
Smlouva o dílo - restaurováni - expoziční přípravu letounu Douglas DC-3A

Výtisk číslo: 2
Počet stran: 9
Počet příloh: 3/37

SMLOUVA O DÍLO

ev.č. 80/5/044/2/2017-1241

I. Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany

Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „objednatel") na stranějedné

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

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

a

Sídlo:
IČO:

Adresa pro doručování korespondence:
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé,

24272523

Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely

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

Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely

uzavírají, na základě přijetí nabídky podané podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") jejímž předmětem je
„Restaurování - expoziční příprava letounu Douglas DC-3A” č.j. 80/5/044/2017-1241, zadané s
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využitím výjimky uvedené v ustanovení § 11 zákona, přímým oslovením možného dodavatele, 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").

___________ Smlouva o dílo restaurováni - expoziční přípravu letounu Douglas DC-3A------------------

Účel smlouvy

2.1. Účelem smlouvy je provést expoziční přípravu vojenského transportního letounu Douglas DC- 
3 A (dále jen “letoun") ze sbírky Vojenského historického ústavu Praha pro sbírkové účely.

ČI. III.
Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je:
a) závazek zhotovitele provést provést expoziční přípravu vojenského transportního letounu 
Douglas DC-3A dle „Specifikace požadavku 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 „Stará Aerovka" v Praze - 

Letňanech,

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

3.2. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou seznámeni s textem výše uvedené „Specifikace" a že 

tuto ke dni podpisu této smlouvy mají k dispozici.

3.4. 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 restaurátorským záměrem, kterým je „Specifikace", která tvoří přílohu této smlouvy.

3.8. Dílo bude zhotovitelem plněno ve čtyřech etapách, přičemž rozsah a obsah jednotlivých etap je 
specifikován v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 této Smlouvy).

ČI. IV.
Cena za dílo

4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znční pozdějších předpisů, 
dohodly na nejvyšší možné ceně za dílo, specifikovaného v čl. III odst. 3.1 této smlouvy, a to ve 
výši 4.302.540,99 Kč včetně DPH (slovy: čtyřimiliónytřistadvatisícpětsetčtyřicet 99/100 korun 

českých).

4.2. Nejvyšší možná cena díla bez DPH činí 3.555.819,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 746.721,99 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 včl. IV odst. 4.1 a fakturovanou částkou za skutečně provedené 

dílo je nenárokový.

4.5. Cena za dílo, specifikovaná v odst. 4.1 tohoto článku, je stanovena, dohodou smluvních stran, 
jako cena maximální a nejvýše přípustná za splnění díla specifikovaného v článku III. smlouvy.
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Smlouva o dílo - restaurování - expoziční nřipravu letounu Dougla? DQM.

Cena za I. etapu
4 6 Smluvní strany se ve smyslu zákona í. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na nejvyšší možné ceně za 1. etapu dle Cl. VI odst. 6.2 písm. a) této smlouvy, a to ve výši: 
1.324.358,31 Kč včetně DPH (slovy: jcdcnmilióntřistadvacetčtyřitisíctřistapadesátosm 31/100 

korun českých).

4.7. Nejvyšší možná cena za 1. etapu dle Cl. VI odst. 6.2 písm. a) této smlouvy bez DPH činí 

1.094.511,00 KČ, sazba DPH 21 % činí 229.847,31 Kč.

Cena za 11. etapu

4.8. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znční pozdějších předpisů, 
dohodly na nejvyšší možné ceně za 11. etapu dle čl. VI odst. 6.2 písm. b) této smlouvy, a to ve výši: 
975.996,89 Kč včetně DPH (slovy: devětsetsedmdesátpěttisícdevětsetdevadesátšcst 89/100 korun 

českých).

4.9. Nejvyšší možná cena za II. etapu dle čl. VI odst. 6.2 písm. b) této smlouvy bez DPH činí 

806.609,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 169.387,89 Kč.

Cena za 111. etapu

4.10. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na nejvyšší možné ceně za III. etapu dle čl. VI odst. 6.2 písm. c) této smlouvy, a to ve výši: 
1.644.116,54 Kč včetně DPH (slovy: jedenmiliónšestsetčtyřicetčtyřitisícstošestnách 54/100 korun 

čcsk>'ch).

4.11. Nejvyšší možná cena za III. etapu dle čl. VI odst. 6.2 písm. c) této smlouvy bez DPH činí 
1.358.774,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 285342,54 Kč.

Cena za IV. etapu

4.12. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na nejvyšší možné ceně za IV. etapu dle čl. VI odst. 6.2 písm. d) této smlouvy, a to ve výši: 
358.069,25 Kč včetně DPH (slovy: třistapadesátosmtisícšedesátdevět 25/100 korun českých).

4.13. Nejvyšší možná cena za IV. etapu dle čl. VI odst. 6.2 písm. d) této smlouvy bez DPH činí 
295.925,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 62.144,25 Kč.

Místo plnění, předání věci a díla

5.1. Místem plnění 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 je Letecké muzeum Kbely objednatele na 
adrese Letecké muzeum Kbely, ul. Mladoboleslavská, Praha 9 - Kbely.

5.3. Místem předání díla a zpětného předání letounu předaného za účelem provedení díla zhotoviteli 
je Letecké muzeum Kbely objednatele na adrese Letecké muzeum Kbely, ul. Mladoboleslavská, 
Praha 9 - Kbely, nebude-li dohodou smluvních stran stanoveno jinak.

5.4. Místem předání jednotlivých etap díla je místo plnění díla specifikované v odstavci 5.1. tohoto 
článku.
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Smlouva o dílo - restaurování - expoziční přípravu letounu Doufáš DC-3A

či. VI.
Doba provedení díla

6.1. Zhotovitel zahájí provádění díla od 2. ledna 2018.

6.2. Zhotovitel ukončí provádění díla ve čtyřech etapách:
a) I. etapa - nejpozději do 30. dubna 2018
b) II. etapa - nejpozději do 29. června 2018
c) III. etapa - nejpozději do 1. října 2018
d) IV. etapa - nejpozději do 30. listopadu 2018

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

ČI. VII.

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

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

7.4. 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.

7.5. Objednatel je oprávněn v souladu s § 2593 OZ prostřednictvím pověřených pracovníků
provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Po skončení provádění díla, respektive jehojednotlivé
etapy, vyzve zhotovitel přejímajícího k převzetí díla, respektive jeho jednotlivé etapy. O předání
díla sepíší smluvní strany Předávací protokol. Předávací protokol podepisuje za objednatele
přejímací a za zhotovitele statutární orgán zhotovitele nebojím určený zástupce. Přejímající není
povinen převzít dílo, respektive jeho jednotlivou etapu, které vykazuje nedostatky nebo odporuje
smlouvě. V případě nepřevzetí díla, respektive jeho jednotlivé etapy sepíší smluvní strany Zápis o
nepřevzetí díla, respektive jeho jednotlivé etapy, 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,
respektive jeho jednotlivé etapy, případně nedostatky provedeného díla, respektive jeho jednotlivé
etapy nebo skutečnosti, na které chtějí smluvní strany upozornit, a podpisy oprávněných osob
smluvních stran a datum předáni, případně též razítka smluvních stran. Součástí Předávacího
protokolu celého díla po splnění díla bude též Restaurátorská zpráva s fotodokumentací dle článku
III odst. 3.5 této smlouvy a Protokol o zpětném odevzdání letounu zhotovitelem objednateli
s obdobnými údaji jako při předávání letounu objednatelem zhotoviteli, který bude sepsán při
předání celého díla.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že při předáni díla, respektive jeho jednotlivé etapy, v místě předání
díla, respektive v místě předání jednotlivých etap bude přítomna osoba pověřená statutárním
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orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky 
zjištěné při přcjímcc díla, respektive jeho jednotlivé etapy. V opačném případě přejímající dílo, 
respektive jeho jednotlivou etapu, nepřevezme.

7.7. Dojde-li při provádění díla ke změnám oproti sjednanému rozsahu díla na základě zjištění 
zhotovitele (tzv. vícepráce), je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat 
objednatele a započaté práce na provádění díla přerušit. Za „vícepráce" lze pokládat pouze takové 
práce, které jsou objektivně doložené, nezbytné ke zprovoznění a převzetí díla, které vyvstaly až 
v průběhu 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 „víccprací" a 
jejich cenu, druhy potřebného materiálu a jeho cenu, případně uvede další konkrétní související 
náklady. Změny v provádění díla nesmí zhotovitel zahájit před podepsáním dodatku ke smlouvě, ve 
kterém smluvní strany dohodnou i případnou změnu ceny za dílo a změnu doby provedení díla. 
Dílo, kterc 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 této 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 č. 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.

Smlouva o dílo - restaurováni - expoziční přípravu letounu Douelas DC-3A

ČI. VIII.
Fakturační a platební podmínky

8.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání 
a převzetí díla. do 10 pracovních dnů doručí objednateli ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále 
jen „faktura"). Fakturace proběhne samostatně za každou etapu dle dl. VI odst. 6.2 této smlouvy.

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 díla, respektive jednotlivých etap dle čl. VI 
odst. 6.2 této smlouvy.

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

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

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

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

8.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

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

8.10. Na faktuře musí být uvedeny tyto údaje:

___________ Smlouva o dílo - restaurování - expoziční přípravu letounu Douglas DC-3A___________

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 VII. 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.

ěl. X.
Záruka za jakost a práva z vadného plnění

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

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

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

10.4. Práva z vadného plnění se uplatňují písemně (c-mailcm) u zhotovitele bezodkladně po zjištění 
vady. Zjištěná vada musí být 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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Smlouva o dílo - restaurování - expoziční přípravu letounu Doudas DC-3A

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

11.1. Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v ěl. 
VI odst. 6.2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 21.510,- Kč za každý započatý den prodlení, a to 
až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. XIII. 
smlouvy. Okamžik práva fakturaee vzniká prvním dnem prodlení.

11.2. V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od smlouvy dle čl. XIII. 
bodu 13.1 písm. c), d) nebo e) je smluvní pokuta za porušení smlouvy stanovena ve výši 645.380,- 
Kč.

11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění 
reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 21.510,- Kč za každý započatý 
den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím není dotčen čl. XIII. smlouvy. Okamžik 
práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

11.4. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý 
den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z 
prodlení a nákladu spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku a veřejných rejstříku právnických a fyzických osob.

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

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

čl. XII.
Zvláštní ujednání

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

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

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

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

12.5. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého 
ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
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12.6. Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím s plněním 
této smlouvy, je Český jazyk.

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

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

12.9. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují 
utajované informace a obchodní tajemství.

12.10. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

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

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

Smlouva o dílo - restaurování - expoziční přípravu letounu Doualas DC-3A

ěl. XIII.
Zánik smluvního vztahu

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených nákladů kc 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 
insolvenění 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 nebo jeho etapy, v termínu uvedeném v článku VI, odst. 6.2 smlouvy 
o více než 10 dní;
b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;
c) prodlení s odstraněním vad díla o více než 20 dní.
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čl. XIV.
Závěrečná ujednání

Smlouva o dílo - restaurování - expoziční přípravo! letounu Douglas DC-3A

14.1. Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech o osmi stranách a třech přílohách o 37 stranách,
z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

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

14.3. Za smluvní stranu „objednatel44 může právní úkony související se smlouvou činit pouze ředitel
Vojenského historického ústavu Praha.

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

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

14.6. Nedílnou součástí smlouvyjsou přílohy:

č. 1 - Specifikace požadavků na expoziční přípravu letounu Douglas DC-3A - 1 list (2 strany)

č. 2 - Položkový rozpočet expoziční přípravy letounu Douglas DC-3A- 3 listy (5 stran)

č. 3 - Kopie pojistné smlouvy dle článku Vil odst. 10 smlouvy - 15 listů
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Smlouva o dílo restaurováni - expoziční připravil letounu Douglas DC-3A

Příloha č. 1 ke SoD ev.ě. 80/5/044/2/2017-1241
Počet stran: 2

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA EXPOZIČNÍ PŘÍPRAVU 
LETOUNU DOUGLAS DC-3A

Letecké muzeum VHÚ Praha vlastní ve své sbírce historický letoun Douglas DC-3A, který 

získalo v roce 1991 výměnou z USA. Tento stroj byl vyrobený v roce 1937, takže jde o jeden 
z nejstarších exponátů ze sbírky letadel LM. Vznikl původně jako klasická DC-3 s motory R-1820 a 
roku 1969 byl přestavěn na standard DC-3 A s výkonnějšími dvouhvězdicovými motory R-1830. 
V té době byl zřejmě také upraven trup zástavbou nákladových dveří, takže se téměř neliší od 
transportní verze C-47. Letoun celý svůj život létal na americkém kontinentu, takže s naším 
letectvím nemá nic společného. V současnosti je ve fiktivní podobě OK-XDM společnosti ČSA. Po 
transportu z Ruzyně do Kbel je stroj rozebrán na jednotlivé technologické celky a připraven 
k renovaci. Je zajímavé, že LM má ve sbírce i dva sovětské letouny Lisunov Li-2, které jsou 
licenčními kopiemi původních DC-3 s jednohvězdicovými motory R-1820, takže jsme jedno z mála 
muzeí na světě, které mají ve sbírkách obč verze - východní i západní.

Stav draku letounu DC-3A je i přes vnější podobu překvapivě dobrý, nikde nejsou známky 
významnější koroze, pouze nese stopy intenzivního používání v letovém provozu. Motory Pratt & 
Whitney R-1830 jsou ve výborném stavu a vrtule De Havilland také. Konstrukční celek trup- 
centroplán-motory-podvozky je v původní podobě po přeletu z USA. Pouze tlaková soustava hadic 
hydrauliky je někde narušená, takže nejde zavírat ruční pumpou podvozek a deťlektory motorů. 
Okruh vztlakových klapek však funguje. Ještě před zápůjčkou do ČSA byly z letounu vymontovány 
všechny přístroje, nyní jsou uloženy v depozitáři LM a tudíž k dispozici. Interiér je vybaven 
opravdu spartánsky. Po přestavbě na transportní speciál byla zlikvidována všechna sedadla pro 
cestující, odstraněno čalounění v prostoru pro cestující a minimalizováno přístrojové vybavení. 
Letoun tak nemá ani autopilota a radiostanici, nemluvě o toaletě. V opravdu výborném stavu jsou 
pneumatiky podvozku jak hlavního, tak ostruhového kolečka.

Nabízí se myšlenka renovovat stroj do podoby čs. vojenských transportních D-47 z doby po 
roce 1945. Zbarvení by bylo na vrchních plochách khaki a ze spodu světle modré. Letoun by nesl 
čs. kruhové znaky na křídlech a směrovém kormidle. Na trupu pak bílý armádní kód. Na křídlech 
pak černý. Nebylo by třeba rekonstruovat interiér trupu, pouze kabinu pilotů a radisty. Bylo by 
možné stroj doplnit vhodnou radiostanicí ze sbírky VHU.

Základní rozměry a hmotnosti letounu jsou tyto:

• rozpětí křídel - 29,11 m
• délka trupu - 19,46 m
• výška letounu - 5,17 m
• plocha křídla - 92 m2
• prázdná hmotnost letounu - 8 100 kg

Pro expoziční přípravu je nutné splnit následující podmínky:

• Přesun letounu do sídla zhotovitele, stroj je rozebrán na jednotlivé konstrukční celky takže 
by to neměl být problém

• Odbarvení celého povrchu letounu na základní plech
• Sejmutí pneumatik z disků a jejich ošetření
• Odbarvení podvozků a disků kol
• Ošetření vrtulí
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Odstranční starých plátěných potahů z kormidel a vztlakových klapek
Klempířské opravy potahu trupu a křídel
Klempířské opravy poškozených částí kormidel
Klempířská oprava potahu výškového stabilizátoru
Očištění a nové galvanické povrchování původních spojovacích šroubů
Odstranění lišt goodrichů na náběžných hranách křídel, stabilizátoru a kýlovky

Nalepení nových gumových pasů jako imitace goodrichů
Instalace lišt goodrichů
Oprava krytů křídelních reflektorů
Vyjmutí a renovace podlah z nákladového prostoru trupu
Oprava zvlněného potahu trupu za pravou odtokovou hranou centroplánu
Klempířské opravy poškozených částí draku
Umytí a ošetření motorové skupiny, včetně loží. Případná oprava barev 
Renovace palubní desky pilotního prostoru a doplnění dobovými přístroji 
Renovace interiéru pilotního prostoru a prostoru radisty 
Renovace pilotních sedadel, včetně čalounění 
Instalace sedadla radisty
Renovace vybraných sedadel pro cestující, včetně čalounění 
Renovace Čalounění pilotního prostoru 
Oprava pilotních volantů a ovládacích pák
Renovace hydraulických okruhů podvozku, vztlakových klapek a deflektorú motorů, 
doplnění kapaliny
Oprava rámu nákladových dveří, zajištění jejich bezpečného zavření 
Renovace interiéru nákladové kabiny
Deinstalace moderních rádiových antén a instalace původních sloupků spolu s anténními 
lanky

Potažení kormidel a vztlakových klapek tónovaným materiálem Oratex s dlouhodobou 
životností
Nástřik podvozků a disků kol
Instalace pneumatik a kompletace podvozků
Kompletace celého letounu bez kormidel
Nástřik celého letounu podle zadaného vzoru v odstínu již potažených kormidel
Nástřik znaků, kódů a popisek na celém letounu včetně křídel
Kompletace kormidel a vztlakových klapek na letoun
Zapojení všech táhel a lan řízení, vyvážení a aretace ostruhy
Utěsnění všech oken a průlezů před pronikáním vlhkosti do trupu
Závěrečná výprava interiéru pilotní kabiny
Závěrečná výprava interiéru za koncovou trupovou přepážkou
Závěrečná výprava interiéru nákladového prostoru trupu
Utěsnění všech posuvných oken a nouzových průlezů před pronikáním vlhkosti
Výroba vhodných podstavců pod hlavní podvozkové nohy a ostruhové kolečko.

________ Smlouva o dílo - restaurováni expoziční přípravu letounu Douelas DC-3A___________
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Příloha č. 2 ke SoD ev.č. 80/5/044/2/2017-1241
Počet stran: 5

Smlouva o dílo - restaurování - expoziční přípravu letounu Douglas DC-3A

Položkový rozpočet restaurování - expoziční přípravy letounu Douglas DC-3A

Položka / Popis
celková cena

bez DPH v Kč

Výše 

DPH v

%

celková cena 

s DPH v Kč
Pozn.

Rozpis potřebných prací Etapa 1

Přesun letounu clo sídla opravce, stroj je rozebrán na jednotlivé konstrukční celky 0,00 Kč 21 0,00 Kč Etapa 1

Odbarvení křídel a ocasních ploch 95 000,00 Kč 21 114 950,00 Kč Etapa 1

Ošetření vrtulí 19 725,00 Kč 21 23 867,25 Kč Etapa 1

Odstranění starých plátěných potahů z kormidel a vztlakových klapek 98 625,00 Kč 21 119 336,25 Kč Etapa 1

Očištění a nové galvanické povrchování původních spojovacích šroubů 99 312,00 Kč 21 120 167,52 Kč Etapa 1

Odstranění lišt goodrichit na nábožných hranách křídel, stabilizátoru a kýlovky 39 500,00 Kč 21 47 795,00 Kč Etapa 1

Zaslepení otvorů po lištách goodrichú 19 725,00 Kč 21 23 867,25 Kč Etapa 1

Vyjmutí a renovace podlah z nákladového prostoru trupu 98 625,00 Kč 21 119 336,25 Kč Etapa 1

Renovace palubní desky pilotního prostoru a doplnění dobovými přístroji 98 625,00 Kč 21 119 336,25 Kč Etapa 1

Renovace pilotních sedadel, včetně čalounění 138 625,00 Kč 21 167 736,25 Kč Etapa 1

Renovace vybraných sedadel pro cestující, včetně čalounění 147 937,00 Kč 21 179 003,77 Kč Etapa 1

Oprava pilotních volantů a ovládacích pák 39 500,00 Kč 21 47 795,00 Kč Etapa 1

1



Smlouva o dílo - restaurování — expoziční přípravu letounu Douglas DC-3A

Potažení kormidel a vztlakových klapek tónovaným materiálem Oratex s dlouhodobou životností 199 312,00 Kč 21 241 167,52 Kč Etapa 1

Součet položek Etapa 1 - cena bez DPH 1 094 511,00 Kč

výše DPH 21 % 229 847,31 Kč

Cena celkem, včetně DPH 1 324 358,31 Kč

Položka / Popis
celková cena 

bez DPH v Kč

Výše 

DPH v

%

celková cena

s DPH v Kč
Pozn.

Rozpis potřebných prací Etapa 2

Odbarveni trupu 152 937,00 Kč 21 185 053,77 Kč Etapa 2

Sejmutí pneumatik z disků a jejich ošetření 19 725,00 Kč 21 23 867,25 Kč Etapa 2

Odbar\ení podvozků a disků kol 49 312,00 Kč 21 59 667,52 Kč Etapa 2

Klempířské opravy poškozených částí kormidel 98 625,00 Kč 21
119 336,25 Kč

Etapa 2

Klempířská oprava potahu výškového stabilizátoru 19 725,00 Kč 21 23 867,25 Kč Etapa 2

Oprava zvlněného potahu trupu za pravou odtokovou hranou centroplánu 49 312,00 Kč 21 59 667,52 Kč Etapa 2

Klempířské opravy poškozených částí draku 49 312,00 Kč 21 59 667,52 Kč Etapa 2

Umytí a ošetření motorové skupiny, včetnč loží. Případná oprava barev 19 725,00 Kč 21 23 867,25 Kč Etapa 2

2



Smlouva o dílo - restaurování expoziční přípravu letounu Douglas DC-3A

Renovace interiéru pilotního prostoru a prostoru radisty 49 312,00 Kč 21 59 667,52 Kč Etapa 2

Oprava rámu nákladových dveří, zajištění jejich bezpečného zavření 49 312,00 Kč 21 59 667,52 Kč Etapa 2

Renovace interiéru nákladové kabiny 249 312,00 Kč 21 301 667,52 Kč Etapa 2

Součet položek Etapa 2 - cena bez DPH 806 609,00 Kč

výše DPH 21 % 169 387,89 Kč

Cena celkem, včetně DPH 975 996,89 Kč

Položka / Popis
celková cena 

bez DPH v Kč

Výše

DPH v

%

celková cena

s DPH v Kč
Pozn.

Rozpis potřebných prací Etapa 3

Instalace sedadla radisty 19 725,00 Kč 21 23 867,25 Kč Etapa 3

Renovace čalounění pilotního prostoru 98 625,00 Kč 21 119 336,25 Kč Etapa 3

Renovace hydraulických okruhů podvozku, vztlakových klapek a deflcktorů motorů, doplnění kapaliny 98 625,00 Kč 21 119 336,25 Kč Etapa 3

Dcinstalace moderních rádiových antén a instalace původních sloupků spolu s anténními lanky 39 500,00 Kč 21 47 795,00 Kč Etapa 3

Nástřik podvozků a disků kol 19 725,00 Kč 21 23 867,25 Kč Etapa 3

Instalace pneumatik a kompletace podvozků 19 725,00 Kč 21 23 867,25 Kč Etapa 3

3
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Kompletace celého letounu bez kormidel 147 937,00 Kč 21 179 003,77 Kč Etapa 3

Nástřik celého letounu podle zadaného vzoru v odstínu již potažených kormidel 498 625,00 Kč 21 603 336,25 Kč Etapa 3

Nástřik znaků, kódů a popisek na celém letounu včetnč křídel 199 312,00 Kč 21 241 167,52 Kč Etapa 3

Kompletace kormidel a vztlakových klapek na letoun 197 250,00 Kč 21 238 672,50 Kč Etapa 3

Zapojeni všech táhel a lan řízení, vyvážení a aretace ostruhy 19 725,00 Kč 21 23 867,25 Kč Etapa 3

Součet položek Etapa 3 - cena bez DPH 1 358 774,00 Kč

výše DPH 21 % 285 342,54 Kč

Cena celkem, včetně DPH 1 644 116,54 Kč

Položka / Popis
celková cena

bez DPH v Kč

Výše 

DPH v

%

celková cena 

s DPH v Kč
Pozn.

Rozpis potřebných prací Etapa 4

Závěrečná výprava interiéru pilotní kabiny 19 725,00 Kč 21 23 867,25 Kč Etapa 4

Závěrečná výprava interiéru za koncovou trupovou přepážkou 19 725,00 Kč 21 23 867,25 Kč Etapa 4

Závěrečná výprava interiéru nákladového prostoru trupu 39 500,00 Kč 21 47 795,00 Kč Etapa 4

Utěsnění všech posuvných oken a nouzových průlezů před pronikáním vlhkosti 19 725,00 Kč 21 23 867,25 Kč Etapa 4
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Smlouva o dílo - restaurování expoziční přípravu letounu Douglas DC-3A

Výroba vhodných podstavců pod hlavní podvozkové nohy a ostruhu 197 250,00 Kč 21 238 672,50 Kč Etapa 4

Součet položek Etapa 4 - cena bez DPH 295 925,00 Kč

výše DPH 21 % 62 144,25 Kč

Cena celkem, včetně DPH 358 069,25 Kč

SOUHRN

Součet položek Etapa 1 až Etapa 4 - cena bez DPH 3 555 819,00 Kč

výše DPH 21 % 746 721,99 Kč

Cena celkem, včetně DPH 4 302 540,99 Kč

V Praze dne 11.12.2017 V Praze dne \\ \1* 201?

Za objednáte

plukovník Mgr. i^feš KNÍŽEK
Ř<

Voifchského historického ústavu Praha

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1241
PRAHA -04-

Za zhotovitele

Votonský technický . -
MUdoboU*Uv«kft 9*4. Kbely, 197 00 P.aha9

IC 24272523. OK5 C22*272623

1
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Smlouva o dílo - restaurování - expoziční přípravu letounu Douulas DC-3A

Příloha č. 3 ke SoD ev.č. 80/5/044/2/2017-1241
Počet stran: 30

Pojistná smlouva

Pojištěni odpovědnosti za škodu

Gem-rall Pojišťovna

generální ředitel*!\ í

Bělehradská 132

120 81 Praha 2

'Vtká republika

Pojistná smlouva / Pojistka č. 2939506388

General! Pojišťovna a s.
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 Česká republika. iC 61859869
zastoupená Ing Janou Truncovou, upisovatelem
a Bc Danielem Krupičkou. upisovatelem seniorem
Společnost je zapsané v obchodním rejslflku vedeném Méstským soudem v Praze oddíl B vložka 2866

Společnost ,e Členem Skupiny General, zapsané v H3*kém regrslru poj.§tovacich skupin vedeném iSVAPem pod číslem 26

(dále jen „pojistitel-)

MAKLÉŘSKÁ DOLOŽKA
Pojistnlk prohlašujeme uzavře! s pojištovacim makléřem RESPECT. a s se sidlem Pod Krčským lesem
Jim* 2JSiaPHfha , Ceská republika IČ 251 46 351 (dále jen zplnomocněný makléř ) smlouvu, na
nSdvífrJJ2"°°né"V mfkléř vykonává pro poj.stnika zprostředkovatelskou činnost v

nm k rf°AVě en f,pffV°U 'é,° p0/lslné smlouvy Jednání týkající se této pojistné smlouvy budou
závatnt oto/ rad,n pr°slřednic,vlm zplnomocněného makléře, který je op-ávnén přijímat smluvné

3 ro2hodnut< obou smluvních stran Písemnosti smluvní strany mající vztah k pojištěni
druhé sm|nU '°Ut P°,,S,nOU smlOUVOu se Považuji za doručené doručením na korespondenční adresu

KORESPONDENČNÍ adresy

Pojistitel Generali Pojišťovna a s (odd CUM). Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 ČR
Poj.stník adresa makléře-RESPECT, a. s.. Pod Krčským lesem 22 142 00 Praha 4 CR

1
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Smlouva o dílo - restaurování expoziční přípravu letounu Douglas PCOA

1. Všeobecné ustanoveni . ok n nnusmé
1 1 Vzájemná práva a pov.nnosti se řití i příslušnými ustanoveními zákona c •? pojené

smtotvé Občanského zákonku Obchodriho zákoníku, Všeobécnym. pojistným' po*"'1*®™ 
D-o poj.étén. odpovědnost' za SkOdu (dále jen VPP O 2008/02 I. Zvlas'"£" 'p°''S'"*T, 
podmínkami pro pojiíién odpovědnosti za škod., pro pojisiém profesn' odpovědires ■ za Škod 
'dáie jen „ZPP O 2009/01 PROFl ) doplňkovými pojistnými podmínkami Evropské .jojismé kryti - 

dropi (dále jen „DPP O 903 ), a ustanoveními této pojistné smlouvy 
• .2 Zněni pojistné smlouvy má pfednost před ujeonánlm výše uvedených pojistných podmínek

‘.i Pojištěni ser°sjedíává pro "případ zákonné odpovědnosti pojištěného za 8.kc^ukí®,^i5^jnj! 

jinému v důsledku výkonu profesní činnosti uvedené v teto pojistné smtouvé ke které le P^ 
oprávněn na zákiadě zvláštního oprávněni dle platných právních pfedpwJ. v rozsahu 
a za podrr. nek stanovených příslušnými právními předpisy a na zaKladé pojistných podmínek 

uvedených v odst 1 ' této pojistné smlouvy

3. Pojištěný předmět profesní činnosti
Činnost' autor.zované a akreditované osoby v oblasti státního zkušebnictví pro oblasti 

vozidla z hlediska přezkušováni jejich technických požadavku 

elektrické bezpečnosti 
elektrických snových zdrojů, 
výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility, 
osobni ochranné prostředky a záchytné šité, 
potápěčská technika a matedál. 
výrobky z hlediska emisi hluku 
seismická způsobilost a mechanická odolnost, 
méřeni fyzikálních veličin
tribotechnická diagnostika . .

k nimž je pojištény oprávněn na záklacé rozhodnutí Úřadu pro technickou• "ormaUzac. metro.^H 
a státn. zkušebnictví a na základě osvědčeni o akreditaci vydané českým institutem p.o 

akreditaci

Činnost akreditované osoby v oblasti akreďtovaneno zkušeometv pro ob ast 

zbraně zbraňové systémy a ochranně prostředky,
-munice, výbušniny a obaly pro nebezpečné zboží. ,no
k nimž je pojištěný oprávněn na základů Osvědčeni o akreditaci c 1128. vydaného ^eskyn 

institutem pro ak^editac

4 Uzemni rozsah pojištění
Česká republika - dle článku 5 ZPP O 2009/01 PROFl a Evropa - dle DPP O 90-

5. 
5 1

t>2

53

vtouladL°ZsBč|h rS? 1 ZPP O 2009/01 PROFl se pojištěni vztahuje na odpovécnost 

pojištěného za škodu ke které dojce
- v dODé trvání pojištěni
- pokud Skoaná událost (jednáni robo opomenuti; vznikne v dooe trván, pojištěni
- pokud nárok na náhradu škody byl poprvé písemné uplatněn vůči pojištěnému v době t«v0r

Dojde6"1v době trváni pojištěni ke zméně jeho rozsahu, je rozhodný rozsah pojištěni sjednaný

v okamžiku, kdy došlo ke škodné události . . ,
Zpětné poj stné kryti / udržovací pojištěni - návaznost pojistného kryt. z pouštně smlouvy

Odchylnosti 4 ods! 1 ZPP O 2009/0. PROFl a od t! 5 odsi 5 V lélo ooiKíné smlouvy 

se pojištěni rovněž vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu ke kte é dojde 

v období od 1 1 2011 do 31 12 2012

2



Smlouva o dílo - restaurování - expoziční přípravu letounu Douglas DC-3A

- pokud škodná událost (jednáni nebo ooomenuti) vznikne v obdobi 1.1 2011 do 31 12. 2012
- pokud nárok na náhradu škody by! poprvé písemné uplatněn vůči pojištěnému v době trváni 
pojištěni dle této pojistné smlouvy
Pro určeni nároku na pojistné plněni je rozhodný rozsah pojištěn' sjednaný k počátku pojištění 
dle této pojistné smlouvy.
Vyloučeny z pojištěni jsou škody nároky na náhradu škody a příčiny vzniku škody, o kterých 
pojištěný v době uzavření této pojistné smlouvy věděl nebo musel vědět 
Tímto ujednáním dle čl. 5 3 této smlouvy zaručuje pojistitel návaznost pojistného kryti z pojistně 
smlouvy č 2S34349503 na kterou tato pojistná smlouva navazuje

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

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

a) Odpovědnost z provozu kanceláří (dle čl 10 ZPP O 2009/01 PROFI)
Limit pojistného plnéní činí pro jednu a všechny pojistné události v pojistném oboobi 20 % limitu 
pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištěni dle odst. 6 1 tohoto článku

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

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

7 Celkový limit pojistného plněni
V souladu s čl 7. odst 3 ZPP O 2009/01 PROFI celkové plněni pojistitele ze všech pojistných 
události, vč náhrady nákladů dle čl 3 odst. 7 ZPP O 2009/01 PROFI. v jednom ročnfm 
pojistném období nepřesáhne dvojnásooek limitu pojistného plnění 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 ročnfho obratu pojištěného z předmětné 

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

8 ? Rekapitulace pojistného
Roční pojistné činí: 83 122,-Kč

8 4 Pojistné se sjednává jako běžné.
8 5 Pojistné je hrazeno v ročních spiálkacn. které jsou splatné vždy kli každého roku Sjednané 

hrazeni pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné obdobi Platba bude prováděna na učet 
zplnomocněného makléře

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

9. Počátek a doba 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 rozail od příslušného ustanoveni pojistných podmínek, upravující vznik pojištěni se sjednává 

účinnost pojistné smlouvy k 1 1 2013 00 00 hod
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10.

Pojistnik/Poiišténý tímto prohlašuje že mu nem 2náma přičma. která by vedla ke vzniku škoay 
ani vznik škody, stejné tak ani vznesený nárok na náhradu škody v období mezi dnem uzávěry 
(t. dnem platnosti) této pojistné smlouvy a dnem ůč-nnosti die teto pojistné smlouvy Pro případ 
že mu tyto skutečnosti známy jsou, nelze je na pojistiteli uplatnit nárokem na pojistné plném

Smlouva o dílo restaurování - expoziční přípravu letounu Doudas DC-3A

Prohlášení pojistníka
Potvrzuji že jsem převzal a před uzavřením pojistné smlouvy jsem byl seznámen se znemm 
a obsahem pojistných podmínek, j.miž se pojištěni dle této pojistné smlouvy řídl a ktere jsou 
nedílnou 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 
zpúsooem. písemné a v českém jazyce informace o pojíst tel- a informace o pojistném vztahu 
ve smyslu § 66 zákona č 37/2004 Sb o pojistné smlouvě Prohlašuji že uzavřena pojistná 
smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil 
pojistiteli nebo jim pověřenému zástupe pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením 
oojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojišténi jsem srozuměn
Jsem si vědom své povinnosti pravdivě a úplné odpovědět na všechny dotazy pojistitele a uvést 
všechny informace, i ty. které se mi leví jako nepodstatné Beru na vědomi, že při porušen těchto 
povinností má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, snížit nebe odmítnout pojistné

V případě vzniku škodné události zprošfuji státní zastupitelství policii a další orgány činně 
v trestním řízeni hasičský záchramý sbor. lekaře. zdravotnická zařízeni, záchrannou službu 
povinnosti mlčenlivosti Současné zmocňuji pojistitele resp. jim pověřenou osobu, aby ve všech 
řízeních probíhajících v souvislost s touto škodnou události mohla nahlížet do soudních, 
policejních, případně jiných úředních spisu a zhotovovat z nicn kopie či výpisy 
Zmocňuji timto pojistitele knahléorut do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se Setřením 
Škodných události a výplatou pojistného plněni Beru na vědomi že pojistitel nen povinen výplat" 
pojistné plněni go doby. než mu budou poskytnuty doklady potřebné pro likvidaci škodné události

ze-měna ty. které si vyžádá .
Svým podpisem stvrzuji že jsem byl ve smyslu zakona č 101/2000 Sb . o ochraně osobních 
údajů, poučen o účelu rozsahu a způsobu zpracovaní svých osobních údajů, že jsem by 
informováno svých právech po povinnostech správce zejména o právu přístupu k osobním 

údajům, jakož i c d3lšich právech dle tohoto zákona
Souhlasím s tím aby mé adresní a identifikační údaje byly zpracovávaný správcem Generali 
Pojišťovna as Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Česká ^publika a jejími smluvním, 
zpracovateli splňujícím podmínky zákona č 101/2000 Sb (zejména pojistovac mi 
zprostředkovateli), a to zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činnosti vymezených 
zákonem č 277/2009 Sb . o pojišťovnictví a to po dobu nezbytné nutnou k zajištěni orav 
a povinnosti plynoucích ze závazkového právniho V2tahu. a dále po dobu vyplývající 7 obecné 

závazných orévnlch předpisů
Souhlasím s předáním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu 
General, a jeho zajištovacim partnerům v souladu s právními předpisy pro učey a dobu 

uvedenou v předchozím odstavci
Dále souhlasím s tím abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabídky 
pojištovacích a souvisejících f.nančmcr služeb a jiných obchodních sděleni pojistitele nebo 
nabídky služeo a jiných obchodních sděleni členů mezinárodního koncernu General, 
a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován na mnou uváděnou korespondenční adresu 

nebo kontaktní spojení
Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o sjednaném pojištěni a o případných škodných ucáiostech 

ve vztahu k zajistiteli pro potřeby zajištěni pojistitele.
Dále stvrzuji, že veškeré mnou uvedené úaaje v této pojistné smtouvé jsou úplné a pravdivé 
a zavazuji se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkiadi. všechny změny
Na svou čest prohlašuji ?e jsem oprávněn výše uvedené přehlášeni uč nit i jménem pojištěného 
,e-li osobou od šnou od pojistnikč; Pro tento připad se zavazuji že seznámím pojištěného 
s obsanem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek
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11. Závěrečná ustanovení
111 Tato pojistná smlouva nabývá účinnosti dnem počátku pojištěni
112 V článku 20 VPP O 2008/02 se ruš; odstavec který zni „Odvoláním souhlasu se zpracováním

osobních údajů pojistná smlouva zaniká Generali Pojišťovna a s dále neprovádí Setření
škodných události a výplaty pojistných plněni Generali Pojišťovna e s mó v tomto případě próvo
na pojistné do konce pojistného období, v němí došlo k zániku pojištěni; je-li pojistné stanoveno
jakojednorázové, má v tomto připadá právo na celéjednorázové pojistné'

11.3. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních splatností onginálu z nichž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení

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

11 5. Pojistník souhlas! s tím, aby pojistitel použil Informace uvedené v této pojistné smlouvě pro svou
referenční listinu. Toto prohlášeni je činěno dle zákona č 277/2009 Sb o pojišťovnictví
v platném znění.

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

117 Obé smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle. určité a srozumitelné, že nebyla uzavřena
v tísni ani za jinak jednostranné nevýhodných podmínek Autentičnost smlouvy potvrzuji svým
podpisem

Smlouva o dilo - restaurování - expoziční přípravu letounu Doudas DC-3A

c- jme-1 o.-é-ujiCiů«Bv ,
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Smlouva o dílo - restaurování expoziční přípravu letounu Douglas DC-3A
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Smlouya.o clilo, restaurováni - expoziční přípravu letounu Douglas_DC^3_A
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Smlouva o dílo restaurování expoziční přípravu letounu Douelas DC-3A

General* í*oji‘ťo* no 

Cenrrilní řrditrlpui

KvIfliiuu.L. ' Ijn 8 I Pralu 1'. I., rrpultliKa

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu 
pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu 
(ZPP O 2009/01 PROFI)
Článek ’
Úvodní ustanoveni
i í-Vc soutirm rji [k tUř-i oupoed-ci.i ;a íkCO,i.

srovná '3©retoh *' dkvrn a <. ■
f-ovfd-/.r nls- rv^.i-.a^arovs^.M.wv.
* fool.uaW copi.-no p jťnrky pio pOiSl.l-v Mpc. 

&■*>*• za Skálu f/PP : WS 02) b tyto . -
ZGHV* podmnky

.VP O 2009.01 Wi m,. rwřoreiů 
stáno u-it. ví**3 o 500802.

Členek 2
Pfeomét pojištěni, pojistně nebezpečí 
1 < c**fc*ItemnZ»PO 20J& V Pft>’ mač o-.

*■ Sířtiů.a pro pApaa zákonně odpov&jnoslt 
l 4ó«-éřo za Skonu ktwcj «k»4d ynár-u v .t,
'•**' W*"'! tKW«n *iť ;«•. uv*den« vpc-slno 
*•"‘ •■8 ‘c “H-c (O poctěn, .iirn. -6-. na zílladí 

a- oprávněni ote p.■•n/ch pra nen s/ert s .
'Ojtan.. a za poďr«•<;- . -.. v-sivv,-- přrbš.-yi 
j . rn preoLnv

Článek 3
Větný rozsah po ji* táni

* í,ů(' cdpo íd -onri;,i Sedu nu povStfln, 
nivu ib/ za r/hn po,*Vffl jvoaf««k*j v.'- , 
a /!.•/•>. /ďa •. nee» -l-c ,-*rv> pivaaní. Ošitu

’ **'*» **»«“ i|».«4l','V«*>0VMár:>d.'
** ’' '»■<“- • O svc*i: joona - -c: 0

, v edenebc po utni 
í.oouu na ; . .tfi -,o fQZuttv usrvcát 
Vnní-v , w-TTCS-.
Sloe**> na znra •,» .tyjmi tíšei-n® , t
l u>*(<zen. zďa. pnptttv Vcrdm ikono syří,-

z MtevWopoíkOrtn.fcpcikozo-ÍZrtm
. Ji»w>: - škod- V-Jj, „ w oova ,̂

d.ďnacn fkljiMnan - .vuátftre ns 7t*» » 
oo£i pcvlWzBneno ,•**«., nircfcyl 
'* ' - -*c 16 '0,'U'- pcSkC.-or. í t it,,

>r i'-,|'<* hr«w£rv . ,pv . r e,
'* 1 • • SktJdouna ,ír.cnor.po*Ya».

* »*« "flbo fcxe*í U Za ván 
cpovafií i'*' vrí'-i c«rnt. Dfrir, a ---■

mu inavm á-odou ee rwanv Skoda -tom 
rv.>fZ,rope«k.odv naMnU /r|'..-in«. to 

. ICI Vro-Cft4k^tk> Sí notoA/n fvMi J 
neoc knoeí čefokel

• r.-«*Iř*V odp.n.«d'nsti <a S-* »j >na co>3těn>
! i rf, 0»I>.W<' .11. os- < I lítiteu
„•tnorii uSaji

rvvkkíy i.i -a-.n, ot %ťL i_ •.

•«.« aBwir*nr»-Ér
i--‘tasou*n r^v. mui-i .odt-en •
P" (Stonem..

*■ «- »• z*'- f ;»•. o n9
■-O'. S«t-3.- ť -Í«1 rv fiLSf.1 .-.t pr,

'e-o*.t.,./!W, 
*03 64ip liti-, 30vncn|,«|. >AkU..
-- -■* - f«*í n<«W P-a . US10UMV 
ÍK. iltt-oko . O-11.. < v,-, il: rit In-V, 
i:o*něn, adzckato

a. -} .(I IV .Vc •;».«.« on ,v* u
P op,r.v.|>en,|i- , .

Ut»ad.| Ocktxl po.*an. řřJ

. n vciM \jc}r , •>»- -e v'-»P r_ SOOtlX neb- 
: «-V- <i. v. v- tete-n .
r. uílainéOy" nirrem '0D3s<v*^i' DOprr-
"fipliĎm

r- J jo( íiém w*y.o« za íkuuj iro w.sir-- 
nobo pcyílí-, rn’» ira.o na rvšVadu rartvtf - 
o^:” nfe- #du. Zaotvarto.ac.-n. fifteci se rozun.

zynai 2t-ié "jW.víz. ki.-.. poiair*. nobo 
po^té-. vytvdnM nj
o. uhtb.vM vz' »u Pezďostre.yv» ivoMi c«.;í- 

-o udflMtl;
t < ;-*r^o ná?i«,>*ú i.* ' astak1 ooiiina

boku.). . .t.v-.Zem tác*.,. - • t>^ p^sťn.
& «x»iiór, pp.ino,

* íMptOftfedrtě hroz o poKinea uMImj p
r ■ nJrwsn sla, »oy by tuu zssahu prytro-v>n- 
-e .Z-- , prutnf wdflfoit. musel: r*-,- i-oipr- 
a jtnědori z’<xfnt neb/-. rrr..'fK> .z- tu škc.n, 
/ap‘ftr.1 <nAn způsobe-

•/* ■<' r-V^i/ lw a IMS! Mni. y*i. i 0®

Imio po»iíie' c phéni v lednotti minín pots:n*t>-.
***>< ~a< dn vyto ICO 000Kt
•vi-.»da /acivůVwacch r& ijot ro nezapoCiisva 
do pctevwr-o phW,
tia*c* r.-. 3o*.-ůd_ zoetvortcvaccr iákk.a. num.i
• f. pnjíTM puiibuImnužpofíier,

**■' -* není m.vtr 'i-rrBfW zzCvaV-.-.
J~ 5- udv a ujím a akUtí, pxšvwai. p. 
cdDOvMv** za íkodu ne—ad

Článek 4

Časový rozsai poj«itóni
1 ťoarén i? vftartue na cop«i.*anoii pod.:.- «*■. 

za Stóau. kv ook»e 
doté ir-an. IK.S10-.

I ck v3 í» iflrvi jtMati •«*«*• • *-ro i
• ■ v» ' na . decí luv lorffér.

- PCě.uJ-a'L* tu 'Vrťvu-»U sť.vj, Psi DOTWT 
re.er.-i upáát-tn 0/ n.ftttnem. , n.pě 

r.»>pQ)Aten
.' Uurte 1 ■ d?oř to#- rafier. fcoamana»*-o

: •»> j. n r r^oi/, -oztai port'* - >.«
• u.í.-'-Z».u -as it 'ki «o txcone utífllcst)

v loakish }f ruzutti prnuwn p a-... do.v. 
r“íl mih . v.. ,* y:,ino- m a -ebo nr«vj
upc-wvlíti

.. Jearu'. pw. pitsiSen. p»3. .:
.eilIZe tkoM . ,S n.
: c-,«t .«>,«*-. i ra >. pjv rTO*». »tvt-.a 
. br.-i • <w*p i u *oco az^o 
/« uv* .ietně-6 v tom <*yr •. ,'x-i? pj,-
'*-■) i; -ro iioi.i i *b.i|) (ojfrrt 

C. U/ru-vr. ,> r ix,i _,«n ,,a . j rovl 
-"kil/o Í.OCŮ stí 30m_-J|| UO.BÍM 

•KI* mfN,.. -J ui-,ir-*-z-yj .V- .
. rv^-i- rr^.: txt pp-manj-, v. i v...
i; a:. *c CMflfio :/>■ , 4k 'í.

Článek 5

Uzemni rozsoh pojištěni
’

»4- 'iup.*_» V.fr a.'
4k..nrw

p-^.nupeor»u> j Ltlalndn: narrauir-an* 
"W- roíki-zotjm . j. i> . >,
na uzami Cw,«o ropjtrtky

- Na■ár.ladš u«mar. irez.pw-• r. a, .
>lo- izt roztán uzomr* -oznan paítén tskr 

nr, oaoo.ěor.íl wjitůnuf.-. /« ■ (tu z,
ncu v zn~a-6

Článek 6
Výluky z popitém
• PLfSiir* 'a.zt«»4e u odpo.frKe za s* on 

způt oponou
b tynytrtftrabohr^iourort.ákt' natoč 

n,,’ prp ./!j*-*n,' .iliVsrfn.» rv- > 
opréman nejplViyi pod'-'., p-., ,i.t 
la^cve ĎrtWW.

I' [Vcvzatou Cl uzn* xx. pojíien.m naa r-mv. 
sta^vaný «><#,.»-.c/e*lpu> ittfa,-a škodu 
Vply j«c z p/tsábú zt- k. amu.nfí. o, »„■ 
a r«Wo srnu.o un>, z p- jlv /& ikor:, 

íortně narizMi,mt p>i/ami 
c z/tíyvaýii z iracovnéo a/n^ ntt>r <užet 

•řtahí .C€‘/e oopose-rv -n zo SroOu r.ů 
p-acc.nc- _'azcťinsmtcecb z p.. ■xOai 
vC«.é,tyi>\

u -znUzu dWwfcu uddovt
le'o’r:.iic«vekičvki,i ooiororsmj n’c.o- 
x-r<o«n(«i kcntKic a oBf*'si>c". neros. . 

*• • znktaz prciek-o ao -n i. t/í*^ ic- ar (Ve 
'.*ad mestc. j um-- o • - utv-oo 

n >zo-jo^ / -iast.»rl«i tyJer. ia tvo-.rtf. 
.‘4acnoc*jrBvrt<bo'C8»ed»ú tez oMadú 
ra ,o ne Po nomo; p/xttls~vu c^j
''a/z. znaíku

v ZptJscbaro- nf?i*V'<r co.moti . ob.»o . 
... Pízr-etťMT-c raCo škody ■et<,. zoora 
něo ívMfidn nnf prtud pojWén, D 
v^oom. no /nesl r»."ii»up tirťeo.
"tftOM! pr&! rczrod-.*. nr;,- «*-,
prol pkveb-.-ou ícziazo -etx unoaamod 
'án. ^-a, 'cl Í-MUK O ovo.njr, rvdv.. i0u0., 

»m.* ftx. c 'ó- ů-i Ur-H b,.o «cz,r •- 
* k»- '-Wk pas-á-v :-c*4»r*., rczsu* 

pm r-oílan nob; p»c env 
zzr*tou - attK*t«.. tes.dj’-, a sej p^o, 
podoctozam --kam. 
c-v.*\í neao c-_acp»vm ct, >v-. p.v i-kon 
'S.:w e/aznk •tfjel, '.i u; - . ;*v -cp^rtnk

aratani-
m-l-u o o,-- . zuř-

Pr-I. -r M-fll o ro- neb r o<..— v,-* - -■ 
.•vre onzj*r(. ‘ODo .*•: hUi -v-nne 
.os-ien- zaren o*bo za-./..- působí 
•o-.-ode'., j.are.**.
. *> . rraCílrt-. ti nepu ora.rn. • .. i
:«•- o..-, .i.ZOltš jp’ , -ř.P:,

’*:■ I"1 ' ' • - •*«. .<>'• z v. •. p,c,. ....
. WtWlu 6kO»j Cke uf*.,

• . Oúkledkop- ran ív-.vU .-i ,
•**o Wtouditti voo

■ ■*.prt> srcizoia*. <■* or .-k-ivi /o ....
,y<3-s: v,r- .. ,-non .,-nxr 1,
- díkoanozsc . nř ptn-y-mzi. 
talár, jvd i

4»*. ■ •.
•• *»

- .IV • ,
'» KTM : i • * H, . . — >

'f » ÍJ. *- - C - u -• *: x -m.‘k- *'- -W- - »r»- - *-

11



SMQuya.P d.ilo r restaurování - exppy.iční p.říprayuictounu DpuRl.as.DCz3A

-- ■ • ■ ■ .
' • vo-’- 55 'l:w.

<•« V-i'.--,- , o,ove'i
" *' *" " > • • • . 1... •>■• .0
• Cťy--n |m(.
,rur ”•* IW/IT DlVoO*'«>. •;<
'*• unKy.iyt..... r

• '''*« • r-ta (,'itMv
•'-—i . . . •• “ .-•-i.ur ., ., ,

. i-twíK*." :.v.a . i.^j-dVwp
ři»Ux

....

r>,"ů'l _l«. -«Ki [ »rv; 1- .....
'•* r • Ml*v p .*e'in 

1 X •^ ..■u—i-ir.*-.. r, . ,{i< u 
ccrmntnt,

* cOnjoa <- • •« t ro’”- "W%«' -**i£ ■- iy-
n
/ .».-v • ..... , ..
„• : . l *.•,

'■* ^ rvi .•1*1-4 - :..\4 r
-c-.;<A*4e r j-,1. •• .-i tí.-ji,.-..

• - ' * adnu

"-Í---.Ů Oo.r 1 nw, ropo,-f
•: ..ort*' a -

r-icc-,-.- iirťi.iřai /.if j

- --

ot tnnv^is .*6.,.- M<
-M»* r ptr-téi*

v.*e> -wí-ij řk, ujT a

0 —1 f*ft< •. -iVrtM. .... c 1 c-

;• .e-.,
*»r

'•.'ipkiíii rvf,. a,» . II. . I* «|in».\ r- U 
a 'JhinTÍ >0 pr* •« \T*/.

I rtVtJU v Waflťi f--\ 1'f i.ifi ^ 1--1,
»cl»

II f ’<Av<ťu as..* «,

.......... ... ’*“»’ůO • • ,«Xi íi^a wr....

V l> Vft*i„. >« . t»řV-r *r.
* ovixř. Db>ATr jsoiSlenrT,
|' VÍ' r.., .1

ipcíí-.-.rt-e-v ,aoup3t»to*
(■"■1 vii. tL*. ij-JccaVí*-. . «m.

*

• /MorinoniMw-iw
W.- I« «. KfiwfA 1

-I0?Í’P. ir.jf part-.. p,--/
II j. on Ti :.30>|WPT ve ÍH.OOJ..... .
, il-.V i!/.. patt.-vfYu"., .’nr<v

i';'í - i. - ri rao.. cr»v.v) - r.
I'*' '"U • lB«•'>

> ;•». wziui .1 a-..- i.i„i v4 ■ 1. •
■****•• " t*í'-'..-v.! .'.•*o"a»o»r\i

'•>»■ CP.*llw- r'.u‘ .
> ■ . %£--»- ., »• taiLfla-. • 1 ij - 1
' i-u . , ,

" '«'■• ", ;.n'\ÍC I., ,1- . IVOU
pil ťfť"' .* ri » ,1 u> >i . . 'i.,,,

-<"u «X!i>

-»•>* ■' "*«' .-.Ol
.1 .•• I I I.l.a I Jtol.

< --c rr.-.. -a.tvi>..v. ■

ci«ii«k r
(fiiwoi poi«Mcl«

•i—..lil -f j. . , ,rf*. , m.—

1 m •»>•*... » ■« • j kr.
> i. r*.i I»s; i-.pi

.1 i*p'J-ii , i^íijr
! ' - '• I. - V. ui.w

***«» -l-£l .* r.i ;e;M Ti
'•riA-jic- *11-n ip.-6- 1:111^-, p 
n'H"i.i.(; .v 1*3, .ia'^í po;-. 
..•o-.-.-v. .. «. 50..V^u.nav**! 

í-tOi.
:■ «!.' ■ i't CI.VW-M -U -,t

•'-> • ..* --.-A.) J '

<^*6«pp »t." -i.;* •-ort 1 -
. ...

r <’•< •- I ■ r.r HJ|*.,%: r.a- 
; ■ •!* >-'V < •irr.?^. oU -fi.-.+.if',

.i. > • o. il
■•itH .in.i-,1 . ■ < -u-/..!. ač í ;•
'0,1 '^-r’nZP° '"'tf-r IKUT C*0» n-
I W í ,-»•*>■ ílrfll*- , . i-* !i.Aé

* . .1 o .'IÍ*| IMJÍJ--
' • : «é rftí p-i.

. •" ». • cc - "a sioo. 1 .ypY.&'o
jWMir. ,.,1. .Micw [yvi>-« vrhl
. *. ja,
oi.MUtKO/ ; -

• I.' • > • r._ , Ir. • l' CO rp.

I .1 ,;:,v*i-r*-c/1,d>,l4 
'• D’í<-J-,tí (wanthi-;o p

1 ‘‘ -o.'.--!' fi» i*use oůcpos .vrJ»:ť 
i v4«nt >• •• . •íitfoini' r<oc ca;^.
11 'ů / iti. tcv-ef., i-, ě •.

íwa-.a-oMrtMaifc,
1* -j'1. >, dwi -i ocp žAaíi-jif
. ' .'Il<.ll ’ CVÍ J !<>,-. o- rna-a-v; 
rt:> 'Ci r«.*V’J-*i accr-11-ir.. Uniy ;v4«r0i» 

t ■ ■ .
II o /I|. y.nj n*vaa-.r TWt

:oi‘o. .» ., -.„r o.« a*a suL4-i-,
If

■' *r:V-'řC(- * . í"'l-ií."-či; «.

C!*n«.. í
t<w\? vlMWIdm n**l»o pcoM/ovB-e!.
•‘i .o'r'«*‘»'

" OUA. I o<".-i»- vai. iv^íl.v , .u

'«v K, p'6vr.J*n
Í-O: JI. ,'i-j-oaDUl 

•-• .< •• ■ • notl, ya,. . .-,;ir«
J'. i'* ''i'- iV-j* no i/.j.p

.(k .f,»xc«J'.Bie- ' ■ l ..j. n«.
-"^l. .tv - • "•í;o ^

i’*- '.rc >’ciVí-dvA...»'..** y;-«J 
'li/ťnittviTtfJr,

■ *’"ii)-.|io.'.ifr„(i: (.
.V Vi ,.r» . mvv.-j.-r-i,
■V'||IV

. ..?•< -ei/. Mi>»n:»u 
•n. •1'M, J- - If .1, II.T w-»-d|,;. 'S 
i«SO

Clii-Ci 9
2vUill» v—torvovor.i pro po,rtl*n. .ylj-anych 
prořpv
1 ArcMlrkU. pro;*klanu, mí.ny.n « sio/ctm 

let lnici čnm ve vyiljivbí. /kaSeb-i i-*!#*/, 
crdifikacn ‘poJeťncM>
ň /i. . *,Oe a -kcía.-.i
-J•-.* • ••» *h*Imj .Scat
«lr « v j. .*. -• 1 oci- j-> l«- c-.« i.
•a.-i-ivW,-ít- r-.p>4stt~4- :

1 ».t>' /j 1 otírá-, ,<^1. ( 
i w- • I •• l*. Ifi . Ik^c r.4
<-.n' 'U» Í «. f - IJ.,1 nv l*u'i 
11 ů* m-i■*' Wi ■*•,- u:-^v.r.
o- v, -T »i.: , v,. ,rcUl*P. - -la-Plev/fc-v*

?. Soboli In».-c; oon*<lcl mai.iku
1 ,t,r to.*rvv-9v.r / ni 
vv "-.Iti o.-. <.. <»•, . (13 ,1'., .. .

h . CWT1 ,M.-.||. v ,-rf.K |~.
« » ’ OC -i f li- fc . OuJCl»,_

•-".ve- I..UI1-;.
•r.f ic m f.-k c „«i *;,i*p .. — o»'

1 V> ' • ’8”.. 1ť'l cr-,.-1 V--" 
1>XŮ •■*-

3 noun

*’ •si^n 5* W-itv -u i.v*"o -a ďán>.i r» 

r‘ «*■’ -* fa- c v.WJ(iBv»i«ř v 

-í- hj r«jco :t *i<- ujtiaj’-. .
r,c p-*. 1 r> j^.id- v. i -. y.w "i«?C 

ťftne ip*.-,
*! Dimbirci

~ ■' »* > - I'- V* I. /*'*,. -4
•v r*,- *•. _
O c.-.ttnuÍDi-.- ;iso

•uč ■ X íl'ŮSit~**ůj l‘c^- -'t>- ctí' i 1

l.***ara
1 *im :-a. j*i #'i 1 i>ca;;u>>c*B!vi.

i.v,^- -r. r*1.. *'.iuc sp--.*',
.jMw <*'•*-! p i’«ror,cctsoo •'•JŮOClc 

es^J e.aIr iub..^:ob> .• s . ;
- .-ů-ií-ř.

5 Imo.Venínl »pr4ve-
e 'V j pij,, wN:-<-

,avi .i«-i /..n- ,u, ,4 rw «*>.. vil
n„. V0k«n,'hc»D*é.-.eíBÍviXi .*«,. .

a top. Bix*i 5 >*»ii/'a'n fu*Mce i"ici 
• 'i..... - *.>'« "‘X » čn-~- fiO: .v.rů.i-.

Článek ’0
ťécoí 'Oíili.nl pojittBni 

Ospovědnoji 1 provoní Kanceláři

i-.víV-i m .•nor.wlakt - i-ji>.,4xkis- : .J.V-e- 

'1* . v-,Id Cl 1

a ic“i 11. •- >*.. a p . r--- .rfi.ar,;i 

, jii ió-w |ruv»«
t' I^lnr ic." i.v,-or

li'. I p.Va^on.C' p..A'0»,*r 
•) «*v3pr.ú;..-Coi,f k v...*, o^a. «j_*

«£ií .... .•(■•cm; »i.-,i 
n-árj-r. ..t-cnrnn -oí-j n.»j * .uri -r—i 

1.; ce^-^ti li>t.:N, -v. ,0 C * oíi í ps- (

-v ;: Ifj-Wo p! .VV C* j.'0 »d-u a j

t . jcůi '/> Ir.
ca>‘«l> l. r* ll-lr);i v»* | O _ ...v>

{.«T«IP... I*,in n v . t*f>

Keklaa, ícn«volnleh po|iílo/ci' při pracovních 
•jra/ueh a nemococh / povotéo.

OWcn.íť-.i řJ 6 paii i. par c, v-j.i /PT ip. 

‘•^v .."íTic TBH--ÓUJ «Aaj ./,>.i /p , 1 
.n» «!.•. <',.•.-jriMr/i .c. ptr ..-1., 
n*-'", rír*«‘ ■ o^le.> a -írirň-f-
m«0'n H‘0 OC. V*n*-o l.Joi -lir. ...

f nupica, »<"/> jcr^- .^r Jil
P-. • „'IV !«.. ř'iw*»ar .•;» .u.w ..c k>cn-- 

s- V vřo:r, .v< v •* ..‘fííiue z&xot p -if- 
■a'.'.'V| a,-. - n ”voi. • -o '.<# i <»■ 1*1 pit 

ďdřu nrr -m -ti .* £.:■ -/ n 1

Poikcíidi W.CI pvevralyeři

‘ich.*'f .,3a 1: co.!, i y. • ti,,'.. /p, f*

-v*’-' - •*•«■ .a jaK-c,...*

. -I. ... F*
r»J '.V .rycn**' O p*otol- f TW*|I tec * I ,

.• I Alw ťOW.
•Ofřr l.n . . .X , i.

•* . '• _c^’ .W, J,/
.1 -W v 11 V-l lil, ■ ... •' . .. ,,

* | • . '. • I-,' p VV. tliM,| t
I-M—'. 1„ m
Vf-.awM,
r-1 r«c.ř.--. 1-- • :■ -.••oioa-.a r- -•

n trJMi *! . -itM- ... tím. r 1 ',1 ■ V-.r
> t i~t\s n ?i voclr i' . - -vAvrd. ; 1 -
'.*1 ■•.••' f • ..1,1 , «*- p ni
r»-:> -i'«' nfcií ru>u.'(la:it|«->: ..ison •.

•- » *

12



Smlouva o dílo - restaurováni - expoziční přípravu letounu Douglas DC-3A

CfUMili Poj«l'o'n» *.» 

Gřn«’rální rrdifrl>fv{

fcl-hrati-la IH1 I2MI J <>»U

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

Cl*n-» 1
-■Blf-VK ud;>,<"4 03 u»!wk»/o'< u i cJst '• 2rii
j 200*- £’ °řírir     r.a oj;ij «ktw. ;.i

«koi*í /pJířBfco^Ou Ml ,/«•>• Nisu r.-iv

-.•o .. * vťotrw 7a1i*a-u b C-a~ Mmnai b --
iT"*-*.ůís*o Sw<i n.-ccskfi Ďtoti R.AK3

a ' ^itut O ■ ou.‘mi Srtn*>n :■ Ce'"6 tfcry 
•A.-ťiJcm a řKA", A i I n

v o c- vau*uK--n flans<y:*t iiaf- k
?a ftansi', -Ví í*tn*'A ut-ób po aío.ar «ut Ma, * 
-aflnyrr fiwnam f --op*ké //•»*,
UMOU

Cla-«« 2
r-. .r-» .ltorr 1 i*>vt*-rc -couoe t 
. ůWttSu MiW j E«Jln rcc un»'« O r~fctfru-»c 
■o.iŠAriBhc rwKt «««r. oscn woí'# «' »\
«te--0 «*>0»í *-"A’ rt'~i.oj-:i-ch'ra. *r/ nroM.
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Smlouva o dílo - restaurování expoziční přípravu letounu Douglas DC-3A

Pojištěni odpovědnosti za škoau

m

Genmili Pojišťovnu a.*,

grnrrálni řcdítťlulví

Ri-l.ltnitl-ka 132

12081 Praha 2

f.oská rřpubliku

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2939506388

1. Všeobecná ustanoveni
’ i Vzájemná oiáva a povinnost se (Id příslušnými ustanoveními zákora č 37/7004 Sb o pojistné

smlouvě Občanského zákoníku Obchodnic zákoníku. Všeobecnými pojistným podmínkami
oro ccjišténi odpovědnost: za škodu (dá;e jen VPP O 2008702") Zvláštním: pojistnými
podmínkami pro pojištěn odpovědnosti za škodu pio pojištěni profesní odpovědnosti za škodu
(dále jen .ZPP O 2009/01 PROIT). doplňkovými pojistnými podmínkami Evropské pojistné kryti -
PROFI (dále en DPP O 9C3‘; a ustanoveními teto pojistné smlouvy a navazujících dodatků
k pojistně smlouvě

I 2 Znění pojistné smlouvy ma přeonost před ujednán.m výše uvedených pojistných podmínek
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Smlouva o dílo restaurování expoziční přípravu letounu Douglas DC-3A

2. Předmět a rozsah pojištěni
2 1 Pojištěni se sjednává pro případ zákonné odpovědnosti pojištěného za škodu. Kterou způsobil 

jinému v důsledku výkonu profesní činnosti uvedené v této pojistné smlouvě Ke které je pojištěný 
oprávnén na základě zvláštního oprávněni dle platných právních předpisů, v rozsahu 
a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a na základě pojistných podmínek 
uvedených v oost 1 1 této pojistné smlouvy

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

vozidla z hlediska přezkušován 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 r.a zaklade 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 oprávněn na základě Osvědčeni c akreditaci č '49/2013 s číslem zkušební 
laboratoře č. 1128 ze dne 28 2 2013 a Osvědčeni o akreditaci č 52/2013 s číslem zkušeDnl 
laboratoře 1103 ze dne 28 1 2013, vydaného Českým institutem pro akredilaci

4. Územní rozsah pojištění
Česká republika - dle článku 5 2PP O 2009/01 PROFI a Evropa - dle DPP O 903

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

pojištěného za škodu, ke ktere dojde
- v době trváni pojištěni
- pokud škodná událost (jednáni nebo opomenuti) vznikne v době trvám pojištěm
- pokud nárok na náhradu škody byl poprvé p semně uplatněn vůči pojištěnému v době tn/ánl 
pojištěni

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

5 3. Zpětné pojistné kryti / udržovaci pouštěni návaznost pojistného kryti z pojistné smlouvy 
č 2934349503’
Odchylné od čl 4 odst 1 ZPP O 2009/01 PROFI a od čl 5 odst 5 1 této pojistné smlouvy 
se pojištění rovněž vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, ke klete dojde
- v období od 1 12011do31 12 2012

pokud škodná událost (jednáni nebo opomenuti) vznikne v obdobi ' • 20* ' do 3‘ *2 2012
- pokud nárok na náhradu škody byl poprvé písemné uplatněn vúč pojištěnému v době trváni 
pojištěni dle léto pojistné smlouvy
Pro určeni nároku na pojistné plněni je rozhodný rozsah pojištěni sjednaný * počátku pojištěni 
dle teto pojistné smlouvy
Vyloučeny z pojištěni jsou škody, nároky na náhradu škody a příčiny vzniku škody, o kterých 
pojištěný v době jzavfeni této pojistně smlouvy věděl nebo musel vědět
Timto ujednámm dle čl 5 3 teto smlouvy zaručuje pojistitel návaznost pojistného kryti z pojistné 
smlouvy č 2934349503 na kterou tato nojtstná smlouva navazuje
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6.
6 1

a)

D)

C)

Limit pojistného plněni, spoluúčast
Základní rozsah pojištění dle ZPP O 2009/0' PROFI
Umrtpo|.stneho plněni pro základní rozsah pojištěni S Kč
Spoluúčast pojištěného na každé xj-stné události C % mír 1C 000 - Kč max 50 000 - Kč 
Lirrv- pojistného plněni sjednaný pře základní rozsah pojištěni vč výše spoluúčast, f^jiš ěného 
na každé pojistné událost: se vz-ahuje také na věcné /ozšiřenl pojištěni nert-li nže uvedenc

Odpověanost z provozu kanceláři (dle tl 10 ZPP O 2009/d [!ROI I)
Limit pojistného plném čini pro jeanu a všechny pojistné událost y pojistném období 20 /o lim 
pojistného p;néni s;ednaného pro základní rozsah pojištěni dle odst 6 1 tohoto č.anku 
Náklady zdravotních pojišťoven p6 pracovních úrazech a nemocech z povely

(dle čl 10 ZPP O 2009/01 PROFI!
Poškozen věci převzatých (dle čl 10 ZPP O 200S/C-PROFI)
L-rr.t pojistného plněni íini pra |edru a všechny pcj,s:né xUM v po, siném období 

100 000.- Kč Spoluúčast pojištěného ra každé pojistné udalosť ani 1 Ouu.- kc

Vso°adu Tč!P7! cdsth3 ZPPG 2009/0’ PROFI celkové plnénl pojistitele ze všech pojfitných 

událost i vč náhrady nákladů d« čl 3. odst 7 ZPP G 2009:0’ P^F. v jednom rocn.m 
pojistném obdobi nepřesáhne dvojnásobek lirrvtu po. stného olněm sjednaného v čl b . oasi b 

této pojistné smlouvy pro základní rozsah oojištém

6 1

82

83
84

bb

Pojistné ^staifov^no^rzákladě předpokládaného ročního objatu ujištěného ^P^^tné 

fimno«ti a v případě jeho zrněny bude aktualizována výše pojistného pro příští pojíst e obdob.
dooatku k pojistné smtovi. kteiý připrav! pojistitel na základě informaci poskytnutých 

pojistnikem k výročnímu dr pojistné smlouvy
Pfeopohadaný roční obrat č ni 2C 000 000 - Kč . . .„aw.u
Ročním obratem se pro účely této smiouvy rozu™: součet všec.i hrubýchi přijmu z dMáye 
a jiných plněni které pojištěny cicdai cdbératelúm. s výjimkou výnosu z . cenc. prodeie podnikl 

nebo jeho části Obrat se počítá tez DPH
Rekapitulace pojistného 83 122 • Kč
Roční pojistné činí 8 312-Kč
Obchodní sleva 10 % 74 810 - Kč
Celkové roční pojistné po obchodní slevé:
Pojistné &e hrazeno^v mčntctTsplátkách které jsou splatné vždy k 1 * každého rojui^ Sjednané 

hrazeni pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období Palba bude prováděná a uče.

Pojistné**?a obdob od 1 1 201^ do 31 12 2014 je splatné na účet pojistitele 15 1 20’4

9‘ P^^r^^dodatku se sjednává na ooou neurčitou, s ročním pojistným 

obdobím a s počátkem pojištění dne 1 i ^014 00 00 hod

PoMz^r^lse^převzal a před uzavřením pojistné srnlojvy jsem byl seznámen se zněn.m 
a obsahem pojistných podmínek jim ž se pojištění dle tele. pojistné s^ouvy ř d« a ^jsou 

nedhnou součásti léto pojistné smlouvy a že jejich obsahu rozumím a s ..éjich ubsahe

Dáíe proWaáun ?r ni byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy přesným a jasným 
^sobem Písemné a v českém fazyce informace o poj.st.teli a nformace o pojistném vztahu 
iielSu $ 66 zákona č 37/2004 Sb o pojistné sm-ouvé Prohlašuj. že uzavřena pojistná 

smlouva odpovloa mému pojíš němu zájmu a mym pojistným Potřebám které jsem vyjádřil
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pojistiteli nebo jim pověřenému zástupci - pojištovaclmu zprostředkovateli před uzavřením 
pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn
Jsem si vědom své povinnosti pravdivé a úplné odpovědět na všechny dotazy pojistitele a uvésl 
všechny informace, i ty. které se míjevi jako nepodstatné Beru na vědomí že ph porušeni těchto 
povinnosti má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit snížit nebo odmítnout pojistné 
plněni.
V případě vzniku škodné události zprošťuji státní zastupitelství, policii a aalši orgány činné 
v trestním řízem hasičský záchranný sbor lékaře zdravotnická zařízeni záchrannou službu 
povinnosti mlčenlivosti Současně zmocňuji pojistitele resp jím pověřenou osobu, aby ve všech 
řízeních probihajlclcn v souvislosti s touto škodnou události mohla nahlížet do soudních 
policejních případné :iných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy 
Zmocňuji tímto poj stitele k nahlédnutí do podkladu jiných pcjištoven v souvislosti se šetřením 
škodných události a výplatou pojistného pinénl Beru na vědomi 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 že jsem byl ve smyslu zákona č 101/2000 Sb o ochraně osobních 
údajů, poučen o účelu rozsahu a způsobu zpracováni svých osobních údajů že jsem byl 
informováno svých právech po povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním 
údajům, Jakož i o dalších právech dle tohoto zakona
Souhlasím s tím, aby mé adresní a identifikační údaje byly zpracovávány správcem Generah 
Pojišťovna as, Bělehradská 132, 120 B4 Praha 7 Česká republika a jejími smluvními 
zpracovateli splňujícími podmínky zákone č. 101/2000 Sb (zejména pojištovacimi 
zprostředkovateli), a tc zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činnosti vymezených 
zákonem č 277/2009 Sb o pojišťovnictví, a to po dobu nezcytné nutnou k zajištěni práv 
a povinností, plynouc ch ze závazkového právního vztahu, a dále oo dobu vyp:yvajícl z obecné 
závazných právních předpisů
Souhlasím s předáním a poskytováním svých osobních úaajú subjektům mezinárodního koncernu 
Generali a jeho zajištovacim partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu 
uvedenou v předchozím odstavci.
Dále souhlasím s t:m. abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabídky 
pojišťovacích a souv sejlcich finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo 
nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali 
a soolupracujících obchodních partnerů kontaktován na mnou uváděnou Korespondenční adresu 
nebo kontaktní spojení
Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o sjednaném pojištěni a o případných škodnýcn událostech 
ve vztahu k zajistiteli pro potřeby zajištěni pojistitele
Dále stvrzuji, že veškeré mnou uvedené údaje v této pojistné smlouvě jsou úplné a pravdivé 
a zavazuji se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny 
Na svou čest prohlašuji že jsem oprávněn výše uvedené prohlášen učinit i jménem pojištěného, 
je-li osobou odlišnou od pojistnlka Pro tento případ se zavazuji že seznámím pojištěného 
s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek

11. Závěrečná ustanovení
11 I Tento oodate-. nabývá úč-nnosti dne 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. Generah Pojišťovna as dále neprovádí šetřeni 
škodných události a výplaty pojistných plněni Generah Pojišťovna o s má v tomto případě prdvo 
na pojistné do konce pojistného období v němí došlo k zániku pojištěni je-li pojistné stanoveno 
jako Jednorázové má v tomto případě práva ne celé jednorázové pojistné '

113 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních splatnosti originálu, z nichž Kazda 

ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení
11 & Nedilnou součást' tohoto dodatku k pojistné smiouvéjsou 

VPP O 2008/02 
ZPP O 2009/01 FROFI 
DPPO 903
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11 5 Ponstnik souhlasí s t m. aoy pojistitel použil informace uvedené v teto pojistné smlouvě p:o svou
referenční listinu Teto prohlášení je činěno ale zákona č 277/2009 Sfc o pojišťovnictví

v platném zněni
11 6 Tato pojistná smlouva může byt ménéna doplňována nebo upřesňována pouze oboustranné

odsouhlasenými, písemnými a opis ovanými docatky ......
* 1 7 Obé smluvní strany prohlašuji že si pojistnou smlouvu a dodatek k pojistné smlouvě před jejím

podpisem přečetly že byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich vůle. určité a
srozumitelné, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinaK jednostranné nevýhodných podmme..
Autentičnost smlouvy / dodatku k pojistné smlouvě potvrzuji svým podpisem
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iiiiiiiiiii r.rnrmli Pojišťovna a.s. 

f.rnpralni ffdhrliivi ISO SOCI

Bíl-ltrarj.M 1.12. 121104 Prah- 2. Crtká rrpui.liU

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

I. Obočná část
Článek 1
Úvodní uMonovenl
v íVosou</cmo penízu oopovéd-cvl za !«oa.

loort Sfodrftv* G*n«*l
Pojilo.** as k sdem Bttarvedak* j 33. w 
?. l?0tM G*«í moU-lka .flale .«n -poptán 

Pň&.-r. Škodové. pW /Ikon t. 37/?0Cé 5b 
o peiamů srn.v*. v platném znén' ;<iie Jer Va 
tor* cbčinský /Jkcnk a cstatni obecné závadu 
P'*--' pTodfMy české fe&-Mkv. tyto ví/obecnn 
pqlítno poorvríy r»0 pcyWfir. cdpovtdnoab 
:n i (VT« O KOfVO?! a peřina smlouva

■ Ncjsai l nékteré pravá a RmVma* íKastnlcú 
DoJ&én jafcoi 1 porny a dc*.-uce upraven/ v po 
plných coíkmv-dtíi robo Kjfiťů smtauvé. 'kí 
60 ZáKOnem.

’ Po*íf-*s pcdmrtny tvo*> noolnou součást pajeane 
am larvy.

Í. ItexrSr. poj9ine smlouvý |txi rao*aza-«3 ustaro 
verm pcystriýpll r»»r.nřl

Clsnek 2 
Výklad pojmů
a’< *C-#y ajwlitínanwm pcfttért f& wo v,viv- 
COJTŮ

.1 pojistnou smlouvou o smieuva o fraoWch 
sACaicn. ve stera so pcrist ifl Zé.mé’’a zavazí 
v půpMé vW«j postře události poskytne*/
« nea-anlm rozenu DCptné (**> a coáslrA 
so :er«» zavazí* pra« i>*sine: 

t pojistkou |e potvizcn pcjislílateo uzatfan tas: 
né řmlciAy,

tj oojistníKem y> osoba. ktwa um^oů s teátre
tor. pcfstncv azreajv*

ci pojiltčným je cscea na md ococ^jn&ai 
z* iM&Oi se MfCtént vzlerue. 

el oprávněnou osobou ,e oaoba. «t«o v oůseo,. 
pcjesneixtocr.; vmlgte n&Ok n» pojntrop-ién 
Opravnánou osebeu |e oofétany. pokud právr. 
P'**» "ebo PC(*tr* smteuva nestanoví -nat: 
nátva j- tkooy r«D pojs' •« pabcajenán-u. 
DC*orany «*** prftvo na pc,ttro pWo. ptco 
PClWtltf rarrá
pojistnou události p vznk cdpsvůíncsn pe£tt- 
noho /r íkodu z čtu-ůtí nota vzta-u jk«doneba 
* pojiur.d snlo.vú jesltóe řou suiid.v»> son^v 
DOOtW*v. S r.írvj f. vzrik poxévcst 
pojistiinc poekytncul cofetné t/niW;

3! pojistným nebozpoiim je jeonáni nebo c*>c 
Cí^ia^éno. nBsis3-em múza byt

/znk Škod/. Zí "J pcň6!éný efe praviích Wacpu' 
odpova*

•" pojistným rizikem |e -rwa ptavdípodshnos* 
vz*»ku tC'S:-<í .«3iU'?4- vyvoláno pf*s'r*,Vr> mtňi- 
pe6kn.
pojistným ii|rr»m je opníMtlnAp.'daba oflv> 
ny pZcd nádoOt/ nohotíii ukuto‘/-c*h v,vo»rw 
poýstfvn rooe/potir..-
pojistným ie /a pt> C:*n.

*i pojistnou dobou ř Ccba. na t.,V po)ít«i,
SjOdnáno;

’ pojistným obdobu' 0 t3so.n ol<xu> donxinoa;

V P5f0í'4 tr-l0uvé. za ktne íp pbt pojilno 
e*J/»|né>|UXU |w 'uft hi-I v snotAii 
íjadnéfoáuk:

mi bifným pojistným mi coistné staro ^re za po- 
tslrxí otx»oo:

' ! jednorázovým pojistným o rctstne stanova 
za cAiu dob., na kt»ou bylo po*4léni a*íiina

■■ pojistným rokem n coba. k:<xa zsf-na h«« 
v 'X.00 řvxír cro insidnrsho v po.istrVi arljuví 
|R<o poíai» (VfiMrs a hcnfi . 00.00 nodt t»>- 
kie»y se svým 6-ifn s*wcMe so ctí- počátku 
pojité'' takový (jon. t/Csdia-aror.
'O DOéfcrS" /»*• v "'ésa:

p pojUténým Škodovým )e poittlr r
ie nsřvaOj Sv-xf/ s-zrwíé v o^tioO-xi pojslnd 
udAboii;

c. ibodnou události ja jednán’ r«y> cpcn aii/i 
pofttíflnéoo, .Mitn? následkem je vr k 'kdy 
ia <woj požité^ do ptávnWt ozedc&ů ocjaw 
oi.

'I cznámofUm v/n*u pejstno u-jaíoet .« donzčen 
Kktťi vznbi' ;kod» zp^Mbtsn star.jvurým 
pcest^cloni.

1 i vtconiteobnym pojiálénlm a ppjířřr.. kio e 
vzrAá. josttíe *o..»vn Ittj-ú pojaináns piriv 
;■ dvou ixto v<e pinfitér. •41.3* pqitSoolir 
píťřárirai M.psínou vyi vmW# ř>'Xty. voxx, 
po/Siíný odpovidšj

t: korwpondončni adresou ríaStea"k./K> 
byditfi nebo »ntó. poX jnfi kvesa p&wrnl 
sriéio‘'3 rojsMei. na kt«‘ou fo>sli'» />radf / 
Oonjdu.e seékotcw piwmnou kóroscordsr a Ke 
zaslann ta ad>ou: je spayefwi
•*c« Ooruto . v j/pad#. íe je po/azsel wiito-i 
loko ktratporriaičn aderv. osol*/ odi? fl cd po 
jstnf-a ft pojifiínSv,. nanese pe-sttd ocpo.^J- 
rošt za disioo.> ctynzuo z ikioyďťv crocíorv 
r' pčMan kírecpc>*ocnca rr«;i témito osobám

v kontaktním spojením <e tftctccirju) o-mrov'1 
nepc t-é na kie-o p ucyt-’ tel ccriivč* 
zaiUtl 5.3 sdéiattf n«» natSdky.
hrubou nadbalosb j«
- .odriéri’ nsbo cpoTuruti. pz, wem ir-jea

bý! 5<ixr. pz«s»í*3zn netc cčo-.é-.ř'
s pu)ati!fe robo pojfc^V v6d« S mort o m*
'4d£t. .‘i pň takovém pVň^ nebo cpomarut 
Skoda riastene nebo múíe nastat, aw b« 
tWrvVenydí nflvodl epoiísal. í« mvwtfiirw.
(byi h .ojm vzrikan rromriťn naL-> 
m. ji'| vzri, byi nossetný.

- znatoi! not» S»«3l'AJSt vyrOMrWrio
ivivt <*xto'-'-io ronil m- on-nvViu1 ;Wai 
•*bc vykoiviwrié ihrosr. něco «řiSn' a c,’Je 
Mfiiovt vadnosb 0 nff.bodoc«ť! z^řevj nfatro- 
lů * pomlček 6 iiostnů k činroot, .■/»oW' í. 
dodévce pouZztých.

Článek 3
Vznik a trvaní po|ltténl

Pcjfctnfl ťrioiz.0 re io#vt<ria dno^ !<,!-: poclpsu 
obiiTia Krívvnrtti stranami, n&rk-l oed.vir 
Poptnd szMojy-a ie ur»>ana tnké 2BpbMn.m 
toolr.vio ve v,4' <a«?«Vi v tuy"*.j poc.'rvi 
urtouv/

í •'ftílén vínku pvr jn anerr’ ío -ísitin poydtnz 

smlotkv nedTv« Vlak drorr uvootkr/m v icww 
«nlo <vf ,zko počátek po(*t&V oerš-l uyednáno 
. ^crat^ amkwvi ývk

1 Po*vd ner. v t»ig:rd sira* o tteevínu rr^n 
tť pcýStírťřBt nro. nec«Cltc»j • m»v. 

cbdobřn leden rop,f'y »0<
.1 U'’(UY..«V ,-A.cna Lprzvcto ďe-uíco wíiir.- 

•* dCs^ík'. r-yrva^r, cejstrpne w pro toto 

laiaSrtrvoouZil

CiSnok A 
Záruk pojlitérv
VWáe spůvMi ster>cv*>^í1 zíko-.cm robo irv» 
pram»n pfedaay pc«á’ř»a zanká 
l uptyrotim pcýtínó dcoy o>1o t S)»>~anD roptíín 

ra dot*i jiditou:
? dnem Wáikr po rrvwmtm urtynuti »»>y 

slXTAWií rofeMoiem - zaptocor/
d tfnelo Wý*ndho r«o jnnn zasi. tato upomn 

ka nkus cosabovw ccozomirl na Íí-U, [Xrttť-. 
v t/fk*36 nn?řpietf*ni oojat-W<

3 At»3c*5 pcyRídn noto pivstríka
i don^mocnezrťocatyTn.oZeouiIvririT, 

pcvkl-fbo obsob'. P3*dt#»i 
pqotrczo daob

t>i divočenou oa ? růsktú ode ov uzavčco pn 
jstné smlouvy. 'ACd«<a Hutá |C nvnr.irv- 

pqlétén w^u,.
txníčsncu do 3 m4»'oj ode 1I1® rnrt 
oznámen pqistr» uMite pcj-.:if> 
Vypovócn uctí pr. t mase «im n^ywjwr 

pcttóřr.' zankrvi
<1 doručenou co 1 “lésco ode uro /,aat> 

;owt-óno rfrAn. r»«o cd p»r«TvWk-o sdSkV'
Jo d-íio na pqrstne pnéí r«wr.„a. 
výporiic" »«tta jo • mis c. p."' Lavxérn 
PCft1* zonvr*.

*' ocvofuVu uo 7 néslců xl uůnrvidi t»«yr»>. 
Iftftfej. •:rřy'ii ilcAo k roz5»m odso-irt
rostl PdrfUnano za íkoo.1 neoo - 'CJSčon 
roíMT-i nátvady íkoty. Vřpo.fc-n r.ita
I -vmuilyyanp^i.a,*™

1 od počátku odMc^aím od poyatnn srriOAV 
poíaUtckvn ’ tK&u+m. / oCwdj »ť amyvrki 
Zákona

5 iSror. ocív>i«» ozrarez" o odnti.i, ppýmriBI - 
í*n&»' DC*sNcií.r : di/cců ve s-rr/Ski 7čkn-j

6 wpřriM»n ix/stnfbo nesouTMEŤI cestitr-1.
se Ztmťocu syfiz |X»i'r<Z-c na CdS. pcjbl-e ctv» 

t> *- Mé'1 > svC(rworitf pqatite* cc
t mírní* učte dne. .rjy *0 o Wbovama zmini 

vy-n POj.nťinri- <tor.•**>•).
. dohodo*

v této (tenorů (IMS. 0,1 uco" o.arnik zarvu 
pojilér. aZfCact wa^—zd- ,ycv-8n 

pirzslitůl^ oprávdárt k piWTočrK wn. 
izčerům-J poéalnfcov. poi4t*rů~ii; ncoo 1 o->- 
tčaatnfeu pojitá* p-cojt a.3J«- Je rasy mm 
w tento učdýVů, do 1 00 jizXi ” ma •-
r.i»0 Zasrévťur.lk^ttorsouijs 

f* tran ktxkurau remo/ííh r tifi-k;
' <®c sn',4v» Ato nebo zamcruSr (.•.nmc 
U -W('" k/**•!»> . !>o nednotatřk fr.wt«,

PcjSieuni« . .« «m-/- .í.v.fci. is? i» ra iViti* 3. C...J wz*i - j.,nan> v c. nc" 
-A atawew oc CZatwsaes .n.-u.(0,. iPÍ 15, *«SWu , r»'

n-.wi»u. o*r b .'1.JK4 w>
< * z.
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GLT

Crnrrali Pojiilovna u.* 

f.rnríilní íedicriMvt

■U-í budí*,i . U. i ni 1'ruha Z. rvj>ulrlik.»

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu 
pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu 

(ZPP O 2009/01 PROFI)

Článek i
ÚvcxSn/ uelencvcnl
I 0(8 ! Ot“iU'~a DC-.S'ÍOi li i*0O.

«*6|« ťfc«.vM. p v ttovna i.y |«<C. W.4
•fr* Škodové. iia. s/trJiéne utlarcvtn cákcrta, 
v&cbccnC poromó pocznrfcy pro rcfC.O* i -cpo 
váOtTfc -a Skoa i ,VPP 0 :orJW?l i> V" >• A-^v' 
rors*wpoO**il<y

ř irf-varJ 2b** 0 řOOV. Ot WCFi jkv nárt «ofta
j stanov.«*> o 2008.-02

Článek 2
Predmři pojliténi. pojistná neDezpeCi
Poilfr coáo lécMto ZFP 02005/0- FflO i^w jen 

VrP') se S1ů3n6-a c/o p/caa ot*-.-v&orcsn
OOfitřrďO 23 ik«XL. KlCfO- 2DuSÍÍ*l *SQmy V 0Ú 
1 (v*«, vflcrt* pteteml ďthíI isvedene v popíná 

ku tómd ,* rirýiiA*-/ m í«oťJá
ln*« Opravnln' <»o Wi!''yOi r'0'.* '<* l*«**sij 

y-o.-w. b 73sMnovWiýen irf»i*rvmi 
0>8.«v*v rVear-sy

Clinek 3
Vácnýrozsah pofSUnl
1 ’ pVMl' < odpce«o>" -r- ?r: V/.Ou m.«

i -3.-- abv 2n nřf.E ecp#wm tSwaOJ «■»:*. v.-r*»u 
ló ÍNOlft. Íďaw ř«bo vfio |«1GT0. r'"*cr\.i toJOu 
irantn Moct. . 2-> Měrou pojSlí-S' oct>Cv cň cca* 
C<3w--cn i/edotó w rttwftíku svita Jr/Jter < **Oc 
vroflM jvtWfnft-n « rf-stne firtauvá.

2 fttĎrtMjnay /nlerďTřHiiusnvart p|ip.*,v*
Via-ír*&to<ta vyplývaje íiattcik*..
Stoox *vj :>*.» '««níi'n řůssne poSkoze* S.
rcí*076r. -(.V:,-. Wottí i-zrOv4*odotí/nl/

2 séteswn roíiíccc-v a poíko/wV Mra*
On l'<j> f !*«<».> '*.Ot,*v07r‘ Ví [io«'n.*.i • náklíí!.

7 jff unit. catW''.i i <*,’-il r.i 7řira.a»'j
oftí. reíko.-er.fío r?(ý*v< nart*»

5. í“c«,u r-, véci se ntfumi pt*ffc07«n ů Zf>i7«r.

vén nps-iréfnaníTikoci řpníko
C- cníffx r4 víc. "?*, D!>-Vrf&

4»n Ítnua. kioOpí ta.pc? Víc . -4ci se 

c<pc*rt\íur piy.v". jemiO c<C'r> a
Číslo- fnaric4 íkodsu te 'o:u~< iKO* -io-a 
. a; (>w. tb i“ctív na ?iví/6. 20'<i\- ••«<c --F-: 

i>c1dl •-•wCr< $-;<>. 6© -a»<vcm cc2V<Ho/iV-< 
k-adoí nebe b>-p«? Ce*v*«

6 .? oODOvA^oti ze f-<.xni •"* poF.:«r»
r>6.o ífv ía nji onýsmo. wxwBkssii s psjaina.
• Gíost utjbiIi’.
« na-a>-'- OC"*^i. i- výi* lailt* corr^, 

aflvckťa v Jw**" 'i/c a POen 
lyudvxtíwian.WSoiSvonf »ear-«- c/cn 
P^lřrWVj

i lektaiV ottaní-fhosoxrP í • /«•• -> •• 
»aai4koOy oc*.J cyc nu'M- «i fliiV- 
. fdlv*WOk|ipOi'.í:é«hO 7tí *MXÍJ n*bO v.M 

'.‘Wy H polil* r. DCV-íft' f(Co nů».'»C»
>.iJ- b iť*e C--ív'>.'v. ;jnt« pen 

p. V.to*>x> . 1X10- Í2.'. " .yu-1 
r 1/OHŠlS

. r_v» », M *■ 3 'J> !ia ÍOPO^O.JI 00 l • <u> 

l tťvíio nnftn a -JicJ r- r> prv/ -*' i>*.

Jrn: i> « xJ K|«ínvcan*

■ íyosi. r . v* v«* 0 MOftOÍ «w'.o

potícrcsll uoJoní nv pnitf (dam . 
s > ciUlcíicyr -X»tr> rs DOSk.tnul' ix^Sintí- 
ho

». 2 pefétán odpL'v6(7iOM>/j Ikodo ma poMlnk 
-ri.n pqj'íf>( aáls přiví na nttradu 
.•a:cn "»<a2ú. íSf/iactMacýTt wkio, su»c2.'~ 
odolní yyntfoZana níloaoy. ro^mk ^oho 
DC|á(4r ý vynaoJA
M •>^'áce"( ví"*o třrccstrocn* "0/1-. p^cí

níwtttoslii
Dl .-tnmért fůsc;«C ií '^staí co (sine ulatoyi 

cokur! • vvnatíc* l&eMo ".í-.3rtj Gy1 t>0j3tr.'( 
5pcžStéř> pevw.

iň tfCfCCVMinú l»07O pcýBtfVXi otíítasl o
tovtojová' 1 Bl>.. k!Í/ ty 1*2 23£ůfv C^W' .Í'
»ť vTnta, poýJlní udfltbWl OVfiíto nev/w-M*^ 
d 'n.íné oom» ri-C&r? necylomoftic v2niu Skoa, 
ixvif^ "'ýn 7pteo0«m

• ?8“hr#tovat3 nMady >vaí oqftMel flo wSe IC**
1 t 1 ..> pcf-irn^o w\»r. v .Mr.orr »oínrci po.«slnóii
vbooc, a.^/m». 1- wta *00 i-xiKř.
'*•**■* řatfvaVwncfrh in-1.1 no.-uRV.v,.s 
»pcy';mabc
: ,.ycK nananraO- zadva^war,/:' -uik r-jr-.ů 
vúř pci sMfiS *na eeocs • cí o-; tWřvý 
Poisir^í r«. rowwn RMvaAI lofcra-vi.j- «
..no ikooi a Mř'*» a 'Viidid/ oejsMB ; K>.«ín 
oůyi-Mnast 20 Skoa- nenreo

Časový rozsah pc|ii!črl
PbíMfr. rn V.-S/MO te sccoi6a* e- ív.*'í-‘'c 
.0 (KOOu. *n -l»e .kulo 

v oo»* > reniiik-s
- c-^dO Soc/snaon*ov OíKříOf- "«rc arrrn*

Ví) VZUkno V 3SCÍ lr> ir» 0Cffllí"v‘ 
ccnub niVc* na nohiacv SteG> ty powv- 
esem V’ ciaío.V ,vV. dc v Ocftí

; Ol? on II v cobft ťveir pqiiiém ke 2>rA’® )Kio
•wWv. 71 .ejian nc,í-7u vorri-'?
v jkamflku. »oy Jciin Mocni ocitee-

&*x»v-o jíMtoM se roním 'yrvtcnr W0«*«
noni. MHO nč-2e vznfeioct (eanVifr. a"W»nebn
opyv<nuikn.
»l vtf.mar» /im- co-.ůi/v t-av. oo-v»n» 

v«riže !ucoa vye*ýv-a 2 ;03nan pak t»a» 
[C*-K! cc»c55n praví* jkwnnjsl spoíni 
1 ps®-«i<*n rc-ikijdo po*- f r»>-»?ntí 
.-d ui*.uio!nfne v lom ckmOi-L v nímj pn > 
:r»-y rwito pccK&i vvwcm. m? noisaiSe 

iv Opomemi (i>o pokiSen praví DTvWmsii' 
!*»*!• íhoaa vne^a 7 -wr.vx .1 .y,,*.*.,.. 

Stf op jntííiib 23 uslailAťnArO v c«V“iiCu. 
v r*-,: mťb&.i oMnnífsOi" 
no ettf :e 7.T/anlJ í*“- S.c<Jv

Článek 5
územní roz»ah pojitém

Oot«4ft i» wuruie rva corc^. • ■ pzyvi-viví 
n pouze p-.iirtit-y 1 • -<f--ri* -
- 'komé(-aolt<l 

-,"- l iVKly

- c/vr* rr. &sflir,e<’;u u»a:rír» "Aor.u ’is na 
"radu š-cír, coMccryn -6 tcpiiéntmi. 

na iotv Cove refkfclky 

Na ,-a^ji »i 130.lny* n.7 cojnte -n a cc<si 

n—yn uc «c2i( I viíemn i<Uíj>< pOftór* lu-'

•ocpo^6cr-osi p,v-'Ar-u-o ;s MocN 7p..sst>e 

ncu . Zd/Ji;

Článek 6 
Vý-uky z DOllfírvI

’ P-(í’/f»se <vv'iv.r* ra c.x>'-'.-2'ovi :i vc»i 

roísccenou:

i ,.iwa"í r*':>í‘ n» Jl*v ntitOcix:. 'kCv íl - 
rosi/.pffc etanem pe»l!ín<te,* mm? i*-v 
:<kov<ňén eco rase*?jo r«v- r-, p-o ■a^c'- 

laková č/vicít.
n c?čv7Mr.,C j7narou jv^4i8r«|«!»».11 wrttr. 

ŠlanArny- Dí.vyvr-V i/erfcWy. di<- 2S

r r^r.řCď 2an.<y smkwtícn poM 
e penáki, srrn//ii ur«<v 2 rroa*2,'i. a C-.odu
V.Tiriou 4Ul**'ř IWV-O/IV DOlfl ilrfr- 

I .<pw»'> « t»j*cc»wnůwilvnkíi nr.tc ^u2vtr.. 
vŤitfkj. vC^inr. onrovríiy o).H 2a ík-íhi 1/1 
prscivríh iz.VOcD # nořme** 7 ntMMrl 
ví>4nů regresních nároků 

0> .7°IO:u i c-/íN<(*rj vBWnýíi oOStell. 
ico-sUkýbN č»ii a. itounorgírN sítí/.* 
n:bn^c7=ii kt> A"iů a ooíarskycri i««-’ <1 
v/‘ i** , por-kiovamn ď ^Arouleiid. c/i- 
rr«l "loslú o _'ar írvcívkcTiMmkps. 

r 7 vlMinciví ar2om. a w 1
•íern c**av « prcy.'«iká bas c»k><i

1 /. 70a ma* W nrenai i^is

l<očn
01 2řú< íxnoo nespl-ínín co/'<xoi - -«va.> • 

' De.’irosi'«*-A hroz& Mob. • obo * 2»<7 

lín .-.v'--' 1 StvoOs. d-So C.i.ub pjfilvnv te. 
.Wjml pevněla r«zíiv-0 rvlTit* iprerrl-tf* 

nvcc.ut or.vlárk proO •02*'X>'v: 0<QO o« < 
poli jl»l*Wi«nu rOTkBA/risro »ete iCŮvtO* 

iv-,7n ay':c. c rtroMia'1 'lebo soiii" 
i'rú robo o rř/vo]n C*.i3 io7r.('-i.,'í 

ia íí-laOů posV.y p^if.lAiriho ircí^xlani 

pro ir-r&á-’ <«*. po línaní 
1 v dtol«í< a Sttuvu rčo,

poooocvtv* vrudr* vOvke * kArw »«nn 

Oiuhj nebo ivaoterm c-yij. c^. - •
•04X1 ««>«« Ir-oct, 'vkl/.r • oiMtu. 

r.xyť'! *M*Ono
TTOidOvl ■ .VO idoto:.* 'f©0 v 3_" (O-J í .: 
eer* mafl' v 10 ťhc 1 «*:» (iiktrv/rasncl c-í 

[«> iw i'.Vo nswj rA0>M-V.v.N: nr:i: 

iBSomííví ’Vč^ reoo 2*moíw* eýsersr - 
tormakV^Ou a aztkslvi

ynndílArAn r«pj 0kir.«« - - ' 
vír/l-l tN2au*l»pÍ3;teí -- •

10 [»v'T-“., a paS«22en íoalrihr: • . 
v fCÍBlta okalíĎO-á i-uy 

■ . J.'2W)dkj fkr.iVl i a’<v.tio .íl1- .
».ICO lOKOltíXh VCO,
APVWíCl 2e 2á-. r* ocl&rví,;-...-' . • ..
.ť/kne A|i(vtí»..a‘,v>- Njilip* 7'rl-

■s*r. cďftVoďwad ■'ycná 1 ť.” •
1 -Mť»l Kí'

..... ... • . . *.,rv* ..I . .-Iv.. .; s~ • .. 0V-.M' 'V' -v- .... Ulil «
KMA<VMn«| »- - -v 1 .,— <l ■-» v ..\iiMu i <
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IW íUcnodú. jsou v 'ozpatj s tíxtym rwB-// 
•’«« pfvJo*&V. vyplyva-
,c Zjocnan podls $5 <4 - Sř oDih©0"ivo 
/áfccrioi ftíb obchodů *vrCo«h. tWCtovytli 
IrveaWfch 3 Kapistovýth ctrredú. obcnc >, 
s cenrýn capry,

'l finanční*© a wflr&nckana DOMdervnv. cel 
mato&fcfc apeieteůniy, -'něco tcrntrw>,v 
i/eopm/n a'©

-1 poml/vy po'u4cr» ~eč«r*.<c«i. důvůry,
0) lyc-rolert rozpatt* • OwM a pžahročem 

jskYchkeí nákladů
dl PtAfiMnC infinn rluUy notv. po- iOxfftrt 

{*n»i fv& Uteíri vedorycn IT-JtvM.
t»*r-ýeh juprů « coru\

> aoifcvsřnfnai^riéfioprů^ nárc*j AW/‘i 
CíhZO šminek

v aiweAy' nebo Jnrthc M&tráottvrho *»>3.
w.

I 2 poskytováni sc*hvaro hrcmaoneho 
/4r» tíai e Memefovycn 8\Jet>

2 fO«.*lneiy vteřina »mtci!Vi*iliVnv«k> .inřk 
•erztalVie fř sujiiérti "a ocbcvémosi za jfeodj 
»/^ke v olsleo-a.
»* írt-xxteoítůnúAc jjko ílsna př«Mi»

dojrrů rady. rubo frA
"ww&rS-e hr*c« cptfeenoet:. <*uža<v 
•*c«ckycz> tn&kurrych řslfiua ů jiných lv»j 
mailuri

LI z Mukl ochrany OMttncAD v* smyslj 5 ! i - <6 
oečonakafto zákonku.

t* vznkfcu na s*rp<h «t«rá 9 pojdláný vypučí 
naioi r«x> vzal -a taasmg, př»?» do itoerovy 
1 po-lo tato uscrova ptodsiavito v«i«|t 
závazrni. nebo irfov /ni za účelem nrcvvc**"- 
objednaná &»iěs6

-4 n<or**« Ofltv: rpoícíndrvc snily,
i ruShracňha (*-&' re vriys, 

oi rcidli v oc/rfyi’t&'b. rzcvířcvar» oon i, 
osoo

r pomíoi» um d,«©.nho lásstnct*

* r«yso:el tu*roj> Ikodu způsobenou
*) pc«etan6mu nebo psjStfrryrr subjc-rtům 

3 oscoam Mzkym »>>6ttremu 
* i Spí WiifcVr co&ěného a Jefoh ríTkyn 

newAm,
c íic*oíro*i.'V-<i!tvC vektore,ío.jpojá-úný 

n*bo cacly/ bvk© vfoieentem. a sce v <oac- 
hu odmvclaj csn ptocam** úCasb po«:A » 
ho a .Wnj hírttých ceoO na wto sprteA-oei 

Os«»u Bc-ou m cAbjz", v 'aoé pr-iu.- 
»no2onec * pan'««; (nt <s»»y í porr>»

rj 'ocfemfini 'vdo eCdOKuVn se pcKadsr « oíp-

cv ÍOW navMlOT cttKO. (estt* »v úřnu. Wo-ou 
orírcxMa lAC-a j mM d^odné pocsfo/ači 
jako jjro *aí'n
iX.oru W7.íu )* jak wa.ncka otoCj. / •><?« 
l'diWé»iy letnu t*S<n l/yiooi o<f>ín nooo oty;

Ci 6tatof4"i cagin imtoo dton ciatuis- 
>o CTiKrtU) IpolaenMm. sratutanTr wga^o

.flet,0 řlonam awrfWti r<c^>i| r/ipivy.f. k n 
ř"B l^‘ oCdccny -na*-, (ostířo by úrv.. Motc^ 
u1rp« rxtyi z 'kCtv &\t>v 0j.«0C'iů pooV-a 1PKO 
i*ru A»1n
fpc-síftVor ~-c lorun-i »y?icka "-X-o pifl^ichj 
'■'M hrcs "iň v« scoiéčrosli pocl r.e pnfr*
*<S »V* U1V3rt,IC f * t (VíTVO -lotu rcC/.~l^
"a oodorVrooo ra kantr^e srcJoAv^!

Článek 7
Horaah p nérj poj.9Wolo
1 ítoaah coismeno dnán f>^*:rto*o * tt-w 

i'ffsfer\ otípov^Jvuti ?a ikoA.. ta *t#cupo‘* 
tůr, 4a pr*v*!«h ^*^c<řú o«XMdá poíko?< 

f*.i n rocanýmiQfsahem or-ťCo
2 SAlín p^tHlrto jconA [c|o!nO JVtov* V*

náf/arr, n»l*U Pia a 3 r-«0 / tWHO ?-« 
neo'a&<Ane Iti« co.itr ano prim 3 ifldrary •> t> 
)3'r6 ídc^r/e. ,i io i 'we,. vraK-jo i> so oc- siná 
cctnra r« nMeo«< osco r^vr/tyď na~ .‘ot 
íkíkf

3. CoBSMl tilír. W!t«to 2a Vfad' OCtKrvc*. 
vt náhrady n*kl»d3 <Sa <: 3 Odsl 

l^círo 2'W1 vfiánm točnm období rroVsč-v- 
Ort*n*s&b«k 6tilo pc^sutabo £kvv- ^ecnar«#o 
v ccK’M sirásu.í. n*n-t j.eď«riO yV*

4 Jo l po^St*-. sjade^no m dobo Walt n«í Ječen 
rc* nof/p^á'"*! -oVn,w r<nřr .-Vvr pr • 
ryrr «<aio«i víd-V. náhrady nrtutf do 0 3 
odr / IĎcolo Z»P v itoixjn ioůot cudobi *rr.l 
PCjiSlnáno phír* sjKhinýV pcýslné S-rln-.d

5 lim* ccďslnóhc pMíni.« slonovo/' oko peuóflí/.
51 vHWvíb Se no ftody <3 duoifc 7dev pcíko- 
.•«r» fi ;n*^ni yto, a na ikco/ ? rncr .ytáývap : 
r/«3«lnJ na »"*> tnrůtť>o . eofjirř smíru- 
.i dohromtdy.

b M3J oqlítiný vytlKoi d^ncd a ínaníW not*om 
jtVaod- z/M&mc «m psjair-w« pln#«nu-o 

tMtku. Hn-fl /1 m«U Í\1 pnén Cy- o
po OOOČIOOI tftadných MlBl-ren pln*u 7 IÉÍO r« 

isi-ů v.|dlo«4 pak i>-<W dŮCiKJd vy«4mc d«xc» 
dá v»*irai<ii Imiu t-o^''dno &nin puto cas*y. 

"«-* 7 »*n*u pohnáno pnio ?oas:.

JelvpoisinřsmiotAís-aa-.íjnonarsdsdé 

0crt,-w.vr*i peewnyd* noto AtóSťM

ujediárí rrjSíaa -oísaru orpíiéo nad •ar’*: 
lócfiio pcy«njiíi poamoe< hni, p^ífwo 

ř*rfin' ?,ianrvw< p-o *.a!c rozpon fxl íasn-u u.r 
deneo v dcpdVo.vB'- CQSIrSai sc-flWvach noto 

v pomine rtomb. a ttorává* se |8<o aublnMy 

krku (>3*Eiris/c P nén Radnandho pro WMa.? 1 
■ozsah prýá.'*^. t v efo t3mc mee&laii ío;

Cunek 8
2m*ne VlliMeMmajetku nebo provozovatele

RavreS průvozu
o! df*de » D*"í'n tr.ďv pcv ilírv ke 7-1700 poo 

niku rccZ. [roocycrn ofOnku to(. prevnocr-i
v»is<r.3v@-iopodk,vpc«r>ku apod.
Z4&.3 > COVmOSTI p-a41«nfto í OCf-Mne 
s-rlw/A iw nan/ratťfc/. napy/aid ma prfivo 
sypovMM prnílír- trn - mAstco W nre pf«- 
tnooi lawnčt/ a [xým/í v* t můsicg no« 
Otv!. kevse r iVccno-k. ooTvé-W- 

KiaJ*ice»>om*9&V;
Cl pofBtnfctpcfdUiný |H pcvtrwi WMvTtrJ nrtrc 

ottiti c/růmt zrninJ daftCtka podriku 
'Coíkvlta*

cl’ pofl'&« zaríkne |W mésc od ckamíM., 
krjyrixihr tnt tálo /mina omámena p-.piul 
porrvo

ClinekĎ
ZvISitnl ustaneve-v pro pojil'.čni vybraných
profesi
1 Architekti, projektnnfi. iníonýň o stavební 

technici ttnnt ve výstavb*. ikuíebnf ústavy 
ciKtirikatni ipcIačnosD
'Ť^ailri se .vt»uj» tak* na c<Sovfldnml 
za Skcdu. Haifl vznkru na -yobiu nebo ak 
meč* je piovedtno nato 2c*8Cb\ano třetí osobo 

rAdjitfl pqAiA^kli firocsi pojJlíory o 
Vysoleny 7 popstnó och'cry (5C*; vioetwy 
ptpody »c Karfch se p«tói&ňv olasii net« tr-s 
isíastnlt & prcvadfln n«oo issizac v^otiku r+n; 
itlaiak.n-Aůř. Jpůsoborr. zerkVu (ído oarertt-r 
dodawm, ^.Bc-iovetrt giawóy i stovebrV txatv

2, Soudní znalci, odhadci majetku
oot*flr» cdpovtorosli soudrtch mdeb ň ocSvnl 
c! maotku 73 Sort sa coch/n.» on iflirtu.™ 
ů. 6 cist. 2. psm a| '.éehto 2P0 vztahuki labo 
na oa«-^jrcc' ío ikccu vtfrddbo v oůsfeckv 
iczdlú v ncerin .. ro:{ PoiWůr *£hx>WJ) 7'^>o. 
tkí v/!al«in •« -vrr-i««W • M> k»rl 6rv«r*-i

£í^d*énéboi rsrr * ieha přdltinřno pre^nhr 
’A/brtí‘.
AovokíU. netán

od i&inre/er. lia-tci 4t 
6. odět. 2. aam. e, v7Uht(eit* odpev&tfos’. 
ra fikocu vr%Wou rowiřoi- hůt. 00C star.^o- 
rl'J' [ ■á-.nřr. c^odtiscen, S‘- Cut rj«- a&*rnT 
'W»ť'č íprřA-

1

4. DratstWci
i^>iS;&r. ockynfeyvsti 2a S»oj- ď*tetr<ke 
v v Ví An./ s nAsužný” - uKsrpuett 2ů*<jiz 
> v*’eryOi Orařo*7< v csl'<vr. rrém vrsi.e 
- no 4kc«X> ?půsibcrc»j ťetrn jsctfy* pw.ivr 
•OSiOTA
L/nil pojsrtro pl’ ůrj pro IkMU způsotwncu 
lotaic-er 2rt pc oJtvj i viseny paj*tn(|
ocaosn.-ocrwn ixtiaa-én-aiocc. ocoookí
a endw, a SA Si-Cárr |rM„ po.itnef-o phé-
s*dnan*ho r*c z-wec-i roTvf pc\ť:^

6. Insolvenfinl správci
PsplTťřW do zákona o upacku 3 ipŮMOK'- r - 
'nVer. WcKkW. z.w-i .raro.ai a odoavid 
n jsl TBcI.tm&vbc tc^avc* 70 Stoou, kto-a « 
TpúeeMr a v UMSOtt t vywrrem \z»re m.-t 
wiCnho tvMs -éto s óruect |«*ic zj/přf.t-.m 
ců ro''&o’.-uwi' tV> výboo. irřm lu'»voo

Cli noK 10
Vření roztíženi pojl&třm 
Odpovřdnost i provozu kancolan
Rc»ai*\ 1« VZia«J,a Ukó -O OdtXJvCdnc.nl poa/ O

- dríad aozemkó tudov o nwci táSVanyt > 
A«JCn« pro císžy pcátl jn» prcfr-c 

h rcktam nři 2ažtyer>
& akc peřadarych no.it/r y^. 
dl i-od ZPČsotxxiyc'' na n*aty«y a leaing u* - 

v*nycn orMltydď p-j-ttírvm Wwa v.r^tcu 
požárem vyt»;cxn nato Myj 7 •
ho pďVlb \0CXfr<\r4 ryj fl 6. C/W 2. |<zn cl 
t&rhto 2P°;

I tn 11 Kljstního páiérV C>'\ po Mn-fl wtec-ny fv, 
«:ns uaaiosti v roíivm rofjtnem -CCcO. sov krttu 
cctdtniho P*7frT- rsodr.»nho pro r»n'A!r> rozsah 
potSIfty a »«di\a.d so jnět i««j tcc*m t

rráklady zdrevotnich pojl«ov«n pň pracovních 
urazaeh s namocsch z povoláni
Otoi/Héooae odít l.pam CldciruZPPsatc 
řlffirv vnahjje :&« na niz-ac»/ ndkledů v«naeje-yríi 
zoavofr*pcttllovtco ra zttavoini tKů -c p-csp6cr 
C*aCovn*a p^dttnaho v dúalodku nedbacetríhc 
l»oirtraaJu jednán* pcjíifraho. Toto p»il&« se 
>*ak vn.v-..«(e «i rív.«-, kdy na oqw\-íorcrv 
za cmcovrí l/O? noco -vsn-c z CCr.tfan ko ktit-vm 
r-3 tylo naklady vttžou sa vTl-^MO iaWťvo pq4!í-n 
oopovAdrv*. argarUzan za Bradu rfl oiv-zr- 
raze nebo nemoci z pavoiárt

Poékozanž ví cl převzatých
Cdchyktécd íl 6. odsi 2 per cjliente 7^P tu 
jcišidn /ztán .10 iiiiíM na copt>.&nc*! ze po«k.cao
* ZiJÍWii Vča. «'o>0 pqillény-f/evTJV M >Xen. 
poveden objednaná c-ctra-1 č/vv^ti nebo •• p« ufna 
|xo vy* «. poiťůra přeteče.
Potá«n* so ekle Ho flrútv JCXbjC pfli rořtil
oa d 3. OOŠ!. 3 tfcno ZPPy k'er« paC-reo, pruvzai 

SiSzask*'* '•<■ SWl DfOlMTr »ZC*'I r>p ttt.I
- • ro.rífO-* reskytovana coeze < úhrada tettefce
irodnoty ztr»c«n^n oodadů o njtiadv na zno.\_u 
»ze«v cUkUrtó
dw pr^slnOvj (**« ún f«o ýrt i„ e 4txrny PMc-: 

ne vwiaiosti t rolrkn poi-tnémobdct-i 'OC:«■) Kč
* T4dn»'d se jako sjQznt icm mjtzwm !»-m 
íieonanáho p-c zí-laon 'ozur porSií- 
Scxájúčasi pQ '!«nábfl na kahtí pnjsDie udáfotíj 6t 
’ COP Kč.
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Smlouva o dílo - restaurování expoziční přípravu letounu Doutdas DC-3A

*GIT7C; >81
CciktiJí l,ojiiiciv»4 a.t, 

Ocnrrálni ř-<liirl*iví

l.tó. I1'H 81 1‘rjh* 1!, (Vkí r-p nlik..

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

Cttiwk 1
C*•" OdC/lvW -3 UStanoM* a 5 &W| /pp 
• 21-&C i fwer. .-r-a-vm:*«r.i ca

-Tůicoirou n» jzm atrtMý-y na*0 E-.rco 

IfeUta o. Aro^v a S*> Vů-io) a n* 
Cf.' Swu **«*■*•

: >i -a C-xr^isIts. Steeka a č«^a ••5'a /í-ar.e, 
• ’»*■* 'í» »* Bnwy a HSřMgo^r.

v rc\$ vUuO-f>íí' ň*řv,kva> í!5ř« pí

í‘*«K« jí-wvaírván««. wry* 
'ůU'-ími4r*!"'FWct»-».n»v vř.-v>r«.

OanoK ?

pei«-c« O1"1' i»wamk . '<ocř.
£utl6<*u A*o>- -AiUv mcc. o/ ta'46n«Jini«. 

vo#k-*< '-t»c ťebtř- woo *ncíTé zjtiin.>. 
■>J"* **««v • C*^n o»aí- .--i co. 0

•xyaiMfr
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Smlouva o dílo - restaurování - expoziční přípravu letounu Douelas DC-3A

Pojištěni odpovědnosti za škodu

Generel! Pojiiťoxna a.k.
generální řrilit«-|'<\i

B^lehradiká 132
120 81 Praha 2
Cr»ká republiku

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 2939506388

82

83
84

85

pojistníkem k výročnímu dm pojistně smlouvy
Předpokládaný roční obrat činí 35 000 000 - Kč
Ročním obratem se pro účely této smlouvy rozumí součet všech hrubých přijmu z dodávek
a jiných plněni které pojištěný dodal odběratelům s výjimkou výnosů z licenci prodeie podniku
nebo jeho části Oorat se počítá bez DPH
Rekapitulace pojistného
Roční pojistné činí
Obchodní sleva 10 %
Celkové roční pojistné po obchodní slevě.
Pojistné se sjednává jako běžné
Pojistné je hrazeno v ročních splátkách které jsou splatné vždy k 1 1 každého roku Sjednané
hrazeni pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období Platba bude prováděna na účet
pojistitele
Pojistně za období od 1 1 2015 do 31 12 2015 je splatné na učet pojistitele 15 1 2015

83 122,- Kč
8 312,- Kč

74 810,- Kč

11, Závěrečná ustanoveni
11 1 Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1 1 2015 a platnosti dnem podmsem oběma smluvními

stranami.
112 V článku 20 VPP O 2008/02 se ruší odstavec kten/ zní .Odvtt/án/m souhlasu se zpracováním

osobních udaju pojistná smlouva zaniká. General) Pojištovna as déle neprovádí šetřeni
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Smlouva o dílo - restaurování - expoziční příprav. l.etQunu Pougjas DC-3A

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

113 Tento dodatek )e vyhotoven ve dvou vyhotoveních splatnosti originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží po jedrom vyhotoveni

11 4 Nedílnou součásti tohoto dodatku k pojistné smlouvě jsou
VPP O 2008/02
ZPP O 2C09/01 PROPI
DPP O 903

115 Pojistnik souhlasí s tim, aby pojistitel použil informace uvedené v teto pojistně smlouvá pro svou
referenční listinu Toto prohlášeni 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, písemným; a očíslovanými dodatky

11 7. Obě smluvní strany prohlašuji. 2e si pojistnou smlouvu a dodatek k pojistné smlouvě před jejím
nodpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich vůle. určité a
srozumitelné že nebyla uzavřena v tísni ani za jirak jednostranné nevýhodných podmínek
Autentičnost smiouvy / dodatku k pojistné smlouvě potvrzuji svým podpisem

ne *«:un

v, s p

p

potahuj .it ú .vo”
_A o 2 .'.r .1 <~IC j pí nocb-

. t i l\ h
. A o ž .'i? <"*• nc .o pí

:■> ' o i: .V.ok .r.c

’i"-u !o1o Sl<r>.
P- -řč <I‘ĚI chcr.) C22C'Č

■:* I r*i'i£a*'--a
iď s»,ri'í-íruj:ciS&,
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Smlouva o dílo - restaurováni - exno/.iční přípravu letounu Douglas DC-3A

Pojištěni odpovědnosti

Grmrali Pojišťovna o.».

generální ředileUlví

Hřlehrad»k« 132

120 84 Prah* 2
Česká republika

Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 2939506388

zvýšeni obchodní slevy se následujíc! články pojistné smlouvy nahrazuji a rekapituluji takto.

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

činnosti a v případě jeho zmény bude aktualizována výše pojistného pro příští pojistné obdobi
formou dodatku k pojistné smlouvě který připraví pojistitel na základě informaci poskytnutých
pojistníkem k výročnímu dm pojistné smlouvy.
Předpokládaný roční obrat čml 40 000 000 - Kč
Ročním obratem se pro účely této smlouvy rozumí součet všech hrubých příjmů z dodávek
a jiných plněni, které pojištěný dodal odběratelům s výjimkou výnosů z licencí prodeje podniku
nebo jeho části Obrat se počitá bez DPH

8.2. Rekapitulace pojistného
Roční pojistné činí. 86 734,- Kč
Obchodní sleva: 20 %
Celkové roční pojistné po obchodni slevé: 69 388,- Kč

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 provádéna na účet
pojistitele,

8 5 Pojistné za obdobi od 1. 1 2016 do 31. 12. 206 je splatné na účet pojistitele 15 1 2016.

II. Ostatní ustanoveni pojistné smlouvy zůstávají bez změny zachovány
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Účinnost tohoto dodatku se sjednává ke dní 1. 1. 2016

„Smlouva o {lilo—restaurování - expoziční přípravu letounu Dou^las DC-3 A

III.

IV. smhjvnlch^slran obdržTpo^ednom 8 P"« ~
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