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1. Městská část Praha 5
se sídlem:
zastoupena:
lČo:
DIC:
bankovní spojení:
čísloúčtu:
(dále jen jako ,,objednatel")
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sMLoUvA o DíLo

cl. I

Smluvní strany

nám. 14. října 1 381/4, 150 22 Praha 5
lng. Pavlem Richtrem, starostou
0006363'r
c200063631
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2. Best Development Prague, s. r. o.
se sídlem: Terronská 72717, 160 00 Praha 6
zastoupena: lng. arch. Janem Kaslem, jednatelem
ICO: 27660044
DIC: C227660044
bankovní spojení:
čísloúčtu:
(dále jen jako ,,zhotoviteľ)

(dále také společně ,,smluvní straný')

uzavírajív souladu s ustanoveními $ 2586 a násl. zák. č,.8912012Sb., občanskýzákoník (dále jen

,,občanskýzákoník") tuto smlouvu o dílo.

3. osoby oprávněné jednat:

a) objednatelem jsou zmocněny k zastupování následujícíosoby:

Ve věcech smluvních: lng. Pavel Richter, starosta MČPraha 5,

Ve věcech technických: lng. arch. Jan Kábrt, vedoucí odboru územníhorozvoje MČ
Praha 5, e-mail:

b) Zhotovitelem jsou zmocněny k zastupování následujícíosoby:

Ve věcech smluvních: lng. arch. Jan Kasl, e-maĺl:
Ve věcech technických. lng. arch' Jan Kasl, e-mail:
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cl. il

Předmět smIouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a čĺnnosti, jak je
specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách, řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech
objednatelem poŽadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále
závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotovĺteli zaplatit cenu díla, a to za
podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. objednatel zadává a zhotovitel se
zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou ,,na klíč'' následující dílo:
,,Zpracovánĺ podkladů pro připomĺnky Městské části Praha 5 k návrhu Metropolitnímu
plánu" (dále jen ,,dĺIo-')'

cl. !il
Specifikace předmětu díla a termínu dodání

Předmět tohoto díla konkrétně je vypracování připomínek Městské části Praha 5
k Metropolitnímu plánu.

2. Termín dodání díla je stanoven na 3í.05.2018.

cl. lv
Gena díla, platební podmínky a smluvní pokuty

1. Cenaza řádně provedené a předané dílo a dalšís dílem souvisejícíúkony je stanovena takto:
a) Celková nabídková cena za 1 pracovníka za 1 hod činnosti je 900,00 Kč bez DPH (slovy:

Devětset korun českých), DPH 21% 189,00 Kč (slovy: Jednostoosmdesátdevět korun
českých).

b) maximální částka za celé dĺlo nesmí přesáhnout částku 100.000,00 Kč bez DPH.

2. Cena je stanovena mezi smluvními stranami podle zákona o cenách dohodou jako cena
konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná za komplexníplněnícelého předmětu díla dle této
smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla, tj.
zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky a související r4ýkony nutné k naplněnĺ účelu a
cíle této smlouvy.

3. Cena dle čl. lV odstavce 't této smlouvy můŽe být změněna v případě změny příslušných
daňových předpisŮ v průběhu realizace předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena dle
této smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění'

4. Veškeré změny v realizaci smlouvy, které změní cenu díla, je zhotovitel povinen dohodnout
s objednatelem před jejich provedením. Pokud by změny znamenaly zvýšení ceny uvedené v
čl. lV odstavce 1 této smlouvy,lze je provést pouze na základě předchozí písemné dohody
smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud by zhotovitel provedltakové
práce bez předchozího oběma smluvnímistranami podepsaného dodatku ke smlouvě, povaŽuje
se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této
smlouvy, zaplacenou zhotovitelem objednateli.

5. Právo na fakturaci vzniká po písemném převzetí předmětu plnění dle této smlouvy
objednatelem, dokumentace musí být odsouhlasena zástupci objednatele'
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6. Po provedenídíla dle čl. lll odstavce 1 této smlouvy a po odsouhlasení předmětu plněnídle čl.
lV odstavce 5 této smlouvy vystaví zhotovitel nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů fakturu - daňový
doklad. Splatnost faktury činí 30 (třicet) dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

7. Vpřípadě prodlení objednatele se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn poŽadovat od
objednatele vzájemně dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,05 o/o z dlužné částky zakaždý,byt
i zapoć,atý kalendářní den prodlení.

8. V případě, Že zhotovitel nedodrŽí termín dodání díla uvedený v čl. lll odstavce 2 a odstavce 3
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu veuýši 1.000,00 Kć za kaŽdý,
byť izapočatý den prodlení azakaŽdý jednotlivý přĺpad nedodrŽenítermínu.

9. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní pokutu
zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení závazku
zhotovitele provést dílo řádně a včas dle příslušných ustanovení a příloh této smlouvy.

ct. v
Povinná ustanovení

1. Smluvnístrany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za
podmínek zákona ć' 34012015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv,
uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů
ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne
podpisu smlouvy. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě,
která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvnĺ strany prohlašují, Že
skutečnosti obsaŽené ve smlouvě nepovaŽují za obchodnÍ tajemství ve smyslu s 504
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovenĺ jakýchkoliv
dalších podmínek.

2. Tímto se Ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákona ć' 13112000 sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, Že byly splněny podmínky pro platnost právního
jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMc č. 151481ĺ2018 ze dne 11'04.2018.

cl. vl
Závěrečná ustanovení a zvláštní ujednání

Záruka za jakost na díla dle čl. lll odstavce 1 této smlouvy se stanovuje na 60 měsíců ode dne
protokolárního předání díla objednateli a v přĺpadě vad a nedodělků předaného díla ode dne
jejich úplného odstranění. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele
písemně, přičemŽ v reklamaci vadu popíše a uvede poŽadovaný způsob jejího odstranění.
Zhotovitel je povinen odstranit vady díla ihned, pokud to není moŽné, pak dle pokynů
objednatele v nejbliŽším moŽném termínu. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě
dle předchozí věty, můŽe objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo
zadat odstranění vad jinému zhotoviteli, přičemŽ v tom přĺpadě je zhotovitel povinen objednateli
uhradit náklady vynaloŽené objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele účtovat
zhotovĺteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

2. Nesplnění ujednání o závazcích zhotovitele zakládá objednateli právo na okamŽité odstoupenĺ
od této smlouvy. odstoupeníje účinné okamŽikem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno
adresátovi. odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty' ostatní ustanovení
občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy nejsou tímto ustanovením jakkoli dotčena.
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3. Právní vztahy vzniklé z tétosmlouvy se budou řídit občanským zákoníkem

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnostidnem
jejího zveřejněnĺ v registru smluv.

5. PorušĹliněkterá ze smluvních stran tuto smlouvu, zavazllje se nahradit druhé straně vzniklou
škodu a ušlý zisk. Smluvní sankce nelzezapočítat vůčinároku na náhradu škody a ušléhozisku.

6. Změny a doplňky tétosmlouvy mohou být provedeny pouze formou písemnéhododatku
podepsaného oběma smluvními stranami.

7. Tato smlouva byla sepsána v pěti (5) vyhotoveních splatností originálu, znichžčtyři (a)
vyhotovení obdrŽí objednatel a jedno (1) vyhotovení obdżízhotovitel.

8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č.1: Platný doklad o pojištěnízhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou

jeho činnostívsouvislosti s plněním tétosmlouvy o dílo
Příloha č.2: Specifikace zadání díla.

9. Smluvní strany prohlašují, Že smlouvu sepsaly na základě pravdĺvých údajů,jejich pravé a
svobodné vůle,nikoliv tísnĺaniza nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu si přečetly, s jejím
obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

Příloha č'1: Platný doklad o pojištěnízhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho
činnostívsouvislosti s plněním tétosmlouvy o dílo.

Příloha č.2: Specifikace zadání díla'

0 4 -05- 20ĺ8
V Praze dne V Praze dne

za objednatele
!ng. Pavel Richter,
starosta

zhotovitele
ng. arch. Jan Kasl,

4

jednatel



Příloha č.1

NoZ Vĺ 18

Pojištěnípodnikatele a právnických osob

Pojistná smlouva číslo:86037963-13

Stavkdatu 17.7.zOfi
Kód produktu: DP

Uvodníčást
pojĺstnésmlouvy č.:86037963-13

1. śnluvĺÍrŕrrny
PoJišťovnr:
Česká pojištbvna a.s., Spálená 75116, 1l3 04, Pľaha 1, Česká repubtika, lČąszlzgsĺ,nlČ,czagsoolŻ73, zapsanźl
v obchodním ĘshYku u Městského soudu v Pľaze, spisová značkaB |464

PoJlĺtnft (ten' kdo s pojišťovnouuzavřel tuto pojistnou smloľtvLazavázal se hradit pojistné):

Název ŕrrmy: Best Development Prague s.ľ'o., zapsaná: v obchodním Ąsříku Městského soudu v Praze oddíl C vložka
122265

Ič:2'1660044
Ulice, č,p.: Tenonská, 121 /7

obec: Praha 6 Bubeneč, PSČ: 160 00, Stáĺ ČľsxÁnppusrlKA
Plátce DPH: ANo

Koreĺpondenčnítdľerł:
je shodná s adľesou pojistníka

uzavřeli Ęrto poj'isbrou smlouvu o Pojištěníodpovědnosti podníkatelů.

Pojistná smlouva je sjednĺĺnapľostřednictvím PROFI BoNUs spol. s ĺ'o.' Ulice, č,p.: Rochovská "]"1l, obec: Pľaha 9,
PSč: 19800, IČ:ó3667908.

2. śpeločtĺutrđnĺoípro vÜccłnr poJÜtlď v t{to pollrbć rmtouvÜ
2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlĘch listri pro příslušná pojištění a z Vyúčtovĺnípojistného ob-
sahujícího přehled pojištěnía ľozpis plateb pojistného.

22. Pojíštěnísjednaná touto pojistnou smlouvou se řídípojístnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje,
a smluvĺímiujednánimi.

23. Právem ĺozhodným pro pojistnou smlouw je pľávní řád českérepubliky.

2.4. Sm|uvní stľany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zĺĺkonač;.34012015 Sb., o zvlášt-
ních podmínkách účinnostiněkten-ých smluv, uvelejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o ľegistru smiuv), je tuto
smlouw povinen uveřejnit pojistnik' a to ve lhůtě a způsobem stanoveaým tímto zĺĺLkonem.Pojistoíkje povinen bezodkiadně
písermě inťoľnovat (postačíe-mailová zpráva) pojišťovnuo zasliínísmlouvy spľávci ľegistru smluv a ojejím uveřejněĺí. Po-
jistníkje povinen při zaslrĺĺísmlouvy správci ľegis&u smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného aněnÍ smlouvy odskaněny
veškeľéinformace, kteĺése dle zlĺkona č).L06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zrění pozdějšíchpředpisů,
nezveřejňují.

2.5. StížnostipojisÜríků, pojištěnýcb a oprávněných osob se doľučujína adľesu pojištbvny Česká pojišťovna'8.. s.,

P. o. Box 305' ó59 05 Bmo a vyřizuji se písemĺou formou, pokuđse pojístĺĘpojištěný, opľávněné osoby a pojišťovnane-
dohodnoujinak. Se stížnostíse uvedené osoby mohou obrátit i na českounríľodníbanku, Na Příkopě 28, l l5 03 Praha 1, kte-
ĺá je orgánem dohledu nad pojišťo'micwím.

2.6. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před českou obchođníinspek_
cíwrľu'.coi'cz.
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Po.iistná smlouva č.:86037963-13

Stav k daru 17 .7.2011
Kód produktu: DP

2.7. Ujednává se,že jednotělzové pojismé bude hrazeno v 1 splátce' Pojistné je splatnék t'l.'7.2017

2.8. Ujednává se, žepojishé bude placeno bezhotovostně převodem na účętě,: 246246l5s0a pod variabilním symboiem

8ó037963l3.

3. 7ÁvlłĺľlúptoüLlcÚĺ poĺ.6b
Pojistník potvrzuje, žeje seanámen s podmínkami zpracoválrí osobních a dalšíchlidajrl (identíÍikačních,adresních, komunĹ

kačních)uvedenými v článku "Zpĺacováni osobních údajů,zpľoštěnímlčenlivosii, zmocüěüľ' příslušných všeobecnýcb po-

ji.ĺtných pođmÍneka se zpracováním v uvedenéĺnrozsahu vyslowje souhlas. Pojisíríkdále prohlašuje, žc je seznámen

a souhlasí se zĺnocněním a zproštěnímmlčenlivosti dle článku "ZpracovánÍ osobních údajů,zproštěnímlčenlivosti, zmoc-

nění'' příslušnýchvšeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník soublasy uvedené v tomto ođ-

stĺvci rovněž jménem všech pojištěných.
2 ô -00- 2017

Smlouva uzavřena v ŕłat- dne v-hodin-minut

Best Lenka Kumstátová

3 Klientský servĺs, po-pá 7:00 - ĺ9:00 m P. o. Box 305

659 05 Brno

wwuceskapojistovna.cz
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Pojistná smlouva čÍslo:86037963-l3

Stavkdatu 11.7.2017
Kód pojištěnĺ:DPR0I
Pořadové čĺslopojištění:l

Poj ištěníodpověđnostĺautoľĺzovanéhoarchitekta,
autoľĺzovanéhoĺnženýľaa technĺkačĺnnéhove výstavbě

1. smluvnĺrErny
Pdĺlťovnľ
Čärupojis'ounu a's., Spálená 75l:16, ||3 04, Pľaha l, Českĺrepublika, lco ąszlzgse,olČ czdsgool273, zapsulô

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Po!ĺĺuĘpojištäý:
Název firmý: Besl Developmcnt Pŕagu s.ľ.o., zapsaná: v obchodním rejstřĺku Městského soudu v Praze oddíl C vložka

t22265
lČo:2l6eoou

2. śmlwnĺu|cdnánÍ

2.1. Toto pojištěníje nedítnou součrĹstípojisfrré smlouvy ýše uvedeného čísla.

22.Tow pojištěníse říđíVšeobeęnými pojistĺými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti vPPMo'P-0l/20l4

1dále jon
',VPPMQ-P"),

ujednánĺmi v ÚvodnI části pojistné sml'ouvy a ujednáními tohoto pojištění.

NOZ V129

4 097 000,-
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l. OđpovědtpoflrblĽr ĺrđoűrzypotllťorlĺy
Výše přĺjmů,které jsou předmětem daně z příjmrl, popř. předpokládané příjmy v Kč
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4. ľo|trhl ncbczpeü l rmrh po|lltěnÍ
4.l. Pojištěníse sjednává pro případ pĺávnímpředpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu ěi újmu při ublížení

nazdľavínebousmrcení vznikloujinému vsouvislosti sýkonem nĺsleđujícĺchěiĺnostíprojektováa inženýľskáčinnost ve

výĺtavbě dle:
_ činnostĺliuvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městslým soudem v Praze, č.oddfl C, vložka 122265, ze

dne 19. 6. 2017, kteý je nedítnou součástÍtéto pojistné smlowy a tvořI jejĺpřílohu.

- činnosuni uvedenými ve výpiĺuz živnostenskélp rcjstřlku vędcného Úřadem městské části Pľaha 6 v Praze, č.clektľonic-

ky pořlzeĺý Výpił z veřejné ěásti Živnostenskćho Ęstřiku, zs dne 20. 6.20|7

42. Pojištěníse sjednává pro pojistná nebe4pečĺuvedená v článku 22 bodu l, 3, 4, 5, ő a 7 vPPMo'P' Předpoklad vaniku

pĺáva ĺapojisbré plnění uvedený v élźnlruZ}bodu 2 VPPMo-P pľo toto pojištěníneplatĺ.

Vedto pojisboých nebezpečíuvedenl.ŕch v článku 22 bodu l VPPMO_P se toto pojištěnísjednává i pro případ práwím předpĹ

,"* .t"*u.né povinnosti pojištěnéhonahradit škodu vzĺliklou třetí osobějinak než při ublíženína zdraví nebo usmrcęním

tétoosoby, pošŕozením,zničením,ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kteĺou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání

(čistrífĺrančnĺškoda).

Ve smyslu čliĺnku22 bodu 3 písm' c) VPPMO-P se jako den příčinyvzniku škody čirĺjmy ujednává l5' 3. 2009.

4.3. Pojištěný má rovněž pnĺvo, aby za ĺěj pojišt'ovna zaplatila částku, kterouje pojištěný jako vlastník pozemní komunikace

povlĺon uhradit z dłlvodu ručeníza splněirĺ poviĺuosti k nĺihĺaděškody za spľáwe télo komunitĺace. lĺato tlhľada bude po-

skyururĺ pouzg v rozsahu, vjakém by r"zĺiklo pĺávo na pojiĺtnó plněĺrĺv přĺpsdě' žęby pojištěný nepoužil slrrżeb spĺôvce

a předmětrou škodu čĺújmu by způsobil sám.

Klientský seľVis: www'ceskapojistovrra'cz strana I z
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Stav k datu 17 .7 . 2017

Kód pojištěnĺ:DPR01

Pořadové číslopojištění: 1

4.4. V případě frnančníškody posĘtne pojišťovnapojistné plněnl polne zz předp9klađu'žępojištětrý vykonával pro poško'

zeného činnostna zĺĺkladěpísemnésmlouvy o posĘtování této činĺostinebo na zĺíkladěpiserného zmocnění nebo nazäkLa'

dějiných důkazů,které prokáží,že ýto odbomé stužby byly pĺovede,ny pro poškozeného oprávněně.

4.5. V přĺpadě fLnanění škody se toto pojištění d.ĺle nevzahuje ĺapovinnost pojištěného nabradit škođu:

a) vzniklou pľodlenÍm se splněním smluvní povinnosti'

bj vaĺiklou schodkem na finančníchhodnotácĘjejicbž správou byl pojištěný pověřen'

c) vzniklou při obchodování s cennýmípapĘ
di ąůsouńou pojištěným jako člinem statutárního orgánu nebo kontrolnĺho oĺgánujakékoliv obchodnÍ společĺrostinebo

družswa'
e) vmiktou-v souvislosti s čerpáním čipřípravou čerpáníjakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací vďejných
'

zakáneĘzptacovánÍm podkĺadů pro účastve výběrovém řízenínebo veĘých zakázkách'

f) vzniklou v souvislosti sc správou datových schránek'

g) vzniklou v souvislosti s vymáhĺĺnímpohledÁvek.

4.6. odchylně od článku 24 bodu l písm. d) VPPMo-P se ujednává, že toto pojištění se vztahujc i na finančníškodu způso-

benou veĘně poskytnutou infoľľnacínebo radou, kteráje součástípřednáškové činnosti.

4.?. Ujednává se, Že pojištění čist'.ýchÍinančníchškod se vztabuje i na případ finančníchškod:

- nastalých v dusledku vady výrobku'

- nastatych v düslędku moĺtráie, umístěnínebo položení vadných vyĺobkrl vyrobených pojištěným'

- spočívajicív nákladech na mÁĺvrz, umístěnínebo položeníbezvadných náhradĺlíchv'ýrobku nábradou za vadné;musí se

vždyjednat o náklady vynaložené třetí osobor1

- nastaiých v drisledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracovĺiníms vadným výrobkem vyrobeným pojiště_

ným, anebo vzniktá v ĺlůsledkudalšího 4racování a opľacovIĺnítohoto vadného vfobku' je vadná'

4.8. odchylně od člrĺmku24 bod l pÍsm. g) VPPMo-P se ujednává' že pojištěníse vztahuje na povinnost pojištětrého nabradit

škodu čiújmu pŕi ublíženína zdraví nebJ usmrcení vzriHóu v souvislosti s činnostíautorizovaného architekta, autoľizované-

ho inżenýra a technika činnéhove \ďstavbě.

4.9. Pojištěnísc nevztahuje na povinnost pojištěného nalľadit škodu čiújmu při ublíženína zdravĺ nebo usmľcenízplisobe-

nou překočením smluvně stanovené doby stavby, lhůt a termínů'

4.10. Ujednává se, že pojištěníse nevztahuje na povinnost nahraĺlit škodu čirijmu při ublíženína zdraví nebo usmrcení zpťr-

sobenou uľěenímnesprávné ceny (ĺozpoěnr) díla nebo zpracováním chybných podkladů pľo určenítéto ceny'

4.l1. Pojištění se dále nevztahuje na povinnost nahraĺlitškodu čiújmu při ublíźenína zdraví nebo usmrcení vzniklou s čin-

ností pojištěnéhoýkajíc{ se tunelů, přehľad, přístavů a letišť'

4.l2. Tam, kde se v pojistné smlouvě hovoří o autońzovaĺé osobě, je tĺm míněn pojištěný.

Dotoäl vll2 PojištÜoí ĺíhraóyzr ĺcmrjcítovorúJmu

odchylně od článlcu 22 bodu i a eunku zą bodu i písm. b) vPPMo- P se ujednává, že pojištěníse nad ľámec základního

rozsaĹu vztahuje i na povinnost pojištěného nahľadit nemajetkovou rijmu způsobenou zásahem do práv ĺaochranu osobnosti,

ktení vzniklajinak, nežpři ublíŽenína zdľavínebo usmrcení'

Vedle výluk uvedených ve VPPMo- P se pojištěnĺ dále nevztďluje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěźovĺánímnebo zneužívĺĺním;

b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Ýýluky z pojištěníuvedene v článku 3 a 24 VPPMS-P platí přiměřeně i pro toto pojiľŤĹ

ľá.pstĚĺ u ĺó"."l'u této doložky se sjednává se sublímitem plnění 5oo o00 Kč,nenĹli dále uvedeĺo jinaŁ

Pojištěnív základním rozsahu se sjedĺrĺvás limitem pojistrého plĺěnív Kč
Pojištěnĺv záktadníÍn rozsahu se sjednává s územním ĺozsahem

Pojištěnív základním rozsahu se sjeđĺráváse spoluúčastí

3 000 000,-

Česká republika

10%, nejméně 5 000,- Kč,nejýše 50 000'- Kč

nrrh
PoL č. PoJlstnénebczpečí

PoJistna
vKl

I
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Pojistná smlouva č.:86037963-] 3

Stav k datu 17.7. 2017

Kód pojištění: DPR01

Pořadové čÍ5lopojištění: 1

Pojistné za všechna pojistná nebezpečív Kč
Pojištěníse sjednává s obchodní slevou 40,00 %o, tj. v Kč
Pojistné za pojištěnípľofesní odpovědnosti po zaoĺcouhlenív Kč

ó. Po|iĺbĺdoDr
Pojištěníse sjednává na dobu od 00:00 hod. dĺe I'l.7.201^7 do 24:00 hod' dne 16. 7. 20l8.

33 980,-

t3 592,-

20 388,-

7. Přflohy
Součástĺpojistré smlouvy jsou přílohy: Výpis z obchodního ĺejstřÍku č.oddíl C, vložka lŻ2265

v'jpis z živnostenského rejstříku č'elektronicĘ pořízený V;ipis z veřejné čĺĺstiZivnostenského rejstříku

8. Zĺvěľcčnĺn|ĺdn{nĺ
8.1. odpověĺti pojistníka na dolazy pojišťovny a údaje jĺmuveđenéu tohoto pojištěníse povabĄí za odpovědi na otázĘ t'ý-

kajícl se podstatných skutečnostírozhodných pro ohođnocenídzika. Pojistník sľj'm podpisem potvÍzuje jejich úplnost

a pĺavdivost,

82. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s infoľmacemi o pojištěnía převzal Ęĺtodokumený:

- pojistné podminky dle bodu 2.2. tohoto pojištění'

- sazcbník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojíštěnéhos obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v ŕrał?/ 2 6 -06- 2017
hodin minutdne

Best Deveĺopment Pľague s.ľ.o. Lenka Kumstłítová
1046

P
p
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PoJištěnÍ podnikatele a pľlivniclých osob
Pojístná smlouva č':86037963-t3
Kód produktu: DP
Doba tĺánípojistné sĺnlorľvlt od' l7.7.2Ql7 do 16.7.20lE
IC:27660044

l Klíentský servis, po_pá 7:00 - 19:00

ffi
Best Development Prague s.r.o.
Teftoĺlskä72717
16000 PRAHA6BIJBENEč
ČgsKÁREPUBLIKA

{
ŕ\&
\o
\o{o
c)o
No

Vyúčtovánípojĺstného
u poJĺstnésmlouvy č.860379ó3-13 k datu 17. 7. 2oÍ7

Dokument VýčtovánÍpojistného je součástí pojistné smtouvy a obđržítejej vždypři uzavření pojistné smlouvy a dĺílepři ja_
kékoliv změně na smlouvě, která vede ke změně v pojistném'

Dokument Vyičtovrĺnípojistného mbraanje stĺv pojistné smlouvy k ýše uvedcnému datu a je zároveň podkladem k úhradě
pojistného za dobu trvrínípojistné smlouvy.

1. Přchlcđpo|ÜÚění
Tabulka l -Přehled pojištění'ktení jsou od {še uvedeného data sjednĺłnav pojistné smlouvě' Dalšíinformace o těchto po-
jištěníchjsou uvedeny v pojistné smlouvě.

lbb.llĺr I

metoda
2) sleva za propojištěnost - výše přiznané slevy za propojištěnostje závislá na počfu platrrých pojištění v pojistné smlouvě

') v částceje zohledněn koeficient za dobu trvání pojištění
Pojisfoté v jednotlivých sloupcíchje zaokrouhleno na 2 desetinná místa a v poslednÍm sloupci na ceté Kč

2. PřcüIed rplĺÚcl po|bb&o
Tabulka 2 - Přehled spláteĘ datumjejich splatnosti a výše pojistného'

JednotlM spláĘ pojisnrého v tabulce č.2 musĺ bý vŽdy hrazeny v tenĺrínech a v částkách podle platebních detailů
v bodě 3. Způĺobrůhľadypojistného.

llb[lb2

V pojistné smlouvě byl dohodnut zprlsob úhĺadyTrva!ý příkaz k úhradě.
Pojistné bude kazeno trvalým přĺkazem, Žádáme Vás o jeho zajištěnÍ'

Českápojĺšťovnaa.s', Spálená 7ýĺ6,Nové Město. ĺĺo00 Pľaha ĺ'česká republika. Éo:452729Ę zapsaná v obchodnĺm
Ęstřĺkuu MěsLĺkého soudu v Pľaze' spĺsová značka B 1464

pořadové
číslo
poJištění

v poJisłné

smlouvě

názv pojištění poiistné za
đobutľvání
poJĺštění
vKč

sleva
za způsob
úhređy
pojistného
vKčl)

sleva
za počet

splátek
úhľady
pojistného
vKě

sleva zr
pľopojištěnoĺt
vKčł

celkem
pojisłnéza
dobu trvánÍ
pojištění
vKěl)

I Pojištěnĺprofesni odpo_

věđnosti
20 388'0ó 0,00 0,00 0,00 20 388,-

Celkem v Kč 20 388'0,ó 0,0( 0.00 0,00 20 388.-
Celkovđooi za llÉtekv Kč 20 38E.-

datum splatnosti výše spláłky pojistného v Kč
17.7.20r'l 20 388,-
Celkem v Kč 20 388,-

www.cerkapoj ĺstovna.cz



3.ZpüobŰtrrf po|roŰüo

Čísloúĺnr:z4ĺ2łó
Kód baĺ&y: 5500
Variabilĺí sprbol 86037963 13

Pojistré uhrad'te na výše wedený r1četprostředĺrictvftn makléřské spoleěnosti.
.

VďepffpadnédoazyYáĺĺlĺáÄizúpověđípĺacormícinďehoKlientskéhoservisunatelefoĺnílince24lt14ll4.Rorměžnrĺs
můžte kontalđ,ovat písemně na nďí korespondenčnĺ ađľesečesl<á pojišťovnaa.s., P. o. Box 305, 659 05 Bmo.

Dne23.6.2O17

Milan Slavičck

řediůel spnivy pojištění

Ćeská pojišťovna a.s., Spátená 7ýĺ6,Nové Město, ĺ1o00 Praha ĺ,česká republika, lČa:'45272gs6, zapsaná v obchodním
Ęstřĺku u Městského soudu v Praze, Jpísová značka B ĺ464

l Klíentský seÍvls, po-pá 7:00 - ĺ9:0o El P. O. BOX 305
659 05 Brno

www.ceska pojistovna.cz
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česká pojišt'ovna a.s.' Spá,leĺá75/16, ll3 04 Pľaha t, Čęskárepublika, lČoąsz1zgse,oĺČczeggoo|2ł3, zapsarlźl
v obchodním rejsďíku u Městského soudu v Praze, spisová mačka B 1464 (dále,pojišt'ovna.)

Pojĺstka
Potvrzujeme, žepojisbrík Best Development Pĺague s,ľ'o., IČO
CESKA REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č.8ó03

Pojĺštěníodpovědnosti
oprávněnou osobou z tohoto pojištěníje pojistník.

Pojistná událost
Pojistrrou událostí je škoda čiújma vzniklá ĺaživotě, zdĺaví,majetku nebo jiná okolnost dle pojistĺésmlouvy'.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečímjsouskutečnosti a události vymezenév pojistné smlouvějako možná příčinavzniku pojistné události.
Podmínky a ľozsah pojištěnístanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
VPPMO-P-01/2014.

Pojištěnív základním ľozsahu se sjednává s timitem pojistného plnění
Pojištěnív zĺíkladnímľozsahu se sjednává s územnímľozsahem
Pojištěnív zákĺadnímrozsahu se sjednává se spoluúčastí
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27 660044,Terranskét 727 /7, 160 00 Pľaha 6 Bubeneč,
7963-13.

3 000 000 Kč
Českáľepublika

l0%' nejméně 5 000'- Kč'nejvlýše 50 000,- Kč

Pojistná doba
Pojištěníse sjednává ĺadobu od 17. 7 . 20L7 d'o 16. 7 ' 2aft.

Pojistitel potvtzuje, že úđajeobsaŽené v pojistce jsou plahé ke dni jejího lydání.
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Platnost pojistky od: 11.7 .2017

Ínformaci o toml zda Českápojišťovnaa.s. eviduje toto pojištění v1Íšeuvedeného pojĺstnĺka,je možnéověřit zaslánÍm
kopie této pojĺstky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz. zahĺaničníspolečnost můżevznést dotaz na adrese:
http://en.ceska pojĺstovna.czl(o ntađs.

strana 1 z ĺ
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Makléřská doložka

,,Pojištěný pověřuje výhradně společnost Prali BONUS, spol. s ľ.o.
' lČ$667908 vedením

(řízením) a zpracováním jeho pojistného zäljmu" obchodní styk, ktený se bude ýkat tétopojistné
smlouvy, bude prováđěnvýhradně pľostřednictvím společnosti Pľo!íBonis, spol. śľ.o. -
zplnomocněného makléře. Pouze společnost ProJi Bonus, spol. s ľ.o. je opľávnina přijímat
ľozhodnutísmluvních paľtneľů".

odchylně od bodu 2. ..|Jvodní části pojistné smlouvy se ujednává, žepojistné bude hľazeno na
účetzplnomocněného makléře č.505 001 46 65/5500.

Pojistná smlouva č.86037963-13

V Pľaze dne
2 6 -IJ6- ',lulĺ

Podpis a ruzítko poj i štěného

Podp is a r azítko poj išťovny

II



Příloha č,.2

Zpracoväni podkladů pro připomínky Mc Praha 5 k návrhu
Metropolitního plánu (MP)

Specifikace zadání díla

1. Systémové posouzení MP - strukturální
Vyhodnocení návrhu MP z hlediska konceptu, struktury a pojetí územního plánu

o Vyhodnocenítextové částĺ MP.

. Vyhodnocenítextové části z hlediska provázanosti na grafickou část MP.

o Definice problémů vyplývajících z textové struktury MP v přímé konsekvenci
na zájmové lokality MČ P5.

2. Faktické posouzení MP
Vyhodnocenígrafické části MP z hledĺska souladu s cíli územního rozvoje, s koncepcí
udżitelného rozvoje městské části a z$mY MC Praha 5:

o Vyhodnocení pořizovaných změn a podnětů na pořízenízměn Úp sÚ nľłp
z hlediska priorit a zájmŮ MČ P5, vyhodnocení ne/promítnutí zájmouých
změn do návrhu MP.

. Vyhodnocení návrhu MP z hlediska souladu s územními a urbanistickými
studiemi pořízenými MČ Praha 5.

. Porovnání návrhu MP a stávajícího Úp sÚ HMP, změny funkčního a
prostorového uspořádání nového územního plánu s dopadem na (lzemí a
ząmy MČ P5.

o Vyhodnocení připomínek Mc P5 ke konceptu MP a jejich neĺzapracování
pořizovatelem do návrhu MP.

o Posouzení vlivu jednotlivých regulativů MP na lokality Mc P5 z hlediska
souladu (dopadu) s koncepcí ochrany a rozvoje hodnot űzemí Prahy 5.


