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SMLoUVA o oílo

uzavřená podle ustanovení s 2586 a násl. zákona ć,.8912012 Sb., občanskýzákoník,
v platném znění

(dćĺlejen ,,smlouva")

1. Smluvní strany

1 .1' objednatel: Městská část Praha 5

se sídlem: náměstí 14. řijna 4, 150 22 Praha 5

zastoupena: Ing. Pavlem Richterem, staľostou MČPraha 5

lČo: 000ó3631
DIČ:
bankovní spojení
č.ú.:

(dále jen ,,objednatel", na straně jedné)

I.2. Zhotovitel: A plus spol. s r.o.

se sídlem: Vysočanská 568149,l90 00 Pľaha 9
zastoupený: Ing. aľch. Zdefüem Teplým' jednatelem společnosti
ICO: 49705857
DIČ:
bankovní spojení
č.ú.:

(dále jen ,,zhotovítel", ną straně druhé)

(společně také jako ,,smluvní strany")

l.3. osoby opľávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Richter, starosta MČPraha 5

ve věcech administrativně _ technických:
Miľoslav Ptáček, pověřený vedením odboru

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípľavya
realizace investic,
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Marcela a|izace

|.3.2. Zazhotovíte|ez
ve věcech smluvních: Ing. aľch. Zdeněk Teplý' jednatel'

ve věcech technických: Ing.

2. Účetsmlouvy

2.|. Tato smlouva Se uzavírá na základě výsledků výběrového Íízęnimalého rozsahu na
službyvyhlašovanouza podmínek av souladu se zásadami stanovenými v $ 6 a$27
zákonač,. 13412016 Sb., o zadávźníveřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mimo ľeŽim tohoto zákona s názvem ,,Vybudování qýtahu nebo qýtahové plošĺny
v objektu Bieblova 1047ĺ6, Pľaha 5 - projektová dokumentace.c.

2.2. Touto smlouvou se zhotovite| zavanlje pľovéstpľo objednatele dílo a činnosti, jak je;
specifikováno v této smlouvě a jejich přílohách, řádně, včas a ve vzornékvalitě včetně
všech objednatelem poŽadovaných změn díla a jeho souěástí.

2'3. objednatel se zavazuje kpřevzetí řádně a včasposkýnutých sluŽeb a zaplaceni
sjednané ceny za jejich pľovedení podle podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.4. Podkladem pľo uzavření tétosmlouvy o poskytování sluŽeb je nabídka zhotovitele ze
'

đne28.06.2018, která byla na záklađězadávacího tízenívybrána jako nejvýhodnější.

3. Specifikace předmětu díla a termíny dodání

3'1. Jeđnáse o vypracování projektové dokumentace na vybudování výtahu nebo
výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6, Praha 5. objekt se nachází na pozemku
č.2199, v k.ú. Smíchov.

3.2. Předmětem tohoto díla konkĺétněje:

a) příprava zakázky, obstarání dostupných podkladů' podrobný stavebně-technický
průzkum, provedení statického posouzení včetně posouzení základű, zjištění
inŽenýľských sítía posouzení jejich stavu, návrh studie vč.odhadu nákladů,
v celkovém počtu4 paré+ lx na CD

b) dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)' v počtu4 paré+ 1 x CD (formát
DWG, WORD, PDF), pro zajištěnístanovisek si zhotovitel obstaľá vlastní paré;

c) inŽenýrská činnost- zajištěnípľavomocného stavebního povolení, věetně všech
nezbytných stanovisek dotčenýchoľgánůstátní správy, správců inŽenýrských sítí,
správce komunikací, posouzenĺ vlivu stavby na Životnípľostředíatd. Jejich
případnépřipomínky a požadavky budou do dokumentace zapracovány. Vęškeľá
stanoviska a vyjádření stavebnĺho úřadu budou předány proti podpisu pověřenému
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zástupci objeđnatele;
d) dokumentace pľo provedení stavby (DPS) věetně veškerých detailů a výkazll

výměr; zpracovaný soupis stavebních praci, dodávek a sluŽeb (tzv. slepý ľozpočet);
technické a kvalitativní specifikace navrŽených dodávek a materiálů vč.
poloŽkového kontrolního rozpočtu investora; poloŽka soupisu pľací bude obsahovat
popis poloŽky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, měrnou
jednotku a poěet měrných jednotek. Yýkaz výměľ je uveden u každé poloŽky
soupisu a musí obsahovat podrobný postup výpočtu mnoŽství poloŽky. Dále bude
součástí oceněný poloŽkový ľozpočet, kteľý bude vycházeÍ z cenových soustav RTS
či ÚRS a časový plán stavby (harmonogram postupu prací) v celkovém počtu 8
paľé (8x DPS) a rovněŽ lx v digitální podobě na CD v editovatelných formátech
EXCEL, woRD, PDF a DWG a 1 x v digitální podobě na CD ve formátu EXCEL
a PDF (výkaz výměľ, soupis stavebních prací), PDF (veškerá dokumentace včetně
výkresů) a DWG a PDF (veškeré výkľesy).

3.3. Termíny dodání díla jsou stanoveny takto:
a) dílo dle odst. 3.2. písm. a) smlouvy do 5 týdnů od úěinnosti smlouvy;
b) dílo dle odst. 3.2. písm. b) smlouvy do l0 týdnů od účinnosti smlouvy;
c) dílo dle odst. 3.2. písm. c) smlouvy vě. zajištění stanovisek dotčených oľgánů a

podání Žádosti o stavební povolení se stanovuje nejpozději do 18 týdnů od
účinnosti smlouvy a ostatní dle spľávních lhůt;

d) dílo dle odst. 3.2. písm. d) smlouvy do 22 týdnů od úěinnosti smlouvy.

3.4. Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č).134/2016 Sb., o
zadćyániveřejnýchzakázekavrozsahuaobsahudleustanovení$2a$3Vyhláškyč.
49912006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdějších předpisů.

3.5. Pľojektová dokumentace bude v pruběhu zpracování pruběžně konzultována Se

zástupci objednatele ve věcech technických a dále bude řádně pľojednána s dotěenými
veřejnoprávními orgány a jejich případné připomínky či podmínky budou do
dokumenta ce zapÍ acov ány .

3.6. objednatel si vyhľazuje lhůtu na schválení předané pľojektové dokumentace.
Zhotovitel předá kaŽdou dílčí projektovou dokumentaci, dle článku 3 odst. 3'2. této
smlouvy, k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 14 pracovních dnů před
smluvním termínem odevzdáni díla dle odst. 3.3. tohoto článku, o této skutečnosti
zástupci smluvních stran učiní písemný zápis. objednatel se k takové každé dilč,í
projektové dokumentaci vyjádří do 10 pracovních dnů od odevzdání' Konečné termíny
pľo odevzdání dle ěl. 3 odst. 3.3. zůstávají v platnosti.

3.7. Pľojektová dokumentace bude obsahovat zattiděni stavebního díla a stavebních prací
podle kódů CZ-CC.

3.8. V pľůběhu zađávaciho Íízení na zhotovitele stavby, který objednatel vyhlašuje podle
zákona č,' 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je součástí předmětu díla i
zpracování odpovědí na dotazy k projektové části dokumentace v ľámci vyjasňování
zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do l pľacovního dne
po jejich obdrŽení zhotovitelem. Dotazy budou zasílźny na kontaktní e-mailovou
adľesu'

3'9. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost pľojektové dokumentace a nemůŽe se v
budoucnu odvolávat toho, žę příslušný stupeň pľojektové dokumentace byl
objednatelem pŤevzat bez výhľad. Pokud po odevzdání dokumentace bude
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3.10.

4.1

objednatelem zjištěna vada části PD, je zhotovitel povinen tuto vadu bezodkladně
odstranit.

Provedení đíla - pľojektové dokumentace Sę ľozumí předání požadovaného počtu paré
projektové dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit
svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. objednatel
není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně slouŽit
svému účelu.

4. Cena díla, platební podmínky a smluvní pokuty

Cenaza řádně pľovedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena
takto:

cęĺabez DPH dle čl' 3 odst. 3.2. písm' a) 50.000 Kč
cenabez DPH dle čl. 3 odst. 3.2. písm. b) 50.000 Kč
cenabez DPH dle čl. 3 odst. 3'2. písm. c) 20.000 Kč
ceĺabez DPH dle ěl. 3 odst' 3.2' písm. d) 50.000 Kč

ć,. 0027l0/oMI/18

170.000'_ Kč
35.700'_ Kč

205.700'_ Kč

Cena celkem
DP}J?L o/o

Cena celkem vč. DPH

Slovy: stosedmdesát tisíc korun česĘch bez DPH'

4'2' Cena je stanovena mezi smluvními stranami podle zźtkona o cenách dohodou jako cena
konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná za komplexní plnění celého díla dle této

smlouvy a zahrnuje veškeľé náklady zhotovitele související s řádným provedením díla,
tj. zahmuje veškeľé činnosti, veškeľé nezbyné průzkumy, zaméÍení, vlivy, nzĹka,
dodávky a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy.

4.3. Cena dle čl. 4 odst. 4.l. této smlouvy můŽe být změněna v případě změny příslušných
daňových předpisů v průběhu rea|izace díla. V tomto případě bude cena dle této

smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.

4.4. Veškeré změny v realizací smlouvy, ktęré změní cenu díla, je zhotovitel povinen
dohodnout s objednatelem před jejich pľovedením. Pokud by změny znamenaly zvýšení
ceny uvedené v čl. 4 odst. 4.l. této smlouvy, |ze je provést pouze na zák|ađé předchozí
písemné dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud by
zhotovitel provedl takové práce bez předchoziho uzavřeni dodatku k této smlouvě,
považuje se cena těchto praci za smluvní pokutu za poľušení smluvních ujednání o ceně

díla dle této smlouvy, zap|acenou zhotovitelem objednateli.

4.5. Právo na faktuľaci vzniká po písemném převzetí dílčí části předmětu plnění dle této

smlouvy objednatelem' Dokumentace bude odsouhlasena zástupci objednatele.

4.6. Po provedení jednotlivých ěástí díla specifikovaných v ěl. 3 odst. 3.2. písm. a) až đ) této

smlouvy a po odsouhlasení předmětu plnění dle odst. 4.5. tohoto článku této smlouvy
vystaví zhotovitel nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů fakturu - daňový doklad. Splatnost

4



l _ mĚsTsxA ČAsrL PRAHA 5J

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.r4.

č. 00Ż7 ĺ0loMI/18

faktuľy ěiní 30 (třicet) dnů ode dne jejího pľokazatelného doručení objednateli. Plnění
dle čl. 3 odstavce 3.2.pism. b) a d) uhľadí objednatel po převzetí této části do výše 80
Yo, zbývají část ve výši 20 oÁ uLlradí po předání pravomocného stavebního povolení.

o předání a pÍevzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzeti
díla (dále jen ,,Protokol") ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma
smluvními stranami, a kaŽdá ze smluvních stran obdrŽí po jednom (l) vyhotovení
pľotokolu.

V případě pľodlení objednatele se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn poŽadovat
od objednatele vzájemně dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,05 oÁ z ďlužné ěástky za
kaŽdý,byt i započ,atý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodľŽí termíny dodání díla uvedené v čl' 3 odst. 3.3. písm. a)
až đ) této smlouvy a termín předání dílčí projektové dokumentace objednateli k věcné
kontľole a schválení dle ěl. 3 odst. 3.6. této smlouvy , je povinen uhľadit objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, za kaŽdý, byt' i započ,atý den prodlení, S
nedodľŽením teľmínu plnění'

Dojde-li z titulu vady PD ve vztahu k zákonu č,. 13412016 Sb., (technické zprávy,
výkľesy, výkaz výměr, technické specifikace, poŽadavky na uŽitné vlastnosti
standaľđizace' Zov, dokladová část apod.) ke vzniku dodatečných či nových
stavebnĺch praci, dodávek či sluŽeb pÍi rea|izaci stavby, kteľé budou muset bý
pľovedeny, aby stavba mohla byt zkolaudována, a bude-li z uvedeného důvodu nutno.
provést dalši zađávaci tizení, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní
pokutu ve výši 50.000,-Kč.

V případě, Že bude zrušeno zadávací Íízeni na veřejnou zakźzku na stavebni práce
Uřadem pro ochranu hospodářské soutěŽe z důvodu nedodľŽení podmínek zákona č.
13412016 Sb. z titulu vadné projektové dokumentace, je objednatel oprávněn uplatnit u
zhotovitele smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

V případě zvýšení nákladů stavby vlivem vad projektové dokumentace, soupisu
stavebních prací, dodávek a sluŽęb nebo technických podmínekje objednatel opľávněn
uplatnit u zhotovitele částku ve výši l0 % z ceny následně vzniklých víceprací či
zvýšených cen materiálů při realizaci díla, maximálně však do výše 30 % z celkové
ceny díla dle čl. 4. odstavec. 4.l.' jestliŽe dojde ke zvýšení nákladů stavby vlivem
nesouladu mezi výkľesovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr, nebo
z tifulu vady pľojektové dokumentace.

Uhĺazením smluvní pokuty není dotěen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní
pokutu zap|atí zhotovitel vedle škody, kteľá objednateli vznikne v důsledku poľušení
závazku zhotovitele pľovést dílo řádně a včas dle příslušných ustanovení a příloh této
smlouvy.

Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle čl. 7 odst. 7.L této smlouvy jsou náklady
zhotovitele.

5. Práva duševního vlastnictví

5.l. Zhotovitel se zavazuje, že pti poskytování sluŽeb neporuší práva třetích osob, která
těmto osobám mohou plynout z ptáv k duševnímu vlastnictví, zejména z autoľských
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pľáv a práv pľůmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje' Že objednateli uhĺadí
veškeľé náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli
vzniknou v důsledku uplatnění pľáv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s
poľušením povinnosti zhotovitelę dle předcho zi věty.

5'2. Bude-li výsledkem nebo součástí poskytovaných sluŽeb i dílo, kteľé je předmětem
autorských práv, ptáv souvisejících s pľávem autorským ěi předmětem pľáv
pořizovatele k jím poÍizené databázi, poskytuje zhotovitel jako autoľ objednateli ode
dne předání takovéhoto díla objednateli na neomezenou dobu pro území celého světa,
výhľadní licenci k uŽiti díla všemi způsoby uŽiti v neomezeném rozsahu, přičemŽ výše
odměny za poskytnutí licence je jiŽ zahrnuta v ceně poskytovaných sluŽeb. objednatel
je zároveťl oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název, spojit dílo s jiným dílem či
zaÍadit díla do díla souborného. objednatel můŽe výše uvedenou licenci poskytnout
jako podlicenci nebo postoupit třetím osobám dle v,ýběru objednatele, přičemž
zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. objednatel není povinen licenci vyuŽit.

5.3. Bude-li výsledkem nebo součástí poskytovaných sluŽeb i zaměstnanecké či kolektivní
dílo, kteľé je předmětem autorských prźlv, práv souvisejících s právem autoľským či
pľáv pořizovatele k jím poŕizené databáz| postupuje zhotovitel jako zaměstnavatel ěi
osoba' z jejihož podnětu a pod jejímž vędením je dílo vývářeno a pod jejímŽjménem je
dílo uváděno na veřejnost, ke dni předání takovéhoto díla pľávo výkonu majetkových
pľáv autora k dílu na objednatele, přiěemž' výše odměny za postoupení je již zaŁ'lrnuta
v ceně poskytovaných sluŽeb. Zhotovitel prohlašuje, Že autor svolil i ke zveřejnění, k,
úpravám, zpracování věetně překladu, spojení s jiným dílem, zaŕazení do díla
souborného, k dokončení svého zaměstnaneckého dila, jakož i k tomu, aby zhotovitel
uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, že altor výslovně souhlasil
s dalším postoupením výkonu těchto pľáv na objednatele a z objednatele na třetí osoby.
Zhotovitel pľohlašuje, Že všem autorům poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a Že
všechny zźxazky zhotovitele vůči autorovi jsou vypořádány.

5.4. Zhotovitel výslovně pľohlašuje' že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu
vlastnictví včetně výše uvedených autoľských práv, a zavazuje se Za tímto účelem
zajistit řádné a nerušené užíváni díla objednatelem, věetně případného zajištění dalších
souhlasů a licencí od autoľů děl v souladu s autorským zákonem, popř. od vlastníků
jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje,
Že objednateli uhľadí veškeré náklady, výdaje' škody a majetkovou i nemajetkovou
újmu' kteľé objednateli vzniknou v důsledku toho, Že objednatel nemohl dílo uŽívat
řádně a neľušeně.

6. Povinná ustanovení

6.1. Smluvní strany beľou na vědomí, Že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbýné její
uveřejnění v ľegistľu smluv podle zákona č,. 340120|5 Sb', o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv' uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv, ve zněni
pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvnĺ
stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy, kteľé pľovede Městská
část Pľaha 5. Smluvní strany beľou na vědomí, Že zveřejnéní osobních údajů ve smlouvě
uveřejněné v registru smluv pođle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s ěl. 6
odst. l písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní stľany
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6.2

prohlašují, Že skutečnosti obsaŽené ve smlouvě nepovaŽují za obchodní tajemství ve
smyslu s 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveĘnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek'

Tímto Se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. l zákona ě. l3l/2OO0 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvľzuje' Že byly splněny podmínky pro platnost
pľávního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady měśtske eĺstĺ č.
29192912018 ze dne I 1.07.2018.

7. Závěrečná ustanovení a zv!áštní ujednání

7.l. Po dobu platnosti této smlouvy má zhotovitel povinnost mít uzavÍenou pojistnou
smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím ośobám,
která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 1 mil. Kč.

7.2. Záruka za jakost díla specifikovaného v čl. 3 odst. 3.2. písm' a) až d) této smlouvy se
stanovuje na 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli a v případě vad
a nedodělků předaného díla odé dne jejich úpiného odstranění. Případnou ľeklamaci
vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně, přičemž v ręklamaci vadu
popíše a uvede poŽadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit
vady đíla ihned, a pokud to není možné, pak dle pokynů objednátele v nejbliŽším ,
možném termínu. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle piedchozí
věty, můŽe objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat
odstranění vad jinému zhotoviteli, přičemŽ v tomto případě je zhotovitel povinen
objednateli uhľadit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění. Nárok
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě ,"rurikźr.

7.3. Nesplnění ujednání ozávazcich zhotovitele zakládá objednateli právo naokamŽité
odstoupení od této smlouvy. odstoupení je účinné dnem doľučení o odstoupení
adresátovi. odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplaceni smluvní pokuty. osíatní
ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy nejsou tímto ustanovením
jakkoliv dotčena.

7 '4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registľu smluv ve smyslu zákona č,. 34Ol2O15 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti někteľých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
ľegistľu smluv, platném znění.

7.5. Právní vztahy vzniklé ztéto smlouvy se budou řídit ustanoveními zákona č,.8g/2ol2
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

7.6. Poruší-li někteľá ze smluvních stľan tuto smlouvu, zavazuje se nahľadit dľuhé straně
vzniklou škodu a ušlý zisk. Smluvní sankce nelze započítat vůči nároku na náhľadu
škody a ušlého zisku.

7.7 ' Změny a doplfüy této smlouvy mohou b;it sjednány jen písemnou formou a musí bý
potvrzeny oběma smluvními stranami.

7.8. Smlouva se uzavírá v pěti (5) vyhotoveních splatností originálu, znichž čtyři (a)
vyhotovení obdrŽí objednatel ajedno (l) vyhotovení obdrŽí zhotovitel.
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7.9. Smluvní stľany prohlašují,Že smlouvu sepsaly na zák|adě pľavdivých údajů,jejich
pľavéa svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu
si přečetly, s jejím obsahem souhlasí anadtlkaztoho připojují svépodpisy.

7.l0. Nedílnou součástítéto smlouvy jsou přílohy :

Příloha č.1 - Platný doklad o pojištěnízhotovitele na odpovědnost za škodu
způsobenou jeho činnostív souvislosti s plněním smlouvy o dílo

- I -08- 2018

č.0027l0/oMI/18

za zhotovitele;

Ing. aľch. Zdeněk Teplý

l

za objednatele:

Ing. Pavel Richteľ
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Pojĺstník'
Název ŕirmy
Ulice, číĺlopopisné
P5( obec
stát

) Přehted poiištění

Po,ištěníodpověĹlnostl

) Rozsah pojistění

Po!ištěnípłofesníodpovědnostl

opľávněnou osobou z tohoto poiištění;epojistnĺk.

Pojistná udiĺlost
Poiistnou událostí je škoda čiújma vznikĺá na životě, zdľavĺ'majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlotĺvy.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebeźpečímjsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě.iako možná příčinavzniku po|istné události.
PcdmínĘa rozsah po.iišténístanoví pojistná smlouva a Všeobecnépojistné podmínky pro poiištěnímajetku a odpovědnostiVPPMO-P-01/2014.

Pojištónĺ V základnĺm rozsahu s.: sjeJnává s limitem pojistného plnění
Pojištěnív základním rozsahu se sjednává s územnímrozsahem
Po,iĺštěnív základnĺm rozsahu se sjednává se spoluúčastí

Poriíná doba
Po'iištění se sjednává na dobu d 21. 2. 2018 do 20. 2.2o1g.

Poiĺstitel potvrzuje, že údaje obsaženév pojistce jsou platné ke dni jejĺho vydání.

Platnost poiistky od: 21. 2. 2O1B

Milan Sĺavíček
ředitel správy poiištěnÍ

lnformaci o tom' zda Českápojišťovnaa.s' evĺduje toto poiĺštěníýšeuvedenélro po'jistníka, je možnéověřit zaslánĺm kopie této pojistkyna _ zahraniční.polešnost můževznéstdotaz na adrese: hitp:l/en.."'l.pojĹioun..äiont.*r.
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