ttendelova 131, 256 01 Benešov
CC-CZ:
Datum: 11.04.. 2017

Objednatel: iČ: 61664651

VOŠ A SZeŠ Benešov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02741440
NES-elekíro s.r.o, Zahradní 1242, 264 01 Sedlčany DIČ: CZ0274144O

Projektant: IČ: 27967344

RotaGroup, s.r.o. DIČ: CZ27967344

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 4 3 5  9 3 9 ,75

Ostatní náklady ze souhrnného lis tu 0 ,0 0

Cena bez DPH 4 3 5  9 3 9 ,7 5

DPH základní 21,00% ze 435 939,75 91 547,35
snížená 15,00% .ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 527 487,10

P ro je k ta n t ■ Zpracovate l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

O b jednavate l Z h o to v ite l
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REKAPITU LAC E O B JE K TŮ  STAVBY

Kód: RGJ73O

Stavba: S tavební úp ravy  VOS a SZeŠ Benešov - re v iz e  PD

Místo: Mendcíova 131, 256 01 Benešov Datum: 11.04.2017

Objednatel: VOŠ A SZeŠ Benešov Projektant: RotaGroup, s.r.o.
Zhotovitel: NES-etekíro s.r.o, Zahradní 1242, 26-4 01 Sedlčany Zpracovatel:

Kód Objekt

1) Náklady z ro zp o č tů

03 Hromosvod SO,01 a SO,02

2} O sta tn í nák lady ze souh rn ného  lis tu

Ostatní náklady 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní

C elkové nák lady za s tavby  1} *  2)

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

435 939,75 527 487,10

435 939,75 527 487,10

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

435 939,75 527 487,10
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Allianz (ffi)
505566725

505566725
Pojištění podnikatelů PRO Podnikatele

Pojistitel A llianz  pojišťovna, a. s „ Ke Štvanici 6 5 6 /3 ,1 8 6  00 Praha 8, Česká republika 
IČO 4711  59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815 

www.allianz.cz, NON-STOP+420 241 170 000, info@ allianz.cz

Bankovní spojení: Un iC redit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1 5 2 5 /1 ,1 4 0  92 Praha 4-M ich le

Variabiln í sym bol pro platby pojistného je číslo pojistné sm louvy
Číslo účtu: 2727 /2700 , konstantní symbol je 3558

IBAN: CZ8527000000000000002727 , SWIFT: BACX CZ PP
Smluvně zm ocněný pojišťovací zprostředkovatel sm í inkasovat pojistné
pouze na inkasní blok Allianz pojišťovny, a. s.

Pojistník (ten, kdo uzavírá s p o jis tite lem  po jistnou sm louvu)

O bchodní 
firm a (nebo  
název) NES- ELEKTRO S.R.O.
Jméno Příjmení

T itu l

Bankovní spojení -  č. ú.

Zapsaný v obch od n ím  
re jstříku  vedeném

Adresa sídla (n e bo  b yd liš tě )

Ulice

Místo (obec, 
část obce)

í í

Zahradní

Sedlčany

K on tak tn í adresa

Ulice

Rodné číslo (nebo 
da tum  narození) j z u z n u

4oU h |4 jl 141410
oddíl □ •“■om n

!-----1 1 -----1bj2l4j2 / ZEE PSČ 2k b K l
E-mail

1 E L / lEL PSČ 1u 1 1

n

M ísto  (obec, 
část obce)

PO |ÍŠtěný (ten, kdo je  vlastníkem  pojištěné věci; vyp lň te  pouze tehdy, je - li odlišný od pojistníka)

O bchodní 
firm a (nebo  
název)

Jméno Příjmení

T itu l

Bankovní spojení -  č. ú.

Zapsaný v obchodn ím  
rejstříku vedeném

Rodné číslo (nebo 
d a tu m  narození) I ' ; H i ' I i

IZ E E O Z 1Z IE E E E E E E ' CEO

A dresa sídla (n e bo  byd liš tě )

Ulice

Místo 
(obec, 
část obce)

Telefon

č. popisné

EEt
E-mail

m n n

vložka n
č. orientační

n
PSČ n

nznzniEmii
I .Č .  2 3 /0 9 /0 1 .0 1 .2 0 1 0 strana 1 /1 0
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8. Pojištění odpovědnosti i SJEDNÁNO

I. Z á k la d n í p o jiš tě n í o d p o v ě d n o s ti 

Limit pojistného plnění Spoluúčast

<0 OPI
Celkové roční příjmy firmy

W B
Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou výrobku) 
Pojištěné činnosti

Roční příjmy
popadající na tyto  činnosti Pojistné

Kč

P ojištění odpovědností z p ro vozn í č innos ti a p ro  případ škody způsobené vadou výrobku

Pojištěné Činnosti

005 04 - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 005 02 - Výroba, instalace a opravy elektrických strojů 

a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, 019 95 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 

živnostenského zákona - VOLNÁ ŽIVNOST
Roční pnj my
připadající na tyto  činnosti

tis. 
Kč

Pojistné

1 4 - 0 0 ! 0 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu s om e zen ým  rozsahem  po jis tného  kry tí (nevýrobnt Činnosti) v rozsahu s tanoveném  d o lo žko u  DOP 002 (vy jm a škody způsobené va do u  vý ro b ku ) 

Pojištěné č innosti (sazbované podle  p lochy kanceláří)

Kč

Pojištěn í odp ově d no sti z p ro vo zn í č in no s ti (vy jm a  škody způsobené vadou vý ro b ku )

II. Slevy
Sleva za propojištěnost Sleva za spoluúčast Sleva za pojistné Sleva za obrat

11 : I b Kč FTTTTo Kč 1.1 Iď g Kč r jT T T E Kč

Pojistné za pojištění odpovědnosti po slevách................................................................................................................................................................

Pojistné

□GESEH“
III. Přirážky
Rozšíření územní působnosti Spoluúčast

Kč

Přirážka

nesjednáno T T B .. 1 1 1 1 I T T
Koeficient Koeficient

Kč

n «  I IT : I ťoE
Pojistné za pojištění odpovědnosti včetně přirážek........................................................................................................................................................

Pojistné

IV. Rozšíření pojištění odpovědnosti

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Limit pojistného plnění Spoluúčast

Dle čl. 9 odst. 7. ZPP-OP:
Náhrada nákladů léčení ZP a poskytnutých dávek sociálního pojištění 1 h-ololo tis.

Kč

tis.
Kč

tis.
Kč

tis.
Kč

tis.
Kč

tis.
Kč

tis.
Kč

tis.
Kč

tis.
Kč

T M E
Dle ČI. 9 odst. 8. ZPP-OP: Škoda způsobená na převzaté věci IT I iO E JIÍTofolI
Dle čl. 9 odst. 5. ZPP-OP: Škoda způsobená na věcech zaměstnanců J  J. 1Ž..0Í...0L0 1 H:o|oto
Dle čl. 9 odst. 6. ZPP-OP: Škoda nebo újma způsobená při praktickém vyučování 1  i w JZDIsI®
Škoda způsobená na pronajatých nemovitostech T T R ÍoÍOÍO J .1i I.oI.q1o
Ďlé čí 1Š ŽPP-ÓP: Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních T H ÍE E 1 h-ololo

z r n u : LLLLL L
- I

I

T T - T T 1 T J J
1 1 : IJL JL1 lJJL

I JX1I1.J š í l í m

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Pojistné celkem za pojištění odpovědnosti................................................................................................................................................. ...................

Pojistné
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Rekapitulace pojistného

1. za pojištění b u d o v ....................................

2. za pojištění věcí m o v itý c h ......................

3. za připojištění budov a věcí m o v itý c h .

4. za připojištění s k la ....................................

5. za p řipojištění e lek tron iky .......................

6. za připojištění stro jn ího z a říze n í...........

7. za pojištění n ák la d u ................................. .

8. za pojištění o d p o v ě d n o s ti......................

T li lo
Z E

h i e
ZE

TTTE
I E
ZE

TE5EE
9. JT J

C elkem  p o jis tn é ....................................

Slevy O bchodní sleva I

U schle
ZE % Bonus

E
% Sleva za d louhodobou sm louvu -  3 roky 1 0

Běžné (ro č n í) po jis tn é  .

Frekvence placení ,ULJ" | 1 (0 5 x 1 0 3 )

Splátka pojistného (podle sjednané frekvence p la c e n í).□
 polo le tní č tv rtle tn í

(0,25x1,05)
Zm ěna frekvence 
placení

POČÁTEK POJIŠTĚNÍ 2 Í1 [OI4|. Konec pojištění

EEEE
EESEE

E T W
ZZI

Kč

Počátek pojištění vzniká d nem  počátku pojištění uvedeným  v pojistné sm louvě a není-li ten to  den dohodnut, dnem  následujícím  po dn i zaplacení prvního pojistného v p lné výši.

...... I |......|
První platba X  bankovním  převodem  poštovní poukázkou | v hotovosti

Následné p latby X  bankovním  převodem

nrrTTi  § # i  i

Doklad č.
l i l i i

zvláštní sm luvn í ujednání (příloha ke sm louvě)

Údaje o předchozích Uveďte počet škod 
škodách a pojištěních: za poslední tř i roky:

Bylo již  sjednáno pojištění na 
některá z uvedených nebezpečí?

Byl již  odm ítnut nějaký návrh 
na pojištění?

celkovou výši 
škod v tis. Kč

ano pojistite l

ano pojistite l

Počiny

X

Seznam doložek:

Prohlášení pojistníka:
Po jistníksvým  podpisem  stvrzuje, ze m u byly s dostatečným  Časovým předstihem  před uzavřením sm louvy předány a že byl seznámen s:
■ příslušným i pojistným i podm ínkam i (Všeobecné pojistné podm ínky pro pojištění podnikatelů VPP-P1/15 Zvláštní pojistné podm ínky pro pojištění m ajetku podnikate lů ZPP-M P1/15, Zvláštní 

pojistné podm ínky pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP1/15, Doplňkové pojistné podm ínky zabezpečení m ísta pojištění p roti krádeži v loupáním  a loupeži DPP-P1/15),
■ záznam em  z jednán í s klientem , k te rý  zachycuje jeho potřeby a sdělené požadavky, a že to to  pojištění odpovídá tě m to  je h o  požadavkům , či že byl upozorněn na nesrovnalosti toho to  pojištění 

se zaznam enaným i požadavky.
Pojistník prohlašuje, že tím to  pojištěním  zabezpečuje svou oprávněnou potřebu ochrany před nebezpečími uvedeným i v té to  sm louvě. V případě, ze je  pojistník odlišný od pojištěného, potvrzu je  
pojistník, že má zájem i na ochraně té to  osoby, je jího  m ajetku či jiného  zájm u.
Pojistník má povinnost seznám it pojištěné osoby, jsou-li odlišné od pojistníka, s obsahem  sm louvy a všem i dalším i dokum enty, které jsou je jí součástí, a zavazuje se j im  předat kopii pojistné 
sm louvy v úp lném  znění.
Pojistník dále prohlašuje, že m u byly poskytnuty  nezbytné in form ace týkající.se sjednaného pojištění, zodpovězeny veškeré je h o  dotazy a že uvedl všechny údaje týkající se s jednání té to  pojistné 
sm louvy pravdivě a že nic podstatného nezamlčel. Zároveň prohlašuje, že veškerá je h o  prohlášení uvedená v té to  sm louvě a záznam u z jednání jsou pravdivá. Pojistník se zavazuje oznám it 
po jistite li veškeré zm ěny údajů vztahujících se k té to  smlouvě.
Zpracování osobních údajů fyzických osob pojistite lem  a jeho sm luvním i zpracovateli se provádí v souladu se zákonem  Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to  za úče lem  sjednání a plnění 
té to  smlouvy, po dobu je jí účinnosti a dále po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech závazků. Osoby, je jichž  údaje jsou zpracovávány, byly poučeny o  svých právech, ze jm . že m ají právo 
přístupu k osobním  úda jům  a na opravu těch to  údajů. Poskytnutí údajů je  dobrovolné, nicm éně v rozsahu některých, zejm éna adresních a identifikačních údajů, je  nezbytné pro uzavře ní sm louvy 
a pro plnění práva povinností z ní vyplývajících.
Obsahuje-li p řije tí nabídky dodatky, výhrady, om ezení nebo jiné  zm ěny proti původní nabídce, považuje se za novou nabídku. Přijetí nabídky s dodatkem  nebo odchylkou ve sm yslu § 1740 odst. 3 
z. č. 89/2012 Sb. je  vyloučeno.

,a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb.). To neplatí v případě, že pojistník není

ílpis a razítko pojišťovacího zprostředkovatele 
nebo zaměstnance Allianz pojišťovny, a. s.

Sm luvní strany ujednávají, že se na vztah založený tou to  sm louvou nepoužijí ustanovení týkající se adh ezn í 

podnikatelem  ve smyslu § 420 zák. č. 89/2012 Sb.

Pojistník souhlasí, aby je ho  adresy uvedené v té to  pojistné sm louvě byly používány ve všech pojistných smíc u v lk  b
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Allianz (fij)
Doložka DOP 001
k pojistné smlouvě pro pojištění podnikatelů
vC. 505566725

Klient (zájemce o pojištění / pojistník)
Název firmy/Jméno a příjmení: NES- ELEKTRO S.R.O.
Sídlo: Zahradní, 1242/, 26401, Sedlčany
IČ/rodné číslo: 02741440
M ísto pojištění: , / , ,

Smluvní ujednání pro pojištění odpovědnosti -  zvláštní výluky
Odchylně od č l.8 ,odst 1 Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP1/15 (dále jen „ZPP-OP") se ujednává:

Pro činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyn (kód 002 01), Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení (kód 002 02), Montáž, opravy, 
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyn (kód 002 03), Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení (kód 005 04) a Kominictví (kód 013 
08) se v případě škody vzniklé v důsledku provádění revizí, zkoušek a kontrol pojištění vztahuje pouze na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy z provozní činnosti 
(pojistné krytí se nevztahuje na škody způsobené vadou výrobku).

V případě nákupu nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodeje nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor se 
pojištění vztahuje pouze na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy z provozní činnosti (Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, kód 018 10).

Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje pouze na pořádání kurzů a skolení, jejichž účastníky jsou osoby starší 18 let (Mimoškolní výchova 
a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, kód 019 22).

Pokud není v pojistné smlouvě výslovně ujednáno jinak, v případě níže uvedených oborů činností živnosti volné se pojištění nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody 
nebo újmy vyplývající níže uvedených činností:

• Výroba strojů a zařízení (kód 002 09) -  výroby zařízení pro destilaci nebo rektifikací v rafinériích ropy a v chemickém průmyslu, výroby zařízení pro lunaparky 
a dalších prostředků lidové zábavy (kolotočů, houpaček, střelnic a podobně), výroby hasicích přístrojů a výroby zařízení na likvidaci radioaktivního odpadu.

• Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě (kód 003 19) -  technické činnosti spojené s přepravou osob, zvířat a nákladů, zejména 
provozování parkovišť a garáží bez ostrahy, zajišťování a realizace dopravního značení, prověřování tras pro přepravu zvlášť těžkých a rozměrných předmětů a užívání vozidel, 
jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou jinými předpisy, logistické služby (vyhledávání optimální dopravní trasy).

• Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků (kód 01 41 3) -  výroby lyžařského vázání, horolezecké výzbroje, luků, samostřílů, kuší, 
vybavení tělocvičen, sportovních létajících zařízení, potápěčských dýchacích přístrojů a zboží pro lunaparky.

• Provozováni tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti (kód 019 36) -  plaveckých bazénů, koupališť, organizování a pořádání 
sportovních soutěží a činnosti sloužící podpoře a propagaci sportu, činnosti agentů a agentur zastupujících výkonné sportovce za účelem zajištění účasti na sportovních 
soutěžích a podobně, činnosti výkonných sportovců, případně rozhodčích.

■ Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti (kód 019 37) -  výuky jízdy na koni plavání, bojových sportů, střelby, horolezectví, parašutismu, potápění, 
kite boa rd ingu, kajakářství, paintballu, paraglidingu, ra ftingu atp. včetně půjčování sportovního nářadí, náčiní a technických sportovních prostředků, vedení veřejných 
tělovýchovných a sportovních škol.

• Poskytování technických služeb (kód 019 4 4 ) -č ištěn í ulic a udržování veřejných prostranství, udržování pozemních komunikací, výroby a rozvodu tepelné energie 
nepodléhající licenci podle jiného právního předpisu nebo nevyžadující koncesi, dozoru zdvihacích zařízení.

• Pronájem a půjčování věcí movitých (kód 019 66) -  pronájmu a půjčování dopravních prostředků, sportovních potřeb, koní a jiných zvířat
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Doložka POP 017 i
k pojistné smlouvě pro pojištění podnikatelů I505566725

Pojistník
Obchodní 
firm a  (nebo 
název)

Jméno

T itu l

NES- ELEKTRO S.R.O.
Příjmení

Rodné číslo (nebo  d a tu m  narození) |  j  |  j  |  |  (  |  J lč  QI  2 1 7 !  4 1 1 1 4 1 4 Í  0
Adresa sídla (n e b o  byd liš tě ) č. popisné č. orientační

Ulice

Místo (obec, 
část obce)

Zahradní i k i i k  / J U L  «  2 k l 4 j o l i

Sedlčany

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI -  VOLNÁ ŽIVNOST

1. Odchylně od či. 8, odst. 1 Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP 
1/14 (dále jen „ZPP-OP") platných od 1.1.2014 se ujednává,že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného 
k náhradě škody nebo újmy způsobené provozováním živnosti volné v dále uvedeném rozsahu.

2. Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu, která je způsobena následujícími 
podnikatelskými činnostmi:
-  Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
-  Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
-  Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
-  Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
-  Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
-  Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
-  Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
-  Výroba hnojiv
-  Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
-  Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
-  Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
-  Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
-  Výroba zdravotnických prostředků
-  Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
-  Výroba, obchod a službyjinde nezařazené

3. V případě níže uvedených podnikatelských činností se pojištění vztahuje povinnost pojištěného k náhradě škody 
nebo újmy z provozní činnosti (pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy 
způsobené vadou výrobku):
-  Činnost odborného lesního hospodáře
-  Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
-  Fotografické služby ■
-  Nakládání s odpady (Vyjma nebezpečných)
-  Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
-  Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
-  Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
-  Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
-  Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové 

a související činnosti a webové portály
-  Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
-  Projektování elektrických zařízení
-  Projektování pozemkových úprav
-  Projektování elektrických zařízení
-  Projektování pozemkových úprav
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-  Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
-  Překladatelská a tlumočnická činnost
-  Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kreslířské práce
-  Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
-  Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
-  Stavba a výroba plavidel
-  Testování, měření, analýzy a kontroly
-  Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
-  Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního 

parku
-  Výroba plastových a pryžových výrobků
-  Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba 

nenahraných nosičů údajů a záznamů
-  Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
-  Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, 

motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
-  Zasilatelství a zastupování v celním řízení
-  Zprostředkování obchodu a služeb

Výrobkem nejsou výsledky duševní tvůrčí činnosti a jiné  obdobné činnosti, jako např. projekty, posudky všeho 
druhu, audity, software, grafická úprava textu apod.

4. Odchylně od čl. 8, odst. 1 ZPP-OP 1/14 ujednává:

4.1. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje pouze na pořádání kurzů a školení, 
jejichž účastníky jsou osoby starší 18 let (M im oškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 
včetně lektorské činnosti, kód 019 22).

4.2. Pokud je pojištěnou činností POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB (kód 019 44) a není v pojistné smlouvě
výslovně ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy 
vyplývající z následujících činností: ,
Čištění ulic a udržování veřejných prostranství, udržování pozemních komunikací, dozoru zdvihacích 
zařízení, výroby a rozvodu tepelné energie nepodléhající licenci podle jiného právního předpisu nebo 
nevyžadující koncesi.

4.3. Pokud je pojištěnou činností PRONÁJEM A PŮJČOVÁNÍ VĚCÍ MOVITÝCH (kód 019 66) a není v pojistné 
smlouvě výslovně ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo 
újmy vyplývající z pronájmu a půjčování dopravních prostředků, sportovních potřeb, koní a jiných zvířat.

4.4. Pokud je  pojištěnou činností PROVOZOVÁNÍ KULTURNÍCH, KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍCH A ZÁBAVNÍCH 
ZAŘÍZENÍ, POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH PRODUKCÍ, ZÁBAV, VÝSTAV, VELETRHŮ, PŘEHLÍDEK, PRODEJNÍCH 
A OBDOBNÝCH AKCÍ (kód 019 32) a není v pojistné smlouvě výslovně ujednáno jinak, pojištění se 
nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy vyplývající z následujících činností: 
Pořádání tanečních zábav a diskoték, provozování činnosti zvukařů, osvětlovačů, kameramanů a další 
podpůrné činnosti související s realizací uměleckých výkonů, provozování a pořádání cirkusových 
představení, varieté a podobných akcí, provozování pouťových atrakcí, zábavních parků, provozování 
počítačových heren, hracích automatů, činnosti kaskadérů, pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních 
a obdobných akcí spočívající v organizačním a technickém zajištění jejich průběhu.

4.5. Pokud je  pojištěnou činností PROVOZOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ 
A ORGANIZOVÁNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI (kód 019 36) a není v pojistné smlouvě výslovně ujednáno jinak, 
pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy vyplývající z provozování: 
plaveckých bazénů, koupališť, organizování a pořádání sportovních soutěží a činnosti sloužící podpoře 
a propagaci sportu, činnosti agentů a agentur zastupujících výkonné sportovce za účelem zajištění účasti 
na sportovních soutěžích a podobně, činnosti výkonných sportovců, případně rozhodčích.

strana 6 /1 0



4.6. V případě nákupu nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodeje nemovitostí, zprostředkování 
nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor se pojištění vztahuje pouze na 
povinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy z provozní činnosti (Realitní činnost, správa a údržba 
nemovitostí, kód 01810).

4.7. Pokud je pojištěnou činností SKLADOVÁNÍ, BALENÍ ZBOŽÍ, MANIPULACE S NÁKLADEM A TECHNICKÉ 
ČINNOSTI V DOPRAVĚ (kód 003 19) a není v pojistné smlouvě výslovně ujednáno jinak, pojištění se 
nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy vyplývající z následujících činností: 
Technické činnosti spojené s přepravou osob, zvířat a nákladů, zejména provozování parkovišť a garáží 
bez ostrahy, zajišťování a realizace dopravního značení, prověřování tras pro přepravu zvlášť těžkých 
a rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou 
jiným i předpisy, logistické služby (vyhledávání optimální dopravní trasy).

4.8. Do obsahové náplně oboru činnosti živnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD (kód 017 74) není 
zahrnut nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, nemovitostí, hospodářských 
zvířat prodávaných jejich chovateli, zvířat určených pro zájmové chovy, střelných zbraní a střeliva, výbušnin, 
bezpečnostního materiálu, toxických a vysoce toxických látek a přípravků, zvukových a zvukově-obrazových 
záznamů, použitého zboží s výjimkou ojetých vozidel, distribuce léčiv, zastavárenská činnost, dále obsahem 
činnosti není provozování čerpacích stanic na stlačený plyn (LPC) k pohonu motorových vozidel.
Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy způsobené následujícími 
podnikatelskými činnostmi:
1. Velkoobchod a maloobchod palivy
2. Velkoobchod a maloobchod ojetými motorovými vozidly
3. Velkoobchod a maloobchod motorovými vozidly z výroby a jejich příslušenstvím
6. Velkoobchod a maloobchod zdravotnickými prostředky
7. Velkoobchod a maloobchod pneumatikami
8. Velkoobchod a maloobchod chemickými látkami a výrobky
9. Velkoobchod a maloobchod starožitnostmi, numismatický a filatelistický obchod
V případě činnosti Velkoobchod a maloobchod tabákovými výrobky a potřebami pro kuřáky se pojištění 
vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu způsobenou provozní činností 
(pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku).

4.9. Pokud je pojištěnou činností VÝROBA STROJŮ A  ZAŘÍZENÍ (kód 002 09) a není v pojistné smlouvě výslovně 
ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy vyplývající 
z následujících činností:
Výroby zařízení pro destilaci nebo rektifikaci v rafinériích ropy a v chemickém průmyslu, výroby zařízení 
pro lunaparky a dalších prostředků lidové zábavy (kolotočů, houpaček, střelnic a podobně), výroby hasicích 
přístrojů a výroby zařízení na likvidaci radioaktivního odpadu.

Ostatní ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.
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Allianz @)
Doložka PP 001
k pojistné smlouvě pro pojištění podnikatelů 
Č. 505566725

O M S W ?--  Klient (zájemce o pojištění / pojistník)
Název firmy /  Jméno a příjmení: NES- ELEKTRO S.R.O.

Sídlo: Zahradní, 1242/, 26401, Sedlčany
IČ/rod né číslo: 02741440

Místo pojištění: , / , ,

Smluvní ujednání o slevě za dohodnutou dobu pojištění
Ve smyslu čl. 5, odst. 1 Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů VPP- P 1/15 (dále jen „VPP") se touto doložkou, která je nedílnou součástí pojistné smlouvy, 
ujednává:
1. Výše uvedená pojistná smlouva se sjednává na pojistnou dobu 3 let.

2. Pokud pojistitel nebo pojistník nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem, prodlužuje se automaticky 
platnost pojistné smlouvy, a to na dobu neurčitou.

3. Pojistitel poskytuje pojistníkovi slevu z pojistného na každé pojistné období ve výši 10%. Tato sleva je jíž v pojistném započtena.

4. Dojde-li k ukončení pojistné smlouvy z důvodů neplacení pojistného (čl. 7, odst. 3. VPP) nebo výpovědí ze strany pojistníka (čl. 7, odst. 1 VPP) v pojistné době uvedené 
v odstavci 1 této doložky, zavazuje se pojistník kompenzovat pojistiteli poměrnou část poskytnuté slevy, a to ve výši:
• 10 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení v prvním pojistném období,

• 7 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení ve druhém pojistném období,

• 5% pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení ve třetím pojistném období,
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Allianz (jjj)

, Záznam zjednání s klientem
BUSM  k pojistné smlouvě majetku a odpovědnosti podnikatelů č. 505566725

Klient (zájemce o pojištění /  pojistník)
Jméno a příjmení/  Název firmy: NES- ELEKTRO S.R.O.

- Datumnarození/IČO: 02741440----- .............
Bydliště/Sídlo: Zahradní 1242 26401 Sedlčany

Pojišťovna
Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3,186 00 Praha 8, Česká republika 
IČO 47 11 59 71,obch. rejstříku Měst, soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815 
www.allianz.cz, NON-STOP +420 241 170 000, info@allianz.cz

Pojišťovací zprostředkovatel (dále jen PZ) 
Jméno a příjmení /  Název firmy: Eva Kubová 
Registrační číslo u ČNB: 030085PA 
Sjednatelské číslo Allianz:
Osobní číslo:
Bydliště (místo podnikání, pokud se liší) /  Sídlo: 
Obciny 16, Kosova Hora, 26291 

Jméno a příjmení osoby, která za PZ vede jednání 
s klientem: Kubová

Identifikace pojistného zájmu. Chci pojistit majetek/odpovědnost:

[x| své firmy j | třetí osoby, specifikujte 
vztah k této osobě:

Místo pojištění:

j  «~jj |  Potřeby klienta Doporučení pojišťovacího zprostředkovatele . 1

I Potřebuji pojistit následující majetek určený k podnikání: Uzavření pojištění následujícího majetku určeného k podnikání:
Budova Budova

1 |x| využívaná | | v rekonstrukci I | aktuálně nevyužívaná |x| využívaná | | v rekonstrukci I | aktuálně nevyužívaná
| | Vedlejší stavby (oplocení, zpevněné plochy atd.) : □  Vedlejší stavby (oplocení, zpevněné plochy atd.)
Movité věci Movité věci
| | výrobní a provozní zařízení | j zásoby □ cizí věci | j výrobní a provozní zařízení | | zásoby □ cizí věci

Majetek chci pojistit proti následujícím pojistným Předmět pojištění Uzavření pojištění proti následujícím pojistným Předmět pojištění |
nebezpečím: Budova Movité věci nebezpečím: Budova Movité věci
Požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla □ □ Požár a související nebezpečí □ □

Únik vody z vodovodního zařízení □ □ Voda z vodovodního zařízení □ □

Škody způsobené vichřicí nebo a krupobitím □ □ Vichřice, krupobití □ □

Škody způsobené povodní nebo a záplavou □ □ Povodeň a záplava □ □

Škody způsobené zemětřesením, sesuvem půdy, Ostatní nebezpečí (zemětřesení, sesuv půdy,
lavinou a tíhou sněhu, sprinklerovým hasicím □ □ lavina a tíha sněhu, sprinklerové hasicí zařízení, □ □
zařízením, nárazem vozidla, kouřem, rázovou náraz vozidla, kouř, rázová vlna, pád stromů,
vlnou, pádem stromů, stožárů a jiných věcí stožárů a jiných věcí)
Škody způsobené krádeží vloupáním a 
vandalismem při vloupání — Krádež vloupáním včetně vandalismu — □

I Škody na stavebních součástech budovy v důsledku krádeže vloupáním □ I Škody na stavebních součástech budovy v důsledku krádeže vloupáním
__ (v případě pojištění budov) __

Náklady na vyklizení místa pojištění = Náklady na vyklizení místa pojištění
Náklady na výměnu zámků __ Náklady na výměnu zámků __
Peníze, tj. peníze, ceniny, drahé kovy Peníze, tj. peníze, ceniny, drahé kovy
Starožitnosti, věci umělecké, sběratelské nebo historické hodnoty Starožitnosti, věci umělecké, sběratelské nebo historické hodnoty
Škody na stavebních součástech budovy a stavebních úpravách Škody na stavebních součástech budovy a stavebních úpravách

__! (v případě pojištění věcí movitých) __i
Věci movité uložené mimo místo pojištění H Věci movité uložené mimo místo pojištění H
Náklady na obnovení dokumentace □ Náklady na obnovení dokumentace □

Náklady na úhradu vodného, stočného v přímé souvislosti s únikem vody z i—, Náklady na úhradu vodného, stočného v přímé souvislosti s únikem vody z —
vodovodního zařízení — vodovodního zařízení
Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem =
Porucha chladicího zařízení Porucha chladicího zařízení
Vozidla převzatá do opravy = Vozidla převzatá do opravy =
Loupež — Loupež ...
Vandalismus Vandalismus =
Přepětí _ Přepětí j
Atmosférické srážky Atmosférické srážky

Pojištění výloh Připojištění skla
Připojištění zasklení nebo skla u věcí movitých = Připojištění skleněných částí věcí movitých
Pojištění kancelářské, zdravotnické nebo jiné elektroniky Připojištění elektroniky
Pojištění strojního vybavení Připojištění strojního zařízení
Pojištění majetku, který při svém podnikání převážím autem Pojištění nákladu

| Pojištění pro případ, že nebude možné provozovat podnikatelskou činnost |__ Pojištění přerušení provozu _
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Pojištění škody, kterou firma způsobí někomu jinému:
[x j během provádění prací 
[x| po předání výrobku/prací

Chci uzavřít pojištění odpovědnosti pro firmu podnikající v:
| | činnostech dle výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku 
[x j činnostech konkrétně specifikovaných v pojistné smlouvě

Pojištění odpovědnosti s územní platností ČR a SR rozšířenou také o: 
n  Evropu
j | Celý svět mimo USA, Kanadu, Nový Zéland a Austrálii 
| | Celý svět

Pojištění odpovědnosti - povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené:
[x j provozní činností 
[x j vadou výrobku

Pojištěná činnost:
[x j činnosti dle výpisu z OR, ŽR nebo jiného rejstříku

Rozšíření územní platnosti na:
| [ Evropu
| | Celý svět m imo USA, Kanadu, Nový Zéland a Austrálii 
[ | Celý svět

Škoda způsobená na věci užívané movité
Škoda na odložené věd a vnesené věci
Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních
Pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu pojištěného
Škoda způsobená na převzatém vozidle nebo plavidle
Škoda způsobená poškozením životního prostředí
Škoda vzniklá v důsledku montáže a demontáže vadného výrobku
Pojištění vzájemných nároků

X

Škoda způsobená na věci užívané movité
Škoda na odložené věci a vnesené věci
Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních
Pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu pojištěného
Škoda způsobená na převzatém vozidle nebo plavidle
Škoda způsobená poškozením životního prostředí
Škoda vzniklá v důsledku montáže a demontáže vadného výrobku
Pojištění vzájemných nároků

X

Další údaje o podnikatelské činnosti, které ovlivňují doporučení pojišťovacího zprostředkovatele, jsou zaznamenány v pojistné smlouvě a zohledněny v kalkulaci 
pojištění.

Specifické požadavky klienta Doporučení pojišťovacího zprostředkovatele

Popište: Popište:

1. Zápis pojišťovacího zprostředkovatele v registru pojišťovacích zprostředkovatelů lze ověřit na webových stránkách České národní bankywww.cnb.cz nebo přímo 
na adrese České národní banky.

2. Pojišťovací zprostředkovatel je činný pro Allianz pojišťovnu, a.s., [xj výhradně / [ |nevýhradně.
3. Pojišťovací zprostředkovatel a osoba uzavírající pojistnou smlouvu jménem pojišťovny nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu 

pojišťovny, pro kterou sjednávají pojištění.
4. Pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.
5. Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele, stejně jako stížnosti týkající se sjednaného pojištění je možné podat písemně, telefonicky nebo emailem na 

kontaktní údaje Allianz pojišťovny, a.s., uvedené na www.allianz.cz, na oddělení pro stížnosti klientů, na adresu pojišťovacího zprostředkovatele nebo též na 
adresu České národní banky jakožto dohledový orgán. Tím není dotčeno právo obrátit se v uvedených věcech na soud.

6. Navrhovaná pojistná smlouva se řídí právním řádem ČR.

7. Pojišťovací zprostředkovatel je provizně odměňován pojišťovnou nebo nadřízeným subjektem.
8. Pojišťovací zprostředkovatel provádí svou činnost způsobem, při kterém neposkytuje analýzu podle § 21 odst. 7 zákona č. 38/2004 Sb.
9. Záznam zjednání není závazný a nepředstavuje návrh na uzavření pojistné smlouvy ani pojistnou smlouvu.

Prohlášení klienta ;

Svým podpisem potvrzuji, že:
• jsem převza!/a kalkulaci pojištění, která obsahuje popis nabízených pojistných produktů, včetně jejich dopadu a možných rizik a která mi byla náležitě vysvětlena 

tak, že jsem schopen posoudit, zda navrhované pojištění odpovídá mým potřebám, požadavkům a finančním možnostem,
• zjištěné potřeby a sdělené požadavky (byly-li sděleny) vztahující se k pojištění jsou řádně a úplně zaznamenány výše, a že odpovídají mnou poskytnutým údajům 

a mému skutečnému záměru týkajícímu se pojištění,
• mi pojišťovací zprostředkovatel vysvětlil své doporučení, srozumitelně mi odpověděl na všechny mé dotazy, že mě upozorni! na možné nesrovnalosti (jsou-li 

shledány) mezi mými požadavky a nabízenou pojistnou smlouvou a vysvětlil jejich možné důsledky,
• po seznámení se se všemi výše uvedenými materiály a informacemi shledávám nabízené pojištění jako vyhovující mým potřebám a požadavkům, a to i přes

případné výše uvedené nesrovnalosti, \  t

• jsem si vědom toho, že údaje, které jsem během jednání o uzavření pojrafcní/amlšeL č i*  jakéhokoli jiného důvodu nesdělil, nemohou být v záznamu a v 
následném doporučení zohledněny a že takový chybějící údaj může o v iy ^  ^opor|jče^í vhodného produktu,

• jsem převzal/a jedno vyhotovení tohoto záznamu zjednán í^  ' '* ‘

Datum: 20.04.2016

Místo: Sedlčany

K )
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Příloha č. 5 
 

 
Seznam poddodavatelů 

 „Požadavek na uvedení poddodavatelů“ 
 

veřejná zakázka:  
 

„Nové hromosvody na budově školy a školní jídelny VOŠ a SZeŠ Benešov“ 
 
NES-elektro s.r.o. 
Zahradní 1242 
Stanislav Ježek – jednatel 
IČ: 02741440 
 
 
  

 
Prohlašujeme, 

 
že jsme část veřejné zakázky pedali jiné osobě (poddodavateli) a níže předkládáme 

seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky: 
Identifikační údaje 

poddodavatele 
název a IČ : 

Část plnění předmětu 

veřejné zakázky % finanční podíl 

S-B s.r.o. 
Husova 332, 264 01 

Sedlčany IČ: 25652362 

Dozor nad stavebními 

pracemi 
2% 

   
   

 
 
 
 
 
 

V Sedlčanech . dne 5.10.2017 
 
 
 
…………………………… 
osoba oprávněná jednat 

 


