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SMLOUVA O DÍLO

ev.č. 80/5/262/2/2017-1241

Výtisk číslo: 1
Počet stran: 8
Počet příloh: 3/34

I. Smluvní strany

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

Datová schránka:
Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „objednatel*4) na straně jedné

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

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

a

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

Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
24272523
CZ24272523

Adresa pro doručování korespondence: Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
(dále jen „zhotovitel44) na straně druhé.
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Smlouva o dílo - restaurování - expozični příprava letounu Bohemia B-5

uzavírají, na základe výsledků veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Restaurování -
expoziční příprava letounu Bohemia B-5" Č.j. 80/5/262/2017-1241, zadané s využitím výjimky
uvedené v ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon") přímým oslovením možných dodavatelů, v souladu
s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“) a za
podmínek níže stanovených tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

ČI. II.
Účel smlouvy

o letounu Bohemia B-5 (dále jen
stavní a sbírkové účely.

čl. III.
Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je:
a) závazek zhotovitele provést provést expoziční přípravu historického letounu Bohemia B-5 dle
„Specifikace požadavků na expoziční přípravu" (dále jen „Specifikace"), která tvoří přílohu č. 1
této smlouvy, obsahující podrobný popis předmětu smlouvy a požadovaného rozsahu prací a
pokynů objednatele (dále jen „dílo"), a to včetně dopravy letounu z místa uložení do místa plnění
díla dle článku V. odst. 1 smlouvy a zpět do areálu Leteckého muzea Kbely,

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

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

3.4. Odvoz i dovoz letounu z objektu objednatele do místa plnění veřejné zakázky a zpět zajišťuje
zhotovitel na své náklady.

3.5. Zhotovitel je povinen o celém restaurování vést podrobnou Restaurátorskou zprávu
s fotodokumentací, která bude ve dvou výtiscích předána objednateli při podpisu Přejímacího
protokolu o splnění celého díla.

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

3.7. Restaurování bude provedeno v souladu se zhotovitelem předloženým a objednatelem
schváleným restaurátorskými záměrem, kterým je „Specifikace", která tvoří přílohu této smlouvy.

čl. IV.
Cena za dílo

4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na nejvyšší možné ceně za dílo, specifikovaného v čl. III odst. 3.1 této smlouvy, a to ve
výši: 774.778,73 Kč včetně DPH (slovy: scdmsctscdmdesátčtyřitisícsedmsetsedmdesátosm 73/100
korun českých).

4.2. Nejvyšší možná cena díla bez DPH činí 640.313,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 134.465,73 Kč.

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

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

4.5. Cena za dílo, specifikovaná v odst. 4.1 tohoto článku, je stanovena, dohodou smluvních stran.
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jako cena maximální a nejvýše přípustná za splnění díla specifikovaného v článku III. smlouvy.

ČI. V.
Místo plnění, předání věci a díla

5.1. Místem plnční díla je Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO na adrese

Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely.

5.2. Místem předání letounu za účelem provedení díla a zpětného převzetí letounu je Letecké
muzeum Kbely objednatele na adrese Letecké muzeum Kbely, ul. Mladoboleslavská, Praha 9 -
Kbely (GPS: 50.1252872N, 9508E), nebude-li dohodou smluvních stran stanoveno jinak.

ěl. VI.
Doba provedení díla

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

6.2. Zhotovitel ukončí provádění díla nejpozději do 21.2.2018.

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

ěl. VII.
Podmínky provádění díla

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

7.3. Při předání letounu k provedení díla zhotoviteli, bude po provedení kontroly stavu a úplnosti
letounu předávaného k provedení díla, zástupcem zhotovitele a přejímajícím sepsán a podepsán
„Protokol o převzetí letounu k provedení díla44. Součástí protokolu bude fotografická dokumentace
předávaného letounu.

7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatého letounu
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby
zpětného předání letounu přejímajícímu v místě předání díla. Zhotovitel se zavazuje všechny práce
realizovat v k tomu vhodných prostorech (dílně, hangáru) tak, aby letoun nemohl být poškozen
vlivem povětrnostních podmínek.

7.5. Objednatel je oprávněn v souladu s § 2593 OZ prostřednictvím pověřených pracovníků
provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Po skončení provádění díla vyzve zhotovitel
přejímajícího k převzetí díla. O předání díla sepíší smluvní strany Předávací protokol. Předávací
protokol podepisuje za objednatele přejímací a za zhotovitele statutární orgán zhotovitele nebo jím
určený zástupce. Přejímající není povinen převzít dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje
smlouvě. V případě nepřevzetí díla sepíší smluvní strany Zápis o nepřevzetí díla, do něhož uvedou
důvody jeho nepřevzetí a tuto skutečnost oznámí přejímající neprodleně objednateli. Předávací
protokol musí minimálně obsahovat identifikaci přejímajícího a předávajícího, popis a zhodnocení
provedeného díla, případně nedostatky provedeného díla nebo skutečnosti, na které chtějí smluvní
strany upozornit, a podpisy oprávněných osob smluvních stran a datum předání, případně též razítka
smluvních stran. Součástí Předávacího protokolu bude též Restaurátorská zpráva s fotodokumentací
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dle čiánlcu lrl odsl. 3 této smlouvy a Protokol o zpětném odevzdám letounu zhotovitelem 
sepsán při předán^díla1’1' UdaJ' ^ Ph předáváni letounu objednatelem zhotoviteli, který hude

7 6. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla v místě předání díla bude přítomna osoba pověřená 
statutarmm orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné 
nedostatky zjistene při prejimce díla. V opačném případě přejímající dílo nepřevezme.

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

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

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

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

čl. VIII.
Fakturační a platební podmínky

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

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

8.3. K faktuře musí být připojen Předávací protokol.

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

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

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

8.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj 
nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků.
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Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě opájeného vrácení 
zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává bezet pmodm Umta 
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovíte'J>«LSSi 
fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručeni oprávněné vracene faktury zhotoviteli.

8.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
8 9. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručeni za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněn. pozdějších předpisu 
bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištěni daně

podle § 109a tohoto zákona.

8.10. Na faktuře musí být uvedeny tyto údaje:

Adresa příjemce Adresa konečného příjemce

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

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

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

9.1. Vlastníkem letounu, předaného zhotoviteli k provedení díla podle článku VIL odst. 3 smlouvy, 

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

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

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

ČI. X.
Záruka /.a jakost a práva z vadného plnění

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

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

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

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

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

díla“.
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či. Xí.
Smluvní pokut> a úroky z prodlení

" fÍPadČ Pr°dlení S prOVedením díla v tcrminu vedeném v él.
J ^ ‘ PŮkU,U Ve VyŠ1 3'870’- Kí za každý “PO^tý den prodlení, a to

o úplného splněni závazku nebo do zámku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl XIII 
smlouvy. Okamžik prava fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

n.2. V případe zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od smlouvy dle čl XIII 
ooau 13.1 pism. c), d) nebo e) je smluvní pokuta za porušení smlouvy stanovena ve výši 116.210,-

Zh°t0VÍle! Za?,a,í, 0bJednate>i v případe nedodržení sjednaného termínu odstranění 
reklamované vady zjištěné v záruční dobč smluvní pokutu ve výši 3.870,- Kč za každý započatý 
den. a to az do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím není dotčen čl. XIII. smlouvy. Okamžik 
prava takturace vzniká prvním dnem prodlení.

V'4’ 0bjiedna,cI zaPla,i zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý 
den prodleni ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.f kterým se určuje výše úroku z 
prodleni a nakladu spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 
správce a clena organu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

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

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

čl. XII.
Zvláštní ujednání

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

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

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

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

ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
12.6. Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím s plněním 

této smlouvy, je český jazyk.
12 7 Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho 
špinění hez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými MMmmd
v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v ,ls,1“e ''eb° e'f tr°"'^ 
podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podletéto smlouvy, třetím 
osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

12.8. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních 
údajů, ve zněni pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci udaju, se zpracováním jeho 
osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplněn, práv a povinnost, vyplývajících 

z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

12.9. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují

utajované informace a obchodní tajemství.
12 10 Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

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

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

zásilku vyzvedne.

čl. XIII.
Zánik smluvního vztahu

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelné 
doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 

zadávacího řízení nebo porušil čl. XI.;
e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele 
vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli 
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

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

'4.';S>T'0U,VaJC Vfho,ovena ve ,fech stejnopisech o osmi stranách a třech přílohách o 34 stranách
meh/ kazdy ma platnost ongmalu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. ’

14.2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podcpsanvmi
^^00™'“'’"°“’ nepřerUŠ0Van°U ČÍSdnHU řad°U °ČÍS,0Van^' dodatky, které se stávají její

14.3. Za smluvní stranu „objednatel44 může právní úkonv
Vojenského historického ústavu Praha.

související se smlouvou činit pouze ředitel

S Pr0hlfUjí’Že-jim nfOU Známy zádnč sku'«tosti. které by uzavření smlouvy
vylučovaly a berou na vědomi, ze v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí

nePraVd'VýCh Úd3jŮ- Na dŮka/ Svéh0 souhlasu s °bsahem smlouvy připojují

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

14.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
c. 1 - Specifikace požadavků na expoziční přípravu letounu Bohemia B-5 - 1 list (2 strany)
c. 2 - Položkový rozpočet expoziční přípravy letounu Bohemia B-5 - 1 list (2 strany)
c. 3 - Kopie pojistné smlouvy dle článku VII odst. 10 smlouvy - 15 listu (30 stran)'
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Smlouva o dílo - restaurování - expoziční příprava letounu Bohemia B-5

Příloha č. 1 keSoDev.č. 80/5/262/2/2017-1241
Počet stran: 2

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA EXPOZIČNÍ PŘÍPRAVU
LETOUNU BOHEMIA B-5

Účelem zakázky jc ošetřit historický letoun Bohemia B-5 tak, aby mohl být instalován ve výstavě 
„Založeno 1918“. Zároveň je potřeba zkonstruovat pro letadlo vhodné podpěry tak, aby mohlo být 
vyzdviženo ve výšce asi 3 m nad zemí. Letoun pak přímo v Jízdárně pražského Hradu instalovat 
podle zadání tvůrců výstavy.

1. Rozpis potřebných prací

- přemístění letounu na pracoviště zhotovitele
- očištění povrchu letounu od prachu a nečistot, vysátí dutin a koutů
- slepení poškozeného žebra stabilizátoru, vyklízení upevnění pravé vzpěry stabilizátoru
- vyplnění prasklin v původní překližce epoxidovou pryskyřicí a začištění jejich povrchu
- oprava a ošetření původní koncové struny křídel
- odstranění povrchové koroze z ocelových částí konstrukce, především z napínáků a lan
- ošetření nechráněných ocelových částí rezistenčním přípravkem
- rozměření letounu a výroba vhodných podpěr pod hlavní podvozkové nohy a ostruhu
- rozebrání letounu a jeho příprava k přesunu na pražský Hrad
- přesun letounu na pražský Hrad do Jízdárny
- montáž letounu v Jízdárně pražského Hradu
- vnější ošetření a zakonzervování celého letounu včetně potahů před instalací na stojany
- šetrné vyzdvižení letounu do potřebné výšky (podle zadání autorů výstavy) a umístění na 
stojany

- likvidace a odstranění všech potřebných přípravků z prostoru instalace výstavy

2. Popis letounu

Bohemia B-5 je dvoumístný převážně cclodřevěný dvouplošník s pevným ostruhovým podvozkem. 
Dřevěná konstrukce trupu, kormidel a křídel jc potažena plátnem. Ruční řízení je volantové. 
Posádka sedící za sebou byla kryta větrnými štítky.

Motor: Wright NAG (je řešen jako dřevěná maketa)
Rozpětí 8,00 m 
Délka 6,68 m 
Výška 2,6 m
Replika má hmotnost 265 kg 
Zatížení na hlavní podvozek je 205 kg 
Zatížení na ostruhuje 60 kg

3. Povinnosti zhotovitele
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Smlouva o dílo restaurování - expoziční příprava letounu Bohemia B-5

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

4. Doba a místo plnění zakázky

Doba plnění zakázky bude od podpisu smlouvy, nejpozději do 21. února 2018.

Místem plnění zakázky provozovna zhotovitele na adrese Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 -
Kbely.

6. Povinnosti dodavatele

Dodavatel je povinen o celém plnění předmětu veřejné zakázky vést Restaurátorskou zprávu, včetně
fotografické dokumentace. Ta bude ve dvou výtiscích předána zadavateli při převzetí celé zakázky.
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Smlouva o dílo - restaurováni - expoziční příprava letounu Bohemia B-5

Příloha č. 2 ke SoD ev.č. 80/5/262/2/2017-1241
Počet stran: 2

Položkový rozpočet restaurování - expoziční přípravy letounu Bohemia B-5

Položka / Popis

Celková

cena bez 

DPH v Kč

Výše 21% 

DPH v Kč

Celková 

cena s DPH 

v Kč

Poznámka

Restaurování - expoziční příprava letounu Bohemia B-5

přemístění letounu na pracoviště zhotovitele 24 000,00 5 040,00 29 040,00
očištění povrchu letounu od prachu a nečistot, vysátí dutin a koutů 24 000,00 5 040,00 29 040,00
slepení poškozeného žebra stabilizátoru, vyklízení upevnění pravé vzpěry stabilizátoru 6 000,00 1 260,00 7 260,00
vyplnění prasklin v původní překližce epoxidovou pryskyřicí a začištění jejich povrchu 12 000,00 2 520,00 14 520,00
oprava a ošetření původní koncové struny křídel 12 000,00 2 520,00 14 520,00

odstranění povrchové koroze z ocelových částí konstrukce, především z napínáků a lan 14 000,00 2 940,00 16 940,00
ošetření nechráněných ocelových částí rezistenčním přípravkem 14 000,00 2 940,00 16 940,00

rozměření letounu a výroba vhodných podpěr pod hlavní podvozkové nohy a ostruhu 78 313,00 16 445,73 94 758,73
rozebrání letounu a jeho příprava k přesunu na pražský Hrad 36 000,00 7 560,00 43 560,00

přesun letounu na pražský Hrad do Jízdárny 24 000,00 5 040,00 29 040,00
montáž letounu v Jízdárně pražského Hradu 72 000,00 15 120,00 87 120,00

vnější ošetření a zakonzervování celého letounu včetně potahů před instalací na stojany 12 000,00 2 520,00 14 520,00
šetrné vyzdvižení letounu do potřebné výšky (podle zadání autorů výstavy) a umístění na stojany 300 000,00 63 000,00 363 000,00
likvidace a odstranění všech potřebných přípravků z prostoru instalace výstavy 12 000,00 2 520,00 14 520,00
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Smlouva o dílo - restaurování - expoziční příprava letounu Bohemia B-5

součet položek - cena bez DPH 640 313,00

výše DPH 21 % 134 465,73

Cena celkem, včetně DPH 774 778,73

V Praze dne 1 6. 12. 2017 V Praze dne -4 - 2017

Za objednatel*

covník MgrAleš KNÍŽEK
Ředitel

ískcho historického ústavu Praha
VOJENSKtf ZAŘÍZENÍ 1241

PRAHA -04-

Za zhotovitele /fa

Ing. Petr NOVOT slÝ
Ředitel

Odštěpný závod VTL . a PVO

VbjanakýI^hnlckyu,r-y. t.p.n<ut*;.rýMvortVTui.PVQ

9-i«. Koaly. 19700Prali* 9

/.'V' Dli! {••24^7iS?3
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Příloha č. 3 ke SoD ev.č. 80/5/262/2/2017-1241
Počet stran: 30

Pojistná smlouva

Pojištěni odpovědnosti za škodu

Grnrpfili Pnjiiťovnn «.i.

generálni ředitelství

UřlrlifdiiskO 132

120 84 Praha 2

hV»kl republika

Pojistná smlouva / Pojistka č. 2939506388

General! Pojišťovna a.s.
Bělehradská 132. 120 84 Praha 2 česká republika. IČ 61859869
zastoupená Ing Janou Truncovou. upisovatelem
a Bc Danielem Krupičkou upisovatelem seniorem
Spoečnosije zapsaná v obchoonlm rejstříku vedením MéstsKým soudem v Praze oddíl B. vložka 2866
Společnost je členem Skupiny Generali zapsané v italském registru poj:4tovac.ch skupin vedeném iSVAPem pod číslem 26

(dále jen .pojistitel')

MAKLÉŘSKÁ DOLOŽKA
n?ÍS^k^°H,aéUje ^uzavřel s pojišťovacím makléřem RESPECT. a s se sídlem Pod Krčským lesem
22: , °P,Praha 4' Česká republika IČ 251 46 351 (dále jen zplnomocnéný makléř ) smlouvu, na
jejímž základě zplnomocnéný makléř vykonává pro pojistnika zprostředkovatelskou činnost v
pojištovmctvl a je pověřen správou této pojistné smlouvy Jednáni týkající se této pojistné smlouvy budou
provadéna výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, který je oprávněn př.jimat smluvně
závazná oznámeni a rozhodnut' obou smluvních stran Písemnosti smluvní strany majicf vztah k pojištěni
sjednanému touto pojistnou smlouvou se považuji za doručené doručením na korespondenční adresu
druhé smluvní strany

KORESPONDENČNÍ ADRESY
Pojistitel. Generali Pojištovna a s (odd CUM). Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 ČR
Pojistmk: adresa makléře • RESPECT. a. s.. Pod Krčským lesem 22 142 00 Praha 4 ČR
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Smlouva o dílo - restaurováni expoziční příprava letounu Bohemia B-5

1. Všeobecná ustanoveni
• i Vzájemná práva 2 povinnosti se řidl přisněnými ustanoveními zákona č 37/2004 Sb o pojistné 

smlouvá Občanského zákoníku Obchodního zákoníku Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro pojištém odpovědnosti za škodu (dále jen VPP O 2008/02'), Zvláštními pojistnými 
podmínkami p'o pojištěni odpovědnosti za škodu pro pojištěni profesní odpovědnosti za škodu 
'dáie jer ..ZPP O 20C9/01 PROFl') doplňkovým! pojistnými podmínkami Evropské pojistné kryti 

PROFl (dále jen „DPP O 903 ), a ustanoveními této pojistné smlouvy 
1.2 Zněni pojistné smlouvy má přednos! před ujednáním výše uvedených pojistných podmínek.

2. Předmět a rozsah pojištění
2.1 Pojištěni se sjednává pro případ zákonné odpovědnosti pojištěného za škodu kterou způsobil 

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

uvedených v odst 1 1 léto pojistné smlouvy

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

vozidla z hlediska přezkušováni jejich technických požadavků 

elektrické bezpečnosti 
elektrických silových zdrojů, 
výrobky z hlediska elektromagnetiCKé kompatibility 
osobni ochranné prostředky a záchytné šité. 
potápéčská technika a materiál 
výrobky z hlediska emisi hluku 
seismická způsobilost a mechanická odolnost 
měření fyzikálních veličin 
tribotechnicka diagnostika

k n.mž ie pojištěny oprávněn na základě rozhodnutí Úřadu pro technickou normalizaci metrologii 
a státní zkušeDnictvi a na základě osvědčeni o akreoitaci vydané Českým institutem pro 

akreditaci

činnost akreditované osoby v oblasti akreditovaného zkušebnictví pro oblast 
zbrané zbraňové systémy a ochranné prostředky.

- munice výbušniny a obaly pro nebezpečné zboží
k nimž je pojištěný oprávněn na základe Osvědčení o akreditaci C 1128 vydaného Českým 

institutem pro akredilac.

A Územní rozsah pojištěni
Česká republika - dle článku 5 ZPP O 2009/01 PROFl a Evropa - dle DPP O 903

5. Časový rozsah pojištěni
5 1 V souladu s či 4 ods! 1 ZPP O 2009/01 PROFl se pojištěni vztahuje na odpovědnost 

pojištěného za škodu ke které dojde
- v době trváni pojištěni

pokuo škodná událost (jednání neoo opomenuti) vznikne v doDé trván, pojištěni
- pokud nárok na náhradu škody byl poprvé písemně uplatněn vůči pojištěnému v době trván 

pojištěni
5 2 Dojde-l v dobé trván' pojištění ke změně jehc rozsahu, je rozhodný rozsah pojištěni sjednaly 

v okamžiku kdy došlo ke škodné události
3 Zpětné pojistné kryti / udržovací pojištění - návaznost pojistného kryti z pojistné smlouvy 

č 29343*9503
Odchylně od či 4. odst 1. ZPP O 2009/01 PROFl a od čl 5., odst 5 1 teto pojistné smlouvy 
se pojištěni rovně? vztanuje na odpovědnost pojištěného za škodu, *e které dojde- 

v Období od 1 1 20110c 31 12 2012

2



Smlouva.o. ií - expoziční příprava letounu Bohemia B-5

- pokud škodná událost (jednáni nebo opomenuti) vznikne v obdobi 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012
- pokud nárok na náhradu škody byl poprvé písemně uplatněn vůči pojištěnému v době trváni 
pojištěni dle této pojistné smlouvy
Pro určeni nároku na pojistné plněni je rozhodný rozsah pojištěni sjednaný k počátku pojištění 

dle této pojistné smlouvy.
Vyloučeny z pojištěni jsou škody nároky na náhradu škody a pflčiny vzniku škody o kterých 
pojištěný v době uzavřeni této pojistné smlouvy vědél nebo musel védét 
Tímto ujednáním dle čl 5 3 této smlouvy zaručuje pojistitel návaznost pojistného kryti z pojistné 
smlouvy č. 2934349503 na kterou tato pojistná smlouva navazuje

6. Limit pojistného plnění, spoluúčast
6 1 Základní rozsah pojištěni dle ZPP O 2009/01 PROFI

Limit pojistného plnénl pro základní rozsah pojištěni' 10 000 000,- Kč
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události. 10 %. min 10 000,- Kč, max 50 000,- Kč 
Limit pojistného plnénl sjednaný pro základní rozsah pojišténl vč výše spoluúčasti pojištěného 
na každé pojistné události se vztahuje také na věcné rozšířeni pojištěni, nenl-li níže uvedeno 
jinak.

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

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

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

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

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

činnosti a v připaúé jeho změny bude aktualizována výše pojistného pro přišti pojistné obdobi 
formou dodatku k pojistné smlouvě, který připraví pojistitel na základě informaci poskytnutých 
pojistnikem k výročnímu dni pojistné smlouvy 
Předpokládaný roční obrat činí 20 000 000.- Kč
Ročním obratem se pro účely této smlouvy rozumí součet všech hrubých přl|mů z dodávek 
a jiných plněni, které pojištěný dodal odběratelům s výjimkou výnosů z licenci prodeje podniku 
nebo jeho části Obrat se počita bez DPH 

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

8 4 Pojistné se sjednává jako béžné.
8.5 Pojistné je hrazeno v ročních splátkách, které jsou splatné vždy k 1 1 každého roku Sjednané 

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

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

9. Počátek a doba trvání pojištěni
9 1 Pojištěni se sjednává na dobu neurčitou, s ročním pojistným obdobím a s počátkem pojištěni dne 

1. 1. 2013. 00.00 hod
9.2 Na rozčil od příslušného ustanoveni pojistných podmínek, upravující vzn»k pojištěni se sjednává

účinnost pojistné smlouvy k 1 1. 2013. 00 00 hod
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Pojistriik/Poiišténý tímto prohlašuje že mu nem známa přiCina. která by vedla ke vzniku škooy. 
ani vznik škody, stejné tak ani vznesený nárok na náhradu škody v období mezi dnem uzavřeni 
(t dnem platnosti) teto pojistné smlouvy a dnem účinnosti die této pojistné smlouvy Pro případ. 
že mu tyto skutečnosti známy jsou. neize je na pojistitel; uplatnit nárokem na pojistné plněni

10. Prohlášení pojistníka
Potvrzuji že jsem převzal, a před uzavřením pojistné smlouvy jsem oyi seznámen se zněmm 
a obsahem ponstných podmínek, jimiž se pojištěni dle této pojistné smlouvy řidl £ ktere jsou 
nedilnou součásti této pojistné smlouvy, a že jejich obsahu rozumím a s jejich obsahem 

souhlasím. .
Dále prohlašuji, že mi byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy přesným a jasným 
způsobem písemně a v českém jazyce informace o pojistiteli a informace o pojistném vztahu 
ve smyslu § 66 zákona č 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě Prohlašuji že uzavřená pojistná 
smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjócJM 
poj'Stitelr nebo jim povéfenému zástupci - pojišťovacímu zprostředkovateli přeci uzav.emm 
pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištěni jsem srozuměn.
Jsem si vědom své povinnosti pravd vě a úplně oapovédét na všechny dctazy pojistitele a uvést 
všechny nformace. i ty. které se mi jeví jako nepodstatné Beru na vědomi, že při porušeni těchto 
povinností má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, snížit nebo odmítnout pojistné

plnění. 41 ,. ,
V případě vzniku škodné události zprošťuji státní zastupitelství, policii a další organy činné 
v trestním řízeni, hasičský záchranný sbor. lékaře, zdravotnická zařízení, záchrannou službu 
povinnosti mlčenlivosti Současně zmocňuji pojistitele resp. jim pověřenou osobu, aby ve všech 
řízeních probíhajících v souvislosti s touto škodnou události mohla nahlížet do scucmch 
policejních připadné jiných ůřednich spisu a zhotovovat z nicn kopie či výpisy 
Zmocňuji tímto pojistitele k nahlédnuli do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením 
škodných události a výp atou pojistného plněni. Beru na vědomi že pojistíte neni povinen vyplatit 
pojistné plněni do doby, než mu budou poskytnuty doklady ootřebné pro likvidaci škodné události

zejména ty. které si vyžádá _ . . ,
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl ve smyslu zákona č 101/2000 Sb . 0 ochrané osobních 
údajů, poučen o účeiu rozsahu a způsobu zpracovaní svých osobních udaju že jsem by 
informováno svých právech po povinnostech správce zejména o právu přístupu k osobním 

údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona
Souhlasím s tím. aby mé adresní a .dentif.kadn údaje Dyly zpracovávány správcem General. 
Pojišťovna as, Bělehradská 132 120 84 Praha 2, Česká republika a jej.mi smluvními 
zpracovatel' spiňujiclm' podmínky zákom 4101/2000 Sb (zejména pojištovaclmi 
zprostředkovateli), a to zejména pro účely pojištovaci činnosti a dalších činnosti vymezených 
zákonem č 277/2009 Sb . o pcjištovn.ctvi a to po dobu nezbytné nutnou k zajištěn, práv 
a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývajíc, z obecné

závazných orávnlch předpisů
Souhlasím s předáním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu 
Generaii a jeho zajišfovacim partnerům v souladu s právními předpisy pro ůce.y a dobu 

uvedenou v předchozím odstavci
Dále souhlasím s tim abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabídky 
pcjištovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sděleni pojistitele nebo 
nabídky služeb s jiných obchocnich sděleni členu mezinárodního koncernu General, 
a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován na mnou uváděnou korespondenční adresu

nebo kontaktní spojení ... . . . ____ __.
Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o ‘..jednaném pojištěni a o případných škodných udá ostech 

ve vztahu K zajistitel. pro potřeby zajištění pojistitele
Dále stvrzuji, že veškeré mnou uvedené ucaje v této pojistné smlouvě jsou úplné a pravdivé 
a zavazuji se oznámit pojistiteli bez zpytečneho odkladu všechny změny
Na svou čest prohlašuji že jsem oprávněn výše uvedené prohlášeni uč.ml i jménem pojištěné c. 
je-li osobou odlišnou od pojistníka Pro tento případ se zavazuj, že seznámím pojišteneno 
s obsanem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek
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11. Závěrečné ustanovení
111 Tato pojistná smlouva nabývá účinnosti dnem počátku pojištěni
112 V článku 20 VPP O 2008/02 se ruší odstavec který zni .Odvoláním souhlasu se zpracováním

osobních údajů pojistná smlouva zaniká. Generali Pojišťovna a s. dále neprovádí šetření
škodných události a výplaty pojistných plněni. Generali Pojišťovna as má v tomto případě právo
na pojistné do konce pojistného období, v němž došlo k zániku pojištěni; je-li pojistné stanoveno
jako jednorázově, má v tomto případě právo na celé jednorázové pojistné‘

11 3 Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností onginálu. z nichž každá
ze smluvních stran obdrži po jednom vyhotovení

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

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

116 Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňovaná pouze oboustranné
odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky

11.7 Obé smluvní strany prohlašuji, že si pojistnou smlouvu pfed jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle. určitě a srozumitelné že nebyla uzavřena
v tísni am za jinak jednostranné nevýhodných podmínek Autentičnost smlouvy potvrzují svým
podpisem.
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. i;li|r- - l ,.I|. 'ť > k ť MT.ní-1.4. na 1- 
>'t <^i u2’ ?*n «*pr-iíMna-iomou -■e"i j 
.. wpc.ifo-.-i-- .vrvi.-tivr i

>»ti uíasť l tM I niřeCki .iiW-41*--. Tos, 
>4i i >4 • f .i. • ■ píiš:»*iš kr/to 
rr- ; • ‘vnki.-iu ' - , m —
<>!. i . rťó/>' m.ir,

-ír>v ><*+. ,ni . > -• y.— «*,*.-•

. 1>1 - .4.-4' •- ■ n- ■ »7ua ’i< ’ ’.V». -a* - w»«h*.- . >•' . <>3o> * r—
•: ÍC . . .,- 4 V4.I •»*-í- . ...... ;• •
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Smlouva o dílo - restaurování - expoziční příprava letounu Bohemia B-5

• • • • • '

- ’ J Í O,--tl>= JirAí;. . ]."1

,»>.i*.»- -uy-«j,í».o, • 'wtp 
-0p<1frvj!t\iC'c-s-. řJ.u,3 AOC^BI-O .a;**'-

.•a ř*> IUWiu
• -rca-•i>t .-i..| . ii-wrr-^ťa.onauri

rí inscroobnac**.. eia.-oa

■ |- ••-"I „n«! fr.

•>. vnV r-asayift .twr.
'« .i,Wi ' 00*1.* I. 6 Iflt ťá‘ ~ . II *•!<-!

• 4.'u*

Cwnrt >g
Pojiiléni vr proiMt.** mu o«cb>

• V."!."-- i » MU*- p* ocfcKvflancxt ;«<>«■

« t ; i
• :»**(• *«eJ-«cť‘kici «- r ••'

n i -.ioiso .

.I-'ť’iXr D a.««Vl|Tjt ;■
*e -M'* COJ*^' -? . Ijíiv-u piasr.. £*' 

4in«hc •TO»vi»Cfifo.*«ir. • - jr..: »;b

« tfi reo -ř.-rrcrtt po»ÍM'«r. 

v,i7»i|flW •'«: f*»W O ■ ilXftDCu 

• •

-;-r.

Článek 20
2iiMcovan Oiobivch uda’u - 

poučeni mbleklu Uflolú

r*. jMMi a 'v.M.iwjo.o-e~c toi řr.i cr>

• *i»or;cncr.uoaú GfrHta -i»sic ji;.
• * - ■ “‘H HJvn»arK»J * •<: l>bfta , Cc *a w; .4> 

i: šóSeó- ;i* 'onu*.,* .i iac -a cíoíi 

•II- >•* «.CM Osítia I •T«rr-.,ň, í>a.c,;h

• i . a n i «rnu*i>: sumi iqIk. /!»«; ..iuli

uMtf p...b'*íic Gene* Po, n
• -Ir** ’o- i i» ■ j« pc iu o niti -rfiix.av.y

- ««

. -I, J -líuv-. oji ^ J i : 36J »*•» Gl*

.• .•• .•■r*. T_i jsiivvcc i* i.ni mu.’e 

l • •. . k •/» jJ-íc 1 »*>.-•. a Ta 

i ' • * !*• • 1 p u.eoc •’
• •''*•• .*.* («• i :** >.yil i .

" as ,n*iu /po'.!.-

■" - 4li*. Cc *"a Visící í‘. .''«<•

bO-.J • OM-.li- ., CfťWS'.,C* '.•<>?- í-

• .•!- . * í«* • ' l>*Mi.
pria*fale

'óc i! Ji au, c aenui-»;'i cioar.i .ni. l.a«

, .6,.

• ,r •»* C > oa- .t '£-•!'«>' •0T'«-.. ;**m n,,
. a- '■'*•!. ao—.i'-‘-. ' i n V".- ;~, j.o.-

• ’ :••*/! •i /."aoeii ’ áj'
u’a^»*nat!:OB iiio;.*.

--M SX^-I»T Ul.i ap'..! r i ia *V l

J 'taS-J' C>V<IJ’ ,v/r^/*r.,C'iZ8--OfcOi

.*!!3 1965 5c opočn.-rcr. a1: Motv 

V/Pv"*l P'». g p rroa’ Ci.’’ U

•.•* :*. ,:».«•: -«.*« Ba-”'v nah^ a orle m o r.« 

i iva\ ; co«>:'í .--.i'-,-" pi.nr ;'f:. 
íi^CD-:1 .B-or p-oti Iío W.-o

Oii : "M-ů -c<- aclarv.c */«*■ -

v-i P<ti!.-.n»aí «cao ro*i i ’c

. 1 «<!: ílcrřW* u!«i"*s ;.oa'c : •.«
1 Ó1 IpaeSb po"*1 • <: -f>- . j.»djil- <01- .•>«.* •
*■ I V' t . . -r .'-rrr !4 j.-e

w!y*i u-lir (•,- ;u %i-£r /&. — , _h

! -ux • .ni lň>:Vi A-, >.c**í m 'n**na-oOi."o 

• Eť-l. ^E-Í'ól a •*”* rartli i., r I : a-a>or>i in:

. £.«'<•! I vr
*' -W (I n.i,.; alf -r.v :n

rrarw-e
.•yw-o ii'.|6*nů PO O., v u; a.-Viř &o;smk- 

O (Hfír, !1.‘V^f' |»*o-r.1*t Wir. ,1 IM 

y.a Jo^op *0'B4p)'»r-;' k.0Tč.’r.

... r.*r» . poiairňMi.ílrf.inBiu. /a-

-•loťi'aAitt po.monair’ .. •....4*«*.<**•»*</• *•-. 
x-« * ‘-rt- r». <nco tiOtte> p:p?:rc*; f*i*s 

li.-Ol. i«7Íér a r , .I*« Joo'".I| Jllo-I ^W'0 
"'»;rř")f'nwyv-v' . 'ie-wai a,h

r'.'i(x»»i;-* pa-r#tj

P.iwyliwO 05'timíi ^oaují ooaro-A>na -ví*.

-•. ■ •'>'! - O •■'I •• • DlflT* wn» / v o ..'(1 r .-1>.

,-e aiic.i-.wi-i. /«• '.tV.jk- ,ji>-) t -oi- c 

i - a *y*ci- -_-.i - -,cB(n.ri ;'.Vv
i.nviTn viíi./o se ,-ror.e.a-nc&otric;

• --v.i,'-4i^fc /»' I. j r,B„.

->c a.:J lil'* xJlol ^

r-o :.i o* J['íj! cwí!o'<ůj) '< i-.n
:•»!» i-a *• i1 >í 'w i |;o*inf»y.
Ota-A- . ’f í Ovil; * . PO. S.-Í- O • DCI-Oí

,rort-r<e«.-c.o - . tm* '-II >1I*V

i.a •.’. O*]*r- ,V0.řl.1’ 'r

iVírj. « *.* a .viaco-aiW ,»• - pc.
• p'^vout "i-c a .píiVe’1 86. ne~o*f, ot»1

• • CO|»,>.- C'«»T)( "CTO rj- >H-~„ ;*• Cbjftu
• . |ftí- .--o'*; --ncer r

n»-.i ». n t ■ u
o*-Cíl -^.-xrvi i- ,»*-.? • i

.**../ : 'a..: :* ..ivxnr pj

o; o-: "«n /o*a:oí" -.soo" ^
• s.“acc ?f |. ■-.'? i." a .0 n D1'1/' n*.ot"

.■3«e

• ;• • urac-.ii t. v. -wíd,1'«-

lla-v-.senkllu U--I.V

• \X tA0j«- .)a«ww»-i .
- x-n,rr

• it .t»&: >.*•» ar. r rr . :-v«i
; .OUi «Cjv

• <*«,, »k>v Max *!’■'• •• iow

'• i/ia i .ť' -i6;í~iCsnii'-'.usp'a..*er«n-

:i.-.n.i.u-elsi pi'vnnv o.ch J pv. -*oai 
i-.IViJ c <v.i!v,r' mv-t wtj ",

i o 6/y,-wi-« .W>cn opdirtoc.*' ►

:*iř-é u»io po./rv':i ť a •ec’iie?«-'i 
:<i ..ir.ipr;.-.juří-ojn -.1*0 jyiius".«'. .

• iKsiiii-o.. k ioaut. jOitv oi^-ir»cL

.•[Vico.-aii |6~i 08.rim. . .v ./ xu 
ó- v." u-ai. s !-* iuvť ->cn

• •. rau>/r<+-
o'c f. ..aJ /p'a-u a ico»,- ' Ala.1.
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Smlouva o dílo - restaurováni - expoziční příprava letounu Bohemia B-S

Gmrrali i'oji‘ťo>nn t.s. 

Grnrrální fc«litrlet‘i

Břlci..úu-U H2 |2<i8> Piaha2. r.<nka K-pvliiiLk

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu 
pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu 
{ZPP O 2009/01 PROFI)

Článek i

Úvodní ustanoveni

' SauVřOT. pcnllfr-u oopo ja t-oa,

'»■* as p-n »!.
^ votítNe pla* sY.sk.vui jstarv>v«n z».wa 

■ tenbecněp««me proroky pro pc,Siů'.

C-Jn.-* za Skonu ivPP O .'COS 02) a tyto . -Ho 

Mfstnc podrrknky
•ils' : .iifii ZPP O 2COUI; i ť-V' i i w.. -íit,v9i «
■Mrn-ir,-, VJ*: o jrs&c:

Článek 2
Předmět pojrtténi. pojistná neCezpoél

l c.iifr, foje těchto ZPP (. 20 )5 0: PflOFl ui-r 
\’PP’t sí <»«tUi.n pro l/cxi zákonné pj,.l-. ■©irsr 

l i|-.if-nurn /a ikoJu Klon ., -uaMil u v d„
-s«t- vyhrnu protest. &' ostí uvodene :y £c»«sťtó

•T(c>;..p ke kto-e,* poctěn, opnt.rfin .» uu*#
. -■'•trUo DMavnflní rte pí) n.ch rea.nch0'adpisú 

wvan.. a za podr no stmevoných pteSutryvr. 
••'a.i.rripřecM»>

Článek 3

Věcný roztah pojištěni
' oc ! tén «*o -n o:-.:j S* uu m* r ovSttn. 

-«nvo nD/ za -ěhn re*-,tr«H a>:aai ÍWxL „-i ., „ 

a /iv v. znia n neon ,éc. yono. ió č.jiu,
,v "■ *■•'*>' /a M«i!. ‘ti poitlú-y odpor-rM r.vl.

! •a.-ChpřBdJ vO- in'.'’<--usvě*v) yeona" nct-a 
..cnhj u.eaonot*, v p^ntné nmfcuvě 

'•'•oouna.’ »«ěs©'wum usrvcei erosi"
VrnVrv íkcdfi .rWžvaK Z jctucs-,

“IOl“ • '6 '<Vu"v -iifíine f,oéh02®» e
• uškozen. .ď». PhTwrt’. Vrw-stn. tKO.ia . yflv

vac- ‘ toékcctmi 6 pcšfcozť/zďsv
. a '> -1' ÍKCKl. vpě»- rve se sova:,,..

'3.i*nicn potélmun < -v«J)?on, na v,
oniipoilwv**) yrg-o;-. -A-.,,

’ nkrxloo iu Ar.. r« tOJUf.. p, <h*;Co «. ť £«.. 
prp«tr.iimanfr*i. „ ,pi,-0.;.f. :

. í, .•’/(■» věc Sktxsxi na ,ěr.. nor, pexeso 

v rl-ata i.vWZ rabe loupe.* .i l*, u 

epow.1V l.srlíe vrt--, corvta pr*.v> 4 c^Vn,
<rrv B-.odou se rw*r> ikona --ca 

t;-.W,vú :v tketis na;n<iié zdraví ru-:.- foi 

í'*' '' v,“^»'*iUu«'Wo-um r-,
.-'Bta v.-adGř nirc< kmre; čehekel 

■ »:*Unottpo.*y*M za svrou «r,a pnrttr-n
ťJ.C Ot>. Zě né) OOůt.M % VUV.MW* sp MbUV 

UtVflilr
r.;..l,,»y w-ano. oc. vit. Ia.-1 . o-ér. 

iWivM.pm^ir. ZOřlítrwtMn, „
(•’«(lsnod*npvv •.lut.-ě .(KJenemf >
pP.«4Wn*n»u

'vrxii P-Odr. tni,i-r , nutrie -j ;«{,ťri 
WINěUlrrtt u.*.f'lř««oZ4»i,03 r,«v .....

-OJ Do,i-«nt»io--ŮUs...
drv .. iM« navuoe P-e nh- zaet,^,-.

Pi> n»rnv?. tomto I zet*, dn -Se t«->v, 
rn.oi.it3

i.i-vr). a-, -u a M .*» r;, m ... u
p. i Ivr, U|ij.vu,|.rk|ť ... v
íi-tďl A-1< Prk,,Ir -Měd, Po.,...,;.

v ri'«o*l JcJtTíu m..« v"Co JCC6 U2 nebo 

: u.-*»5ti i«;or-r ipjpu^rtetam vrw.ic.v 1 
s ^Pa^frn,- -Mbonem ra poa^yinut po*s:ntt 
"o plně'*

* Z pCf í «v .rtH'/*-ycs! zo ikauj m* po,rS'n> 

r^tio pejtlér, a-Je (ira-o n» naimdu ztst tra' 1 

•a;«r rů>.aaú. Zachrano-.ac t. rn*«0, se rozvn. 
uC..-.* vtVii-íerB nakBijy, H.t po.s:ně. nu., 
pryStí-v, vynaloíi n.«

ai od.TKoi. .zíťu ne/axatfe «v p,^l
-e LtíStoKi,

t« .*•• riV.~. natřdk;ú .1* r i»tj|5 Ootůlrnr

COk.iJ . /vralr.ž-r' V- vo r Vndú b/ pe**t.i« 
č.

'» bozprcsJedně h-ozo p-nsino j udtilr/st f> 

t&.ti}bntr Sta, *0, by c«z za*..í.j pjpMě-^Vi 
Ut vr* »n poýstne -UřMsti museto nevybnutsW 

- **»:' l/*>nř natv irořro wrvku
zob'Wv- irtym zpisobo-
/slrUttrW rrAMauyli.n* K| jr, -,^t. na 

krtu pomstě*: rě-.fKv , |e«vom ro4n*m poiatnwn 
(Xík: a,-«ak *ra. <y ,-r e tOO 03CK£
'va^nda zaOvaftuvucich «vt.i,ou ca nszapoc tůva
00 pc|í'v>- u p^ěn

lurr* m -ú"ao>. yoirvavAacc' natea: r*m,i 

■jC. 00(4141 l-r. O.IÍM-H_ž DWS40V 
Pry"« IUHÍ po,rer v.»H ^btahovao 

,r* 4* a uynv a lt.|--tí ; p «•<-
■opověffwet' a ne-'*,

CtěnekA
Časový rozsah poj-itlrni

t -'offltěn se '-,“9~^c -a :au.. -»»t p<, A!*‘ V<.,
:a shooj. ku utere pj,*, 

v occi tr.úa oc.ítě-,
txihud 6,0<»W olaSiai ^Orj, u:o op • <•
'•ol. v.” ‘no v Úct/, tr. J-V p3.-.rt<v 

* PvriAi Íďijr IM Itfltíl. Ikoy, B Ckip.-ve 
rfcetrmí ~u-i' X" ,C*! pc-.t>t£'v.-rv, v mbě 
:r.éo poýtiěn

Uofk.' . • drtě ť.í > :.>j,4tftn »- ?n>tno #*o

*»• • 1 • o , roatf pojitě 1 jed ■
- n-t«uy o -i, «e škoario uauccti 

Iv&j > w ,<juu< u r . . pnu* ■ -1 ,.-a n. po.u» 
-os'i Mc*i* m:.žf ,7r>K--utiefln4-Tia Wii tv, 
of-omp-Mín

.* ^unaryju.0 proton. p,j. ,, . in,v.,.

Jeitíže ÉVc-M .vW, a ; #r»-iv. r.ě ckn 

PCkiMpOruéon iTá e. pi.nmiati s,M . j 
. P0«*t i .t, p.MUrCti tik 'C po A*ul»

.** u -..tolnA-é v lom r*am.v , ; rCmz pj, v
,#,i 4nm poansn v 1 .1 (•" tnuev

i Onw w. It ■ roi-Mn :.*U . . n--;M

<« »?la vij- . Z JbUDt l<. piABř ,r
*•' ■' .M . a-***)* 1
. něrařměi utop • w ■. . i - 

r*0 ar. >o rknefe -n -. A1

Cizinek 5

Uzemni rozsah pojištěni
» ‘vv-jiě- „ trupnn tr.n<vri'...* |Ki-urwy.

"T- duněl -lutinidi
škoorvi udakrif

.n*vl<;-.i.

t vTiiru p siyrio- ,1 vv,3*nů' • ňn~ u '1 * J

•vaa. tv-vry poWfs»'.,m aop y.-r-umu
ríi uzam. Cír-e repntAa,

Nd ;a-lad4 uorror. mozi poi?ti:ot»m a j. -- 
Okem .-c rczt/it .tfomrn ro.**jh corltřv. t-.-e 
isi ocpovdonost po.itusnutu .3 í< -ij zruv: ' 

nr. u v za-a^ír

Článek 6

Výluky z pojištěni
’ -• 'J ztaKv, os r“ipo /a íkoai

zpúsnoenou
a umwkiě CUX>-zu»j nedbáte*! neboc*. 

n:,o:« páp v/tětatm p«ý4Mi£>a * n-n) i«- 
oprě.ni- -obc. pod-- r., fvo ,hr
t.»«vě Ůrmosti;

o p'o. žatou ť. wneratp piston,n, nad 'amec 
*U-.r;veoý pra- n". přoritwy. <*:*, za škrvft, 

■w-h-ci .* phMbO ra->, s- u.r.ch pokut 
upírův, irmt/.n i»i.,/p',-.|M,.zaswti 
vzhMju joud-ě naf aer, ml pokutar. 

c vytfyvAec. ,* |i'ao5.ně:-4/ocf> -iMír siuíep 
«/i3*0 víesr* odpovť.dx4ri za šucctu nrí 

P'ůco.'iť," .nuech a npm-.cooh z r • <;lb- 
.fot t. ipij/e^-ch norekj 

u .vnMau dustafcu vúviiy^n udao»ti 
tctOfBKKycři řw'i ví txc-erotsm, 

ccxxonyv ko-*,-ti a oeít-ak>cn něfCKf 
•" -zmljj p-ojík-o aimB'j'/Do^«o, if iye 

hrao. n v.řrr. a CMivCi- í 1 > • ynfc»:i 
r v/nkklu l -.kotmeb. n IBCr,;,’

.•such rx<ua,ncb p-csrfid.v U, .«„x

’®,0- nta- nic pranou eg.-,
'‘ňin waCxu

. .iXrKibePc_ncís>i-^T po<wi»t . a 
■» CaiproetfOero rrtze v-.ocr, ~ebo < .-arv.i 
ntv. zuěMft na*- pekodpojští v f.. 

Cíiin: pajctitelu rv. /'w.ř rv.m r,„ p.co*V 
•ejwdal oOvcětn prot -czi-n- «, nepo cop. 

cmr !**':.*'-.mu icaau •'ebo av. mp-.od 
r/ru donodp 1 rwv.ftai r^tvz íouU' - 

em.* -řfxi c nfvadt- škody tiyio >cďc*a*x.k 
11 za-Side pa*.«, : ,iřr^ ií 

F'o .•měsíc-' '«or

I vrriUat. aiSiOOR.; Mrl^J--'a U-I-. . t.jO. 
pco rck-mn. . . *.,ku;W .seto
c- u-u 'e: > p^eben m c> .v., py ,4.031 

rftbo vaju* *e«ctv tekutn - r; -oy-cAV

•'-..I O Sou.Vo»'i nebo lúsferl- >

Cíl >rA9-xtoieOc nct*. n®«.—agne r.. 
pote oozuil *'o -e^o '*>. dkt. - ho rteyů 

■ fjťv.neto; ■■ pčnobsi
kumaMrnsl. .1 a-c>^-

' »-«*I* r'in .vpr, cA’a,Ub I
,'tcno oru"w .. .*<*.» a p.V nrbn 

-.po,' :■» a oas* vor no rc::o-i
. tí%*vi ek.JOřck.a yen.

• dótíeokup. oon r*.-rr> ;ř :*oai,r
•Who ie*í--ocf. au

1 .-rv.«. m
.farvivyp.,,,.. n&,.-ůkuir .metk,
" ifltkvau .8 . /Ií , .. ,-^j
rrirv ft*d)

>•»---ej, c
•y.-- . .

• - •. • 1 vin.
•“j • y««. — '.».*** ..n.... :>c r~-

^ " '“V n v-». u^. -rru-e s
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01 M* • . c>w i U : r- — . •
■"“I • u
- • ,Wl l"*-'i .'.i -gí;: MVX -

'u *rjrcr<!«. .vů,..

c *’' •"O* í*-*-IáV>. -i tchvtí I c.

r-ia' ->i. j .ii.-c«r<-. ncc »Uí--.

«*. M*r, - a -»o, ivm.-. - 
i*'«wp: j !<i_ j 'sluj 
I*-’'1 . .i- --------
- „.v,u

o* >v»U.r.

*'•** • *' IC-trfp .-i
«- '-'i i -ví" o v«x/ cr : *• ;>«-
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PojištěnI odpovědnosti za škodo

Genrruii Pojišťovna b>. 
(jcnfróíní řcditehlvi 
Hřlrlirad»U 112
120 84 Praha 2 
l.rukí rrpuhlikit

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2939506388

Generali Pojišťovna a s.

Bělehradská 132 120 84 Praha 2. Česká republika IČ 61859869 
zastoupená Pavlem Otiepkou up sovateierr seniorem 
a Ing Danielem Krupičkou upisovatřdem pojištěni odpovědnosti
Společnost ,•# zapsané v obchodním rejstříku .'efleném MéslsKýro soudem , Praze oodil B vložka 2BG6

Společnost te čfencm Skupiny General!. zapsčoé v taakem registru po>*rovacfcft skuptr vede-ěm ISVAPem p«J čiš en* 26

(dále jen ..pojistitel")

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944. 19706 Praha 9 - Kbely Česká republika. IČ 24272523 
73 niž jedná Václav Irovský. ředitel
Společnost je zapsaná « obchodním rejsrfíku veoe-em Mésts«ým soudem v Praze oddíl A vožna 7*669

(dále jen 'pojistnlk )

uzavírají tento aodatek č 1 k pojistně smlouvě č 2939506388. kterým se následující články pojistné 
smlouvy nahrazuji a rekapituluji takto

Pojištěným dle této pojistné smlouvy je:
Vojenský technický ústav. s.p.

Mladoboleslavská 944 19706 Praha 9 - Kbely Česká republika. IC 24272523 
VOP CZ, s.p.
Dukelská 102 74242 Šenov u Nového Jičína Česká republika. IČ 00000493

KORESPONDENČNÍ ADRESY

Pojistitel Generali Pojišťovna a s (odd CKO) Bělehradská 132 120 84 Praha 2 ČR 
Pojistnik Vojenský technický ústav s p Mlaaoboleslavská 944. 19706 Praha 9 - Kbe'y ČR

1. Všeobecná ustanoveni
1.1 Vzájemná práva a pov nnosti se řid; příslušnými ustanoveními zákora č 37/2004 Sb o pojistné 

smlouvé Občanského zákoníku Obchodního zákoníku Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro pojištěni odpovědnosti za škodu (dáie jen VPP O 200&'02*). Zvláštními pojistnými 
podmínkami pro pojištěn odpovědnosti za škodu pro pojištěni profesní odpovědnosti za škodu 
(dále jen .ZPP O 2009/01 PROIT). doplňkovými pojistnými podmínkami. Evropské pojistné kryti - 
PROFI (déle .en . DPP O 903') a ustanoveními léto pojistné smlouvy a navazujících dodatků 
k pojistné smlouvě

1 2 Znění pojistně smlouvy ma přednost před ujednáním výše uvedených pojistných podmínek
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2. Předmět a rozsah pojištěni
2 1 Pojištěni se sjednává pro případ zákonné odpovědnosti pojištěného za škoou. kterou způsobil 

jinému v důsledku výkonu profesní činnosti uvedené v teto pojistné smlouvě ke které je pojištěný 
oprávněn na základě zvláštního oprávnění dle platných právních přecpisú v rozsahu 
a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a na základě pojistných podmínek 
uvedených v odst 1.1 této pojistné smlouvy

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

vozidla z hlediska přezkušováni jejich technických požadavků, 
elektrické bezpečnosti, 
elektrických silových zdrojů, 
výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility 
osobni ochranné prostředky a záchytné slté 
potápěčská technika a materiál, 
výrobky z hlediska emisi hluku, 
seismická způsobilost a mechanická odolnost, 
měřeni fyzikálních veličin, 
tnbotechnická diagnostika

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

činnost akreditované osoby v oblasti akreditovaného zkušebnictví pro oblast
- zbraně, zbraňové systémy a ochranné prostředky
- munice výbušniny a obaly pro nebezpečné zboží,
k nimž je pojištěný oprávnén na základě Osvědčeni o aKreditaci č '49/2013 s čisiem zkušebm 
laboratoře č. 1128 ze dne 28 2 2013 a Osvědčeni o akreditaci č 52/2013 s čisiem zkušebn* 
laboratoře 1103 ze dne 28 1 7013. vydaného Českým institutem pro akreditaci

4. Územní rozsah pojištěni
Česká republika - dle článku 5 2PP O 2009/01 PROFI a Evropa - úle DPP O S03

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

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

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

5 3 Zpětné pojistně kryti / udržovací pojštém - .návaznost pojistného krvtl z pojistné smlouvy 
č 2S34349503'
Odchylně cd čl 4 odst 1 ZPP O 2009/01 PROFI a od čl 5.. odst 5 1 této pojistné smlouvy 
se pojištěni /ovnéž vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, ke které dojde 
-v obdob! od 1 1 2011 do 31 12 2012
- pokud škodná událost (jednám nebo opomenuti) vznikne v obdebi 1 1 2011 do 31 12 2012
- pokud nárok na náhradu škody byl poprvé písemné uplatněn vůč pojištěnému v době trváni 
pojištěni dle této pojistné smlouvy
Pro určeni nároku na pojistné plnéni je rozhodný rozsah pojištěni sjednaný k počátku pojištěni 
dle této pojistné smlouvy
Vyloučeny z pojištěni jsou škody, nároky na náhradu škody a příčiny vzniku škody, c kterýcn 
pojištěný v době uzavření této pojistné smlouvy věděl nebo muse vědět
Tímto ujednáním dle čl 5.3 této smlouvy zaručuje pojistitel návaznost pojistného kryti z pojistné 
smlouvy č 2934349503 na kterou tato pojistná smlouva navazuje
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6 Limit pojistného plněni, spoluúčast
6i Základní rozsah pojištěni dle ZPP O 2009/01 PROFI mnnnonn Kč

Limit poiistného plněni pro záklaún rozsah pojištěni . , r _ „ _ ™ ^
Spoluúčast pojištěného na každé poj-stně událost. *0 % min 10 noiiš’ěrěho
Limit pojistného plněni sjednaný po zaklad-, rozsah pojištěni vč výše spoluúčast pojiš.ěrého 
„a každé pojistné událost: se vztahuje také na věcné rozšířeni pojistén. nenl-li mže uveoeno

3) Odpovědnost z provozu kanceláři (Ole Cl. 10 ZPP O 2009/01 PROFI)
Limit pojistného plněn. čin. pro.eonu a všechny pojistné událost v pcjistoftrt obdob, 2C o hmtu 
pojistného plněni sjednaného pro základní rozsah pojištěni dle cdst o 1 tohoto článku 
Náklady zdravotních pojišťoven pJ. praccvních úrazech a nemocech z pcvo.ar,

(dle ČI 10 ZPP O 2009/01 PROFI)
Poškozen; věci převzatých (dle č1 10 ZPP O 2009/01 PROFI) .
Limit pojistného plněni činí prc jednu a všechny pojistné událost, v pojistném ob.oh 

100 000 - Kč Spoluúčast pojištěného na každé pojistné udaost’ cim 1 000.- kc

D)

c)

V souladu Tčl^^odsf*? ZPPO 2005/01 PROFI celkove plněn, pojistitelé ze všech pojistných 

udáíoSi vI náhrady nákladu dle ČI 5, odst 7 ZPP O 2009/01 PROF, v jednom ročním

pojistném období nepřesáhne dvojnásobek Itm tu pojistného plném sjednaného v ČI 6 oast 6

této pojistné smlouvy pro záklaani -ozsah pojištěn.

8.

61

82

83
84

86

Pojistné6 fe^mrfoleno^na základe předpokládaného ročního obratu pojištěného gjPfedmfilné 

Sa v případě jeho změny bude aktualizována výše

formou dooatku k pojistné smlouvě, který připraví pojistíte, na zakiadé mformac. poskytnuty 

pojistnikem k výročnímu dm pojistné smlouvy
Přeopokiadar.ý ročni obrat č.m 20 000 00C.- Kč .. . rtnrtávnk
Ročním obratem se pro účely teto smlouvy rozum součet všech hrubých> P''l ^ 7.J°°da ®., 
a inych plněni které pojištěný tícaai odběratelům s výjimkou výnosu z icenci. prodeje podn.ku 

nebo jeho části Obrat se poč-tá bez DPH
Rekapitulace pojistného 83 122.-Kč
Roční pojistné čin. 8 312\ Kč
Obchodní sleva 10 % 74 810,-Kč
Celkové ročni pojistné po obchodní slevé:

pSé?e^1Sn^n«.Kách kteié jsou splatné vžoy k 1 •• k^ho-oku S£n.né 

hrazeni pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období Píatba bude prováděná na i. .e.

PcfisSSta období od 1 1 2014 do 31 12 2014 je splatné na účet pojistitele 15 1 2014

S. Počátek a doba trváni pojištěn.
Pojištěn, se v rozsahu tohoto dodatku se sjednává na docu 
cbdob-m a s počátkem pojištěni dne 1 i 7014 00 00 hod

neurčitou, s ročním pojistným

P otvr^u "/ e js pře. z a i. a Bíed uzavfer.m pojistné smlouvy jsem byl soznámen se znénim

issrisrsL.^ sz ms

Mtewowašui. ie mi byly poskytnuty pletl uzavřením pojistné smlouvy přesným a jasným
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pojistiteli rebo jim pové'enému zástupci - pojíš!ovacímu zprostředkovateli před uzavřením 
pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištěni jsem srozuměn
Jsem si vědom své povinnosti pravdivé a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele a uvést 
všechny informace, i ty, které se mi jeví jako nepodstatné. Beru na védomi. že při porušeni těchto 
povinnosti má pojistíte! právo od pojistné smlouvy odstoupit snižit nebo odmitnout pojistné 
plněni.
Vpřipadé -vzniku škodné události zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné 
v trestním řízeni, hasičský záchranný soor, lékaře, zdravotnická zařízeni záchrannou službu 
povinnosti mlčenlivosti Současné zmocňuji pojistitele resp jim pověřenou osobu, aby ve všech 
řizenich probíhajících v souvislosti s tcuto škodnou událost; mohla nahlížet do soudních 
policejních připadné jiných úředních spisů a znotovcvat z nich kopie či výpisy 
Zmocňuji tímto poj stiteíe k nahlédnutí dc podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením 
škodných události a výplatou pojistného plnění Beru na védomi. že pojistitel neni povinen vyplatit 
pojistné plněni do doby než mu budou poskytnuty doklady potřebné pro likvidaci škodné události, 
zejména ty. které si vyžádá
Svým podpisem stvrzuji ze jsem byl ve smyslu zákona č 101/2000 Sb o ochraně osobních 
údajů poučen o učelu, rozsahu a způsobu zpracováni svých osobních údajů že jsem byl 
informováno svých právech po povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním 
údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona
Souhlasím s tlm. aby mé adresní a identifikační údaje byly zpracovávány správcem Generali 
Pojišťovna a s . Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. České repubťka a jejími smluvními 

zpracovateli splňujícími podmínky zákona č 101/2000 Sb (zejména pojišťovacími 
zprostředkovateli), a to zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalšich činnosti vymezených 
zákonem č 277/2009 Sb o pojišťovnictví, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv 
a povinnosti, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále do dobu vyplývající z obecně 
závazných právnich předpisů
Souhlasím s předáním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu 
Generali a jeho zajištovaclm partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu 
uvedenou v předchozím odstavci.
Dále souhlasím s tmy abych byl v záležitostech pojistného vztahu ~ebo v záležitosti nabídky 
pojišťovacích a souvisejících ‘inančnich služeb a jiných obchodních sděleni pojistitele nebo 
nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali 
a soclupracujíclch obchodních partnerů kontaktován na mnou uváděnou korespondenční adřesu 
nebo kontaktní spojeni
Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o sjednaném pojištěni a o případných škodných událostech 
ve vztahu k zajistiteli pro potřeby zajištění pojistitele
Dále stvrzuji, že veškeré mnou uvedené údaje v této pojistné smlouvě jsou úplné a pravdivé 
a zavazuji se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny 
Na svou čest prohlašuji že jsem oprávněn výše uvedené prohlášen učinit i jměnem pojištěného, 
je-li osobou odlišnou od pojistníka Pro tento případ se zavazuji že seznámím pojištěného 
s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek

11. Závěrečná ustanovení
11 1 tento dodatek nabývá účinnosti dne 1 1 2014 a platnosti dnem podpisem oběma smluvními 

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

osobních údajů pojistná smlouva zaniká. Generali Pojišťovna as dále neprovádí šetřeni 
škodných události a výplaty pojistných plněni Generali Pojišťovna as má v tomto případě právo 
na pojistné do konce pojistného období v němž došlo k zámku pojištěni, je-li pojistné stanoveno 
jako jednorázové má v tomto případě právc na celé jednorázové pojistné*

11 3 tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveníc'- splatnosti originálu, z n.chž každá 
ze smluvních stran obrirzi po jednom vyhotovení 

11 4 Nedílnou součást, tohoto dodatku k pojistně smtouvé jsou 
VPP O 2008/02 
ZPP O 2009/01 PROFI
DPP O 903

17



Smlouva o dílo - restaurování - expoziční příprava letounu Bohemia B-5

• 1 6 PojiStnik souhlasí s tím, aby pojistitel použil informace uvedené v této pojistně smlouvě pro svou 
referenční listinu Teto proh ášenl je činěno dle zákona č 277/2009 Sb o pojišťovnictví 

v platném zněni
11 6 Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranné 

odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky
11 7 Obé smluvní strany prohlašuji že si pojistnou smlouvu a dodatek k pojistné smlouvě před jejím 

podpisem přečetly že byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich vůle, určíte a 
srozumitelně že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranné nevýhodných podmínek 
Autentičnost smlouvy / dodatku k pojistné smlouvě potvrzuji svým podpisem

VVP-azedne 17 11 2013 
za pojistitele 
General) Pojištovna a s

za pojistnika
Vojenský technicky ústav, s p

pozn pro pojistitele kód činnosti - P206 /
Vystaví Daniel Krup.čka odděleni Centrální úpis korporátnich obchodu

u.fcKCi«C* LJcOZKA pro viOiMACi 
p' n<« z Ho oc koř,/ r.«c P-oha : 9 

p:' í č_'S

(oi>. 'e-lĚÍrij k. p c :tió*iuj C i itiji.
h i Vu* '■ ••''Ů .» ^ . I i
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General! Pojišťovna 

Generální ředitelství ISO&OOi

WkhnibM ISJ£, 120 84 Prah* republik*

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

1. Obecná část
Článek 1

Úvodní ustanovení

1 vro soMerná pcrftCr. odpa.énosa z? i»cOu 
M41P ;«I *peffeáY\ Híi« aprrávi G*r#z* 
Potfto^ 48. se vcimi OěW-adska 132. P*an.j 
2.12084 Cos»a mojblka idole jan ‘pcri’i«*~ 
fikc pofátárí škodová. lisí. i3*on C. 32/2CC4 Sb 
o p»9ne vríc*jví. «• :<a''iom zrání Kláte Je- ‘zá
kon-). obCanský :akor* a ostatní obecná zSta2n« 
prav*! (Vocfcvay Ceskí rop.bJky, tylo viaoneer* 
pcjUtno pcdmňky pro pciíiůrt odoovť«*\>aii 
:n škodu f/'*' O ;:»nvo?) a pc*stna airfouv*

- N^£atr4ínífclwáfrav4»DovířWMt.U6«tntó 
DCřít.ftrv, |»0? i POfTty a dolnco uprsvorr/v po 
jst»*,ch coc*T*f*<Acr, -<*» pcýsmá snAu/eá, Atf 
v> ráittňwn

1 Pf*í ro oodnvrk,' tvtA nodlnot t souAflst rc*ílr.« 
smlcuty.

«. po,tane imfcuty Jsou f aďarane i*tar
wwin prý strmit pOĎiWv*.

Clan«k 7 

Výklad pojmů
o uCdy !**»'-.■.< M>o rrtiifn pi3r -ccrc výMat 

VOfTŮ.
J pojistnou smlouvou e sirfcum o traoCnOh 

■JuJDjm. vo MerS w oosuet Z*yne<ia zavane 
v půpasá iont** pqiebtá <xWK>$fc w*k>4ncs/ 

ve Sí*»tanOT kks2.-iu oo>ít/ie ptán a pattri 
se ztf-cna zm-az iae ptat* pojstné: 

p pojistkou .^DOM7«ftDci«sř<c4o o uza-Zorv porei- 
na smlxvy.

c> pojistrtkem Js cvcbd která uraWM -i fxyeRe- 
lem p?>slnou mMtMi,

C pojlJiínym jo osoba, na &? occcvfjnotf 
ja škod.. w &*4tám vzlafrt**.

« oprávněnou osobou le ceobí. ktere v OůUodk. 
po**: * jdáloe; wnkno nárok on popatři pní-. 
Cpawiénou osobou e pcpitAny, txkud príhri 

P^oc-i nebo pois-na smtou* nocionov ,.-v> 
náhradu ikony ptaD pojst ta ccškczuněnu. 
DCáhGZWiy vi.lkprávo na pcjtlro pKřn.
DCJ«ed rerná-

' pojistnou událostí Je vrrvk oopovóirwp po*M- 
nůho /a ikodu i ánrost nebe vztahu ^ocobtho 
» prwit-4 vrtaivá. Jastfcža pou vcučawt; spnfoy 
pertruny. s nrttf 0 CD&er. vynk ooUnrcst 
i>cw’'lcifl pookytnoul MÍ«rv* dni-.:

3! pojistným nebwpeíkn jo jecnár. nebo «x> 
■nof.,0 p^tlůnáre. -Uk-Oem rrů2e Pri 

BtD«V. 23 pqtilárvcte pavT.cf p^eopn’
oůpoúaá;

N pojistným rlžlhem |»-rua pravdícodabní-' 

v?'"Cu ocratná událost. v*otone poitónjm n«cer • 
pettn,
pojistným >í|mem jo cp'á\«iár.á poMfca odvs
ny před naitock/ nahodář skutoiroat, vyvolaná
pcystriým nopOTpoiín;
pojtetným JoupUa Zi> PCfttfn.
pojistnou dobou r MM. na Híro. byt.- pnítfrv
ř.«tki/řio:

i| pojistným obdobím « baso.-# <Js"san.íJ

v aojstr* 28 ktM as piat jojiiná'

pcjtstM cbOcP w nů"1 nart-i v u»<ťp pnou-e 
sjednáno ,»uk

0'i béíným pojistným «iwatně 9Uno*rů :<•. po-
jslr>3 cbttou;

n) Jedr»orá2ovým pojistným r roř',ine stanoven* 

řa kJoj Jebu. na kivou oyto s vtwa
'■ pojistným rokem jo oob* Mora zeer* bé?« 

v QC.OD řodn drn uvucjo-ábo v po^stné 
iaco pc&nek rctfSférr a knrťí v OQ.OC r-v»- r*\* 
Mory se ovj-i čďleni snoduje a? »«m poíaUo. 
PO|<tá’ NorV-l takový dcct «v«
"o pododb v másC*.

I- poj litin ým tkodovým Jp pn'tír, /r.c: uď., n 
kí nalvoia fcody vr.-»-30 v oůs»ck j pt.otro 
vdákali

q; Škodnou události ja Joonín' n*eo opcmorxp 
imf?tA-«io. .ohoJ násMeam Je v.- i> •u^.jy.

23 Mfi.Qi tujfréiy Oto wávruíi prodpíú ocpovi 
oi;

•t omámením v/niku udaiOCti ,o Oo<i*í«n
tsíCo-i Ckody .-pivnívin stanovaným
DCjottetem.

•: vieenásobnym pojtilánlm ,e počtář,. Idorí 
víftká. josIWo souhrn tmrú pojainábí. p*.áv 

;• dmu nebo ^ce potfitán tarvjj (cjK-T- rtin 
Oteaůhrvi s«áo6iou vy'a vTnWe '..cďy. .-■ -tac. 

pOřKéný udpc.Uá,

'I korespondonúu adresou ý» ^/tiono 
bjdlátv nuM i . íx& >nfi aoesa 
S<w*«.a poaiitd, na která; co.isicei yýbruná 
ConjCuevoikerajpMr-K-oukorear^dwo Co 
2aslVWn ne «pcap<»KlcrC/!i aď«u «spc«na 
Mcca OoruĎT. v t/podů. 2o « poj^tot aoíleru- 
pkr iĎ88(>ond*nCr. ocvasa osoby ot»d'ie ofl po- 
r.tova fi to atína-c nenose pj}sM«l oopo.^J- 
rosi 28 (»>>&>> ptynouď 2 WiM-nebo prcctarv 
p1. ř/eoan kcracoc/idenca n tri :6av0 i*otůir.< 
kontaktním spojsrťm ,e N-^cocks a nai ... 
nsoo «•<■*"!. na ku-a p. rof*r >. o.y6»-2*i
24--3I s.3 30^11 n?P- 'ůC^Vv. 
hrubou nedbaiosli o
- jodnsrV r«t>s épomeruu, c' ktsrčm m^a

být .7r* Škody pMODOHlá^t nobo ofitkáván
.. psjotntc nebo pe^Stáný * mert .i mál
-fei6t. 2c tícwom jci-in. nebo opomenut, 
ákoda nastane nebo můžo nastat, ais tx.r 
iVrrVVw^fh rVvtylj řjtolrftaí, 2o n.xvfjarv.. 
cCo»»á být a vznkero porumén nat-. 
rr.JH.7V2-rí<tr14»»alOÍny.

- fvftie: .arkicffi nebo fe/rtoA*- vyix^-Wio 
ivibn doOaríhr 2t»* nobn crnnfrttd jviic«i 

urtc v/.unív«fc Cřrosr. nebo ^tdn‘ a c4Jc 
naoct vaonrve! 6 ne.ňvtnc--. íY^er,' nsstro- 
|ů a roTůcc* 6 pasii4*i k tur tni výrobé C 

bObívCo poiiJilyCh

eiántóa
Vmlk a trvaní pojliténí

Pcyvtna s"*oao jo u23Y«'ic. »>o " mho poctf* 11 
obima smluvmini ítrare^v. non I Uvlakic j -.w 

Popíná rcrtoAn ie .-Jarfana takí íaitóranm 
pojistnar-i ve vytí UMtflon* v ru.m, p«. kuna 
BC»3U2r

:■ Po«4n V*r*a c-v'í-1 Snem po u2avfen‘ pc»stne 
smiouuy. '.oďvc v«aK a-or. uvedoryi' v f.c rfv 
-jnior.^ uc pYa*ř0 toiílĎ. nor.-> ,«. ~t.vr,n 
vpotisinear-hou/ůá^ac

’*• po^o nir‘ ‘2 poerr-i tn ■!».•* uw-sno. n*. 
íc-mava ■«p<ý4'fcVna o-c.. neucťoj • i<*--. 
"i" ObdMtfn jeden pošatrrj' rok 

4 Us^roverV ífteona spravuje p/onjfic* pojil. -. 
v důstodo; rou"4»!V p^stneb- se »o 'ctc 
trJpltn nap>j2>-

Ciflnek 4 

Zánik pojištěni

VVfc 2»i»obů atanovw^Ot 2áko-om rcťo jr»,rv 
Ďi.nrrv plrtícuy pp^-Mv íanka

1 vpVutm popwiá dcoy bjto-li tje^Wio ro»'t-y. 
na dobu vrditcw.

2 ^tem rjv<«> vm po rrwrxim níyn ili iv ty 
Ftanované Dotewaer--, upomav» u .-orioov. 
ol.ínObo pomněno r<*o (wv> íasi ti>o uoc-.n 
ka m Jt oosahsvar upoiomíi i na íšní. pcjSt.V. 
v Popadl r^2řcw-ti bojat-W-o

3 •^^■S:i pc*b-okt -«o po.řJi^s
a: doručenou rxt^;*nO rj rvir.; orej uxy-cn

pc,fcl-n"0 Clvtoc. /Ořttn, -,n t.r-
pcjitírot-0 ctoactH

C a-rutvtKf 3o ? riOsMú od" Jí u/a^er. po 

,<8!ne tmlouvy. Výbo.ůtkV JxJo jo ovmoann 
uptydJĎn pofUM ranMte. 

doruConoi no .1 rr»te'rú orv &* »snr mw.- 
02-ůrre-i vjrát, pcjffná uoátew prýsUok 
^POváCi* NMaia t mk'c Rnuwwa 
KpUtrf ítftkro.

dl OxtCctu co i můsce octe dna 2,-Jat>

D0#9t^ho ctrim ntfo co ptsonvY* o uMv< 
.'e »8.c na pc^ilre (feé* -ev2r.-a 
Výposécni aslta JO i mí: c. jtym tcknukn 
no,8tan 2ansr*;

•" duruřanou uo 2 Moků od protni.
l/o^i-u. Moryn dcáokmcyer. odsv-C.1- 
nosil porftCnCfvj ?a íkCOu r«r: « 'CJfiZp-1 

'»iWi 'dhrady Ikocy. Výpovtov’ *.V,a r 
I máec. ««m*kyi.íim pejište-. 2aiánac 

• od poiatla; CWIOupoar od pCjMne ortejvy 
pcyslilator rr*0 COíSti kxm 2 cCvcdóom.tk, 
24kO-IB

5 dnom dcoXeni 02rarBii o or*rdn«b o
f^n,' P0ýsM<*rm ; dóvccó.« smybu íikona.

6 tpVkCdl ooistněfo obrob', «,Mr.V
«a anfincu -^šř poriir-vo na c^a, pcpsťv
b a 506'-* svC| neoooMas DqiiOet 30 

i rnésfco ude dne. «dy ut o rvwhovane Tinínft 
-yía pojamebs <taA*3*-;

~ nehodou

v teto conoaa mm. oýi ucc okamrk ;weu 
rKf'iti* a rr:s:« v^em-vho vyrcvrJV' nhv.’- 
i V i:tM .*> axá'^*ri k t«iemrí<^ -a.. i •.

t»C«némupo>slr*ov. potótár@^t noM rnamt
i css!-flopojír*n pitojt dotoč. 2* r*vr&Y-i 
“> t"nto ia'«s’r«k do > mtevo cd doruCr.n n«
/.i ro ín s nátenen txjpsnae soefuv 

« »«•" k-vkir&j ra maiatck p:tnu«.,
'«:o po.rťh “ho nebe. raj-nAAr- ruvn -oc.'
I fJSflfť km-iasu I'C nofacau* mí****,

» C, ^ 'wll i s . K II
< eiseseao oc catussts

i--.v,;,.« las i-í, |M l'„-4 j. in,t „Mlu ,c V
h'<*«ts*v lanrs 644 "tlí 'Se ct • —i' ••v«0;vmcí- ;;

v-tí-i»n Mif... imvwiv h«,.o3J' b -..I*. 2»<«i
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• 2Ta-»j. :r;vB2cvav trio-: r*>-. v,ven

pr néj byto HJpšIÉíV sjecnáno;

«.. rcdiSM dctel^o w tóé
• mfafce '»-• W- «Mn»- wvsmflřvc « o>-n

t***™ (***> t «*. -*■.». is>& v
X- «-x-y<-Vr. pr •/ •i»,vy

v iMCMr* nit* teo-an v- pcv«<,.
- ' f.-r. — /Je wpi- k.. í,. -j poi?(í'< ncob 
.-3 er- s p. -st&n. ranfca on |» >Aftk, cest: _un 
Ofl ín*«xvy;,

• " • -wi txtft&te t/.-Kké osotv
«**•»

lAdbOM

1'tíc rsrfane* za: tyaviih: -*-_cce 
Cí'*-'-. •l^/.«0J^;o<l30::W(. /StcDl/n 
ÍC^ÍTtr,,. « KSÍÍén AS mfec původ-,*-; p-: S'« 

M i: *"»* n«c JWT za-,.,, tůxo-^o
acíMn.a.iMtos' Jrfrctl « poiítóry/ j^vim- 

****' “ ' "'«««' cfl# Oie istuix co.Stér«ňa 
^ o-ít: ««'*« cciacr« Po.sKbi o opevní-, 
l-cy^io/ smkiuv. vypovéoít Oo 2 mfeců 
o? motfcuitów, r-orftí,-,

MtO »>>,
': J^ro. vtaťrclv. vtu tnout# pokud « petit*-- 

cCtc.--.ror: ra Sko®/ virWí.o v.iuír* ; /.;•/ 
ocr^ msuté víc

' »**•• Pe*Mn T.wv>, f.,. V*.

řw,v -Miiíyum «--.‘rvr( pod-TMe®-. c«<> 
PCpSTtO I tUKiC-A/uj

Článek O
f«nvs právnič* úkonu

1 **r.lr» í^t-w s Vtoenr/y o«arr.'pravm „-.Ccy 

•vVaic se toíiir, »,oS, Memnou kam.. 
po-.u;i'*n v poýtr* err«ouv« neoo Ifcmo po»y. 

-W-foďnrvM VMVMuropta*.
* i lo POWÍI* ikjRc C*v*VW, i,.

1'f.c pojC iJi .\rv*<o |nnosoréva «-.ir>ou ow 

-Tio.-n iVary vyuíí *ema:r.fkch kom.r'«ačnc» 
WOOl/edk,:, hic/o rvu p^,rlnk'po»’,(i'7 peřina!

W »KO Wnttin.n, spejani QIOQO tn>
- T„r ‘■4ipo?,iM-'í.:i «svsa«cr'.:/asJan.v1c 
P*osi!oíi «r:iv*n alle-iucMKTi kcm.'’kočncn 
i i_'.K&lkó t/ma po .010 cbarteri o ptsanw r> .

• ctRcíio, -oo tc 2a to. i* tato 'oiw odfw..
« r'ÍK* i }>: tW ral»S2ujfl p*6f(0 Mí on 
$<!««.- coaív.rfo ,í,o. Iwnou -tí t«**mné O 
•>yr (, *,->nílom IVc. 0,1 vM, toexotr* o

’P|r'T,«;naK;oIXJ^-Í'orsvoi-e
• -i. -,:n k a pr^iéoý sojtko 3 iř,. aoy cy*« /n 
lewoatock oc^.inéNj -710*1 nrt« •. znoiár.sti 
r;l -K pofífotooW' o 50o.'s«čoh irvinoi

*<«*lft«nv8n 'VI/n (/-.^Ano^kiyospo''

c-T-oso r^u. -(V-nto-vTo/ y-m sto cm 
1 y C .otytk.iifi vpjj, «!«m,w^irkomJ-

• "r .•*« 'w»-y Itatofon e-"oi *<ns. la») co
''C/niroxospetistnfeem 

1 se>u.’ h asoboc v souMstcatt »s 
-,|':‘-ř‘ ftwwn ákotfrp-fi U'jau»!i i. nahtto, 1 

* ‘VJnc DQtBdtate ítenů ~,vca'0.-ir'i-

3 Ob&KXXK-i
lírtWli i,!o [/cV-KÍ-y narolvaíu) t.l-r*10u 
,í>mVj v P*caa*h “«v pa«n< Ou k-mu 

/./a' tA«-i nabo poteinú smtojv; 
c a'i:-< p.tvavnV « u^-n,
r.-trčmi iv.si'A,.>. ivt*«n*Tg noto |n*r*j 
' potdlé-t' t/pQft C0foí«u řo evMárf' *

'-" ,'*nr* 00 1 mMCfl 00 comtfir, ns 4»
• • 10 i-- * viox-fr pciic:iiA‘e 8Ctt> k.

CMnet 6

DoruíovWM pt**mnoíii
riscn 'i-rti pct*-r.th~ j'o~.fi tojuntaM 

t-il s K4?oa oa& cacr.A 10*0; ptjiie-,,' vta^io 
ky9'*® IW'rvc-1, ^ *cktfra*At*) ?»•
........’u. MOtfOOrttCMm cMWtío pcílovn. tco-vo

1 V- ji' POSta") !o*no obyícyV iv*v> dober,
'-nó JOv\\ na koreopoíxteoén. aorosu uvkJc/vx

• r-ntou.i nobo "v HtJaopiyvienCnf
oanfcwsoi pctŠOlA V r^c*

Je S.JiO"0 ;*C ««tňxrc.—?r.
•vl'e3‘ »»'-v i>**n* 00 pofatřiVa nenw-

■-•■■: ' . . ( 
r'w.'-Jv: croOKi u’i I^noi- k£f«;>wi(Jencn 

mr- r4% ’o C50ČWT- Pomri-ost rvoho^ C*,t

-!oruOa.,uiy wní: ;a • ísmárin w»'-S!'iík '**.■ 
m., ,r-;-rieWn r-w>-ai otebAi a povah* &-•

z i der^ťí >a'uS<e-' ík,t7~» 3 pV.z<-

6 P ienmí pc^slitae cvx^.ňó otJyíqi>x pc#o.

»ssá'xv se psva&ie za coru-ie-oj ”e!i fler 

:o pr^ehem cdesl?v! zkW ra basoN-
o**r* sdíwi l Voví se irtrcsa1 o az- Jčto
-MuMéoa.

7 ^twwos vortuute ooutsia Oeoc-uí^í {kati 

M po*fl>..|« /o flc-vfio- o, 1 nep* • 
c t»ví- oaiten oost»a^. Casoiy 0*
.-o pro-a?ar-*ien' fyzesia;

i is^rr.-.c B^aTitafc.- oCot&a aCtioic/ c<Hvyir
íťreu l »Cí-- >j a*. Df.iTut yr. Jot. .

,/nco Aeoe-I a doruítrfr-xilq oaKc‘>.-/iři5v-
cxvri pane1 s-šozn,'" r* axj^za

r ‘.a~rac se c.-/aJ <- ?„ (Wroj cneni. 
i‘-10 |C* C/|t4- a3r«t*rii"| cdoc/oe-j

*J**v 1 B&MU 7íie7«i O ^30-nus: ncyíMiW- 
cdeelara pr.'ioi .Toocruí.řnoc ia* kc. nyo 
lk Jí-o Cc-oicvo!0n~. -.j p.rf-ě ;<semcrt io 
Co.aJMO za O/jCp-ou roaetk-.n » e-r Uo-m 

’ -!> "‘lil 3dr«9! o JOJfC '-MCTviC/l
PíCo3í4 ví* rc5«@:ci4<Wi tCio f-.f, nj jeto 

' • rkc5d( "«» »-V«K * por n arvn 'X‘ir" I* «:':1 y 
rvjsríiJo naalao^o'přác&/rt cen.

•' OMmncBt tx-ť.-c.e coew. poitau i* povoiuo 

m oc-ioJ onc- í*Wt> v»é&n .-Ba*-/ akc noviny
'.vť«* i in.cř okM)

Clanek 7

Hranice popsiríího p^íni
K-yrv .Vartě* pctsin6*o p Imv-,- 0 stanovena 
•rv**mpcv»siri#iopWi jv-xw-^ vpopstne 

enitou^ Wirehotí*6n< i.:..rr.l

rO Vlasln CCPJvĎtJnost
2 Lilii ix-,'-i-e1-c přiani TO vttatJjB na pc»isiro 

tťťni z jedno nt.ipin* „cltoai1 
7a j«^v pútttor..j Udi'lp<" p po.;icv»i v/nk 

•vJoovMiostl pc,*éneho ?a víM» k ikoc/
•znme 7 ti?* |y.on>' -«cc 1 ice j/ifitK jx*ud 

lac;, n-n e-ieuna j«iyo. C*tó-^r«»|napřfní 
rrAfiW.jsl. tez rbloci, -a podol toíkozonýtl, ,v. 
*" ^“5 Saňoví 5-ocu v?fK<a 0kamJ4^
ve Co-OT do&i «e ./7n* i (*vrV4WKjy cASomf 
78 f .-Tiicirrý wsób pep sine ocfvany rjrxtr.on. 
v ckamjuaj vzntai první í.pd,.

CJ3(l€k ti 
SpoluCÍBit

VO-očasneCaiua klo-co v,, pt^té", K«Jt 
nairíWívzrwWfii®-,

■ Jt-; potésért s.oonaro apaUttar.1. ocoif3 so 
^ -ví* iA-Kia-ct v potawo --nt-.-y, t.i k*v» n - 

v'--.a ocířcsti o5 r^ove vyšo Dq*Un«bo (**->
j rjcoosSTřie-K -yV íKOOy. 71 «T«CU P0’xv,o 

t-y/.czerrý N pojVoníbo ,yi- sMrvtr-.
tpeřjúCKi.r. no»s-K3 po-“tt** K-fiuti
rv-X ptvstné C*v6-,’i

Článek »
Pcjlstno
■ &$*!■!« T.í právo na prů lino za Oab. do zípikl 

Mji 6- « vý -«.cu ťonV,. Rty Mkcn n«jo p:

••/ní smlcuřa *tarw. Jepo-«:«i» po>nť < 
i ro |-ro ženku. G-,»ou '..Kyiůno lotřKxazc-ňí
poj ji.-a náfiZi pcjotiMt .eonorazo-c pcfigtní v2cy

Nan b v pw»!né rrrir...í ^euciio/tak. « p. p 
r<• r<»,aJ<//flno ze WiJ.io potstno 

• SWní pc-si-á f siimr* p-v^i-o >a c.Astn^w
• 1JV1--.(BOnotirove poý.li^ dnír-I potila p
7itAK. neoLA v ptwtno ajhocfcxito jrak

J J *!'“ smtewé izo <K>-iyVy>iS. je poptr*
• |".V1I pcřAWií vesctíikOar .e-t aptrtrto r. aze 
r. r<Ťxtného \a rWíikácr rpi-t3 lat,-, cccooa -K
• j po Krá 00d.-'6 a popěne! e op-ávntr .yiLvn: 
< rrajku v C' Tíaiictf' *o£nbo p :frficřio leonotk 
w wir-y pipslnosr po* spetro /Je/ tn-.'- 
aio^ cccff- uwckrfrydí vp»isJné n-dcuvi

- je-i OJ«stnt» v prodlen s rfnadexi pr^stnebo 
00 don celt /b>2 r mést-e "«i pa.ced po.-nt*. 
occ-y nc.1 fx>»i o .*• ién‘ z Místných ccicci 
ravlfj ti . CcM P*u*,»- - -uo .• r*y«ťlyd.
“0*oe» ■!»'« vwdéy ze Nosných »oatx.:i 
nasfaí.ti- v «oí crodrr 1 oi« plat- co docWc. 
Pík sV't'10 něco Wítkv paieifKíOc 
r,n ivio? 7* stanoví' pcow po ivne wpy. kiera 
-• znk.id? »> '*v;rř«(r-n pojíty-c*'- ixo.ť/'-^

<ru $ Chco^n rva cc\tslr«•ko. oryi, a;óax 

3 'C2&X pc.átftw fnosu á' -Titfuj ;e*ifonó»v

'OžScfi rztka 'czs37 pDŘěx, fmt ocpoíftnost

• vl*3 zSvízvů pt^MWa..

i*v Ww.-.wh., w-&*5«xlr wíťůrivj 
avaAi.6art% t/cvozo.aioW icAtpv ,3.1S0M1 
' ■!«-. v neccvocti. is po«ti>.i ir-ve-c v'icr4-< 
tnmu;'„ splalnofii (Vtn!.«n částky ->a yEi

•KDO e.j iřTti pc,lílo.oo»K) JlViOtrcdL.-.i-rL. ...»

.VQtac«W výše rojsln*"t c«aii-t. 'ir tcrvcs 
n«n 4 ujoinénojnak

? ?iiík,'iy.r r/-;i*v -brazuje ocp&wa s'^
CoNec*»f> n* pc«átiié v ,i.« to soc-

vz*Wly
’4 p0ř*!‘*« * CC<*.'«4r ad-OSt Z ocpsintfo plré 

-V íří fiéstkypetvr-'.; j le* -.c-airc rtřvsda.vy 

;v víach 1 :»í!*v-»í ^zarfwiých s pcwfrw. i? s. 
"*i>ka DC*Kn>cn pinto : pavw/^cz.foiílé- 

• - -«4 LO;iir í- v p*odeu -. piace-m po.*ire-o >• a 
oc-.iveeí c»c pcz*j>«i <»ix z ťc/í'-t -1 uw-. 
'óo M«a'c*< cle saubnku copajw.; 

i »cj*,«b( mí cévo no/# /«»/•, -žč céino-o 

CCKVlrn-kj t® asK/p«pstn# ot-dot.: ítr-ln-iíc 
cheyrf ze.eznt o-fivm íVedínSy. kleyni se t<a 

inradu í-otTy nebo oCpovtoioál za i.-o. net-c 
jp ,*•. něile-ovein.wíeccystnůhoolni- 

17 / DC.sl'» snía.-.í miío t<»i3iii*( p-,- ó,.- ,

■-*' f> Po/stnéhO iz*a v trůo#*.i -. v. 
pc,iéiíí. ve aanow&n roz.vili, zciini ..••,» ,f ť 

ypc<U-' t«,v/« io a '«/.• sn o-Aóbvít ia»;wx 
M^fy 113ka v průoéhj Ováni pofÍTélV.

•i i.Cfle-. K zanbv poríTfi-t. dCatasku i*vttv- 
.'Ztaro. pí».i/o/vr i 6"í,&ni r.*oo vykenp cace 
4-0 n« by«0 OCfílé-. SjCtíranc. ixítj, p.,«U& 
i ciisinc- a! do koce p^»,'n(.-o ccdot ve k-.rc-v 
-• u c,ta itnxaíno&t za- .ku Dojata.' .-,o#ie*-a e c 
tózy'3
Oc#3o 1 k zítr.cj petétírn v ckii^ckj pcor>-ií«n 

1 c-k.n!.- na májat* po.a:- ,va neto p<v««n«ho 
'■tx< ;«nVvi#n rj.ttio a0 prcttaíeri nqtk-.tsi 
. 'C iv-tor:ti!ek fr flřtki.. nSo> Dc*cli!ot pc.il/-*
J do ko-i«» x-ůfn oMoi- ktwem óv. tr>-., 

'kt/eů-jsl lU-i*., ppiiliVl* 6í*«vt 1 prOKi-a f 
'ó OaO»I k :an«i/ pcvStfn c^r/nitrrp u‘r«'o 

ďVrt níio/i ro, ,t;d celené aí o-, kov ň pc^t 

«X3C0. .Uktoxvn D^iStén'z»«lon.
’S 1 Ciuci ^ iciáténa odpo-Albcti za íkoa, /.w,

. 310 yyáléní z i*ů«r/»rrv* rrovite víc a pev5t6 
Z.V'koo . Vr-r.l-u Zdiínv vtW/CM I«tc vOr> rv»
** £<*.«** po/stno 01 konc# ocfsrna-a oBOT-

iiereni rr*, o/a *kui©cn;»T i&ti<u cctíUc,
tíkaná a prokázaná

t. MHsianal cotsfttt oaatdst a cx*/o<) oasho 
IV !•*> :m oopaone. -boř po«ne* po.iir<i 
11 Ro-ete ixifiil/třbe crcot.. v -Miz pomm
uoansi utnula.
Dcťte-kkjárUfljportJér.zjnťcrcjCvrKí-, no..1-

po»ire aZ do >-o-va cceemeho ctoof,

•* -teren mu CyU !».<!« ■nos; zánfcu Cwítťn- 
*-#l «"0 d p-OH&áfiB

článek 10
P'#vo 0 poonno»li pojistitele

' *«xt4 cas.;B ce*. oarwenfiit 1 v*.—-, c'epr;

‘ ~° f>Wrvi'. pcvmrkoir, e poysUiM wí.oit,
-•"'Wii

v.* |»Zadnv8l. Bj.y uysmfc a pcvVtfaiy uc.< I 
oDatfen k zaorénén vzn-iu íkedy. *!*•« ty 
rnotM vést k po-sir* 1 tVWxn -on. .a r-^,
Ar-, reznru i6*c- nadána:: k tomu < ou*.
-én udřWvnt posjyAovi o potíié-tfm, polty t, 
a vv2adavat ,e,ch sdnO*.; pokud pevníc 
a IwiSMny tvtci pcétyny -*m #» -opos-yw*.

pcictro pním z ixWost, |rn? míV: 
tyt srůiAom DO*i»kj zaaanírv>. iom 
rozsan nísleoiú >tn r ó pFt ;iren?#n.

• řfldarairsdonakiaůL.tCfíér^naipfn,,,, 
'-■/M810CI se M-.T.OU 6*eo'-aťenr/ pc.átí-. 
n k-e*e c^oío -.oWI, ty zp-kxrtyiy ve vy* 
cciKt-b-o. 1,10 náklady pco siatrvl ©>- ,
1 -ovedert rreirf/atc úbo 4 eomt:<š*r,
R''MMrori .1 vyj pcpts:«:« múzep.isl.,v 

a pff' *írj wů~>’ 1 hJ > ér-n,vri «> »ezei 
n*. peplťtei v tiow a X^Jxx* iw "irv.ee/ 
t-KCifle:
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Smlouva o dílo - restaurování - expoziční příprava letounu Bohemia B-5

r C<3.* tar)OfsM«v»fyic«ió feitpotilěr*. 
a **o tetku iaa,_. nWů J4 n* 0,\

■ ' <&* vy** ^on ,*«. ‘K&íiy. oyry

* ctoca. w*fc tfoa »r^„ pfJK<l n8 ra,n 
Ou MMy r«fco line oocotf* D<avo. « rb**»ifl
r«. ,2,^1.

C'> vOC"u«c «"* pr*« PQPM!«te VB v-v'1 
v‘ ? "«Xoý(íi OAUVOI a wjevrcoí iru **)*? 
*»*«"« * .jíatrfco ^-<c r/3v OCtOW/

článek 19
ve prosoAch osoby

* «***» "8 0*CV*onc« 2, jtocu
'ť060t’>'“?? eojswfca. vztah# u wfeelva
CSI^*'“ow*,,,*o0""v™;

* ;^Bín4r" ?«** ’* P««ytn .T- iťfyrwxj pne*

"Wl v',oCr* »»«*-• p-u cwč-l »*., r K. 

pSln*“ vztahu « OOT*rtn »*«**!
D<Wíi^(.
^qiatnfc « povnan rtormovo; pofftfciéno

^6.* ^. DQ>íl4a v «« prospActi a o způsobu

..
Ciaitek 30
Zpracováni osobních údajů - 

pouianl subjektu údajů

Q1 ev"Jsdu w Mkon«'" « '01/2000 gt 
o nedané oea-.ncr ůtofi, Gmomí Poštovna a 5 
** 3rt»r ‘WW.a-sKa -3?. Praha í reo®'
SSíUSSf: r”“»*«

* ^onrHflB i c piSvec" sut**,.
■f *'■' a o bc\ir»©3!ocr »*** r «bo ^yaccva-nr

22|1 *** c.^6 G01** Pt^Kcwia a.s.
“ Ouv4mí a ,e po.inna 0 ntf- zachovávat 

'-iMivost. stepů ji*o o uoawi tykách M Sů- 
&****• -Otíto 5 35 zakena £ c„

** - ne
i**** *«*»•* «-**«».opm, veťftne sw*v. srvav.*„ útoč-:- 0

Lr",y<ofr> **.««*
• n^aejřtév Of-eral Pc^uivn. aa rr«A*

uZEjtT*r**p0**-*3 c i^c- 
rwóo /aan"'MrtM0'pc "**»

ssmsT8 **"?"*' ^ «**fo-5-c-.naitin fflw.s^ 
podruhy z»ora č >017000 Sr 

JEJ*? *»<**«*****» vnWMf<, v Ď((y
V ‘í*^sfca“ * r-^auv/n urr*.vn.n 

***• Do^,*k’

«'*CCŮ. potkcierrl oo.^s-d

>’3/i ,09 a> o poi«cvwdv a (a ro »»,.

’• 41*™*' P»y^-CO-,ze/.ívazkovdhoerJ-«bo vw.. adíepo„=«,

;fT’aí 7 ?^azr>*-r r/řocs;
1 .‘®,Crt o ůf^/v^crx ríhor neo *-*?*<
Wu / inrort ú&r-. a Očftc.^ pr**^

« oc-á-^.ra Pk
^“S^e u**t-fca oochac. do^ ;<m ,,

**** °°^wsr
(6hoi /aw*ué c^a fxavBWM KtahUfcace 

.C7 "-^ ^ írtrértza.n^. a.
oractovíny suň^iům r>wi*ař*.»«

SSTSÍřS!!?0 **,0vaařr pro
*** 9 *D" v o^ochwm oťsiavQ

**“? Ooíha:ef 
JCcscbem i řTA-^iba
U;ey«'«n ;o,^ «r4a-w <*/**«* o-,i:nv/

!rulmitT"1 P<J,íftM'J d 3 *®r**tovBt nr na
Í^l^TTeTarnin ac,M J nato •««*«.

v MteflkMiech w,su-»vi stt^ ^, j&.

íSíSSSSX8 *-"5;

** e9a0r*^ ^<W‘ » ave*
■ ^ wo pOfStrwt .vrk-nAv a c: -(,•*.

fův a pow-nctó z ni vy^Á^cch. tó<n! , p,0 pre-v
**^«eh nrw tSarT

-Ovr o ínsonasuuzs<xt»drh,otočný ^aů 

i 'flřsíhí wrln.vB zwifcj. G^wat Pc.V4to^a a ,

««•» ‘»odr#s> udaten . vw. xv 

, caUí n'a',, oa BOíStM do k.jrco DC«tr«b.,

v r^n> ocOo « porélén - v „• 

v.ar.ov^.o jao Mněn**, -4 v t«r,(0 

Vin na cotg jeooo'4aovo pcus-^

* 6 8 V"01*”*** *>*•"
n ut takova otvitabv re.ru*: aof

“ neo».ivnÍT«-^., nobo n»)&- «,j. U.
. osobni úd*** k ^ ztíní 2^2, &

,/e":sůi'- *-B-Xf4v*,o-<fr, a,,,. -,.r, ^ . k
■‘-wevnen^^:- Ta;oto^«, m 
r*>,^ontm*iprocovQrtaxt^c .^j

’ S^'%5lS rOU26 C,a‘Qv" a c'  ̂“«r.

• ehw«ždova DCuíc v fwutvw 10i:a> 

-* starwvy^^u u£«u

■ .Tsssr-*—•—*

' ’»»
^ ! '^6 ía-nůrx-wo: ^

*«^oct ,* 0 obeset, uoařeh 
'«. o M2í*eenos'Wi 

ocř^a^ů. tato muhna« irva neuzen?.

P° s^.o^dír* 2f»^na„ naoc tfaMneno v/-a- .
' ««*»*-* oSES^*?”

iSS*£2f5 f00""* - -o 2a otva :o
• V-nyth .ví- jv*. 6 „r. :DCWr

iSSSiSlSr* ^i!cr,r<1 °-s ^ »»*o.* ů-Uiů V r^ca,

* a**jnř» sut»odu „aatú. mjíe suritw

‘“■'^ í4*» Gene//* Pct4To.-u n. ,,*,
.T*^ar«e o vya^lart, do.',^, odab.-ni^

^■‘aa^« - v f/,Be„á SoMdn..
n-^3ncsiavat«3on0,y^ytyM

^ irwttv*^ , rtxM
*V P^-V.l » UcotfVir. vt

u ,w ■P'^ Ptoutaíl Jtnér,.. rsobn.-j' úd^
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GL T

Ocncraíí Pojiáťnviia a.\ 

Generální ředildsivi

Hřldii jii-k.i 1.12. • 20 h 1 1'iihj J. (Vtká n-publiku

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu 
pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu 
(ZPP O 2009/01 PROFI)

Článek I
Úvodní ustanoveni

t!ro r&v«cx~0 OODO-.eOroít í* !«&&.
-la-fl (Seňor a» P^SÍcmí a S. i»<c pc í
té-6 Škodové. plať pflsiiina lanoven zakena 
.Secbrcnc poť-ó txxír i*y po pofálřri ocpo 
vÉď-ns! nevodí >P® O ZÍ*M/C?. .i Ty"' .'Míli' 
cOf-Me ncd-voly

;• 9*0' cvtí-i /i”*1 o ?oo&oi P*'<. F> jsoc' taa«na
\i» c jo;e.ez

Článek 2
Pkodmát poj:il4rv, po|i«ne ncbe/peěi

&-XW lírfto 7PP 0 ?axi/C- D»Ofl .'dflc«y« 

■?PP'I v p>o tfraa 2/ůerna oorovfttrosn
ocýíifcrtra *a Uuvij. kt<yr-_ rp>xoi fntmj • ců- 
■ led-, vy.r/ij potesf* trivii lwiVíi* v poi-ío*

• nk>*ř ke W--4 ,* iv* í»ný sorévriói na MWMí 
/dAŠtnho rjvií.ni'. de r*aln>>rj> prSvih tfer»s6. 
v iozsíUii i za eocrvvw iiiarwieryo pffeiuVVB 

C'3v*'«>n rvccos1,

Cianok 3
Věcný foan* pojlilAoi
< 2 !>>>(('• za fikoou mj piř.ic-iy

0*3vc :ibv ;íi nřrvD oepKtltk uínoQl &ked. vnkou 
n» íivolft. i&,sá M»o vAci inctc. t/.oacné ostwj 
Bna*!*'<1' VXj, zj «t>-Po popMný ocgwvori oc3« 
ť<áv i»i iy‘eito--j . (tiskl ejtho fyi 

v7Taru uwecenfno v rcuKna ‘.nSouvů 
V Ski-' » 1- pyolc v >cAimH.an'r(ri iV©.v 

flna-íru 'v joj v,íV^ z uínvcív-
-v) Mrav- se rn/uml létesnd OOAkcu.em č. 

do» e?.y: Mra*. pfttaoia ‘-ancni S-oda vyt*/
. i z ií4wW>3 ccfUwco <i coikoiw 
2a Vor'i« S»cda m po/uM- • náklí'.
.<l*a:>'r*li -A* -i'}”" r: - r1'a. --ťv

r.rVi (’-a>itón ‘•aiCřT/.
SfcOcu n.: vCwi sú acun coíMczm. ů 
. iV. r'pj íř 'rvQ'^-'. Ckůcb .•řc*)*‘3.y. z |i'-o 
/i- -- v«i Skodcu ne \*ú nen Dír'trf«o 

v» ■ I-IrjU, -růZlC ~*DC k>..ue.* Ví•:. Z j -.vr*i 
nopev^Zu^ í>í"Z~ S'ivjo<y. .cnr^ papř> a c*nr, 

•i. CWjj íia-ín 5<mou aa 'ccu~.t S»cíld -tea 
-v-.*e toodv ru Juotí. zdrav n^tc vío 
Otlcu va-drn 4-Mo se nevoavn co<Vn>.avsr>

pralo. **a»’ <wto Icm»»2 co**3kc4'
«■ Z pOfUCn* MwvétKV; » itóO« ->S pc^-lry 

rráko *i-v .-a n8| í«i»s«o v sw*WJoeSi s po^tnou 

wJatoii.rfxaO'.
i' 034»Ov cc"-e:bv 1c vyl« U-i'

.ir.oVi’a v Uťiiví*'1 <jnr p Ir»' -r. íí/.f>
|»■ .1 WiiWn OO-ÍI'.-‘í jO’’' sedonc- |<c: 
p-irtiřrvmu

11 -MWaitv StCílUíWiO W. .:r^con n >v 
IV-.CŮ Íkod/ D/O nr-^ kn zjílin 
vr<n*dTn^i P0|4I&vJí, /d íknou i^íDo v.tc 

>■ itxVílK. - t/.in.V -.7,

jiTi,r o «.*e rfrocy r'5vnho /:«r- 
|> •!íe‘k>n.' . i >II1P ř :» i nn .-,Se I|V ■(«

. uJv<-ala
. no*i»<fv «• a *- te :xxt\a m do! -«u 

i a DO/sUoi ™ pcviuv !yi
lU -JlíS J| |: .Japo-U-V*,'fo>v' nc-

i mu u»?f no ni, w 'zPP O ÍCOfrOC "«« 
no.vmco líozooo 'n_ r>ýs>^utom v .j7.<so*.‘ 
81CM" /rvi r310.11 ea posv/lil/- rcířťifr 

"opí**
e Z1 rcflcri o-A-ťvůtJnosI /o 1* 'X>J "W 0:*-!iV. 

ret.n{>j|?.tín; díí půvo i e rtfi ad- zachra^O 
vioci 'i.tříaiů. Zacnaric/ůcsrri níOd,' v tout- 
u&hé Ar<in2«-6 rvWBd/. z»o po.s!nl< ntf-r 
(ykSrerý v>*«oí*n»

g) 0C-*ácemv2nK i waroM^oo^' -/ono pqKi 
né ..ogtos-v.

o) /ni>néo'nó^ů3KŮi2nBSl6«D:>.<wr«i)íl»J9l 
c»ui k wnacřen *écwc ns-iaCÚ o,< rc?b!nV 
*i ptflStťry ccvncn.

Ze, .io.-!P'esr*«i'ft rvaa Miťxi- (<• 
t:dk4Í!>>,á'> M.i kdy Cy oez ateaíu tt* »tfr’é' 
ke ‘'zr,ko i>-<is;rv? urWx-.1 muselo nir.yv -cť* 
o ‘i.inř ov. c>4am? necy i mo.Vro vM*.u fkoj, 
Zřfciání inyrr zrUsooem

* Za/hrato-w* ní««d. nraďt>:rv '«i s» '->/íů 'Cé. 
•rvu ixiítne'0 v -oaroir, r-isen 
c«*.ct M» rna> dc v-/4e tCQOCCK/
Naív.víí zac>vaAovaci~i> <ukla:i,ii«z,;|»ťi'<n i 
rio doí ZoůN: p*iS/k
KvO< nj njvajj zaoíinťsna.vo- n-kiaoC -c-a 
vCí p<í sbití (o j csótji r.«Z Od’lt4oy 

FcpMtď K* soui>3,i -'ar-aa: iab,a'<t.aj 'io-U?
•v *>'•+, a qeiy a ■vrJacly ccjstiei r oc ,«!#*•* 

c'^ rvčr' ioí-ii za t-ix>- n(yvi_“

článek «
časový «o/s»h poiiilénl

PofíiíT' re vzra^uio na oc;:rvťt»*v p^itií^cno 
lů' kojj. «r, -laé a-ide: 

v duí;/- (-.-.i pofMri
- pokud SkCklna uMusl Jwfa- > "Otio wone 

•ol| v7 *kr« v dOCí 'nsr. D-irC-íii 
pokud ns-z- --a wviou ikoz, by po-rv. 
:vseo*ié .*«ir>flr. v^S rc iíiíi^rn v dcoé 

■rvilik P0|5I&i
1 Ocioc i> v cetó i-vůř- wftAn ke z^tn, 

roztrfu. jO '<3irc&"/ »c?.sa'l P0»Í'Z;I' VOdnur/i 
v oSamíikkdV dc«- ke fkocr* uc^osb

2 Starců joítóď se rez "> »wn i/a^*pcvr- 
i-osj He>u může 'ZznV'.;«.; ^cn.i-.rr a^-tto«-Jio 

npamenuoiv
U .«->wi i*sc pnoiwn c>*v< po-»,oo5i 

vaik?.- Skuda -vp»i\3 : «drán pak M.
ZOkjS pcn-e-V i-Winil «>-••>%«
• c se-’ néoi poiftaedv. ia> ?e i v^mž < •<

■a vjk-.^eínéne » Mm okemís- v i <k • 
ř>, irrlo iMdktóu vW&a. -osp početl*

> - CCďPfn-i i-ko iw ulcm r-S'-' oov\i/v&- 
Jesllže Škodí vyi»,-,á / uooiroo/ pb.^ikí 

us.meíré'e v c«?av 
. ré«-d mto t\! u«ic<"&>jlé |eď*í'«
-c obyteWMsbvj-ds St -*/

Clénei $
Ozemnroísanpoí íténl
i PQtiílAn se Wl-UMé ■ s POiVft* -- v

Z3 t.X). tou/v w. v. (V •• Zl nnu - R-."aeil *•

- <<JC-'í».é wWkeib 
.?o3u J«i)d/

- pr\-ln,plwdi-ani„up.4!ninri«c«U"anA 
103, íktdv doí-czu' ym «>í C-CfOA-trr, 

li Ccf.-O 'cpwtiky 

, Narak»-1* ^pi ”.W n*í- ro/Miiefan a penv 
n-.vn l/e roii-íl -azcvr.- <,-yaaS pcvilil lo-< 

rui odiicsi-cr-ití iw/iifciú o Zo zr-s:te 
niti - Ziřirani

Cl4nen6
Výluky z pojiíUnf
i éoíiW ví re,p*i ir na oipcWpz n venv

Tr-líODarxw
;i ufi^ZnC- neoo <t jU», nectoůťe.l. n«!\. - i-:- 

nos; i/O vra'v“ i pnísiéo-ího irťwi 

opre.^dn "«co reuťu* iffír .rk, i/o \%Vji 
'aks^l prvtfttb.

P! rVevzaiťi. 6 umru i->5i.vv-i rdo rjr.sr 

řUrcvený trínnm piertpe,. dski re Škodo 
vr>A’3-^ z íVKřU žSizky. vkj/ni pckol 

e ck- Jr otoky 2 »od4'.. za Škodu 
>v*bu st>od- é nefíztktým odain 
,>V'yvuíO z precovnAisáWKh rařxi s-.dut* ■ :n 
-Vc/K. v^lné oTrivřdrkffi« 4-v»a pí 
r'ec//.r'ríi marocP u t-»r,,v—.li / p-.cí-Vt 
vSt*tč reare&>tíP< rvVi>ů 

<JI .MKtU V OitkOVu vMtínyrn v-OJI-'.'. 

Id-ÚISMk^ Črtů .< POlWOTK-rj. ťi-.fc 

ozlxoten-.tj.kcnBMú 9 odZarS.y 

• vzntíog po/ki/Aímn o lyJCc.- W Si. r>*- 
krad. mjsiú n Jttlr Cicn kcr-uifcao,

(■ .zrtícv,' vtw-cb" pZc-y. uiívúr< a PO' - 
vřocit a<a»uv* idi pcsKed*-’.. otr/v'- 

-■i u>. Mama* '-wx tvrn;/ cřrtéJeo;
I«,.ůi. Zruiír-.J

«: ZpúvOb/roi m«pli«nm Pív'nrv»:- « -
:e.tn:-si'6c»'é r»oz^ Wíiy nebo«. za»"P 

<4rV/vA»oi . l.o-Z, dek tok-diM-*!* ^ l-o. 

,ťk»ni mine.71 v»« rt.tnvik. 1 prrríVr, 

nt-peni odvddrk poli rejhedr^b nebo cdtvr 
p-ď- cl.y-tbrknj ;<>'.*«. noro leř*-- rcú«od- 

niv, Iřř/w nokl Oa z ni-rt>*l9rí iflbo 

*i»v rebo o nen-ad* ik<xty bylo rojrzni.io 

na zSúado M»V.y tctS-ie-K-'.; -czr^mt 
pto mtíkitt r*«A( po NiztiA-wi.

1. j dújied- - soseder a scrikb t .1,
pciiaova*. v-'.3n ,«*a a -ar ■•<'< v-.cn-. 
ffun. iMic !> síerí*! rnv 

-««-c véN- itpidy ícluiv -enz <yomto«f
royí*' í-a2'v’„-

vai Wdu v so.^os: -«)0 v ;)-t , u -
-e-ír.iilt^O-ent: "**: MdC'«r j; e.«- 

i-yt'. tnnr,<'3is>m <nr;rv(.|r.--."ú iveo 
•iJerráho .'a’o-< r»bo p V.rrar “

lrvntaldei->Ou a azt-coi- 
vrrwtv- rratófini. o«-.o ďíve" - 
^eno or-K, 0/7 r.i- a cúo, nar.r. /. 
i*o Doucnu. a eoí-ířan ív-rmívt; -z ■

v icnaru a nty
(. v zůo.idko tkA-xťr a- .^yi .-i; - 

Iveto Iní.-.KJ I Ad.

vyt-Adc- -'<1 zio- 1 w:- - . -j

vy|*,va>_ríi nar.-Hů nap* -i- 

• ar..- rtUJ-PH- id1' \**»í r iť.- >
1‘nSn *É l'

,v*i:v.' .-.(.m-w—w,'r “•• .......... 1 ••" 1
nr»-.-.., »"W»v . ,t - ... •.. . «v,l ->!•••• '
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Smlouva o dílo - restaurováni expoziční příprava letounu Bohemia B-5

*GLT 81
f.enrrali Pojišťovna a.s. 

Croeráliii rrelitrlMvf

Hrl-firaJ-kí 1.1::. |‘M HJ Praha 2. <\»i., t!•[»..Iilikl

Doplňkové pojistné podmínky - Evropské pojistné krytí - PROFI 
(DPP O 903)

Ctinek »
1a a! uiitto/on, 0 i. wsl IS -

' -.'DXi-Oi POCTI CTve !«ké i* odbytová** it 
Oj O&CMrvx, na azenťttanetffch vxv Evrop 

*S - v>/ ř xfeMvrn. An«ry» Sr Vaa na 
1’*’ 'ůiW Sw'*»s<n fVC«.r ČÓgl

-.-a C"‘;<V3tak£ S<t. .a a Cr- * *i~v. f .carx 
1 ’ • ř V-ie i BfWy a -'6»CMíUl;

v iri-ůBó rove vtíi*. ,»Mhei^isWch r.sr; *
/a fl-r. ty va! Ev-cpc-í jMocva/evan «*:. kířcy* 
í«j-yr> ť-»wn fvrrvssťíiruf v ’-t:ř v/r».. **«M 
uKSoali

Cionok ?
3-v pWroyíírA-.t rtoxio-.
• řkWeijku AŠMf- «iv nv... w •!■ «S »i«iOTa»*. 
rK-.-.-ř. *•< irtot: ceoo •neí-iá 4st«x a -v 
Oaw t».soy .v:.' > r*^‘> osiyoco piav a i -."wii 
cqtttfeto
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Smlouva o dílo - restaurování - expoziční příprava letounu Bohemia B-5

Pojištěni odpovědnosti za škodu

(»rnrrali PojWťox na a.t.

generální ředitelství

Bělehradská 132

12081 Praha 2

Cesii re|>ul>lika

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 2939506388

General! Pojišťovna a.s.
Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Česká republika IČ 6185S869
zastoupená Ing Danielem Krupičkou hlavním upisovatelem pojištěni odpovědnosti. Korporátni a
průmyslové pojištěni a Ing. Serhii Kravchenkem. upisovatelem seniorem Korporátni a průmyslové
pojištěni
Společnost je zapsaní v obchodním rejstrku vecenem MéstsKým soudem v Praze, oddíl 8 vlčáka 2866
Společnost je členem Skupiny Genera zapsané v talském regrstru pojiiťovacich skupin vedeném ISVAPem. pod číslem 26

(dále jen .pojistitel*)

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

činnosti a v případě jeho zmény bude aktualizována výše pojistného pro pffšť pojistné období
'ormou dodatku k pojistné smlouvě který připraví pojistíte na základě informaci poskytnutých
pojistnfkem k výročnímu dm pojistně smlouvy
Předpokládaný roční obral činí 35 000 000.- Kč
Rcčnim obratem se pro účely této smlouvy rozumí součet všech hrubých příjmů z dodávek
a jiných plněni které pojištěný dodal odběratelům s výjimkou výnosů z licenci prodere podniku
nebo jeho část. Obrat se počítá bez DPH

8 2 Rekapitulace pojistného
Roční pojistné čini
Obchodní sleva 10 %
Celkové roční pojistné po obchodní slevě:

8.3 Pojistné se sjednává jako běžné
8 4 Pojistné je hrazeno v ročních splátkách, které jsou splatné vždy k 1 1 každého roku Sjednané

hrazeni pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období Platba bude prováděna na učet
pojistitele

8 5 Pojistné za období cd 1 1 2015 do 31 12 2015 je splatné na učet pojistitele 15 1 2015

11. Závěrečná ustanoveni
11 1 Ten,° dodatek nabývá účinnosti dne 1 1 2015 a platnosti dnem podpisem oběma smluvním,

stranami.
”2 V čiánku 20 VPP O 5008.'C2 se ruší odstavec který zni .Odvoláním souhlasu se zpracováním

osobních údajů pojistná smlouva zemka. Genorali Pojišťovna as dále neprovádí šelfem

83 122 Kč
8 312,- Kč

74 810,- Kč
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Smlouva o dílo - restaurování expoziční příprava letounu Bohemia B-S

škodných události a výplaty pojistných plněni Generali Pojišťovna a s má v tomto případě právo
na pojistné do konce pojistného codobi v němž došlo k zániku pojištěni, je-li pojistné stanoveno
jako jednorázové má v tomto připadá právo na celé jednorázové pojistné

113 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních splatnosti originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveni

114. Nedílnou součásti tohoto dodatku k pojistné smlouvě jsou
VPP O 2008'02
ZPP O 2009/01 PROFI
DPP O 903

11 5 Pojistník souhlasí s tím, aby pojíst tel použil informace uvedené v této pojistné smlouvě pro svou
referenční listinu Toto prohlášeni |e činěno dle zákona č 277/2009 Sb o pojišťovnictví,
v platném zněni.

116 ~ ato pojistná smlouva muže být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranné
odsouhlasenými písemnými a očíslovaným dodatky

• 1 7 Obě smluvní strany prohlašuji že si oojistnou smlouvu a dodatek k pojistné smlouvě před jejím
podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednáni podie jejich vůle. určité s
srozumitelné, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranné nevýhodných podmínek
Autentičnost smiouvy / dodatku k pojistné smlouvě potvrzují svým podpisem

V Praze dne 8 12.2014
za pojistitele

V A*.*' dne *UUI1

za pojistnlka
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O'
avajetoumi

Pojištěni odpovědnost.

Gfnerall Po)i*íov«a »•*-
generální ředhrUtvi

BMfhiadíka 132

120 81 Prah* 2
f.c-ká republik*.

Dodatek 6. 3 k pojistné smlouvě
2939506388

GenerallPoiliťovrwiSp .0 , Ceská republika. IČ: 61859869 odpovédnosti, Korpo.átnl a

Bělehradská 132.120 hlavním up’^e Korp^rátnl a průmyslové pojištěni

gáSsSw^SsBf“'SSS!“,'“‘
(dále )en ..pojistitel)

MSSS535SSESW.SK—nahrazuji a rekapituluj,

8.

8 1

8.2.

8 3
84

85

-zák,adě informaci pos "n ^

itnikem k výročnímu dm P°Jistné smlouvy _

jpokládanýročri obrat činí 40 000 000,-Kč příjmů z dodávek

5sm«tassLs^ssss-.^——
o jeho části Oorat se počítá bez DPH.
;apitulace pojistného 86 734,- Kč
ín( pojistné činí 20%
ihodni sleva: 69 388,- Kft
ková roční pojistné po obchodní sleve:
istné se sjednává jako běžné každého roku Sjednané
»* wssiffiii -»— ™ “

období od t 1 2016 do 31. 12 206 je splatné na ocet pojistitele 15 1 2016

II. Ostatní ustanoveni pojistné smlouvy zůstávej! bez změny zachovány

29



III

IV.

*- ——.—.«,«, „„

-»ímu»wl»nV • -J“'


