
 

 

ČESKÁ 
POJIŠŤOVNA

 

Pojišťovna a.s. 
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČO 45 27 29 56 

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

kterou zastupuje 
Ing. Alexandra Patrná, útvar korporátního a průmyslového pojištění 

a 

Eva Vránová, útvar korporátního a průmyslového pojištění (dále jen „pojišťovna“) 

Hyunda^^bt^:
;
Ú^h''S.r.6. 

Praha 5, Siemensova 271/4, PSČ 155 00, Česká republika . IČO 283 99 

757 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 

138784 

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka, 

kterou zastupuje Byung Kwon Sir, jednatel společnosti (dá 1c jen „pojistník“) 

uzavřeli pojistnou Smlouvu 

č. 819-1404345 - o pojištění 

odpovědnosti 

Tato pojistná smlouva bude administrativně spravována Českou pojišťovnou a.s., útvarem korporátního a průmyslového 

pojištění, Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, Česká republika. 

Pojistná smlouvaje sjednána prostřednictvím společnosti RENOMIA, a.s., IČO 48391301, Na Florenci 15, Budova 

Florentinům, vstup C, 110 00 Praha 1, Česká republika. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění 

prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele. 

T. č. 491310/2011 KONS Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16,113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464  
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'POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1.  Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu 1.2 této pojistné 

smlouvy, na které tato pojistná smlouva odkazuje a dále smluvními ujednáními. Pojistné podmínky uvedené v bodu 

1.2 této pojistné smlouvy jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

1.2.  Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy: 

 

1.3. Pojištěnými z této pojistné smlouvy jsou: 

* Hyundai Motor Czech s.r.o., se sídlem Praha 5, Siemensova 2717/4, PSČ 155 00 Česká republika, IČO 283 99 

757, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 138784, 

*  Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, se sídlem Galvániho 17A, 821 04 Bratislava, 

Slovenská republika, IČ 36 858 692, zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Bratislava 1, oddíl Po, 

vložka 1610/B. 

2. PO JIŠTĚNÝ PŘEDMĚT ČINNOSTI 

2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při 

ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě: 
-  výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka C 138784, 
-  výpisu /. Živnostenského rejstříku, 
-  výpisu z obchodného registra, vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 1610/B 
-  výpisu z Živnostenského registra ç. 110-179364, 
které jsou nedílnou součástí této pojistně smlouvy a tvoří její přílohy. 

2.2.  Podpisem smlouvy;- pojistník zároveň potvrzuje, že výpisy uvedené pod bodem 2.1., získané z počítačové šitě 

internet dne 24.11.2017 souhlasí se skutečností. 

3. ROZSAH POJIŠTĚNÍ/POJISTNÁ NEBEZPEČÍ 

3.1.  Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1,2,4,5,6 a 7 VPPMO-P. 

3.2. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní 

komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. 

Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by 

pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám 

3 .3. Parametry pojištění v základním rozsahu: 

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění . 30.000.000,-Kč 

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká a Slovenská republika Pojištění v 

základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 20.000,- Kč 

Pro případ povinnosti nahradit škodu na věci ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práče se sjednává spoluúčast ve 

výši 1.000,- Kč. 

I   ; ------------ ; -----------3 --------------- ; --------------------------------------------------------  
". i9V1 IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u

Pojistné podmínky - plný název 

Pojistné podmínky - 

zkrácený název 

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 VPPMO-P 
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' Pro případ povinnosti nahradit škodu na věci ve smyslu ustanovení § 2945 (věci odložené) § 2946 (věci vnesené) zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se sjednává spoluúčast ve výši 1.000,- Kč. 

3.4. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek: 

3.4.1.  Doložka V723'Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných 

movitých věcech 

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a) a b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na 

povinnost nahradit Škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech 

převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. 

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody: 

a)  vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou, 

b)  vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv, 

c)  vzniklé na zvířatech, 

d)  vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci 

e)  vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních, 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč Pojištění v 

rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká a Slovenská

 republika 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5.000,- Kč 

3.4.2.  Doložka V76a Pojištění povinnosti nahradit škodu ěi újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou 

výrobkem, který byl uveden do oběhu před vznikem pojištění (nepravá retroaktivita) 

Na základě článku 24 bodu 4 písm. b)VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného 

nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu od 

5.9.2008 do 8.12.2013 na území České republiky a v době 9.12.2013 do 8.12.2017 na území České a Slovenské 

republiky. 

Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s článkem 22 bodem 1 a 2 VPPMO-P v době trvání 

pojištění. , ^ 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 30.000.000,-Kč 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká a Slovenská

 republika 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 20.000,- Kč 

3.4.3.  Doložka Vlil Regresní náhrady 

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní 

péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. 

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci 

pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného 

soudem nebo správním orgánem. 

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z 

pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění 

došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká

 a

 Slovenská

 republika 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčasti ve výši 5.000,- Kč 

3.4.4.  Doložka Y70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou 

nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody) 

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnosti pojištěného nahradit 

škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou 

nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.  

v ózks udö vTraz 

 

i]0i^3isĄlŹnSttd|Ci81VSęjfóySji§®ri4V&:, IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u íví 
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Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání 

pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajícími, a to včetně škody způsobené 

vadou výrobku. 

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu: 

a)  vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti, 

b)  vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, 

c)  vzniklou při obchodování s cennými papíry, 

d)  způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní 

společnosti nebo družstva, 

e)  vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s 

organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách, 

f)  vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek, 

g)  vzniklou v souvislosti se správou datových schránek, 

h)  způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této 

ceny. 

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na 

škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti. 

Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ finančních škod: 

-  nastalých v důsledku vady výrobku, 

-  nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným, 

-  spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; 

musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou, 

-  nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným 

pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 3.000.000,- Kč Pojištění v 

rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká a

 Slovenská republika 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5.000,-Kč 

3.4.5.  Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu 

Odchylně od článku 22 bodu la Článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO- P se ujednává, že pojištění se nad rámec 

základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv 

na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení. Vedle výluk uvedených ve. 

VPPMO- P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu: 

a)  způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním; 

b)  vzniklou zaměstnanci pojištěného. 

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a.24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 600.000,- Kč 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká a

 Slovenská republika 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 20.000,- Kč 

3.4.6.  Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na škody způsobené provozem vozidla na pozemní komunikaci. Podmínkou 

poskytnutí pojistného plnění je, že: 

-  ke škodě došlo na chodníku či přilehlé komunikaci při popojíždění do showroomu (pouze pro showroom Praha 5, 

Siemensova 274/4 a, Galvániho 17/A, Bratislava) nebo při odvozu/dovozu vozidla; 

-  ke škodě došlo max. do 150 metrů od pojištěného showroomu (pouze showroom Praha 5, Siemensova 274/4 a 

Galvániho 17/A, Bratislava); 

-  vozidlo bylo bez přidělené RZ. 

Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 2.000.000,- Kč 

IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u
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Odchylně od článku 27 bodu 6 VPPMO-P se ujednává, že pojistná plněné vyplacená ze všech škodných událostí 

nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout sublimit pojistného plnění ujednaný v pojistné 

smlouvě pro toto pojistné nebezpečí. 

Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává s územním rozsahem Česká a Slovenská republika 

Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává se spoluúčastí ve výši 20.000,- Kč 

3.5. Zvláštní ujednání Neúmyslné vývozy 

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu škody či újmy vzniklé jiné osobě při ublížení na zdraví nebo 

usmrcení způsobené vadným výrobkem pojištěného na území celého světa vyjma USA a Kanady, pokud 

pojistník nebo pojištěný v době uvedení výrobku na trh nevěděl nebo nemohl vědět o jeho vývozu. Toto ujednání 

se použije pouze v případě, že výrobek vyvezl spotřebitel mimo rámec své podnikatelské činnosti. Toto ujednání 

se vztahuje na výrobky uvedené na trh České a Slovenské republiky po datu 9.12.2013. 

Jurisdikce - rozšíření pojistného krytí 

Pojištění se vztahuje na případy nároků na náhradu škody či újmy vzniklé jiné osobě při ublížení na zdraví nebo 

usmrcení vznesené podle právního řádu kteréhokoliv státu světa, vyjma USA a Kanady. Toto ujednání platí 

pouze za předpokladu, že není sjednán širší územní rozsah než svět bez USA a Kanady. 

Čisté finanční škody - pokuty, penále 

Pojištění v rámci čistých finančních škod se vztahuje i na povinnost nahradit škodu spočívající v pokutě či 

penále, které byly uloženy třetí osobě v důsledku jednání pojištěného. 

Činnosti nezapsané v obchodním rejstříku - rozšíření pojistného krytí 

Pojištění se sjednává pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou jiné osobě při ublížení 

na zdraví nebo usmrcení v souvislosti s činnostmi, které jsou uvedeny ve výpisu z obchodního rejstříku či v 

jiném oprávnění, na které pojistná smlouva odkazuje. Dále se pojištění sjednává i pro případ povinnosti 

pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení v souvislosti s 

Činnostmi, pro jejichž výkon se živnostenské či jiné oprávnění nevyžaduje. 

Změna výluky smluvních pokut 

Pojištění se vztahuje i na smluvní pokutu mající charakter paušalizované náhrady Škody, kterou je pojištěný 

povinen uhradit. Pojišťovna však tuto smluvní pokutu uhradí pouze v rozsahu, v jakém smluvní pokuta 

nahrazuje právo poškozeného na náhradu škody. Pro účely tohoto bodu se neuplatní výluka z pojištění uvedená v 

článku 24 bodu 6 písm. a) VPPMO-P. 

4 POJISTNÉ ZA JEDNOTLIVÁ POJISTNÁ NEBEZPEČÍ 

4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění V základním rozsahu je výše ročních příjmů všech pojištěných, 

které jsou předmětem daně z příjmu. Příjmy, kterých pojištění dosáhli v loňském roce, resp. které předpokládají, 

činí 10.155.207.000,,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí. 

  

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek: 

Polož-

ka č. 

Pojistná nebezpečí Pojistné v Kč * 

1 Pojištění odpovědnosti v základním rozsahu 608.651,- 

2 Doložka V723 Věcí užívané a převzaté 24.750,- 
3 Doložka V76a Škoda nebo újma způsobená výrobkem, který byl uveden 

do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepravá 

retroaktivita) 

pojistné zahrnuto v 

základním rozsahu 

4 Doložka V l i l  Regresní náhrady pojistné zahrnuto v 

základním rozsahu 

i, čRejjsůtóismlmv&jeáyejiipávů;. IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku uI 
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Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 651.505,- Kč. 

5. POJISTNÁ DOBA 

5.1. Pojištění se sjednává na dobu od 9.12.2017 do 8.12.2018. 

 

6.2.  Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele RE-

NOMIA, a.s., č. účtu 5030018888/5500, variabilní symbol 8991404315. Konstantní symbol 3558, v 

následujících termínech a částkách; 

1.  splátka ve výši 162.877,- Kč jo splatná k 31.12.2017, 

2.  splátka ve výši 162.876,-Kč je splatná k 9.3.2018, 

3.  splátka ve výši 162.876,-Kč je splatná 9.6.2018, 

4.  splátka ve výši 162.876,-Kč je splatná 9.9.2018. 

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet pojišťovacího zprostředkovatele. 

6.3.  Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její 

úhradou splatným celé jednorázové pojistné. 

6.4. Dlužné pojistné má pojistník povinnost hradit na účet pojišťovny uvedený v upomínce. 

6.5. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby související se 

sjednaným pojištěním. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších (identifikačních, adresních, 

komunikačních) údajů uvedenými v článku 9 VPPMO-P a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje 

souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle 

článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž 

jménem všech pojištěných, 

7.2. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi 

na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým 

podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost. 

7.3.  Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je 

přijímá. 

". IČ 45272956, zapsaná v obchodním

 rejstříku u. 7 ? O ř i ^  

 ------------------------------------------------------------  —  ------------------- : ----------------------------------------------------- ; ------------------- ©áflhate—-̂ 4

5 Doložka V70 Finanční škody 13.650,- 

6 
Doložka V84b Pojištění křížové odpovědnosti (odstranění výluky na 

majetkovou propojenost) 

poj istné zahrnuto v 

základním rozsahu 

7 Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu 4.454,- 
'■■jedná se o roční pojistné 

6. POJISTNÉ A JEHO SPLATNOST 

6.1. Přehled pojistného k datu 9.12.2017 zapojištění sjednaná v pojistné smlouvě:  _____  

Název pojištění 

Roční pojistné v Kč 

Pojištění odpovědnosti 651.505,- 
Celkem v Kč 651.505,- 
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7.4. Pojistník prohlašuje, že seznámí všechny pojištěné s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených 

pojistných podmínek dle bodu 1.2. 

7.5.  Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká pojišťovna a.s., 

P. O. BOX..3Û5, 601 00 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby 

a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na 

Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím. 

7.6.  V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní 

inspekcí wvm.coi.cz. 

7.7.  Právem rozhodným pro pojistnou smlouvu je právní řád České republiky. 

7.8.  Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto 

dokumenty: 
a) pojistné podmínky dle bodu 1.2 pojistné smlouvy 

7.9.  Tato pojistná smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací 

zprostředkovatel a dva pojišťovna. 

8. PŘÍLOHY 

Pojistné podmínky dle bodu 1.2. pojistné smlouvy 

Výpisy z obchodního rejstříku - 2x Výpisy z. 

Živnostenského rejstříku - 2x 

V Praze dne 27.11.2017 

telCá POaSŠfOVMAa.s centrála 28?

 



 

 

Ověřovací doložka pro vidi maci Poř.S:  15500-0210-0238 

Podle ověřovací knihy polty: Praha 515  

Tato částečná kopie, obsahující 7 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, t mi byla pořízena a tato listina je prvopis, obsahující 19 stran. 

Listina, z mžv4e vidiwovaná listina pořízena, neobsahuje víditelný^ajištovací prvek, jenž je součástí obsahu pravníhfi významu této listiny .  ^ ' 

Praha 515 dne 30.07,2018 Poláková Ivana  

 

 

Podpis, Uredm 

 

 


