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SMLOWAODILO

uzavÍená pođleustanovení s 2586 a násL zátkona č,.89 /2012 Sb., občansĘzákoník,
vplatném znéní(dále ien,,občansĘzákoník")

1. Smluvní sü:any

1.1.obiednatel Městská část Pľaha 5

se síďem: náměstí 14.łíjna7387/4,PSČ150 22,Pnha5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richtererru starostou
IC: 00063631
DIČ: Qooo63631
bankovní spojení
č.účtu:
(dále jen,,obiednatel

1.2.Zbotowtslz JUPITERKompletServis s.ľ.o.
se sídleľn lVĺa'sarykovo nálbłeži247 /1'4, Nové Město, 110 00 Pnha 7

zastoupenáz jednateleľĄ Petrem Rouhou
IC: 032 36 25I
DIČ: Qo323625L
bankovní spojení:
č.účtu:
zapsän v obchodním ĺejstříkuvedeném MěstsĘm soudem v Plaze, oddíl C' vložlĺa
2291+8

(dale jen,,zhotovitel")

1.3. Gobyoptávněnéjednat:

1.3.1. Zaobjednatele:

ve věcech smluvních:
ve věcech administrativně
techniclýh:

Ing. PavelRichter, staÍosta MČPĺaha5

Bc. Jan Zemaĺ,vedo veřejného
pľostľanstvía ze|eně,

l,3,2. Při opeĺativnímtechnickém iízenčinnosti na staveništi,potrtzování pľovedených
ptaci, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování 1ýše faktur, potvÍzov^fli
pĺotokolůo předání a pievzeti díla zastupuje objednatele Bc. vedoucí

ho pÍostÍanstvía zeLeně,
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Za zhotovitele: ve věcech smluvních: Petr Rouha,t

ve věcech technických
znarncz

L3,4, Při opeĺativním technickém frzenl, činnosti na staveništi,potvtzování ptovedených
pnci, zápisű ve stavebním deníku, odsouhlasování 1ýše fakuł pownoväní
pĺotokolůo předání a płevzeti díla zastupuje zhotovitele Petr Rouha.

2. Úvodní ustanovení

2.l. Tato smlouva se uzav'ltá, na zäHadě qýsledkůqýbětového Íízenlveřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce vlrlďované zapodmíneka v souladu se zásadami stanovení/mi
v s 6, $ 27 a $ 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadáván veřejných zakázek, ve znění
pozdějšíchpředpisů, mimo rcžim tohoto zákona s názvem: ,,opnava dětského hřiště
Kudmova, Prłha 5", ve kerém była nabídlĺaZhotovitele vybränajako nejwýhodnější.

2.2. Sľnluvnísffana uvedená v odst. 1'.2. této smlouvy předložila doklady, kteľéosvědčujíúdaje
uvedené ve zmíněnémodstavci.

2,3. Smluvní sffany se dohodly, žepokud zhotovitel čiobjednatel někteĺá práva nevykonává,
neznamenáto, že se jichzilkä.

2.4. Na základě přeďožených dokladů zhotovitel pĺohlašuje,že je ve smyslu českéhopľávního
ĺádu opńvněn pľovéstdílo tak, jak je specifikováno v tétosmlouvě. Dále pak ptohlašuje,
žedisponu)e takowými materiálĺními ptostředky a profesemi, žeje schopen dílo provést
řádně, včas a vevzotné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho

součástí.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy

2.5.1. splnil zadávací podmínĘ a akceptuje všechny podmínky zadáni veřejné akázky
a zadäv acídolnrmentace,

2.5,2. płevzal a odsouhlasil objednatelem schválenou pľojektovou dokumentaci vč.

ýkazu ýměĺ,
2.5.3. pĺověřil místnípodmínky na místě plnění díla (staveništi), tj. DětSké hřiště

Kudmova, číslopaĺc. 298/56,k ú.Motol,

2.5.4. nejasné podmínlĺyproreallzacídíla si vyjasnil s optávněnými zástupci objednatele,

2.5.5. akceptuje požadavek objednatele, žepřizpůsobí veškeréčinnosti daným
podmínlĺarą

2.5.6. všechny techniclĺéa dodací podmínlsy dila zĺrhm,d' do lĺalkulace cen' je plně
seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelo1ých povinností pođletéto
smlouvy, |łeréz nivrplyvĄi a lceré nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny

1ýslovně,

2.5.7. vešlĺerésvépožadavĘna objednatele uplatnil v této smlouvě.
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Předmět smlouvy, předmět díla a způsob ieho pľovedení

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele ptovést pĺo objednatele dílo a činnosti,
jak specifikováno v této smlouvě a 1ejich přílohách řádně, včas a vę vzotné kvatitě včetně
všech objednatelem poädovaných změn díla a ieho součástí. Předmětem této smlouvy je

dáIe závazek objednatele za řádně pĺovedené dílo zhotoviteh' zaplaĺt cenu díla, a to za"

podmíneka v rcrmínech touto smlouvou sjednaýh.

3.2. objednatel adävä a zhotovitel se zavaĄe provést za podmínek v této smlouvě
stanovených foĺmou ,,nal<Lič" následující ďlo (dále jen,,dílo"):

,,opnrva dětského hřiště Kudľnova. Pnłha 5"

3.3. Stavební úptavy ptoběhnou za p|ného pÍovoŻu v objeku Dětského hřiště Kudmova,
parc. č. 298/ 56, k ú. Motol, Praha 5, což zhotovitel beľe na vědomí.

3.4. Smluvními podklady specifikujícími předmět, ĺozsah a způsob pĺováđění díla jsou
následující přilohy této smlouvy:

1. Projeková dokumentace fla opÍavtr đětského hřiště zpncovaná firmou
E)GLORE TECHNIC' (volná příloha),

2. Podrobný položkoq; ĺozpočet zptacovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,
Výše uvedené dolĺumenty bod 1. aź 3. ffoří Přilohy 7 až 3 a jsou nedílnou součástí této
smlouvy.

3.5. Zhotovitel pĺověřil zadávací pĺojektovou dokumentaci a pĺohlašuje, že jsou v ní
specifikovány všechny pláce a dodávĘ křádnému a úplnému pĺovedení, jakož i
knáslednému řádnému užíváĺĺ stavby, jejiž zhotovení je předmětem plnění dle této
smlouvy. Zjtstí-ll, zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele
požadovat úhľadu nákladů ĺa ptáce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení,
jakož i k následnému řádnému lžívánl ďtlia, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.
Zhotovitel nebude uplatňovat žádné ĺáůďađy vypIyvajíci z tozdiu meziýkazem vým& a

skutečným pľovedením dna. Zábot chodníku pto zaiízeni staveniště zajĺśt'uje zhotovitel.

3.6. Veškeĺé dodávĘ mateľiálů a zaítzeni.. ľámci této smlouvy musí být nové, originální
a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje Ęto požadavĘ, zhotovitel na své
náklady ptovede okamžitou wýměnu příslušných částí.

3.7. Při předání stavebního dilia zpět objednateli vystaví zhotovitel płedávací pĺotokoly o
pÍeđáru volných předmětů či ýĺobků, keré jsou součástí stavebnfüo díla, k pÍevzeti a
po dpis u zÁstup ci ob j e dnate le .).

3.8. Součástí dfla je předání dokumentace skutečného stavu ve čtyřech vyhotoveních,
dokumentace o podmínkách údržby' atesty' ceftlÍłáĹy a doklady, keŕ souvisí s
předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel
objednateli při předání díla.

3.9, Veškeľé práce budou ptovedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této
smlouvy, ve vzotné kvalitě a v technicýh parametrech, vlastnostech a standardech
d|e zadävací dokumentace a bude zahmovat mimo jiné i všechny související sbvební
ptáce, zajIštěn povolení a následně ptovedení nutných záborŮ, zaitzeni staveniště,
dopĺavní a jná opatření, bude obsahovat pĺovedení veškeých úkonů a činností
potřebných kpřípravě, k vlastnímu pľovedení díla, knáslednému uvedení díla do řádného
pfovozu a užívátĺ včetně všech dodávek a to za podmínek, kteĺé upľał-uje tato smlouva.

J
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3.1o. Zhotovitel zodpovídápo celou dobu ĺealiz ace díla za dodtžováHí bezpečnosti a ochĺany

zÄľ:'ví ptacovníků (dále jen ,,B)ZP") a požátĺĺ ochĺany (dále jen ,,Po") vprosbrách
staveniště, zejména ďe požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdnví při pĺáci
vsouladu se zákonem č.309/2006 Sb.' o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochranyzdnvípři pĺáci, v platném zněnia v souladu s naiizením vlády č. 591/2006 Sb., s
1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochĺanu zdtavĺ pii pńcĺ na
staveništích.

3.tl. Zhotovitel má povinnost objednatele nepĺoďeně informovat o účasti subdodavatele na
plnění předmětu ďe této smlouvy.

3.l2. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavĘ objednatele, otgánů státní spĺávy a
s"veškeými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a 

'technicĘmi 
noĺmami (CSN,

ČSN EN, atd.), kteĺé je nutno pto rcalizaci tohoto díla považovat zazávazné.

3.13. Płedzahájenim prací zhotovitel
harmonogram prací.

předá objednateli k odsouhlasení podrobný

4, Místo plnění

4.L Místem plnění - provádění díla ďe článku 3. této smlouvy je objek Dětské hřiště
Kudmova, patc. č. 298/56,k ú. Motol, Praha 5 (dále také jen,,staveniště").

4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předán apievzeú' řádně provedeného
dila.

5. Doba plnění

5.1. Zhotovĺtel se zavazuje tęalizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto
termínech:

5.1.1. zhotovitel zaháĺ,ý plnění do 5 dnů po zas|ánl ,ýrry od objednatele k zahäjeru
plnění, nejpozději však do 10 dnů od podpisu této smlouvy, pokud se nedohodne
s objednatelem jinaĘ

5.l.2, předán díla nejpozději do 8 ýdnů odzabájenplnění'
5.1.3. likvidace staveniště do 3 kalendáÍnch dnů po předání díla.

Zhotovitel není v pĺoďení, pokud nemohl plĺrit předmět této smlouvy v důsledku vyšší
moci nebo jných, pto něho neodvĺatitelných okolnosti. Za vyšší moc se nepovažují
finanční a ekonomické změny, běžnä obchodní ťrzika, poplašné zpńvy, nemoci, ímry,
apod.

o vznilĺu a ukončení všech 'yš. uvedených okolností musí zhotovitel písemně
informovat objednatele do 24 hodin.

Teľmínem splnění předmětu této smlouvy je pÍedán díla po dokončení všech pĺací
objednateli bezvad a nedodělků, kteĺé neomezují pfovoz a užívání díla,.

Zhotovitel ptokazatelněvyzve objednatele k převzetí díla tři ptacovní dny předem.

objednatel se zavazaje pĺevzít dílo i před teĺmíny uvedenými v odst. 5.1. této smlouvy,
budou-li splněna všechna ostamí ujednání této smlouvy.

V případě, že objednate| vyzve zhotovitele k přerušení teahzace dila ĺa dobu delší než
12 hodin z důvodů na sttaně obiednatele, má zhotovitel právo pĺodloužit termín plnění

+

5.3.

5.4.

5.2.

5.5.

5.6.

5.7.



l _ tĚsTst(^ ťÁ5TL PRAHA 5J
o steinou dobu, o lcerou došlo kpřerušení pr".r.*oo objednatele. Tyto případy musejí
by' npsäny ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

6.L Pťĺ rcallzaci této smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný pńvrĺ subjekt vůči
státním i kontĺolĺrím otgánům a odpovídá za dodůoväĺűvšech obecně platných ptávních
předpisů ýkajicích se požámí ochĺany (včetně zač|eněru ptovozovaĺých činností do
kategotie požánlho nebezpečí podle $ 4 zákona č.133/1'985 Sb., opožfurĺ ochĺaně' ve
zněnlpozdějších předpisů), bezpečnosti ptáce, ochtany majetlru a hgienyprace. Dále pak
odpovídá obiednateli za dodtžovźm jeho inteĺních předpisů, se kteými byl v támci plnění
této smlouvy seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu taĘ aby
nedocházelo kpoškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, kteqí se
nachäzív objekech objednatele' resp. na jeho pozemcích.

6.2. Pĺacovní doba ve večeľních hodinách a ve dnech pĺacovnfüo klidu )e možná pÍi
zachováníhygienických podmínek pĺo ptovádění hlučných a prłšýh prací.

6.3. Za e|alogické sLody vzniklé pľováděním díla odpovídá zhotovitel. objednatel má pĺávo
iednostĺanně zastavit ptáce zhotovitele, kteté isou v rozporu s předpisy na ochĺanu
životního pĺostředí. Zhotovitel může pokĺačovat u tako zastavených prací pouze po
odstĺanění závad' poškozujících životní pĺostředí. objednatelův náľok na úhtadu škody
v tomto případě ĺezan:l<á odstĺaněním ekologické závady.

6,4. Před zahájenm teahzace díla doľučí zhotovitel objednateli písemné sdělení
o nzicích, lcerá vzniknou z vykonävané činnosti pľo zaměstnance objednatele a ostatní
osoby na staveništia jaká opatření učiní k ochtaně před iejich působením.

6.5. Zhotovitel a objednateI se zavazují űzce spolupľacovat při přípĺavě a realizaci díla
a poskytnout si nezbytné infoĺmace potřebné pto reahzacĺ di|z.

6.6. Zhotovite| se zavazuje, žez

6.6.1. bude realizovat dílo v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl.
3. této smlouvy, v souladu s příslušnými notmami a předpisy, dle utčení
obiednatele, při dodľžování spĺávných ptacovních a technologrckých postupů.
opľuběhu teahzace díla povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu
stavební deník (tľvale přístupný na staveništi), vlastnílrem originálních stránek a
prvního pľupisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení
reahzace díla předány, dľuhý pľupis si uschová a atchivuje zhotovitel, současně
bude zajišt'ovat fotodokumentaci pĺováděných pĺací po celou dobu tĺvání
realizace dí|a.

6.6,2, na rcahzací díla budou použíty pouze dodávĘ odpovídající platným předpisům
ČR,

6.6.3, pńce v rámci realizace ďla budou prováděny pracovnĘ s odbomou kvalifilĺací
aplztným optávněním pto výkon činnosti; vybouĺaný matenáI bude uložen na
skládlĺu - doklad o uložení bude předán objednateli,

6.6.4. zjlsú-ll zhotovitel při ptováděn díla sĘté piekäžky zĺemožřnjící jeho pĺovedení
dohodnutým způsobem, ozĺámí tuto skutečnost objednateli zápĺsem do
stavebního denílu a dohodne s ním další postup,

5
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6'6'5' objednateli bude umožĺrěna pruběžná kontĺola pĺováděného díla v každé Íázi jeho
provádění s tím, že Żhotovitel dle připomíneĹ objednatele odstĺaní .u.rrruálrrí
zjištěné záv.ady' plnění Żhotovitele, Ĺteté vykazlje v době pľovádění díla
nedostatky, jezhotovltel p9Ľ".." na}lradit brrrLdri^plněním bez vlivu na cenu
a termín, jestliže si kontrolni záľsahy ýädají uĺ..p"í..'" ui.* arl^ií Äa rozsahsrnluveýh pĺ:.cí adodávek, příp"ánj změÁu dohođnuých tetmínů , zapiši tuto
skutečnost opĺávněné osoby do stavebního deníku 

" 
powrdrji sYŕni'p;ápi'y, 

""zái|dadě zápisů ve stavebním dę"il* bude ýotor'* dodaíek Ĺtétä ,mlo,r.rě,
případné víceptáce avícenäHady zhotoviteÉ nejsou podkladem p; "'Ęfi.jcelkové ceny díla, kteĺá je.smlYvena jako konečnä,'zápis've stavebnírrl deníku není
dodadĺem této smlouvy, zjistĹli objednatel, ž, ,hőtorit t p'o"aai Jĺlo .y-iá"po* ,.
"'ymi povinnostmi a nedodĺžuje příslušná .r.t"'olr"rr? smlouĘ, je opĺávněn
požadovat, aby zhotovitel odstĺanil vady vzniklé vadným proráděkÁ d.íla a ďlo
pĺováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitei złvady neodstĺaní al1 v
dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné páĺušení ,-lo.r..y u
objednatel je oprávněn od smloovy odsĺoupit, äíIo či části díla, kteĺé vykazují
ptokazate7ný nesoulad s pokyny 

' 
objednatel e a změny díla, kteľé zhotovite1

provede bez písemného souhbśu objeánatele, se nehradí,'
6'6'6' bude na staveništi a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstĺaňovat

pľuběžně odpady a nečistoĘ, vzniklé jeho pracemi, odstĺaňovat vešketá znečištění
a poškození komunikaci okolĺrích ptostoĺ (včetně trávníků a ze!eně), ke kteĺým
dojde činností zhotovitele,

6'6'7' při pĺováděý ű^ budou dodržováĺy předpisy o ochĺaně zdtavta bezpečnosti při
pľáci, keré bude trvale kontrolovat ílastĺ dororzhoiovitele' f --'

6'6'8' předá do 3 dnů pÍed zahájenim rca|lza9e díla objednateli sezflampľacovníků pĺo
teallzačni pĺáce včetně požadovaných dat fméná, datum n^ror.rri., w1ý pob:yÐ.Toto ujednání se ťýk^ nejen p.u.olr''íĹů zhotovitele, ale i subdoäavatelů.
Zhotovitel předložil místopfisežnđ pľohlášení o bezúhonno.ti těchto |ĺacovníkůa pľohlášení, že se 

'oymi 
subdodavateli uzavře řádnésmlour7 ,r" prol.áäě níptzcí,

6'6'9, zajisrívykládku dodávanéh o zařizeni a mate,ĺálurl.ymi ptacovníky a technikou,
6'6'10' pĺoveđe účinná protiptašná opatÍení, aby bylo v maximální míie zamezeno šíření

ptachu do okolí a objektů,

6'6'1l. placovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vyrnezeýh prostorech
a budou označenĺlogem fiĺmy;

6'6'12' v.pruběhu teallzace díla bude na staveništi trvale přítomen zodoovědnrí
zhotovitele n9bo jeho zäsupce (dále jen stavbyueäo*Ð, k.ýńJ. "ílřešit případné pľoblémy vzniklé v pĺůběhu rcillz^.. di]^,

pracovník
pravomoc

6'6'13' v)zve objednatele. kprověření pĺací (částí díla), kteĺé v dalším postupu Pracíbud9u z^kÍyty nebo se Stanou nepřístupnými;'ýzva bude ptoveäena'zápisem

1tĺĺae1r'u1předstih-em.amusí být podepiána objednatelerq jósdiže 
'. 

ou;.ä"'t lkpĺověření pĺz'cí (části díla) ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu
řádně :yrY'Ą,.jepovinen ńtaďt náůdady dodatečného oák7,í, pona takové
odkrytí požadýe; 

ijs1Ĺ'i se.však při dodaiečném odĘ ti, ž. prár"blyĘ pro.r.d.'y
vadně, nese náklađy dodatečného odĘtí zhotovitel,

6'6'14. pokud budou ptobíhat na staveništi. svářečské ptáce, zajisti zhotovitel při a po
svářečských ptacích dohled v souladu s příslušnými přeápisy; zhotovitäl předá
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objednateli před započetím svářečských pĺací, paličských pĺací nebo pncí
s ĺozbľusem Seznam pĺacovníků, kteří jsou kvalifikováni k ptovádění těchto pĺací
včetně evidenčních čísel svářečských pľukazů a dobou platnosti těchto pľukazů;
tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodtžováni
požánĺho dohledu, bezpečnost práce, ochtanu zdtaví a požämí ochranu po celou
dobu odpovldá zhotovitel; osoba ptovádějicí požátĺĺ dohled bude uĺčen a , zÁpísu
o předání staveniště.

6.6.15. do|oži lĺe kontrole techniclĺému dozoru investora k jednotlivým nabízeným

ýobkům technické listy, s 1ýkonnostními, eneĺgetickými, ľozměĺ"oymi a dalšími
kvalitativními p^ÍametÍy před jejich instalací,

6.6.16. bude tealŁovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy dané

ýobcem.
6,7, Objednatel se zavaztr,)el

6.7.1. předat zhotoviteli staveniště do 5 dnů po zaslánĺrýrry, nejpozději však do 10 dnů
od podpisu této smlouvy samostatnŕn ápiserr1

6.7.2. ĺavyžáđáĺĺ zhotovitele utčit tĺanspoĺtní cesty a místa dočasné skládky
demontovaného materiá|u;zamatenä|, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,

6.7.3. poskytnout zhotoviteli na zálďađě jeho přeďožených písemných požađavlai
veškeĺé potřebné a objednateli dosrupné informace a fotokopie dokladů, nutných
kprovedení díla.

ó.8. V pľuběhu ptovádění díla budou konány pĺavidelné kontĺolĺrí dny (dále také ,,I(D"), a to
minimálně 1x qýdně. Kontĺolĺrí dny dle tohoto odstavce budou svolány objednatelem.
objednatel i zhotovitel jsou povinni se v támci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit.
Zäpisy z kontolních dnů zajišt'uie zhotovitel číslovaným zápisem z kontľolnfüo dne
(případně zápísem do stavebního deníku). Závěry z kontľolĺrích dnů jsou pĺo obě stĺany
závazĺé, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodtžením spľávné technologie,
kázĺě nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovfuel seznámen, je

zhotovitel povinen zajisit nápravu vlastními ptostředky a vlastním nákladem, případně
uhradit škodu v penězích v plné v.ýši.

6.10. Mimo osoby uvedené v odst. 1.3. této smlouvy ie oprávněn ptovádět záznamy
ve stavebním deníku pracovník pověřený autotským dozoľem, technicl!ŕm dozorem
objednatele, jako investoĺa, otgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných
státních oĺgánů.

6.tl. Stavbyvedoucí je povinen přeďožit objednateli denní zápis nejpozději následující ptacovní
den a odevzdat mu první prupis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisl, vyjźłdií
se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7
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7. C-enová uiednĺíní

Celková cenŻ za řádně pĺovedené a pÍeđaĺé dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu
zákona č. 526/1'990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou sľnluvních
stran a činí:

Crlková cenabezDPH 5.910.282,78Kč
DPFI 1.24t.l59,26Kč
Cena celkem včetně DPH: 7.I5I.44I,44Kč
(rlor.r pět miliónů devět set deset tisíc dvě stě osmdes fu dva koľun česĘch bez

DPFÐ

7.2. C-tna za dílo uvedená vodst. 7.t. této smlouvy je cenou pod|e závazné nabídĘ
zhotovitele ze dne LL. 07 . 2018 a ahmuje vešlĺeré nutné nälĄady k řádnému ptovedení
dila. Ceĺa za đtlo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.

7.3, Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhĺadí objednatel zhotoviteli na zák|adě
zhotovitelem měsíčně vystavených dílčích faktut, které budou číslovány vzestupnou
číselĺrou řadou a doloženy ziišt'ovacím pĺotokolem o pĺovedených pľacích a soupisem
skutečně pĺovedených pľací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených.
Soupis pĺací bude členěn po jednotliqých činnostech v souladu s položkowým rozpočtem
zptacovaným zhotovitelem ve skladbě d|e zadávací dokumentace' Výše faktuĺované
částky budou odpovídat hodnotě pľovedených pĺací pĺovedených v uplynulém období
snížené o částku (pozastávku) rcvnajicí se 107o hodnoty těchto pncí' bez DPH na
odstľanění případných vad a nedodělků díIa.

7.4. Konečná cena đfla bude uhtazena objednatelem na zákJadě konečné faktury vystavené
zhotovitelem. objednatel má" ptávo před konečným zaplacením ceny díla zadtžet
odpovídající částky v důsledku:

7.4.1. smluvní polśuty,
7.4.2. nároku na slevu z ceny,jestliže je odstĺanění vad a nedodělků nemožné, anebo by

vyžadova|o neúměĺně vysoké náklady, a pfoto se mu zhotovitel btáni,
7.4.3. požadavků na náhtadu škody na zá|dadě vad a nedodělků díla, které podstatně

snižují kvalitu díla nebo / a jeho ťziväni.

7.5, Splatnost faktuĺ je do 30 dnů od jejich ptokazatelného doručení objednateli. Za den
platby faktury se považuje den odepsání částky z,3čtu objednatele ve pĺospěch účtu
zhotovitele.

7.6. Faktuta musí splňovat veškeré požadavĘ stanovené česĘmi pĺávními předpisy, zejména
náležitosti dané ustanovením $ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpťĺdané
hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.

7.7. objednatel je opľávněn .'ĺá:dlt zhotoviteli před dnem splatnosti fakuru, keľá nemá
náležitosti uvedené v odst. 7.6. tohoto článku, případně má jné vady v obsahu,
S uvedením důvodu vtáceni. Zhotovitel je povinen poďe povahy závad faktuľu opĺavit,
případně vystavit Ílovou. Vĺácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta
běží znovu ode dne doľučení faktury opĺavené či nově vystavené.

7.8. Do v.ýče uvedené cenyzadílo jsou zakalluloványvešlĺeré související näHady,to znamenä
komě moĺtážnich ademontÁźních prací avypncoväní dokumentłce a dokumentace
skutečného provedení stavby také ze1ména, aLe nikoliv pouze' náklady a poplatliF na
zajilštěn kompletní dodávĘ:

I
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7.8.1. vybudovánl, provoz aűdňba zaiízeru staveniště, oplocení, doprava matedálu

azailzeni,lešení vč. návĺhu a statického posouzení, vyklizení staveniště, likvidace
a skládkování odpadů,

7.8.2. vešlĺeré pľáce související s předmětem díla,
7.8.3. uvedení staveniště do původního stavu.

7.g, Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou notmou' Íesp. uľčením ýtobce
a takto se promítá ve smluvní ceně.

7.l0. Náklady ĺa uzavřetú, pojistné smlouvy dle odst. 10.1. této smlouvy jsou náklady
zhotovitele.

8. Sankční ulednání

8.1. Pokud zhotovitel nedodĺží kteqýkoli teĺmín pťĺ rcahzaci díla uvedený v odst. 5.1. této
smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zap|aceĺű
smluvní pokuty ve \níči 0,2 o/, z celkové ceny díla včetně DPH za kzźdý izapočaý den
pľodlení.

8.2. Smluvní pokuta z^ neprovedení řádného úklidu na staveništi je 3.000I{ć za každý
jednotlivý pilpad poľušení.

8.3. Smluvní pokuta za porušení povinností sĘnovenýrch zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.10.3.l1.
3.L2 a 3.I3 této smlouvy je stanovena ve v.ýši 5.000 Kč za každý jednotliwý případ
poľušení a zakaždý započaý den twání tohoto závadného stavu.

8.4. Pokud objednatel nedodrží rcrmín třicetidenní splatnosti řádně vystavené a doručené
faktury, má, zhotovltel ptávo počínaje jednatiĺcáłým dnem požadovat zaplaceni útoku
z prodlení v zäLaĺvŕríňiukłždýizapočaý den proďení.

8.5. Pokud bude zhotovitel v ptoďení se započetím odstľaňování ĺeklamovzĺé vady, má
objednatel pľávo požadovat od zhotovitele zap|aceĺű smluvní polnltyve v.ýši l.ooo Kč za
,'o1:zdouvadu a kažđý započaý den ptodlení.

8.6. Ustanovení osmluvních polĺutách nezbavuje žÄdnou ze smluvních stran' ato ani
částečně, povinnosti k náhĺadě škody v plné \.í,ši' lcerá by vznikla v důsledku porušení
ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, na lceré se v souladu s $ 2050
NoZ nevztahuje ujednání o smluvní pokutě.

8.7. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to fla záHadě faktury
vystavené optávněnou smluvní stfanou smluvní stĺaně povinné. Smluvní stÍany
prohlašuji že s ohledem na předmět této smlouvy a chataktet' díla s výší smluvních pokut
souhlasí apovažuji je za piiměłené,

8.8. Veškeĺé spoĺné ptoblémy, vznkající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím
plĺrěním, budou smluvní stÍany řešit smírčím způsobem ptostřednictvím svého zástwpce'
Tepľve po neúspěšném smírčím řízení bude spot řešen před příslušným soudem v CR.
Do doby případného zahájeni soudního ťĺzeĺi, nebudou smluvní Stfany sdělovat
informace o spomé ptoblematice třetí osobě a budou instruovat azaváží své zaměstnance
k dodĺžení zävazku důvěmosti o případných spoĺných pĺoblematikách. Poruší-li někteĺá
ze smluvních stran ustanovení tohoto odstavce, zavazlje se uhľaďt dfuhé stľaně smluvní
pokutu ve 1ýši 100.000 Kč'

I



9.L Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokoláĺního předání díla
objednateli nebezpečí škody:

na díIe a všech jeho upĺavovaĺých částech,
na plochách, inženýĺských sítích a cizích zaőlzenich v dotčených prostorách
staveniště a to ode dne jejich pievzeti zhotovitelem do doby piedáĺ đíla, pokud v
iednotliých případech nebude dohodnuto jinak,
na majetku, zdnví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s ptováděním
díla,
na objeku, v kteľém ie dílo pľováděno, pokud vznik škody je v souvislosti
s ptováděním díla nebo způsobený zaměstnanci či spoĘncajícími subjekty
zhotovitele,

9.t.5. na ostatních přilehlých objektech apozemcich.

9.2. Zhotovtte| nese též do doby navtáceni staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané
věcmi jím opatřovaĺých k ptovedení díla, kteté se z důvodu svojí povahy nemohou stát
součástí zhotovovaného díla, nebo kteĺé jsou používáĺyk pĺovedení díla a nestávají se
jeho součás tl, iilTllž jsou zeiména:

9.2.l. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení,

podpěľné konstrukce aę.),

9.2.2. zziizení staveniště ptovozního, výtobního i sociálĺrfüo charakteru,

9.2.3. ostamí provizorní konstrulĺce a objeĘ v rozsahu vyľnezeném příslušnou
dokumentací a touto smlouvou, a to jakvůči objednateli, tak vuči třetím osobám.

9.3. Předání a pÍevzeti díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně
závazĺých předojsů, -jakož.i.škodu způsobenou vadným pĺovedením díla, nebo j^y^
poruš ením záv azLg, zhotovite le.

9,4. Smluvní StÍany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného đĺJia a jeho oddělitelných částí
i součástí je od počátku obiednatel.

9,5. Zhotovitel odpovídá za provedení a lwalitu prací v souladu s platnými ČsN. Srnluvní
stĺany uznávají závaznost příslušných ČsN 1ĺ po L.L.I995) pro hodnocení kvalitativních
paĺametľů předmětu smlouvy. Případné, objednatelem zjištěné nekvaľtně pĺovedené
ptáce předmětu díla je zhotovitel povinen odstĺanit na vlastní náklady okamžitě tA|\ aby
odpovídaly požadavkům obj ednatele.

9.6. o předání a pÍevzeti' dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis fotmou
předávacího protokolu, kteqý bude obsahovat zejména:

9.LL
9.12.

9.13.

9.1.4.

9.6.1.
9.6.2.
9.6.3.

9.6.4.
9.6.5.

9.6.6.

l r mĚsTsl(^ (ÁsTL PRAHA 5J
9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, zátućní doba

identifikační rídaje o díle i jeho části,
zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
pĺohlášení objednatele, ,že pÍedávané dílo--nebo jeho část přejímá a souhlas
pověřeného zástwpce,,UMc Ptahz 5 - odbor správy veřejného prostĺanství a
ze|eĺě" s kompletně pľovedeným dílem,
stavební deníhF,
soupis předávaných dokladů, dokumentace, rcvŁí a zkoušeĘ keré budou
v samostatné püíIoze,
soupis případných vad a nedodělků, s kteými je objednatel ochoten dílo převzít z
keré nebrání provozován í a rťzív äĺí díLa.

10
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9,7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy 1e dále zkompletované přeđánĺ:
9.7.l. dokumentace skutečného pĺovedení díla (dále jen ,'DSPS") ve 2 vyhotoveních

(paré) v tištěné formě + 1x lla CD; DSPS bude zptacována v rozsahu
dokumentace pÍo ptovádění díla- stavby (dále jen ,,DPS') a utříděna poďe
Seunamu' kteqý bude její součástí, v DSPS budou zapľacovány veškeĺé změny a
odchylky skutečného ptovedení díla od DPS a jeji součástí tovněž bude
Żhotovitelem zptacov^ný seznam všech těchto pĺovedených změn a odchylek
v pľuběhu tealizace di|a,

9.7,2. veškeĺé přílohy DSPS, včetně soupisu ptovedených změn a odchylek
od odsouhl asené zadävací dokumentace musí bý't zhotovitelem powrueny'

9.7.3. doklady ptokazĺjících splnění technicĘch požadavků na použité mateťrálry
aýobky d|e zákoĺa č.22/1997 Sb. o technicýh požadavcich na ýoblyu.
zněĺĺzák. č.71/2000 Sb. vplatném znění, naÍizenivlády č. I63/2002sb. kerým
se stanoví technické požadavky na vybĺz;né stavební ýtobky ve zněni naÍízeni
vlády č. 31'2/2005 sb.,

9.7.4. ptovozĺi manaáIy, atestf' ceĺtifikáty, bezpečnostní listy,
9.7.5. zápisy o pĺověření pnci (čásĺ dila) a konstrukcí zakĺyt-1chv pruběhu rcahzace đilra

9.7.6. veškeĺá předávaná' dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou
obecně lznávaných cetifikátu v rámci EU,

9.7.7. doklad o skutečné 1ýměře ftubatuře) provedených pľací.

9.8. Každé ptnění předmětu této smlouvy (i ieho části) musí být ptevzato (zkontĺolováno)
určeným pĺacovnflĺem objednatele. Pokud při přejímacímYtzen budou zjištěny drobné
vady anedoděĘ, stanoví smluvní stťany tetmíny pĺo jejich odstĺanění' Toto však nijak
nemění sjeđnaný teĺmín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle čl. 8.
odst. 8.1. této smloury. Teprve po odsffanění všech vad anedođělků bude přejímací
Ytzeru ukončeno. Zavaďy způsobené objednatelem' nenese zhotovitel odpovědnost.

9.9. Zhotovitel posĘtuje zäĺ'ul<ll na lĺralitu a jakost ďia a jím provede"ŕh prací po dobu
60 měsíců ode dne předání díla objednateli po odstĺanění všech vad a nedodělků. V tento
den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje' že dílo bude
mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v technicĘch notmách a
předpisech, kteĺé se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu
smlouvy.

9.10. Po sjednanou zátučĺi dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného
dila,zaporťzýmarcnäI,zalĺvalitu a úplnost motáže savebních pncíafunkci díla.

9.1l. objednatel se zavazuje, že piípadnou ĺeklamaci vady dila uplatní u zhotovitele bez
zbytečného odkladu po jejím pĺojevení se/po jejim zjištění, atopísemnou formou,
přičemž v teklamaci vadu popíše a uvede požadovanÝ způsob a teĺmín jejího odstľanění.
Zhotovitel povinen zahäjit bezplatné odstľaňování teklamované vađy nepľodleně
nejpozději do 48 hodin od doručení ĺeklamace a odstĺanit ji v co nejkĺatším možném
Ermínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doľučení písemné ĺeklamace, je-li to technicĘ
a technologicĘ možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li
se smluvní stľan}l bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu
neodstraní a ani neposkytne objednateli qjádÍen,jak a kdy ĺeklamovanou vadu odstraní'
popřípadě, že ľeklamovanou vadu neuznávä, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává z
odstraní ji vuveđené lhůtě 10 dnů. Vady odstĺaní zhotovitel na vlastní náklady, včetně
případných škod vzniklýrch v důsledku vadného plnění této smlouvy.

r r MĚsTst(^L PRAI{
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9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklénáslednou činnostítřetí osobou, vlivy způsobené

živelnými pohtomami, činepředvídatelnými událostmi'

g.l3. Zhotovitel odpovídá za částdila za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno

vfie, a to od data pÍedáru záručĺĺopfavy. V p objednatelem ie
ľeklamačnímísto u zhotovitele následující:e-mail

9,14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je

objednatel optávněn pĺovéstodstĺaněnívady sám, nebo jeho pľovedenímpověřit jinou

osobu. Takto vzniklé nál<|ady ie zhotovitelpovinen uhĺadit objednateli do 1'4 dnůode dne

doručenífaktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za

díIo, iako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závércćnáustanovení

1o.1. Po dobu platnosti tétosmlouvy o díIo má zhotovitel povinnost mit uzavřenou- pojistnou

smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činnoitízhotovitele třetím osobám, krcrá

je uzaviena na minimálĺríwýši poiistnéčásĘ6 mit. Kč.

|o.2. Smlouva můžebýt měněna pouze písemnou dohodou obou stĺanve fotmě vzestupně

číslovaných,oboustĺanně podepsaných dodatků, kteĺéSe Stanou nedílnou součástítéto

smlouvy.

1o.3. NestanovĹli tato smlouva, žese ozĺámetĺčiněnédle této smloulry druhésmluvní sftaně

mohou pľovéstzápisem ve stavebním deníku, či1iným způsobem, pĺovádíse oznámení

písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahujícípověřenému pľacovníku

nebo zásrupci druhé strany' a nelze-h tak učinit,jejim zasláním poštou formou

dopoľučenéhodopisu, nebo e-rnailem s potvĺzenímdoručenía přečtení.oznámeni je

účinnédnem jeho doručenínebo pÍevzeti, dnem potvfleÍLío přečteníe-mailu, případně

d''err\ kdy bylo pÍevzeti listiny, nebo potvtzeni o přečteníe-mailq druhou stranou

odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, žedoporučenýdopis, jimžby|a listina

zas|ána druhé stľaně na adtesu uvedenou v této smlouvě, byl pľo nepřítomnost adĺesáta

uložen na poště, i když se adĺesát o uloženínedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i
pĺo doľučovánl jných listin a podkladů, kteń ma1í být předány.

1o.4. objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvyv případě jejího hľubéhopoľušeníze

strany zhotovitele. H.oby- porušenímje :

to.4.l. nedodtženíkteréhokoli Ż teÍmínůpťĺrcahzaci předmětu smlouvy uvedeného v čl.

5. odst. 5.1. tétosmlouvyo 15 kalendářních dnů;

lo.4.2. nedodržení lcvality a/nebo podmínek stanovenŕh oryäny státní správy,

požámích,bezpečĺlostníchnebo ekologických předpisů, kteľémohou mítvliv na

povolení k ťzívänía prov ozu díla;

10.4.3. porušenídohodyo použitéa projednané rcchnologii.

1o.5. objednatel a zhotovitel jsou opĺávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek

dfuhé strany pfavomocně ptohlášen úpadek, anebo je-li insolvenčĺtiizeni ukončeno

(i insolvenčnínávth zamíttwt) pĺo nedostatek majetku.

to.6, odstoupení od smlouvy musíbýt učiněnopísemně, pĺávo ođstoupitod smlouvy nemá ta.

stÍana, i.tetá se podstátného poľušenísmlouvy dopustila, účinkyodstoupení nastävaji

dnem doĺučeníozĺámenio odstoupení druhé smluvní stĺaně.
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1o'7' V případě odstoupení od smlour,7 se zhotovit .l ,^rurui.opustit staveniště a vyk1idit

zailzeni staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti od.to.'p"rj'
10'8' Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy z.e strrny objednatele právo na

pozastavení tealizace dila až do odsftanění důvodů a právo na uhradu škod, käré tímĺo
zhotoviteli vzniknou.

10'9' Smluvní stĺany sjednávají, že veškeĺé vzt1emné a splatné pohledávĘ je možné započítat,
nebo postoupit třetí straně.

10'10. Y zä|ežitostech neupravenŕh vtextu této smlouvy platí ustanoveni zákona č.89/2012
Sb' občanský z.ál\oý,v platném zněni., příp. dalších obe.ně platných pĺávních předpisů,
lceré mají vźtah lĺe sjednanému smluv,ríńu ;;Ń.-_

10'11' Smluvní sürany se dohodly, že na písemně předkládan é zá,sađnl návthy a připomínky
budou písemĺlě teagovat do 5 pĺacovních dnů po obdĺžení. Pto zápisy ve stavebním

1*:ľľ lhůta 3.pĺacovních dnů' Pokud dfuhá stfana na zäpis,, d"né ihůtě neĺeagu;e,
ntá se zato,žł se ápisemsouhlasí anemánámitek

10'12' Sm]ouva.j"_,""yl"r""-":^ ,. Pěti.;1.i"."pisech, šq:., ,nich obdrží objednatel a jeden
zhotovitel. Všechny stejnopisý maj í hodnbru origináh.

10'13' Tato smlouva nabý'vá platnosti dnem podpisu"obou smluvních stran a účinnosti dnemzveřejnění 
-..:do'oy v registru smLuv p"ďe zákona č. 34O/2O15 Sb., o zvláštních

podmínkách jc.ĺĺln-os1někteqých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ĺegistĺu smluv, vezněĺĺ pozdějších předpisů.
10'14' Srnluvní sfuany beľou na vědomí , že k nabyti účinnosti této smlou vy je nezbrqné 1ejíuveřeinění l.'"gľP smluv podle zákona ź. s+o/zols Sb., o zv|áštnLl' poamĺr*á"Ĺ

účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ĺegistru smluv, ve znění
pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy pojední smluvní stÍanou'
nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, kteté prävede Městská část Ptaha 5.
Smluvní stĺany beĺou na vědomí, že źveie1nění osobních ĺa"j,i ve smlouvě uveřejněné v
ĺegistru smluv poďe věty první se děje v souladu s tímto zákonema s čl. 6 odst. i pĺ'*
c) naÍlzent Evĺopského patlamentu a Rady @U) 201,6/679. Smluvní stfany pĺohlašuji že
skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažgí za obchodní tajemswí ve smyslu s 504
občanského ií|:ú"_ a. udělují .lrđl.''í k jejich užiti a uveřejnění bez stanoveníjaýhkoliv dalš ích podmínek

10'15' Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákona č. 131,/2000 Sb', o hlavním městě
Ptzze, ve zněnipozdějších předpisů, P'!tv!uje, že byly splněny podmínĘ pro platnostpľávního jednźłru městské části P*.há 5, ; to usnesením
RMČ č. 30/too2/2018 ze dne 25.07.2oL8.
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Přílohy:

Příloha č.1:

Příloha č.2:

Příloha č.3:

Projeková dokumentace (volná příloha)
Položkoaýrozpočet zptacovaĺý zhotovitelem
Platný doklađo pojištěnízhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho
činnostív souvislosti s plněním tétosmlouvy o dílo

1 0 -08- 2010

v .fułre.. d'....ť, .ď,.ľpĺ/... .VPraze dne
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Krycí list slepého rozpočtu

Roz očtovénákl vKč

Ĺ.

Název stavby:

Druh stavby:

Lokaĺita:

Zač,átek v stavby:

Objednatel

Projektant:

Zhotovitel:

Konec
vlistavby;

Zpracoval:

MC Prahy 5, Nam' 14 ri1na 4, Praha s lČlotČ:

lČlplČ:

lČĺoll:

PoloŽek.

Datum:

063631/C200063631oprava dětského h iště

Kudrnova, Praha 5

38

23.05.2018

10s 540.75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

105 540,75

0,00
527 703,77

0,00

Náklady na umístěnĺstavby(NUS)c
Zaŕízenístaveniště
M
Uzemnívliw
Provozn
ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem
NUS celkem z obi.
ORN celkem
ORN celkem z

0,00
0,00
0,00

0,00
0.00

Dopl kovénáklady

P
B

Kulturnípamátka

DN celkem
DN celkem z obj.

1 811 679,89
2 988 238,35

119 405,49
61 994,51

0,00
0,00
0,00

295719,42
5 277 037,66

Základní rozpočtovéná kl ady

Dodávky
MontáŽ
Dodávky
MontáŽ
Dodávkv
MontáŽ

A
HSV

PSV

rrMrr

ostatnĺ materiáI
P esun hmot a sutí
ZRN celkem

15%ad í5%

razítko arazítko am

0'\

Poznámka:



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

objednatel: MC Prahy 5, Nam. 14 njna 4, Praha s lČlolČ:

Projektant: ĺČnlČ:

Zhotovitel: lČlolČ:

Konec u/stavby: PoloŽek:

Zpracoval: Datum:

oprava dětského h iště

Kudrnova, Praha 5

063631/C200063631

v stavby:

JKSO:

38

23.05.2018

Název stavby:

Lokalita

stavby:

VRN
Kč

0.00
0,00

o-oo
0.00

Zäkladnaot
IO

00

Kulturní

Kč
'105 540,75

0,00
0,00

í05 540.75

0,00
0,00
0.00

Zäkladni
5 277 037.66

o,to

2.00
Kč!s)

00

Nälíady na umĺstění stavbv
stavenĺště

vl 00

0

rovozní

USz r-

ostatní ORN

(.s
*{.j

K,
'158 311.13
105 75
52770.38
5277A38

Základna
5 277 037.66
5 277 037.66
5 277 037,66
5 277 037.66

o,,o

3.00
2,00
1.00
1.00

rozpočtové nákladv íoRN) I

čĺnnost
P



527 703.77
158 311.'r35277 037.663.00

Gelkem ORN r-

(^
ą



Sle stavební čet

a
1

2
3
4

5
6

1'ĺ3í07113lM odstranění
190 328,57
13 250,00
95 550,00
2í 063'83

'!í4 964'00
1'ĺ2 955,00

2 009,00
98! 76oł0q
38 454,00
20 706,00
9s 700,00

234 900,00
!--q2,q,g-0-
3 828,00

o33 9ę8Jqo
616 900,00

17 050,00
4ĺ í93'59
41 'ĺ93'59

4 7.89,9-9
2 065,43
1775,72

939,84
7 ś99,30
7 59s,30

6í 9945í
1 500,00

843,89
4 950,00

25 600,00
29 100,62

. ,!.47! 9J.í'.oŽ
13 6í6'37
60 519,41
63 056,01
36 553,07

3?0

o,23

0,00

m2
m
m2
sbr

m3
m3

ml
m3
m3
m3

m3

7
r
9
10

11

12
13

18

19
20
21

22
23

24
25
26
27

113201111lM VytÍhäní obrubník chodnĺkornch a parkov ch
113107530lM odstranění podkladu pl' 50 mz,kam.drcené tl.3o cm
1 1 1 101'ĺ04R00 sadové pravy
12 odkopávĘa prokopávky
1222o'l 102lM odkopáVky nezapaŽené Íučně
1222o11o9lM P íplatek za ĺepĺvost - odkopávky V hor. 316 P ęłnĺqtěn!.v' kopkq
16230110ĺ lM Vodorovné p emĺstěnĺ V kopku zhor.14 do 5oo m
1 7101 102lM Nakládánĺ V kopku z hor.1-4 v mnoŽství nad .lo0 m3
162701105lM Vodorovné p emístění V\ikopku zhor"14 do .loooo m
162701 109lM P íplatek k vod. pemístěn Í hoĺ.14 za dalšĺ 1 km17 Konstrukce z.'é zemln
171201201lM UloŽení sypaniny na skl.-sypanina na v šku pes 2mĺ8 pgvrchorr_ę ĺpraw teÉnu
18130í106lM Rozprostenĺ písku, rovina' tl. 304d cm
181 10í 102lM Úprava pláně v zá ezech v hor. 14, se zhutněnĺm

?1 tlppę. pooloŽ! a zát!ądo],é spáry
211971110lM opláŠtění z geotextilie
27 ?áRlady
275313621lM Beton základo\^i'ch patek prost C 20l2b
27535í215RT1lBednění stěn základov ch patek - z ĺzení
275351216lM Bedněnĺ stěn základov ch patek _ odstranění

i9._^. .'-. Pod!ląd'!!YĘt'w|ioo_qnliąci, le.tlšťa_ptogtr
564861 1 1 1 lM Podklad ze Štěrkodrti po zhutněnÍ tloušťky 20 cm

!9!''', - -. _ 69ąśłrukqąd9p![k9vé starłebili {zámeĹ.!ické)
7671 1 1'l80R00 odstraněnĺ ŽB lavačky
767í 13'ĺ40R00 odstranění odpadkouvého koše
7679í4810R00 DemontáŽ oplocení rámového H do 1 m

310,00
53,00

210,00
1,00

41,O0
4í'00

174,O0
174,00
174,00

5 220,OO

310,00

8,45
10,56
10,56

sĺą.oo

3,00
2,00

33,00
2,00

33,00

3,00
15,00
1,00
1,00

620,00
250,00
455,00

45 000,00

2 755,00
49,00

221,00
1'ĺ9'00
550,00
45,00

1 99o,OO
55,00

1871,43
0,00
0,00

23 936,17
O,O-O

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

.. 0,0-0
0,00
g-09
0,00
0,00

192 200,00
'ĺ3 250'00
95 550,00
45 000,00

ĺ{4 96400
1 t2 9ss,00

2 009,00
. "q89.7 q,9-0-

38 454,00
20 706.00
95 700,00

234 900,00

3 E?-q,90
3 828,00

RTS I / 2017
RTS l/2017
RTs l/2017
RTS t/2017

0,00 0,00 RTs I /2017
'ĺ2'19 RTsl/2017

138'60 RTs ĺ/2017
0,00 RTs lt t2017
p,qo
0,00 RTs I /2017

0,66

0,00
0,00 0,00

' 
o.'pĺ

RTS I / 2017

m2
m2

310,00
310,00

m3 95ąoo
616 900,00

17 050,00

í6 5q0'00_
46 500,00
2829,q,4
21 542,40

5 808,00
939,84

!9 09q,0Q

RTs l / 20í7

RTS r / 2017
RTSr/2017

RTS t/2017

174,00 22,00

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

0,00

0,00

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

,0;00
0,00
0,00
0,00
0,00

-0,p9

0,00

14 . 5 306'4í
150,00 5 306,41

23 509,25
2 550,00 19 476,97
550,00 4 032,28
89,00 0,00

śq'494,70
185,00 50 494,70

1í9 4o5J49
500,00 0,00
425,00 6,11
150,00 0,00

12 800,00 0,00
4 500'00 .ĺ 19 399,38

- I 7Qq.s.-0!,93
't4 500,00 29 883,63
16 000'00 í79 480,59

258 000,00 194 943,99
144 000,00 107 446,93

ĺ 500'00
850,00

4 950,00
25 600,00

148 500,00
3 !7gĺ3"p;o-Q

43 500,00
240 000,00
258 000,00
í44 000'00

2't ,33 RTS I / 2017
0,38 RTSt/2017
0'00 RTsĺ/2017

í.99,í? . _
138,47 RTSt/20.t7

ąpł
0,00 RTs lt t 2013
0,00 RTslt2013
0,31 RTSIt2013
0,00 RTsilt2013
0,0s RTs I r20,t3

' 'zlł'?s
19,30 RTSnt2013

236,06 RTS ľ /2013
7'62 RTs ll ĺ 2o,l3
8,13 RTSilI2013

m2

kus
kus
kus
kus

0,06

?1,?.215
16
17

m3
m2
m2

2,53
0,04
0,00

767920230R00 Dodání a osazenĺ branky pozink do v800mm u.pl mod ín
76791 6í 30R00 Dodání a osazení oplocení pożnk v800mm \. pl mod ín
9'1 

^ . ' ' 
. ' - - _ -Don1 

tł;ĺcJ !Qt!_sJłu.ľeę ą piapę ną port'ni [ ŕo'*ĺlĺg"ĺqľ, ą
91 94í í 1 1 '1 R00 Dodání a montáŽ odpadkoveno kośé 

'

919411í2'lR00 Dodávka a montáŽ parkov ch laviček
9'l 94'121'1 1 R00 Dodávka a montáŽ kolotoč neÍez' pyramida
919412112R0o Dodávka a montáŽ nerez trenaŽér

58 090,00
í8! í9.p,0o

o,44

0,00
0,00
0,01
0,00
0,00

6,43
't5,74
7,62
8,13

(rś

-o

Doba v stavby:

Začátek \^istavby:

Konec'ri'stavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

ZhotoVĺteĺ:

Zpracoval:

Mc Prahy 5, Nam. í4 rijna 4, Praha 5
oprava dětského h iště

Kudrnova, Praha 5

stavby:

23.05.2018

DÍUh stavby:

Lokalita:



0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00

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

28
29

l,r,

30

31

.:t: r
32
33
u
35
36
37

1íííRTílosazenĺ s bočnĺ

998231311R00 P esun hmot komunikacé a

999282324R00 hmot hemÍ

919,ĺ4
9í626

97908'ĺ 1 1 1R00 odvoz suti
979081121R00 P ĺplatek k

979990

121 1 R00 DodáVka a montáŽ sestavy hradu kus 1 ,00 2 450 000,00 1 16't 243,24 1 288 756,76
812,00 33

2 450 000,00
43 036,00

7,03

41 583,00 41 0,00

7,03 RTSilt2013
RTs l / 20í7

RTs lĺ / 2013

RTS il / 2013

9790862í3R00 Nakládání vybouran ch hmot na dopravní prostedek
97908731't R00 Vodorovné pemístěnísuli nošením do 1 0 m
979087391R00 P íplatek za nošení suti kaŽd đdalších1o m
9799901 1 3Ro0 Poplatek za skládku suti _ pryż

a vybour. hmot na skládku do
odvovJza kaŽd dalšĺ1 km

za skládku

íkm 21,10
633,1 1

21,11

21,10
84,41

't,65

275,00
32,00

í89'00
177,OO

90,00
ĺ750'00

5 803,46
20 259,36

3 988,8s
3735,32
7 597,26
2882,43

20 259,36
3 988,85
3735,32
7 597,26
28a2,43
I

RTS il / 2013
RTS ll / 2013
RTs ll / 20ĺ3
RTS il / 2013
RTs ll / 20í3
RTS il / 2013

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

a 7
3

Poznámka:

J

Ö
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vlENNÁ lNSURANCE 0R0uP

Kĺ:ĺrpeľaťĺva

pro pojtštěni podntkatelských ńztk _ TREND 1-4

Poiistná smlouva

č.8603427597

K o o p e r a tiva p o j i šťoV n a,ä. S., Vi e n n a ĺn s u ř a n c e G ľ o u p

se sĺdtem Pobŕežni 665/2j-, 186 oo Praha 8, Česká repubttka

IČo:łztt6e t'/,zapsanáv obclroĺlnim leistŕrku r: Městskéhcl soudu v Pľaze, sp' zn' B ]"B97

(ĺlate ien''pojistitel'')

lUPITER Komplet ServĹs s.r.o.

ĺČo:ĺl:zlqzsr
se src|Leln / bvcllĺśtěm:Masaľvkovĺ:ĺráłrŕeżt247, Ć <lr ]"4' ]_ro C0 Pľaha, Česk;)ĺepubtika

Koľespondenčnĺadlesa 1e shoclna : adresou sicl[a pojistnika.

(dáLe 1en''poitstnik'')

uzavtľall

pocĺteeákona č.Bg/2a12. Sb , obČanskÝ zákonĺk, v platném zněnr, tuto poiĺstnou sĺnlouvt-l (dálo ien "sm[ollva"),

která spotr.r s poiistnýmĺ poj*,nko,',.po;ĺstilele ł:verJenýmr v Čiánku 1' této smlotlvy a při|ohaĺni této smlouvy

tvoŕi nedilný celek

a
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Čt Áľgx r'
[vp-dnĺ. !łstanEYení

1. Poiistnrk je záĺcveń poitśtěným'

2' Předmět čtnnosti pojištěného ke dni uzavřeni této smlouvy ie vymezen v násteduiícich dokumentech:

Žtvnostenském ltstu ze dne 27 6.20]"8

3. Pro poiištěnĺ ĺiednané touto smlouvou platĺ občanskÝ zákonik a ostatní obecné závazné právn{ předptsy v

platném zněn(, ustanoveiipoiistné smlouvy a následuitci poiistné podminkY:

P-x0o/1Ä'Všeobecné poiistné podlnrnky pro poitštěni majetku a oc{povédnosti

zsu -'soo/rz- Zvtáitnĺ smLuvnĺ uiednáni' k pcjtštóni odpovédnostĺ za ťljmu

a dále.
p-soo/rł' Zvtáśtnĺ' po}lstne podmĺnky pľo poiištěnr odpov'idlrosti- za ťllmu

ł. Doba trvání poitštěni
Počátek poiištěni: 28-6'2018

Poiiśtěnt se s.iednává na dobu iednoho poiistného roku' Poliśtěni se pĺocltužuĺe o clalšĺ poiistný rok' poktlrJ

někteĺá ze sĺnluvnlcl6trr" '1"uĺĺŕ 
prsernně druhé smltlvnr stratlri nejpozdéĺi šest tÝclnů přecl uplvnutirĺ

ořisLuśnéhopojistnéhoroku,żenadalšĺlntrvánlpoiištěninemázájeĺn.VpřipaĺlénedodrŽen.Ĺlhůtvpľo
cloruČenĺsĺjélenĺuveclenévpřecĺchozĺvětěpoiištěnĺ zanĺká aŽ ke konci nástedujicĺho poitstnóho roku, pľo

kterÝ ie tato lhťlta clodržena.
Ěoiiiijni'i"l zanikne neipozděiĺ k27 '6.2oŻL po tomto clnr ilŽ k prodtouŽeni pojĺitěnĺ nedocházĺ'

p.ĺĺĺ?lľiĺ jiĺxe"ĺ

1. PQlIšTĚtlÍ 9pPovĚDNosTt zA úlMu

1.1 Záktadni pĺlitśtěn{
Poiĺítéĺlĺ se vztahuje na po,./!nnost nahradtt újmu včetně újlny způsobené vadou výrobku a vadou práce po

předání.

poirśtént se vztalruie na ĺ:ovĺnĺlost nahradĺt ú1tĺLl způsoberlou v souvĺs[ĺ:sti s pŕedlnételn Činnostr pojiśtěného

vyrnezeného v ćl. 1. oclst' 2'

Lrrrrit po'iistného plĺrěni: 7 000 000 Kč
SpoĹuLlĆast' 1 000 Kč

Pokurl Čirrnolt (některá z Ćinnosti), na nĹż se vztahuie po'ĺśténi sieclnané touto 5m|ouvou, rahrnuje vĺce oborŮ ći'

poclskupin (clále ien ,,ouorv;,} _ iako naĺ:ř. oborv clnnosiiźłvnostt uolne, vztalru'ĺe se poĺištěni pouŻe na tv oboľv,

které 1sou vÝstovně uvec.]env v doklaclu uv*o'uj,.un pľedmět činnostr poitštěného tvořĺcĺrn přilohLl tétĺl poiistné

rmlouvv (nar:ŕ. vÝpts z zrvnástenskeho čĺ lrného uer"ineho ľeistŕiku) NenĹtĺ takovÝ r:loktad k poiistné smLouvě

pľrĺ:o}en, vztahĺ";ie se poiĺśtlnĺ na tv oboľy, ktere mJ poltstěný uvec1eny v přisluśném reistřiku' ľegistrtl nebo jiné

vg'ŕeĺĺré evtdenct ke dnt sjednánĺ po}ištěnĺ'

Htavnĺ činnosti poiištěného'

Za h|avni Ć.innosti le povaŻuir crllno:tt s neivYśšrtll podĺlelĺ na ročnĺch pŕijllech pojršténého:

. ľealrtni Ćinnost - nevŻtál]u'le se na odpověrlĺrost způsobenoLr poskytnutrĺn odborné slużby

. skl.ad nehořtavého materĺátu
pr:ovaclěnĺ staveb a ie;ĺch zrnérl' pŕi.pravné práce pro stavby

pŕer]poklacleľn plnénr po;tsti.te|e 1e souČasné splněni následuircrch podmĺnek'
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a,] Ú]mä bvta zpĹisobena v souvisĹosťl s ćĺnĺrosťi, která spadá do pŕeclnětu ćinnosti pojišiéného vymezenĺiho v č['

1, odst 2,
lr) poiiĺtonÝ je v době vzniku škociné události oprávnón k provozovänĺ pŕrs|ušné Čtnnosti na základä obecně

záVaznÝch právnich před pisů,
c) oclpovědnost za úimu ,p,irobenou V souv1slosti s příslušnou ćinnostl není z poirštěnĺ vvtouČena touto' 

poirstnou sm|ouvou, po1istn,imi podmínkamĺ nebo zvláśtniĺnĺ uiednánimi vztahuiicimi se k pojišténr'

ČrnnostL, kteľé lsou z po}iśténĺ odpovédnosti za ťljmu, pŕipadné z ĺ:olĺśtěnt oclpovédnosti' za újmu způsolrenou

vaclou výrobku n"bo u.do,i prá'" pn pr"dani- vvtouienv neĹo u ntchż ie możno sjednat limit poĺistného pLněni

,r,.*ĺ,',ĺĹne clo vÝíe s *'t. <i, isou uveĺjenvv ZSu.5ool17' která tvoŕi neclrlnou součást této poiĺstné smtouvy'

Mezi činnosti, ve vztahu k nĺrnż je vvloučeno po|ĺštěĺlĺ odpovědnosti za ťlimu způsobenou vadou výrobku nebo

vadou práce po pŕedánr patřĺ mi, také Ćĺnnost:

- realitni čínnost - nerłztahuie se na odpovědnost způsobenou poskytnutim odborné stužby

která je v této poiistné smtouvé uvedeľla jako činnost hlavn'Ĺ'

VÝše hľLibÝch roćnĺcli přĺimťr za přeclcházeirct rok: do x0 000 000 Kč
pojiśténÝ je povinen oznJlnit po;ĺstrte[ĺ bez zbyteČného odklaclr.r zvýśeĺrĺ hrubých roČnich pŕrjmú naci

ćástku 12 000 000 Kč

l''2 Pńpoiištěni
Sieclnává se:

Připoiĺštěni *C', kteľé se vztahuie na odpovědnost za čistou fĺnančni škodu, včetně škody epů:obené vadou

výrobku a vadou práce po předáni

Naci rámec ćl L z?P P_6ool]-4 se připoliŠtěni odpovědnostr za Čĺstou ŕtĺlanćnr. škodu vztahuie na právnitĺ

ĺrřetlprselĺ stanovenou povinnost polĺštěného nahradít śkodu, ktel-á vznikta i|nému itnak' neż ĺako:

' škorja ĺra viécĺ, kterou se ťozgml škocla zpťlsĺ:bená na hlnotné věcr |eitm pośkozenim' znrčentm nebo ztrátou'

. škoĺJa na živélrr zvĺřeti zpĹ)scbená ieho r:smrcenim, ztrátou llebo zranénim,

ĺráslęclĺrá ĺttlančnr:Lołuu.ni[Lĺ 1aŕo pŕmý důsiede[ ú1my na żivote nebo zc'lravi člověka, śkody rla včci nebo

śkocly na zviřetr.

Kromě vÝtuk uveĺjelrÝch v polrstlré srnlouvě, poiistnÝch poclminkár.h nebo slnluvni"ch uĺednánich vztahuiĺcich se k

poiištěni odpověĺJnosti zir újmr"ĺ se toto přtpo1ištěni dáie nevztahuje na povinnost nahľaclit čĺstou ĺtnallčni śkodu

zprisobenou.
a) procllenim se splněntlĺr smluvnĺ pcvil'l|1ost1, necloclľŽenim thŮt nebo terlrlĺlrú, s výj|mkou thůt stanovených

právnim předpisem, soudeĺn nebo iĺným ortánem veřeiné moci'

b) porušentm tatove povinnosti, kteľa bvla dohoĺjnuta nebo převzata nad rámec povĹnnostt:tarrovených přímo v

právni^m přer1ptsu, "ł ĺ'rj""á .ĺ"aznÝch techntckých norem (pŕtsněiĺ, V šrrštm rozsalrr'l),

c) vadou ćtnnostr auclĺtora, znatce, advokáta. notáŕe, likvidátora, samostatného lĺkvĺdátoľa pojistných události'

clraŽebnika, exekutora nebo poskytovatele zdravotních sluŽeb'

ci) vadou proiektové, konstrukČnĺ, návrhářské, xrafické' vvměřovaci Ći zanrěřovaci' výzkuĺnné' zkušební'"' 
'.'twĹŕo,testovacl,kontľolni' 

clozorové, reviznĺ, informaČni' poraclenské, konzu[tačni, ťlčetlrĺ, p[ánovacĺ'

zpľostŕedkovate1ské, ttumoČnrcké Či přek|adate|ské činnosti, jakékolr cluśevni tvrjlrčr činnostĺ nebo činnosti

spoĆ1'vaiicr v zastupovailr, oceńováĺr rĺraietku, správě majetku (včetně ĺĺnanČnĺch lrodnot) nebo vymáháni

ĺroh[ec]ávek,
e) v souvisLostĺ s iakoukoli flnančnr čj. ptatebni transakcĺ, vĆetné obchoílovánĺ s cennýmĺ papiľV Či jejrch dľažby'

f) v soilvĺstostĺ s tjschovou ftnaĺrČnlch hodnot,

o uv[."; fllnkce Ćtena sŁatrltárnrho nebo kontľo[niho orgánu právnícké osobv,

h) porušenim prĺu z průmvitouJho,]nbo'itného ĺ.luševniho vlastnĺctvi (např. práv na patent' pľáv z oĺ-hrannýclr
' 

.,,.a,.,.rur a prŮmvs1ových vzor,l, práv na oclrranu obchocJnĺ firmy a oŻlläčenĺ púvodu, pľáv autorských a pľáv s

nrml sol-lvrselĺcĺch),
r) poskvtovánĺm software nebo hardware, či.nnosti souv{sejĺcr se zpľacováninl nebo poskytovánim dat'

hostrngovÝmr a souviseiĺclmi ťĺnnostĺni nebo webovýĺĺt portály'

}) llort:šenim povinnosti nltčenlivosti.

Bez ohleclLl na jakák<lti iinťi uiednánr - s vvlimkou vÝs,lovné v pojrstne slnlouve uvedenéhĺ.l odchvlného uledlláni

pľilvé ĺlci tohoto uĺednánr pro ĺrŕiĺ:ojištěnl ''C'' _'neuhĺadr po]istttet Ćts-tou íilranćnĺ škoclu, ie!iž náhĺadu 1e

p"iiłt""ĺ po,r,non poskytnout ĺ:sobám uvedeným v čt 2 odst. Ą) Z.?p P'6oOn'4.

43
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?oiĺstitelposkvtnepoĺrstnéol"nénlztÔhotopŔpoiĺśtÖnttakézooi1'tnV(:hucäi..:i'.17ł,.1.'.;:lli;S'.Ęi<-..-.::.Y.
která nastata v dobe trvanĺ-pnp"iiĺia"i;ć;'i*an'no"łlo'u p"i''*i'r* üV€lě''e;:' V:ei* 

'c]isi1' 
!:'"c::v' lc'!istnou

smtouvol'l(pŕĺpadné'vĺce na sebe navazuir.ĺ*' o",,'L"ňi''äň"*'..;. ;ę7pr35iiE6i.'é piłccnaze;''c"{rn''} tito

polĺstnésmlor'lvébodĺnĺnkou]enepŕ€trŽĺtét'uĺn.ái,pol.;tĺnr)Zpo1'.stnÝchudatoslruvedenýc}lvpŕedchozi
větě však nebude poslwnuio pojistné ptněnr 

" !"*.i"-"uĺirm neŽ lakv ĺ:dpcvrĺiá ĺozsairu připoiiśtěnr ''C"

s1ednanámupojĺstnous,.,.',rouvou.pŁatnouaúčĺnnor:vc1oběvzníkupŕiČinyškody.

ĺ,:i'i:T;':ľ"lľooĺirr,"o.n událo'tl nastalý'ch, z přĺpoiiśtérrĺ 'C" lihem jeclnoho pojistného roku poskytrre

ooiistitel poltstlré ptn"n'u iouĹ'nu lnaximáině do výśe slednaného subtrmttu'

špl'Ĺ"ĺ!"'t' ró Yo, min' 10 ooo Kč, max' 25 000 Kč

Př{poiištént ''G'', které ĺe vztahuie na:

ljľĺiäi,i iĺřr"aĺ n" ľ'o""iĺ .iuĺuY Wnatoženó zdravotnĺ poiišťovnou'

b)reĺresnináhľađuorgĺi;-n*io."nĺ.éľ,op"ĺtĺtĺň'i'l"ilűa;; 
v:nikem nároku na dávku neľĺocenského

poitštěni'
pokud taková povinnost vznikta v důstedku pracovního úrazu nebo nemocĺ z povotání' které utrpěl zaměstnanec

poiištěného.
TvtonáhľadvseproúĆe{.Vpoiištěniposuzu}tobclobněpkoĺńhradaújlnyaplattproněpŕirnĺÉřeněpodmrnky
poirštěnr odpovědnostt za ťljlnu

Stlblrrĺtt' 2 00o 000 KČ

Spo[uťlČast' 5 000 Kč

Připoiištěni,,o,,, které se vztahuie na povinnost po:kytnout peněätou náhradu nemaietkové úimv v iinÝch

případech, než isou """;;;f;i:; "i".. 
zl zPp P}ió7ii' porua 'bvla 

pŕiznána pľ':vomocným rozhodĺrutĺm

souciu na záklaclě n"ooral;|enjno'*r"t u poĺtšténehi-<]-ä oiĺ". ". ochĺanu osobnostĺ člověka' k némuŽ doślo v

souvrsiost! s Činnostĺ ;;ä_;;,;ňil'p"jiĺte'er''|"l ". "äiz 
se vztahu}e po1rśtěrrt slednané touto pojĺstnou

smIotlvotl

A/.\imovÝlukvvplÝvajicichzpŕrsluŠllýclrustanovenipojistnýchpoclmrnekvztalruiĺc1clrsekpojiśténĺsiedrranému
touto polistnou snrlouvot'l se toto přrpojršténl dĺie nevztahuie na povil]l1o5t k penéż1té náhradě nemaietkové

úĺmv způsobeně:
a) uráŽkou, pomluvou,
}.l) sexuáLn ĺm obtcżová nim nebo zn er'lŽiválrinr'

.j o"i"i""ĺ* pĺáv z pľüĺlrvs|ového nebo irnélro duševniho vlastnĺctví'

cl) v pŕipaĺlech upravených v $ 2_97.L obćanskélro ;;ř;;ik; (phpaclné ustanovenĺ' kteľé 1ej nahraclĺ)'

Poirstitel }e povinen poskytnout po}tstné ptnéni pouze za pŕedpoktaclu' že 1sou současně splněny nástedu]ĺcĺ

ľ?l#,'r""uĺronru zásahu c]o pĺáva naochľanu "i"?""'':1."*ľ*:''":Ťlľl:]ľ,':.ľ':"Jä:'i
li) náĺok ĺra peněŽrtou,,'jřrJu'n"*"jetkove úi*;;ń prott poliiténérĺu popĺvé uptatněn v době truäni tohoto

,'.) ;:l?;,';:ľl]lu,n,r nárok na plnént protĺ pojisttteli clo 60 clnl po zániku tohoto pŕipojĺštěni,

)ollstĺtet poskvtne pojistnć plĺiént z tohotĺl pŕtpojiśtěnr take z polistných události vznĺklýclr v dťls[ec'lku

neoprávnéného zásahu do práva lla oclrľalru *"iň""i r'" Ĺteľému aoĺio u clobě trvälri ĺrŕtpoliśtěni ''0''

sletlnalrélro u pc,lrrtttlle uvecleného v teto polistne sm[ouvě pol"tno']- i*louvou (připadně- vĺce na sebe

navazu1iciĺni,roiĺotnv,rii un''i"""",.'',tl, i-,urprortŕ"änä-pi"j.r,''l'"li.,(,r-,Ð teto po1i'stné slnLouvě (poclĺnrnkou !e

ľ!!:ffi'ňľ:il,!iľ"]'Ti,i,']lĺšténi 
,,O,, v:rnrktÝch v clůsteclku neoprávněneho zásahu clo práva na ochĺanu

osobnosti' ke kteľému cloślo lrřecle dnem poeatkLlir"',ri,á,,',ĺ dte.této poirstllJsmlouvy však poitstitet neposkwne

poĺistné plněrrt v *rr"r.,"-"c*'m, neŹ iakÝ "lo""rlł-ro.'ahu 
pŕipoĺištěni siednanému polrstĺrou slnlouvoi_l

plattrou a účlnĺrotl 
" 

a"tra' Ĺĺv a"šlĺ-l k neopľávněĺiámu zásahu do práva na ochľanu osoblrostĺ'

Subtrtĺrt: 4o0 000 Kč

Spoiuúćast. 10o/o, nrax' 1"o oÜ0 Kč
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Na ťlhradu všech ĺroiistných Llclálosl'' ^;i:;.,:- : ':'._: :j_:í:,:-Íiŕl :r*a*- Ę.=-'::_': :ř:':.':i-.-€ń: :{- :!:'fŕ{.,
poiistite| po]tstnéplnenlVso{lll!l'-.-;,''_i.'*::l'rił:*--.,-': ':'+::,?'Ý'..:r-:-:-::1-J,:';:+-'.

1,3 Uzemni platnost

Pojĺštěnĺ se sjednává s úŻ€m.: : -;: _ :i:' _ :ę- . ].:*.; *?tr_.jl -rl

o-sB 1
affii*r*ĺhiĺą

Pokudjevéc uméĺecke _'':::-':dé'..:L i-:e.ía_!.: _:.:-::, ::-aäś.a:a_llr gředftétem, musr bvt uloŽena a
zabezpeĆena tak' ar, :]:; :j::'::.*'-z."' -''''.-_..'i :_a3:v',aaic pÍełepsafién1u :působu ŻabezpeČeni cenných
pŕedmětů Vypl\łä,1ť'.Ť_ : :{':.j1- ĺí- }3.-]-'.-Ę< -i-aJ'J;';:iar złü5ol3Y zabezpeĆenl.

4s
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L. Pojistné:

Poiištěni odpovědnosti za uimu - !'ri.ł'Ť.
ĘoČnĺpoiistne .'

Po|ištěnĺodpovědnorti zĺ tĺjrĺl*- 3i'i5p"itŕĺ:r

RoĆni po1rstné

elkové ročn{ polistnć pŁd tłgĺ-lv'oĺ:'.

Sjednává se běžnć poj"isŁ*e 5 paristr'Y'n obdobim 12 m&ĺcrj.

Sleva ra détku pojistnełlo obdobr

|ĺná steva / píiriźkl
Cetkem sleva / pńnżka
Celkové ročni poiiĺtne po úpravě

Poii:tné za pojiĺtnc obdobi

2. Pojiĺtnéza pojistnÉobdobi je rp{atnÉvždy:
{ Ż3.06

<eŻłełł,ł\,.: ĺ
|'el:eżl::

QR kid k vYplněni plate}:nĺlrc pŕ:.kazu

na olatbu pl'vnĺho po1rstlrého:

' - :. - i)

5 580 Kč

18 ł07 Kc

-SYo

-23Yo

-30 ĺo

t2 884 Kč

12 884 Kč

ĺ-a'lił.tjríEl

'Ęł{đi!łí];
:ř:{fiif;E]
''lr:r<í.Ęŕa

'l

Er.'{ĺĺíi'ś]

CLANEK 5.

Hlášent škodných událorti

Vznik škodnéudátostĺ hlásr poiĺstnlk bez zb6ečnéhooclkladu na nĺżer.iveclené kontaktni ťĺdaie

Koĺ:peľativa poiišťovna, a.s , Vienna Insurance Gľoup
CEN'I RLIM ZAKAZNICKE PODPORY
Celltrálrrí podatel.na
Bľnéllská63lł
664 ltI Modřice
Te[: 957 105 105
www.koop.cz

člÁľrro.

Prollášeni Pojiĺtnĺka

l Pciistnlk potvľzr_rje, że pied uzavŕenĺłnpc.;i:tne sĺ'nlouvy pŕevzal v Listrnné ĺrebo, s ;eho soulrł'aseĺn,v .|lĺlá
tgxtové poclobě (napŕ na trualóĺĺnosići clat) ]ĺrĺoľnlacepľo klienta a ĺllfoĺmaceo zpracovánt osobnlch úda1ú
v neżrvotlrtĺn poiršiénla seznánrrI se s nĺÍŤlĺ'Pojistntk sí je védoĺĺ,Že se ;eclná o důlezitéinĺornrace, kteľému
napomoĺrotl poľozunrět podrĺltlrkám sjednávanélro po1ĺšténi'obsaltuji upozorněni na důteŹitéaspekty
pojrśtěnt i Význalnná Ustanoven1 poiĺstných ĺrodmĺnek

2 Po1ĺst'ĺ'llktlále poLvrzup, żev dastateĆnérn předstihu płed uzavŻerlźm poii.sťné sn]louvy převzal v listrnné nebo
julé textĺ:vépoclobě (např. na trva[ém nosrčrĺlat) dokr-lmenty Lrvedené v čl.]' oclst 3) srnlotlvy a seznáĺni'l se s
nimi' Pojistnik sr ie véĺlom,žP tyto c1oktlmellty tvoiĺnedilnoll soućást pojistné :łnlouvy a upľavu;i roz:ah
pojĹšténi,ieho onlezelli (vietrrě výluk), práva a povĺnnosti účastntkÜpo1rśtělrra násl.ec1k'/ ;e;tclr porLlsell'' a

cla[śrpodnlrnky poirštěnĺa pojistnĺk ie jilni vázán stejná jako pcllistnou 5ř][ouvou.

4e
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3' Pojĺstnrk prÔhĺäšuie, że má poiĺsiný za1.€:.- '- '|

Pojrstnik potVrzüje, że adresa ']éľ. .,Ył ł- : :-:.: .-
uvedené v této poiĺstné salol,;e ''ł.- źą. -3 " j : ]

jitlými úc1a1r uvederrýnrtv clŕl,',: ,-zä',)'.^,:- ;: '.:- :

VyuzĺVány ĺ pľo úĆely tatovy:'. ).' ,:''' ':- . '' ':.

poiĺstlteLl oz']álł1 zl''neľ,','; a;r,ż ;., '.-". ,i '.- : : ': ::. ''- '. :' , .'

ĺĺobě tľvánĺ té'l.o pojisi:]a j'._ :: '' ' ,

::-::..a::;

{i t:" - .

5 Pojistntk prohtasu]e' zź'.lę:'" ''a')-'. '--? '::_:: - :': '.::-:-: :' - .' :: '.;:.:_:::-'..: :;..::::l']- -:i-.'j".,ł'':J .:e]ĺ:].'j
k daľu uzavŕer1i i-' j -.. a' '-: :':_ '': ', ' '.j_+::;. _ '.- ' -.:..i:.':ł * ]_.i{:l rer. J a.Jn<t]''ZV[áśtnĺ údale: ,"lllc";-]'' "ł::] |*.: -l. ".! :]'.-. -,ł7qł. ',..2<

6 Pokud teto 0ci:"sil' !*'.::.',: -::: ]'::ł:a{ { 3:]]'s{'í}e s,r:|ĺ:lvě (ĺ.iaie 1*n,,sm[ouva'') podleh: povlnnostl
uveŕe1něnt l'i ĺ€3:.:ir:, _r-'.''' ';,:-. '.'.' '-?ą.'.'i:'; vĺ: :ĺłysi'u zák.na Č 34Ol2ÓL5 Sb', zavazu;e se pojistnik k
;e1ilrrLl Llvełłl:..é1''' l ,:Z\}-.' z''a,..ia.:ąc-' ; vä ii.:Ůtach 9tal]ovených cltovaným zákonem' To' nezbavuie
po]rstrteie C|3'lä 21';::-'.1";ż'. 'yt''e',-''.łv ręgtsiľiJ sám, s črlĺŹ pojtsťnik sĺ:uhtasi. PokLicĺ je poiistntk odLišnýad pc}.siź,eť:. ,.:'.sa'j|< 3źí. caavrzu'e, źe pojĺśténý 

'ouńł'r.t{ s uveŕe1něĺlúľr sml.-)L'vy. Pŕi vyplnénĺ
ĺorrnr-:i.áłe pl'l uveił]łé'll sl':]lollvy V ľeglstľu 1e po1l'stnrŔ pov-lnelr VYplnlt ĺda1e o poiĺstitelĺ (1ako smĹuvni
9tľané), 'Jo pc]'e"Detová schránka" uvést. n6tetn3 a do pole "čísto 

'ńiouvý' uvést: 860á427597 Pojĺstnik se
<]áLe zavatu\e źe rřeć zaslánrm.sm|ouvy k ilveŕejněnĺ zajĺsti zneČitelněni ńeuveřeinrtetn,ich rnfonnacĺ (r'api_
osĺ:bntch ri:ĺia;ů o fyzrckých osobách). Smluvnĺ strany se dohodl"y, Źe ode cJrre nabytĺ úctnnostr smlor-lvy 1eirrrlzveŕe1nenim v ĺegrstĺr: se ťlčinky poiiśténr, vČetné pľáv ä povlnnostr z něj vyptyvajtcĺch, vztahu1r ĺ na obdobĺ
oĺ'ĺ data uvedeného jako počátek poiíśtěn'ĺ' (ľesp. ocl data uverJeného 

'1aŕo 
počátek znrán pĺcveĺlenýclr

ĺlorjatkem. 1de-ir o Účinky cioclatku) do bilcĺoucna

clÁĺ,ler z.
Zpraeováni osqbnich úl'a!ů

J" V následujtcĺ Ćásti. jsou uvedelry základnĺ informace o Zprafovánĺ Vašĺch osobnrch úĺĺa|ů- Tyl'o Ĺnĺorĺnace se
na Vás up[atni, pokucl 1ste fyzĺckou osobou. Vice tnĺormaci' vČetne zpúsolru oclvolánl ,ouh|.'u' możnostĺpodánĺ námrtky v pŕtpaciě zpracováĺrĺ na základě opľávnénélro zá1mu, pľáva na pĺ{stup a da|šrch pĺáv'
lraĹezlréte v cjokLlmentu Infoľmace o zpľacovánt osobnich úcĺa1ĺil v neżrvotnim polrštěni, který !e tlvale
clostt'lpný na welrové strálrce www'koop'cz v sekci" ''() pojiśťovné KoopeľatĹva''

2. Souhlas se zpracovánim osobnich údaiů pro účely maľketingu
Po1tstrtel bude g Vašrm souhlasem zpracovávat Vaśe identifikečni a kontaktni údaie, údaie pro oceněni ńńka
při vstupu do pojišténí a údaie o vyuŽ{váni služeb, a to pro ŮČely
a) zasiláni s|ev či jrnýclr nabidek třôtĺch stran, a to i eleŕtroni'ckýmr pľostŕerlky,
lr) zpľacovánl' Vašrch osobnrch úcia|ů nad rámec opľávnéného zájlłu pĺ: jrstrl e}'ę za :iię|ęľ,, vyhccJĺrocenr

Vaśrch potŕeb a zasilánĺ relevantně1šich nabĺrJek (iedná se <l néktere pŕrpacly sl'edo,;;:r', \i;ż,łi'a Cj:l'l;ĺl:''
spo1oválrí osobntch i'lrJairi shromáŽděných pľo odtišné účoly, pouźrtr pokľaćrlyci.l a,ia'"il,|.(.t.'i:-.:..i|]- \:

Tento souillas ie dobľovo[ný, plati po dobr: neuľćrtoLl, múŽete ie; však kjyi:Iiv ]o',o.Ji J lj.:',ł.jé ż:.: '::|'j,.2ineucléhteneboiej oclvo[áte.nebtrclouVárnzasiiánynabrĺikytřetichstľanłnékteľélai:lĺ:<ií]c..".:':.]: -Ż)-.:'::
ľĺloŹné plně přizpťlsobit Vaśrm pĺ:třebám' Máte také právo kc]ykolrv ĺroŽarjovat pŕlrtlp ia ..vy-: :::'.::,....--
úda1Ům'

Po1rstnĺk:

I l souHLAsÍM [x] ľrsoulĺusÍnł

3' lnformace o zpracováni osobnich úda!ů bez Vašeho souhtasu

3.1. Zpracováni pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele
Po)istnĺkberenavěĺĺomi,že ieho identiĺikaĆnl a'konta]<tni-Úja!e. riclaje pro oceněni rizika pŕi vstLrptl ciĺl
1:o;tśtěilr a úda;e o vyużivánĺ s[tlźeb zpracovává oojistitet:
a) pro ťrĆety katkulace. návrhu a tlzavŕenĺ po1i.stilé srnlotlvy' ;:osouzenĺ př'ijatelĺlosŁi clo po1i.śiéni, splávy a

tlkollĆen'' po;rstné smlouvy a Ĺĺkvĺdace polistných rrclá[oEtr, kdyŹ v téchto pŕípadecń ;cĺe o zpľacováĺrt
nezb6né pľo ptněni sĺntouvy. a

łĺ
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b) pro úČelyza}iŠtěnĺřádnéhc nastavenr a plnénĺsrni.tlvl,ri:n vzr'a,'... : '-::::,'.:''.' "<':l- i-, -'? ]] : : '' '

statistlkv äŕ.enotvoľbyprocĺuktÚ, ochranY práVnich náľokĹl ĺjc)]..alŕ,t.2 :' :;'ę'..:':|! ł :., : ' , :' ':. :'.' ,

pÓclvociů a iiných 1rľotĺprávnich jednánĺ, kdyŽ v těchto přlpaĺ1eci: '!Ő* . Żł"aC: 'J.' z.i ;j; . .; ;-..'.,::
oPřávněnýCh záimri poiistitele' Pľotr' takovómLl zpracovánt ĺnáte právo koykoll iÔć3: ,.a.:'|:(.. <a&. '3 Ť,2?
byt ĺpiatnĚna způ5obem uvecleným v ĺnformacich o zpracováni Ôsobn1ch ĺida1u v

']eźlvgt;.;ilł
pc}lštáĺ]r

3,2. Zpracování pro účetyplněni zákonné povĺnnosti
Pojĺstnik bere na vědorĺi, źe ieho identilĺkačnia koniaktni údaje a ťldaie pro oceněnt rĺzika při vstupr"l do
po1tśtélrlpo;istitel ĺlále zpľacovává ke splněni své zákonné povinnosti vyplyvaitcr zejména ze zákolla
tlpravu.;ĺcrho rlrstrĺbucr poJlštónr a zákcna ("" 69i2o06 5b'' o pľováclěni rnez'inárorJnicl'l sarrkcĺ'

3.3. Zpracováni pro účetypŕiméhomarketingu
Poiistnrk beľe ĺla věclomi, Že 1elro rdentl-ĺĺkaČnra kontáktni tiĺ{a1e l údł1eo vyr"lżrvánĺsl'LlŽeb nrťlŹe po)ĺstĺtel
takó zpľacovávat na záklaĺle 1eho opľávněného ráimu pľo Ůćely zastlánr svýtłlĺeklan':ĺlĺcltsdć,Lenĺa nailĺzelll
svýcll sltlżeb, llabtdku oĺ1 poji.stitele mŮźete doĺtat elektľonicky izejnrena SMSkou, e_lnatlę|n, pŕes soc!álnl
sitě nebo tel'efon'icky) llebo k|.asrckýlĺ doprsełĺći osobné ocĺ zaĺľléstĺtalrcůpojistitele'
ĺ)rotl takovér'nu zptacováĺlĺĺ:rátł iako pojrstllik płávĺ:kclykol'i podat nál:ri"tku. Pĺrkudst neĺ,.łelete,aby Váĺ
pc;rsĺlte[ o:lĺ:voval s ;akýĺltkĺ,.tlnabrcikaĺ:li, zaŠkrtnéŁeprosiln toto pcte. [X}

Ą' Povinnost poiistnĺka inÍormovat třetí osoby
Pojistnĺk 5e ZäVäzu} tĺrĺormovaikaŹdéhcpc]ĺśtěného']enż ]e osobÔu o.lli'šnotl ocl pojistnĺka, a přĺparlne
rlalślosol;y, kteró lrveĺĺlv po1lstné snllouvé, o zpracovánĺ leJĺch osobntch ťlcla1ú

5. Inĺormace o zpracováni osobnich údaiůzástupce Poitstnikä
Zástu;:ce ;rľávnrckĺĺo:oby. zákollllý zástupce nebo jiĺrá osoba opĺávněná .zastupovat pojlsl'nika bere lra

véclomi, że ;e;r identĺíikaŕ.nia kontaktni Ůclaje poj'lstite[ zpľacavává na zák|aciě opńvněného ráimu pľo účeiy
kalktlĹace. n;łvľhr:a tlzavřeĺrl |]Ojĺstnésmlouvy, sorávy a ukorrčenĺpĺ:1lstnésmlouvy, lĺkvldace poj1Stných
Lrclálo:tĺ, za1Lšténrĺsoupo1iśtěnr' ochrany právnich naľokťl pojrstrtele a prevence a cclhalováni pc1istnýclr
podvoclű a;ĺnýĺ'hprottpĺávľlrĺ.h jednáĺlr Pĺotr lakĺ:vénrLl zpt'acováĺrĺ nlá laková osoba právo kclykoLi pociat
nátĺlrtkr-l, která nůŽebýt uplatnéna zpúsobem uveclelrým v ĺnĺoĺrnacicho zpracovánr clsobnlch úclajúv
ĺreźivotllunpo jrśtonl
Zpracování pro účetyplněni zákonné povĺnnosti
Zástupĺ:e pľávllickéosoby, zákonný zástupce nelro iiná csol>a opravĺlěná z;tsiupovat po1istnrka bere ĺra

védolnr' Že lclentiÍĺkaĆĺlĺa kolrtaktnt ťlĺ:la1e po';rstttĺlI clále zpľacovává ke splněni svézákonné povinnostĹ
vyplyvajicr zeirnélla ze zákona r_lpravr-ljictlro c|lstrlbucr poiiśtěllr a zákoĺra č.69/2006 Sb , o prĺlvádćnĺ
llrezináľoclnrch sankct'

6. PoĺĺpLseĺĺpo;rstĺrésĺniouv'/ pÓlvrŻU'ete, Že }ste se ĺlúkl"aĺ|neseznáĺlril se slnyslem a obsaheĺĺsoullLasu se
zpĺacováĺrrĺlorobnich t)cĺa1Ĺi a że iste se přecĺ je1ich t:ciěleĺrtm seznámrl s dokumcntem Informace o
zpracovániosobnichúdaiůvneŽtvotnimPoiišténí,zejĺnénas blĺžšltr]entifikact cJalšĺchspľávr'Ĺl, razs;zl'lenl
z1':ľacovávaných Ůclajii, právlltlnt záktady (dúvoĺly),úćelya dobĺ:t: z1lracováni osobntch riĺlł1il,z1.lłiĺolreĺn
or'lvoláĺrr souhLasu a právy' kĺerá Várn v této souvis|osti ĺláLeźi'

CLANEK 8.
Závěrečná qsta_novení

l' Návrh po;tstite[e na Llzavi'e;lt pojistné slĺĹouvy (clá[e 1en ''nab1clka'') nrusĺbýt poji:trlkĺ:lłlpŕr}ai !. .:'..'..:

ĺtaĺlovenépoiistitelenl, a ĺrelrl.l.i taková lhi'ita stitľ]oveĺ]3' pak clo icc1lloho lnésice ocle dne dorućenL ::;a'' )1',

1:ĺl1istilĺkovĺoclpovetl's cĺoĺlatkernnebo oclchyi.kou ocl nabĺdky se ĺrepclvażu;e za je1'Ĺ pŕtieti, a to ant v pŕ1pacł
Źe :e tal<ovou oĺichylkou pĺrclltatrre neĺnětrĺpoclnĺnky nabidky

2. F'o1istlr;i sľlr|otlv;l ie vyhotovella ve 2 stejrropĺsech Poiistnik obdrźr 1' stejnoprs, po!rstitoĺ si 1:ĺ:necĺrá1'

e,telnoprs.

ło;lstĺlásĺĺloLiv;uzavřeĺla ĺllle.27 6 2018
)nréno' pŕl;ľnen :j n ázev zástupce po 1rstltele (ztskaĺete): }an 5chlerf
Zalrrěs t.nanec ji sĺ'ĺtĺłle

Ąĺ
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zvtáštní srnluvni ujednání k pojišténi odpovědnosti' ra úimu ZSU'!$0ĺ1?

Tato zvtáštnr. snrluvrlĺ r.l1ednánĺ (cĺ:1le 1en 
.ZSLI") jsou lledilĺiou soLlčástĺ pojrstni smiol'ĺvy

V přrpaclé, Že ie jakékotĺ !stanovent těchto ZSĹ] V rozpoľlJ s (lsiill']oVentĺ1: ĺ]o;istne <.i?r::.,!'l '__ł :-::ł: :::
pĺstuĺné ustanovellt poirstné smlouvy' Ne1soLr_[i ĺJstanovenl pojĺ${né slrr|ouvy a táchtc Z5ł v :łz?::''!. i!;:':
ustallovelll pojlstńé smLollvy i ZSLl zároveń.
V přrpaciě, że le lakékoli ustanoveĺrr pojtstných podmrnek vztahujicĺcll se k pojišiěnĺ ocipovédnosti' za ú;mu v

t-o)pnru s ustanoveninr teclrto ZSLI, má přeĺlnost pŕĺsĹtlśné ustanoveĺrĺ ZSLI' Nejsou'li ustatroveni po1ĺrtných

pocimrnek a ZSL| v rozpoľt], pLatĺ ustanoveni pojistných porlnrrnek a ZSLl zároveň

čbnek 1
Datši vrýtuky z poii.štěni

Vcclle vý|Llk vyillýva1ĺcrch z pŕrslr"rillýci-i ustanoven:. poiistných poĺlmirlek a poiistné srĺlLotlvy se poji'šlěn1

nevĺtalruie ĺra povlnnost lralrľadit ťr1lnu zpĹlsobenott v sol-lvtsLosti s:

ł) provozovánrm tlźnic a stánkovým prodeiem v tľŽnicich,
b) l;ľovozovárrĺĺĺ zastaváľen, here.', non-.top pohostinských zařkenĺ (restaLlracĺ. baľú apod'),

.ĺ prounrouánuĺ a pĺlřliĺ1änrn akcr motoń'tt.ŕał'o sportul paintbattovych střelnic, bobových a motokárových' 
ir"h, vozĺtek r"g*ry, lanových parLů' bungee iumpingu, zorbingu, potápěni, parasailingu, swoopin3u,

surítngu, raÍtĺngu, canyoningu a obdobných akttvLt,

ĺj) provoňvĺ,lĺm a-pclřá6állltn ňkusovych pŕedstavenĺ, poutĺ a pouťových atrakd, uábavnĺch parků,

e) pořác'iániln taneinich zábav a diskoték pro vice než 500 návśtěvníků,
ĺj ĺ:oŕáĺ]ánrlnkoncertL'ialruĺjebnrchĺestĺvaLĺ;tatovýtukaseneupĹatrlt ve vztahu ke konceľtůln a festĺvaliĺrrl v

cblastr váżne, lrclové nebo dec}lové hucJby,

g) Ćrnllostĺ kaskadérů,
ĺ) poľušovánim tntegńty Ltdské küže; l.ato výLuka se vztalruje pouze na povinrrost nalrradii ŕtimtl zpťlsoberlĺlll lra

Žrvotiĺ nebo zclľavĺ v dúsleclkĺ poľr-ršeľii' integĺity |iclske kLrŻe,

r) ochľanou maietku a osob a :iLlŽbaĺnĺ soukľomých detektivů,

ii ćtnrlosti agentury pľáce,
k) směnáľenskou řinnostĺ'
l) hoľnickoĺl činnosti a ćrnnostr. pľováclénou hornickým zprisobem, ražbou tunetĺi a štot,
,..l) výrĺ:botĺ' cpräVal1t, ťlpt'avamr, pŕepravou, ĺlákupeln, prode;em, pŮjČovánirĺl' r'lschováváłĺm a

zt'tehoĺllrocov;lnĺln zbraní a bezpečnostniho mateńátu.

Clánek 2
Dal'šĺ výtuky z pojtštění odpovědnosti za úimu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po pŕedání

Veclle výĺLlk VyplýValĺclch z pŕrsltlśnýcĺl ustanovenĺ po1lstné stlrtouvy a poiistných podmĺnek 9e pojĺśtěni

oclpovécJ'llostr za rijĺnu zpLlsoberrou vajotl výrol-lkL, n uułoi, práce 1ro přeclánt ĺrevztahuje lla povĺĺ}nost llaĺrĺaĺĺlt

Ú1lĺ:t'r z1ltLsobenĺru v souvtsLosti s

"j uýsťedkv projektové, konstľukčni, analytické, testovac{, poradenské, konzultačni, účetnt, pl'ánovacĺ,

vyměřovaci nebo raměřovací, výzkumné, překladatelské a ĺakéko|ĺ cltrśevnr tvťtľćĺ črnnostL,

b) vísleclkv zkušebni, kontrolni a revizni řinnosti, s vý1iĺłkou zkor'iśek, kontľol a revizi elektĺickych, plynĺlvýcłl'

hasĺcrcll, ttakovýcĹ nebo zclvihacicir zařĺzelli, zaŕĺieni s[oLrżĺcich k vyiápénĺ nebo chlazeĺlĺ a ul'ćených

technrckých zaŕĺzeni V i]ĺovoŻu,
ĺ.) zastupováním, zpľostředkovatelskou řinností, správou maietku a jiných finančních hodnot,
cl) poĺ,kytovánĺnl soŕtware, zpreĆoVál1iĺ'l"l a poskytovánilł dat a informađ,
e) 

'posĹytovállilll techllických sLużeb k ochľaně ma1etktl a osob (rrapŕ' ĺnontäż EZs, ĚPS), l_dełr o uilnu' 
,pü''oĹ"1,ou v souvĺsLosti's 1akoukolĺ nefunkčnosti či snĺźenou ĺunLčností zařizeni (systémů) určených k

ochraně maietku a osob,
.) obchociem s téčivy, s vý1ĺr:'lkou obclroĺju s vołne pľoľ.leirrýnli leČrvýml J:ŕrpravky lnĺmo [ékärlly,

5) poskytovánirĺl zdĺavotni a veteńnární péče,
i,j p1'ouárou;nimtělovychovných a sportovnĺch zařtzeni, organizovánĺm sportovni činnosti,.poskytovánim

iětovychovnych sluŽeb, poikytouĺr'i'ĺ kosmetických, masérských, ľekondičních a regeneračnich služeb'
ĺ) pľováclěnlĺl geotogĺckých praci,
;j jpr.uou 

" 
1.oivod"-'vody, vrirobou, l.ozvodeĺn, distńbuci a prodejem etektrické energie, plynu, tepta a p o d' (irto výltrka re vztahrĺie piu,'ź" n' oclpovecĺnosi osob zabyva1rctch se úpĺavor-l, výľobori' rc:zvotleľrl' ĺlistľźbricr

ĺebo pľoclejern 1rŕedrrrětĺlýĺ:h nlćclll)'

t-o

Stl ana 10 (celkerĺl 12), PDĺ: &KY, 860]ł27597



I

k) cbcllĺldern s erotickým zbožim'

čtĺnek 3
Pojištění odpovědnostĹ z Pľovozu pracovnich strojů

'l.) Po1ištéllĹ se vztahLlje i na povinnost pojrśténého nai:raĺjrt ú]mu Ż'lt''lJgiił!, v !ł.':.5]'.9:'. : vlastnicMĺn nebo
provozemmotorovéhovoztdtasloužicrhojakopracovnistroj, vĆetle Ü;.')':;-)JL.ł'n .,"''::' :'.'-.a''-::.
pľacovnĺho stľoje (odchylně oc] Č[. 2 ocJst. 1) pism' b) Zpl> ?.6wi\4i.

2) ľJoliśtělli se v3ak nevztalru1e na povinno5t pojíštěneho nahracĺrt Ll;mtl' pokLlĺl
a) v souvtslostĹ se śkodnotl udáLosti bylo nello mohlo být tlplatnénc pľávo na plnenr z pojtŚtánĺ

oclpověclnosti za újlnu (škodu) siecinaného ve pľospěch po|tšténého iĺnotl pojistnou smlotrvou (zejlnena z
povinného poiĺŠtěnt ĺldpovednostl' za ťlitnu zpüsobenou pľovouem vozrclla). nebo

b) jcle o újnlu, jejĺź náhracla ie pŕeriĺněteln poviĺlného pcl1ištění oĺipověcĺnosti za Ůjmu způsolrenou provoz€m
voziclla, ale pľávo ĺra plnenĺ z takoveho pojršténi nemohLo býł uplatnéno z dĺ]lvoĺJu, že:

r. byla poľušella povinnost takové poirśtéĺri uzavŕĺt,
rĺ. ;cle o Voziiitc;, pľo kteľé právnt pŕeclpis 5tanovi výirrĺku z povĺnnél:o po1iśtěnĺ oclpověrlnosti za ťrjrnu

zpĹisobenclu pľovoŻem vozid[a, nebo
ril k újĺně rlošlo přl pľovoŻ1] vozidl.a ná pozelnnĺ kornulrikaci, n; ktel'é bylo toto vozrdl'o ;:rovozoväno v

rozpnru s právnĺlnĺ 1lŕedptsy.
c] jc]e o ti1lrlu,;e1ĺŹ náhrar:la je právĺlĺĺn i:ŕedprsern vytouĆena z lsoviľłnéĺ^ła poirštěnĺ oĺll:ověrlnĺrstr za újrlu

způsoberlĺ:u']f ovoŻeĺn vozicĺla,
cl) ka vznĺku ťlilly doślo při úĆastĺ na motoristickéĺĺ závoĺJě nebo soutěŹi ne[:o v prŮběhu pŕĺĺ]ľavy na né

3) pojlstĺtel poskytne z po1iśténĺ dle tohoto článku polistné plněni:
a) v pŕipadé ú)ĺĺy způsobellé vykoneĺn Ćrnnostĺ pracovĺlĺho stroJe, kteľá nemá pťrvocl v jeho iĺzc1ě, nejvýše ĺ|o

Čästky ocipovia'ajĺcr sieclnaĺrórnr.l lĺnlrtu poirstného 1:lněĺri pro pojtśtěnĺ ridpovéclnosti za ťliĺnu a v ieho
ráĺncĺ (sub[ĺlnit)'

b) v pŕrpadeclr neilveciených pĺrcl prsm a) nĺ:1výśr: clo Ćástky r:rĺpovtciaiicĺ sieľllr;nénru liĺllittl po1tsĺ.l:óhc
pLněnr pľĺ: poi1śtťłllĺ odpclvedno:tĹ za ťljľllr'i, nraxinrá[ně však ĺlo výśe 500 000 Kč ze vśec1r pojrstných
rrĺjátoslr nastalýclr v prĹiběhu 1ecllroho pojrstného ľoklt v ľámct l.rmitu pojisŁrlého p[něni sledllaĺliho 1lĺ*
zák|acĺnĺ poiištěni oclpověcinosti za úimu (sublrrnit)

Čbnek ł
Rozsah poiištěni ve vztahu k vyjmenovaným päpadům odpovědnosti za úlmu

l) Z pojiśtenr oĺ1pověclnostĺ za ĺr;ĺnli z1:usobenoĺ'l V souvislosit s'
a) llakláĺlánĺrll s nebezpečnými chemickými tátkami a pŕipravky, stlařenými nebo zkapatněnými plyny

(oclchylne ocl Čl' 2 odst' 1) prsm' s) ZPP P 600/14),
il) provozovánĺm vodovodťl a kanatizacŕ, úpravou a rozyodem vody; výluka vyplýva1ici z. ('l'. Ż otlsl'. l ptsm. r)

7PP ? - 6aalI4 nent dĺ:tČena,
c) pořádánrnl kutturních, prodejnĺ<h a obdobných akcí, pľovozovánim tělovrichovný<h a sportovnich

aaŕíz'eniI organizovánim spor'tovni činnosti, poskytovánim tělovýchovnýth sĹužeb'
ci) stavbou, opravami a [Ĺkvrclacl [odí,
e) vý:tavbou a Ljrlľżbotl přehrad, pra(€mt pod vodou,
poskytne pojistĺteL poiistné plnónĺ clo výše siednaného limitu poiistného plĺréni pľo po1ištónĺ ĺrclpĺrveclnostr
Za ú]lnĹl' maxrmálné'ĺśak do výie 5 000 000 Kč ze všech poj'Ĺstných uĺ]älos|i' nastalých v pľůběhu jeclĺlohc
ptl;l-slneho rĺlku v ránrci liĺrlítu polislného pLněni' sjecinanéhĺ: pľo záklatlrlĺ. pojišténĺ odpověcinostĺ Ża uJn]u
is ł'l l.ll!ĺ n i1)

2) l 1-lo;iśteni oĺlpt:verlnostL za úitnu zpusobenclLĺ vaclotl výrobku a vacjort präce po pŕedánĺ v souvĺstostr s:
ej výrobou a obchodem s motorovýmĺ vońdty a ĺlalírĺĺlt motorovými dopravnimi prostŕedky, včetllé jeiĺcll

součásti a přis[ušenstýí,
b) výľobou a pľocleiem pohonných hmot.
c) prováĺlenLĺn revizí elektńckých, plynových, hasicĺch, tlakovych llebo zdvihacich raŕizenĺ, zaŕizeni

sloużícich k vytápěni nebo chlazeni a urřených technických !äŕíz€ni v přovozu,
ĺJ) poskvtovánim technických služeb,
e) i:ľovozovánĺľr útutků ł 1irlých obclobných zařizeni pečuiicich o řvÍřata,
poskytrre pojistitel poirstne pĹněnĺ cĺo výśc s;ecĺnanéilo trnlltu po;rstneho plnónt pl'ĺl po1łśtěnĺ ĺ:clpĺlvéĺlnc.;łi
z.;l Ůy:nu, maxtlnrilně vśak cjr: lĺýśe 5 000 000 Kč zp všech 1ro1istných ucJálostl nastaLých v pľúběhu ledĺrol';o
llo1tstlréllo ľoku v ráĺrici irrnitll poiistnělro plněni 

'lecĺ]anéi']o 
pľĺ: zákLaclni pojrśteni oclpoveĺlrrosti Żl ł-];llll]

(sLlbItmĺt)
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3) Z po'lštěnĺ odpovédnostĺ za ú;mu způsobenou vadou výľobkĺ.:.ĺzĺrrl,c; spoienĺm nebo 
'ł7'l1ič'11'' 

łłalclo' 
,ĺyľoĹku s jĺnou věci a úimu viniktou dalš{m rpracovánim nebo.opracovánim vłdnćho l'yĺoblu ; ; '' ' : :

päitstĺletpojistrléptĺlěr'r (odchytně orl Čt. 3 odst 2) pt:ĺn ĺ'l' Z': : a1:':(::"-' :: i.::j :'.:^'z':"- "'''"''
pojr.tnnhn piněnt pro pojištěni oclpovédnosti za Újmu, maxrĺrá|ne vśa< cc v'ĺł* 5 00o 000 Xć ''i: ' i;: '

ir"ii'i"v.l.'udáLosii nasiatých v průběhu 1ednĺlho po1rstného :'cł;; y ĺjłl;1 1:.;::';- :]ł:';::-1.:: :'^|:'''

iŕJn'nit'o pľo záklaĺlnĺ poj.istĺnĺ o.lpovéĺlnosti za ťlimu (subtinlit)

CLínek 5p"iliieĺ odpovědnosti za úimu vyptývalicí z vtastnictvĺ, drźby nebo jiného oprávněného uživání nemovĹtosti

]-) Pclkuci je pojrstnou smlouvott sjeclnáno po1iśtěnr odpovědnostĺ za újrnu:

a) zpŮsobenoLl v souvislostr s realitní činnostĺ,
b) zpŮsobenoĺ.l v souvlsiostr s pronáimem nemovitostĺ nebo

.ĺ uýrLouno v rĺrzsalru oclpověcillcsti za ú;lnu vyptÝvajíđ z vlastnictvi nebo dľŽby nemovitosti,

vztańu1e se takovó pniĺ;tä'.'ĺ oclchylně oa et. r oáui. 6j ZPp p"6oo/1_4 ĺla povinnost poiištěného ĺalrradtt újnlu

vyplýva1icr z vt.stnl..tuinułr. J'łrjv pouze těch nemovĺtostĹ, které jsot.r v clobě vzniku śkodné události z

poiiśtôní oĺlpovednostr z;rúilĺltl maietlov; poiištěny u po1rstrtele uvecleného v teŁo po1isťnĺĺ sttllouvé (i }tĺĺ:u

!"i,.i""i, '*L",'oui 
p-tt živelním po|istným nebezpečim, a pozemkú k takovým nelĺlovLtoĺten'l

pilsluše1ĺcĺch

2) Po]lśtěni se nacl ĺámec ĆL 1oclst.6) ZpP P"60o/1-4 vztahrrje na povinłlost po1išteného nalrľacitt újĺĺu
' 

vyprývaiící z vlastnictń nebo drżby těch nemońtostĹ (vl. pozemkťr k nim pŕislušeiicich), ktelé:

ł) slouži k vykonu činnosti, pľo kterou Je louto pojistnou sĺnloLlvotl siednáno poiišténí, nebo

b) lsoLl v cĺobě vznĺkLl škoiné ucláloiti z po]tsŁěn1 oclpovédnos'tr za ú1rnu s1eclnanelro touto pĺ:jistllou-' 
.n.''touunu majetkově pojištěny touto poiistnou stn[ouvĺ.ltl pr'oti ävetnim pojistným nebezpečĺm'

_j) Pojriténr' ocipovĺ:clnosti za riilĺit vypLývajici z vlastrrictvĺ nemovitostt, která ie v dobé vznĺku škoclné Lldátostr z

pu,istanĺ o;povér1nostl ,, (,1,r, 
'iuůn"i,rat'o 

touto po)rstnou smlouvotl nraietkové polištěná rĺ polistĺtele

uvecieného v teto polĺsiná r*Louuu pĺoti żiveLnim po1ĺstnym nebezpečÜ:l, se odchylně ocl łt' 2 oclst Ą) pĺsm'

tj..j żpp p'áooi1,- 
"rt"l.1";" 

takj na přĺpaclnoL, or1povědnost po;rštěneho za ujmu zpusol]elloLl osobám

rtvecletrým v cítovaných uĺtalrovenĺclr

ił) Ocĺchytné oĺ1 ćL 2 oclst' Ą prsłĺl b) a c) ZPP P'60o/14 se pojišténi vztahuje takĺi lra pŕípadnou odpovědnost za

škoclLl' za kterou pojršténi o,lpouĺĺĺ osobám uvedeným'v ci'tovanych ustanoventch, pokud se 1eĺĺľá o škoĺ1u

zprisoLenĺ,u na bLrdově oĺlrłvileno uŽrvané poiiśténým k pľovozovánr Ćrnĺlostr, na kterou se vztahuie pojĺštóni

oipovědnoltr za ú1ĺĺu s1áclnallé torrto pojir,tnĺrtl snrlouvou, a pozemku k takove budové přtslušeircĺmtl, a to
za podmĺĺ,ky, ź. prnd,r',ětue buclova 1e v clobě vznĺku škorlné ucJálostl z pojiśtěni oclpověclnosti za ŕlimu

s1ecĺnanélro iouto po;ĺstnou ,m|oLlvou majetkově polrštěna u pojistitele Llveclelrélro v této pojistlrĺi smlouvě

pľotr Žrv€i'l1iľl.l poiistným nebezpeČĺm. Z po1títělliv tomto rozšĺŕenĺlm rozsahu poskytne- po;istitet ze vśech

i.lojLĺtných udĺťosir u.,liltv.l-.l 
" i''ůhähu jedĺloho pojistného roku po1istné plnénl v soulrľľlu ĺĺaximatnĎ do

lýi" tr,łĺtu poilstneho pL*,,, p'o po;ištánĺ oclpověánostL za úiĺrru a v jeho lámcĺ ("sub[lmrt"), výše plnóni ze

viech poiĺstných uc]álo;lt u'',iLLyil'' v průběhu ieclnolro pojrstnólro rĺ:ku vśak souČasl-łé ĺresĺni v souhrlru

přesálinout výśt poiĺstne částky sjec1narlě pľo ma1etkovó po1išténr předrĺětné br-rclovy pĺotr żive|nrm

boiĺstnyĺĺ nebozpećĺnl u pojtstĺtele uveclenéhĺ: v této pojistné stnlouvé'
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