
Česká republika 
Nejvyšší kontrolní úřad 

PŘíKAZNí SMLOUVA 

VÝKON ČiNNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVí PŘI PRÁCI 
NA STAVENiŠTI 

I. SMLUVNí STRANY 

Číslo smlouvy Číslo smlouvy 

DPŘ/1262/2017 47/100/2017 

K4a.s. Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
(dále jen "příkazníkll) (dále jen "příkazcell) 

Se sídlem: Mlýnská 326/13,602 00 Brno Se sídlem: Jankovcova 1518/2, 17004 
Praha 7 

Zastoupený: Ing. arch. Vladimír Pacek Jednající: PhDr. Radek Haubert 

Funkce: předseda představenstva Funkce: vrchní ředitel správní sekce 
Nejvyššího kontrolního 
úřadu 

Kontaktní Ing. Pavel Kahoun Kontaktní 
osoby: osoby: Ing. Vladimír Bednář 

Funkce: Obchodní manažer Funkce: vedoucí oddělení investiční 
výstavby 

Tel.: 541126658 tel: +420 233 045 135 

IČ: 60734396 IČ: 49370227 

DiČ: CZ60734396 DiČ: není plátce DPH 

Zapsaná 
v obchodním KS Brno, B - 3645 V OR nezapsán 
rejstříku: 

Projekt Výkon činnosti koordinátora BOZP Projekt Výkon činnosti koordinátora 
na staveništi BOZP na staveništi 

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen "občanský zákoník") a na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi" tuto 
příkazní smlouvu na poskytování služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví př i práci 
(dále jen "smlouva"). 

Preambule 

Příkazce je zadavatelem stavby s názvem "Výstavba sídla NKÚ" a má v úmyslu pořídit 
výstavbou své sídlo na pozemku v Praze 7! katastrální území Holešovice, parcelní číslo 708/4, 
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s nímž přísluší hospodařit České republice - Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (dále jen 
"Výstavba sídla NKÚ" nebo též "Stavba", nebo též "Staveniště"). 

Příkazce má již platné územní rozhodnutí č. j. 128826/99/0UR/SZ/W ze dne 18. 10. 1999, ve 
znění změny č. j. OUR-337/06/0084008-ob99/Mal, Šk, ze dne 16. 8. 2006. 

Příkazník se zavazuje prostřednictvím odborně způsobilých osob obstarat záležitost příkazce, 
která spočívá v provádění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), (dále jen "zákon č. 309/2006 Sb."), a dle prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen "nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb."). Zaměstnanci příkazníka mají odbornou způsobilost pro výkon 
stavebních koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy. 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje, že bude v přípravné a realizační fázi Stavby pro příkazce provádět 
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "Koordinátor") dle 
ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. ve znění prováděcích předpisů, zejména nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. 

2. Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi součinnost potřebnou k provádění činnosti 
podle této smlouvy a k poskytnutí odměny za provedenou činnost dle příslušných 

ustanovení této smlouvy. 

3. Rozsah činnosti příkazníka je stanoven v článku IV. této smlouvy. 

4. Další práva a povinnosti příkazce a příkazníka jsou specifikována v dalších ustanoveních 
této smlouvy. 

5. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník bude řídit výchozími podklady příkazce, 
předanými mu ke dni uzavření této smlouvy, jeho pokyny, popř. vyjádřeními 

veřejnoprávních orgánů a organizací. Základními podklady je dokumentace pro stavební 
povolení a dokumentace pro provedení Stavby. 

II. 
Cena předmětu plnění 

1. Celková cena za práce a činnosti Koordinátora (ve fázi PŘíPRAVY STAVBY a REALIZACE 
STAVBY) ujednané v předmětu této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran po 
celou dobu trvání smlouvy ve výši 890000 Kč bez DPH, tj. 1076900 Kč včetně DPH. 

2. Celková cena za práce a činnosti Koordinátora ve fázi PŘíPRAVY STAVBY (činnosti 
koordinátora budou vykonávány min. 8 hodin měsíčně po dobu cca za 10 měsíců) je 
stanovena ve výši 254286 Kč bez DPH, tj. 307686 Kč včetně DPH. 

3. Cena za 1 hodinu výkonu činnosti Koordinátora (cca za 10 měsíců) ve fázi PŘíPRAVY 
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STAVBY je stanovena ve výši 750 Kč bez DPH, tj. 908 Kč včetně DPH. 

4. Cena za práce a činnosti Koordinátora ve fázi REALIZACE STAVBY (činnosti koordinátora 

budou vykonávány min. 40 hodin měsíčně po dobu cca za 25 měsíců) je stanovena ve 

výši 635 714 Kč bez DPH, tj. 769 214 Kč včetně DPH. 

5. Cena za 1 hodinu výkonu činnosti Koordinátora (cca za 25 měsíců) ve fázi REALIZACE 

STAVBY je stanovena ve výši 750 Kč bez DPH, tj. 908 Kč včetně DPH. 

6. V odměně podle odst. 2 a odst. 4 tohoto článku smlouvy jsou obsaženy veškeré náklady 

příkazníka spojené s jeho činností. K odměně bude připočtena DPH podle sazby aktuálně 

platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

7. Cena za plnění je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje úplné a veškeré 

i související náklady potřebné pro předmět plnění podle této smlouvy, ke dni podpisu 

smlouvy. Za podmínek uvedených v této smlouvě je cena předmětu plnění 

nepřekročitelná. 

8. Splatnost faktur se stanoví ve lhůtě 30 dnů. 

9. Příkazce neposkytuje finanční zálohu. 

10. Daň z přidané hodnoty bude vypočtena dle příslušných právních předpisů České 
republiky platných k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH 

po době podání nabídky bude DPH k ceně za část právní služby nerealizovanou k datu 

účinnosti případné novely přepočtena podle nově platných právních předpisů. 

11. Zajišťování výkonů činnosti Koordinátora v časovém detailu se nepředepisuje, obě 

smluvní strany se však dohodly, že výkon Koordinátora ve fázi přípravy a realizaci Stavby 

bude prováděn v návaznosti na charakter, potřeby a postup prací na Stavbě. Termíny 

svolávání kontrolních dnů BOZP budou upřesněny účastníky Stavby. 

III. 
Platební podmínky 

1. Odměna za výkon činnosti příkazníka bude hrazena měsíčně ve výši alikvótní části z 

celkové odměny (za skutečně odpracované hodiny) v závislosti na délce trvání Stavby v 

měsících, na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur). 

2. Smluvní strany si ujednaly, že faktury vystavené na dílčí platby budou zasílány k rukám 

osoby oprávněné jednat za příkazce z této smlouvy. Příkazce uhradí příkazníkovi každou 

dílčí platbu na základě řádně vystavených faktur, které budou mít náležitosti podle odst. 

4 tohoto článku smlouvy. 

3. Smluvní strany si ujednaly, že dílčí platba se považuje za dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 

8 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále "jen 

jako "zákon o dani z přidané hodnoty"). Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění 
je vždy den následující po uplynutí příslušného měsíce, za nějž je fakturováno. 

4. Daňové doklady - faktury musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle účinných 

předpisů, budou obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, 

datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení příkazci formou a 

obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění a zákonu o 
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dani z přidané hodnoty v účinném znění a mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 
občanského zákoníku. Každá faktura bude také označena číslem této smlouvy. 

5. Povinnost poskytnout odměnu, popř. její část, je příkazcem splněna dnem odepsání 
fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka uvedeného v záhlaví 
smlouvy. 

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené ve smlouvě či požadované právními předpisy, zejm. zákonem o účetnictví, je 
příkazce oprávněn ji vrátit k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručené opravené, či oprávněně 
vystavené faktury příkazci. 

IV. 
Povinnosti příkazníka 

1. Příkazník se zavazuje uskutečňovat činnosti podle této smlouvy poctivě, pečlivě, 

s vynaložením potřebné odborné péče ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 občanského 
zákoníku a v dobré víře. 

2. Příkazník se zavazuje řídit se při své činnosti pokyny příkazce a všestranně chránit jeho 
zájmy i dobré jméno. 

3. Příkazník se zavazuje poskytovat příkazci z vlastního podnětu či na žádost příkazce 

informace potřebné pro jeho rozhodnutí při provádění Stavby a údaje a návrhy postupů 
zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce na Stavbě. 

4. Příkazník je povinen mít zajištěnou 100 % náhradu fyzické osoby Koordinátora se stejnou 
odbornou kvalifikací pro případ, že sjednanou činnost z prokazatelně objektivních 
důvodů nebude schopen po určitou dobu vykonávat (např. pracovní neschopnost apod.) 
a tyto důvody doložit formou čestného prohlášení. 

5. Příkazník je povinen poskytovat příkazci konzultace a další odbornou podporu při 

jednáních se zhotoviteli Stavby, orgány státní správy a samosprávy ve věcech 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP") a účastnit se na žádost příkazce 
těchto jednání. 

6. Pro případ, že se pro příkazníka stane nemožným vykonávat činnost podle této smlouvy, 
zavazuje se oznámit toto bez zbytečného odkladu příkazci. 

7. Příkazník je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání 
právního vztahu založeného touto smlouvou, obdrží od příkazce, a do 15-ti dnů po 
ukončení tohoto právního vztahu příkazci uvedené podklady a pomůcky vrátit. 

8. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti podle této smlouvy v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. a dalšími prováděcími předpisy. 

9. Příkazník spolupracuje na kompletaci dokumentace Stavby k archivaci po jejím 
dokončení. 

10. Příkazník je povinen ve fázi přípravy Stavby a realizace Stavby vykonávat především tyto 
činnosti: 

a) zpracovat a předat příkazci: 

STRANA 4 

Tel.: 233 045 111, e-mail: podatelna@nku.cz, internet: www.nku.cz 



• plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (dále jen "Plán BOZP"), 
včetně přehledu rizik při provádění Stavby, který musí odpovídat přiměřeně 
povaze a rozsahu Stavby a místním a provozním podmínkám Staveniště a který 
musí být v závislosti na postupu prací a změnách podmínek na Staveništi 
pravidelně aktualizován, 

• zajistit zaslání ohlášení zahájení Stavby (stavebních prací) na Staveništi ve 
stanoveném termínu příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, 

• údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

b) navrhnout příkazci: 

• nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu 
prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, technická řešení 
nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro 
plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo 
v návaznosti, 

c) poskytnout příkazci: 

• odbornou podporu při jednáních se zhotoviteli Stavby, orgány státní správy a 
samosprávy ve věcech BOZP, 

d) koordinovat spolupráci: 

• zhotovitele a jeho poddodavatelů nebo osob jimi pověřených při přijímání 

opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu Stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činnosti prováděné na Staveništi současně, popř. v těsné 
návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům 
a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

e) sledovat s ohledem na BOZP: 

• dodržování Plánu BOZP na Staveništi zhotovitelem Stavby a jeho poddodavateli 
a projednávat s nimi přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků, 

• plnění navržených technických a organizačních preventivních opatření a jejich 
soulad s platnými právními předpisy a dbát na to, aby navržená opatření byla 
ekonomicky přijatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému příkazcem, 

f) kontrolovat: 

• realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných 
subjektů, 

• zabezpečení obvodu Staveniště, včetně vstupu a vjezdu na Staveniště s cílem 
zamezit vstupu nepovolaných osob, 

• označení Staveniště, zveřejnění a aktualizaci oznámení o zahájení prací na 
viditelném místě u vstupu na Staveniště, a to po celou dobu provádění prací až 
do doby předání Stavby do užívání, 

• dodržování schválených pracovních a technologických postupů pro jednotlivé 
práce a činnosti, 
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g) spolupracovat: 

• se zhotovitelem Stavby při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 
jednotlivých prací nebo činností, 

• se zástupci zhotovitele Stavby pro oblast BOZP, 
• s koordinátory BOZP případných dalších staveb současně realizovaných 

v areálu, 

h) účastnit se: 

• kontrolních prohlídek Stavby, k nimž byl Koordinátor přizván příslušným 

stavebním úřadem podle stavebního zákona, 

• kontrolních dnů BOZP a porad vedení Stavby, 

i) vést dokumentaci: 

• se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, o zjištěných závadách, o 
výsledcích projednávané kontrolní činnosti a údajích o tom, zda a jakým 
způsobem byly případné nedostatky odstraněny nebo přetrvávají-Ii i přes 

upozornění příkazníka, 

• ve formě písemných výstupů ze své činnosti, které předloží příkazník 1 x 
měsíčně příkazci a dále po ukončení Stavby, tj. po vydání kolaudačního 

souhlasu, ve formě závěrečného zhodnocení, 

• o zjištěných závadách včetně doložení průkazné fotodokumentace, 

j) poskytovat další odbornou pomoc v problematice BOZP výše nespecifikovanou na 
vyžádání příkazce, 

k) činnost Koordinátora vykonávat soustavně a pravidelně po celou dobu přípravy 
Stavby (min. 8 hodin měsíčně) a po celou dobu realizace Stavby (min. 40 hodin 
měsíčně), 

I) při realizaci veřejné zakázky postupovat v souladu s právními předpisy vztahujícími 
se k předmětu plnění této smlouvy, a to zejména: 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., (o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). 

v případě, že v průběhu plnění nabude účinnosti novela některého z výše 
uvedených právních předpisů, popř. nabude účinnosti jiný právní předpis vztahující 
se k předmětu plnění, je příkazník povinen se řídit těmito novými právními předpisy. 

11. Výstupem práce příkazníka při realizaci Stavby je souhrn dokumentů, které představují 
informační systém příkazníka, jejichž nedílnou součástí jsou "zápisy z kontrolních dnů 
BOZP" a "závěrečná zpráva BOZP Koordinátora". Informační systém sestává zejména 
těchto záznamů: 
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• prováděné činnosti Koordinátora o zjištěných nedostatcích v BOZP, na nez 
prokazatelně upozornil zhotovitele Stavby, Koordinátor zapisuje údaje o tom, zda a 
jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny, 

• databázi zjištěných závad v oblasti BOZP, Koordinátor vytváří přehledové listy 
zjištěných závad pro různé úrovně řízení Stavby, včetně průkazné fotodokumentace, 

• analýza výše uvedených zjištěných údajů v měsíčních intervalech, posouzení 
jednotlivých subjektů v dodržování předpisů BOZP, 

• vyhodnocení zjištěných závad z hlediska míry závažnosti, 

• měsíční písemná zpráva o dodržování BOZP na Staveništi. 

12. Výše uvedené písemné výstupy ze své činnosti bude příkazník předkládat nejméně 1 x 
měsíčně pověřené osobě jednat ve věcech z této smlouvy za příkazce. Závěrečnou 

zprávu příkazníka se příkazník zavazuje předat oprávněné osobě příkazce bez 
zbytečného odkladu po vydání kolaudačního souhlasu na Stavbu, o kterém bude 
příkazník touto osobou vyrozuměn. 

Článek V. 
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce se zavazuje dát příkazníkovi pokyny pro jeho činnost podle této smlouvy a 
vybavit jej potřebnými podklady. 

2. Příkazce se zavazuje příkazníkovi oznámit termín zahájení prací nejpozději jeden (1) 
týden před tímto termínem. 

3. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškerou součinnost nutnou k provádění 
činností podle této smlouvy. Příkazce se dále zavazuje, že k součinnosti zaváže i třetí 
osoby, které se na Stavbě, na které bude příkazník provádět svou činnost dle této 
smlouvy, podílejí, zejména zhotovitele a poddodavatele stavebních prací, projektanty 
Stavby a další. 

4. Příkazce se zavazuje dostatečně včas oznámit příkazníkovi omezení rozsahu nebo 
přerušení prací, jež bude mít vliv i na omezení rozsahu činnosti zhotovitele Stavby. 

5. Příkazce poskytne součinnost příkazníkovi při stanovení seznamu prací a činností 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. pro každý stavební objekt. 

6. Příkazce je povinen před schválením pracovních postupů a technologických postupů při 
realizační etapě Stavby je předat k připomínkování příkazníkovi. Toto ustanovení se 
dotýká pouze prací se zvýšeným ohrožením života nebo zdraví podle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. 

Článek VI. 
Trvání a ukončení smluvního vztahu 

1. K ukončení právního vztahu založeného touto smlouvou může během jeho trvání dojít 
kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran. 

2. Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů. Příkazník 
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není oprávněn tyto důvody rozšiřovat ani omezovat. 

3. Odstoupením od této smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení této 
smlouvy, která se týkají povinnosti mlčenlivosti, nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvní pokuty a řešení sporů. 

4. Při podstatném porušení povinností vyplývajících z této smlouvy jednou smluvní 
stranou, je druhá smluvní strana oprávněna tuto smlouvu ukončit písemnou výpovědí, a 
to s 15denní výpovědní lhůtou počínající běžet dnem následujícím po dni doručení 
písemné výpovědi. Příkazník je před uplynutím této lhůty povinen upozornit příkazce na 
opatření, která je nutno učinit v souvislosti s činností vykonávanou pro příkazce dle této 
smlouvy, zejména na taková opatření, která mají zabránit vzniku škody. 

5. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany příkazníka bude považováno zejména to, 
že příkazník nejméně třikrát (3 x) nepředloží písemné výstupy ve smyslu a lhůtě podle 
článku IV odst. 11 této smlouvy nebo bude postupovat v rozporu se zájmy příkazce. 

6. Příkazce má právo vypovědět tuto smlouvu také v případě, že nedojde k realizaci Stavby 
"Výstavba sídla NKÚ". V tomto případě má příkazník právo na úhradu poměrné části 
odměny odpovídající těm činnostem, které pro příkazce již provedl. 

7. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. 

Článek VII. 
Místo a čas plnění 

1. Výstavba sídla příkazce bude realizována na pozemku v Praze 7, katastrální území 
Holešovice, parcelní číslo 708/4 a v případě potřeby příkazce a na základě předchozího 
oznámení příkazce příkazníkovi též jiná místa. 

2. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce bude vykonávat činnosti Koordinátora do doby 
dokončení Stavby a do vydání příslušných kolaudačních souhlasů a souhlasů s užíváním 
Stavby, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo 
kolaudaci Stavby. 

3. Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze 
strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytováním součinnosti 
není příkazník v prodlení s poskytováním plnění. 

4. Předpokládaný termín ukončení Stavby plánovaný příkazcem je ve III. čtvrtletí 2020. 

Článek VIII. 
Smluvní pokuta a náhrada škody 

1. Příkazník podpisem této smlouvy prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti podle této smlouvy ve výši nejméně 15 000 000 Kč. 
Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou 
v předchozí větě. Kopie pojistné smlouvy je přílohou této smlouvy. 
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2. Příkazce je oprávněn požadovat na příkazníkovi za každý prokázaný jednotlivý případ 
porušení smluvní povinnosti uvedené v článku IV. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 
2000 Kč. 

3. Ujednáním o smluvních sankcích není dotčeno právo příkazce na náhradu škody vzniklé 
porušením smluvních povinností, jejichž plnění je sankcí zajištěno. Ustanovení § 2050 
občanského zákoníku se nepoužije. 

4. Příkazník je plně odpovědný za škody, které příkazci vznikly v důsledku porušení 
povinností vyplývajících pro příkazníka z této smlouvy, stejně jako za škody způsobené 
osobami pověřenými výkonem činností dle této smlouvy. 

5. Za škody, které by mohly vzniknout příkazci v souvislosti s touto smlouvou a v důsledku 
zavinění některé osoby dle článku IV. této smlouvy, je příkazník zodpovědný po dobu 
dvou (2) let od data skončení činnosti dle této smlouvy. 

6. Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst ve smyslu ustanovení § 1982 a násl. 
občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce příkazníka na úhradu odměny dle 
této smlouvy. 

7. Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 
podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

8. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím pokladů či informací 
převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při 

vynaložení veškeré péče nemohl zjistiti jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, 
ale ten na jejich použití trval. 

9. Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti Koordinátora 
nejpozději do doby skončení záruční lhůty Stavby. Reklamace musí být uplatněna 
písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

10. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 
nedostatku či vady plnění. 

11. Při prodlení příkazce s úhradou faktur ve Sjednané lhůtě zaplatí příkazce příkazníku 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení oproti splatnosti. 
Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvní pokuta 0,1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení oproti splatnosti. 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti podpisem 
obou smluvních stran. 

2. V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc ke všem právním 
úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této 
smlouvy. Vyžaduje-Ii zákon zvláštní formu plné moci, případně pokud k tomu příkazník 
příkazce vyzve, zavazuje se příkazce vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc zvláštní 
listinou. 

3. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s výkonem činnosti Koordinátora. Ukončení účinnosti této smlouvy 
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z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po 
ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu deseti (10) let od takového 
ukončení. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-Ii smluvní strana 
povinna příslušnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti. 

4. Příkazník vyslovuje souhlas s tím, že příkazce v rámci transparentnosti smlouvu (včetně 
případných dodatků) zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý vzdálený přístup. 

5. V případě rozporu při plnění závazků ze smlouvy, a to zejména v případech 
neupravených smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené příkazcem, 
nabídky příkazníka a občanského zákoníku, a to v tomto uvedeném pořadí. 

6. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky. Smluvní dodatky musí být jako takové označeny a platně podepsány 
všemi účastníky této smlouvy a podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

7. Příkazník bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

8. Účastníci této smlouvy sjednávají, že příkazník nesmí bez předchozího písemného 
souhlasu příkazce postoupit svá práva nebo převést své povinnosti vyplývající z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby. 

9. Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si 
je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob. Kontaktní osobou příkazce, jež je 
současně pověřeným pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti 

v běžném rozsahu jednat dle této smlouvy je Ing. Vladimír Bednář, vedoucí investičního 
oddělení, e-mail: vladimir.bednar@nku.cz, tel: + 420 724 216 496. 

10. Kontaktní osobou a pověřeným pracovníkem příkazníka jednat dle této smlouvy je 
Bc. Vladimír Mílek, e-mail: milek@K4.cz, tel: + 420 541126 624. 

11. Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních s povahou originálu, ze kterých po 
jejím podepsání obdrží dva (2) vyhotovení příkazce a jedno (1) vyhotovení příkazník. 

12. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

Příloha: 

Kopie pojistné smlouvy 

121; {dl . jr', Zo'1.7-

v·········4~·········· 
příkazce 

ČR - Nejvyšší kontrolní úřad 
PhDr. Radek Haubert 
vrchní ředitel správní sekce 
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dir c~ 
Pojistná smlouva 

o škodovém pojištění podnikateltl 

č.900000029895 

Pojistitel: 

DIRECT pojišťovna, a. s. 
Ič: 250 73 958 

Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 60200 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3365 

Zastupující: Ing. Petr Novotný, upisovatel 

(dále jen "pojistiter') 

a 

Pojistník 

K4 a.s. 
IČ: 607 34 396 

Sídlo: Mlýnská 326/13, 602 00, Brno 

Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, B 3645 

Zastupující: Ing. arch. Vladimír Pacek, předseda představenstva 

(dále jen "pojistník" případně "pojištěný") 

Pojistník je současně osobou oprávněnou 

Pojištění se sjednává s účinností od 1. 1.2017 00:00 hodin na dobu 1 roku do 31.12.2017 do 24:00 
hod. 

Pojistné období trvá 12 měsídl. 

". 
Pojistná smlouva je uzavřena prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele 

LOYDEX s.r.o. 
IČ: 634 87 519 
sídlo: Ptašínského 306/3, Ponava, 60200 Brno, 
korespondenční adresa: tamtéž 

," 

" , 1. Uvodnl ustanoveni 

1.1. Všeobecná ujednání 

Pojištění se řídí příslušnými ujednáními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, zákona 
o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. v platném znění a dalšími platnými právními předpisy. Pojištění se dále řídí 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění občane, a podnikatele, VPPOP-2013, t.č. T099/13 (dále 
jen VPPOP), příslušnými Doplňkovými pojistnými podmínkami, Speciálními pOjistnými podmínkami 
a smluvními ujednáními, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. 

1.2. Seznam pojištěných 

Pojistník je shodný s pOjištěným 



K4 a.s. 

2. POjištění odpovědnosti 

2.1. Všeobecná ujednání 
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Strana 2/8 

POjištění se dále řídí Doplňkovými pojistnými podmínkami pOjištění odpovědnosti - DPO-2014, t.č. T007/14 
(dále jen DPO), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy. 

2.2. Pojištěný předmět činnosti 

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostI 
pojištěného, která je uvedena v příloze číslo 2 této pojistné smlouvy. 

2.3. Pojistná nebezpečí, spoluúčast, územní rozsah a limit pojistného plnění 

2.3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 DPO. Dále jsou, v souladu 
s článkem 10, bodem 6 VPPOP, pro pojistná nebezpečí sjednány spoluúčasti 

Pojistné nebezpečí Spoluúčast v Kč Územní rozsah Umity pOjistného 
plněnrv Kč 

V rozsahu článku 2 bodu 1 DPO, tj. odpovědnost 
z cinnosti nebo vztahu pojištěného 

V rozsahu článku 2 bodu'2 DPO tj. škody na zdraví 
a majetku poškozeného 

V rozsahu Článku 2, bodu 3 DPO, tj. následná 
finanční škoda či újma 

V rozsahu článku 2, bodu 4 DPO, tj. regresy 
zdravotních pojišt'oven a orgánll nemocenského 
pOjištění vQči třetím osobám 50000 Česká republika, Slovensko 50000000 

V rozsahu článku 2, bodu 5 DPO, tj. škody 
zpllsobené na věcech zaměstnancll 

V rozsahu článku 2, bodu 6 DPO, tj. škody 
zpllsobené na věcech vnesených nebo na věcech 
odložených na místě k tomu určeném 

V souladu s článkem 6 bodem 1 písm. u) DPO se 
pojištění vztahuje na duševní útrapy osob blízkých 
poškozenému při smrti nebo ublíženi na zdraví 

2.3.2. Pojištění se sjednává pro dále uvedená pojistná nebezpečí a sublimity pojistné plnění. Dále jsou, 
v souladu s článkem 10, bodem 6 VPPOP, pro pojistná nebezpečí sjednány spoluúčasti. 

Spoluúčast územní rozsah 
Sublimity 

Pojistné nebezpečí pojistného plnění v Kč v Kč 
V rozsahu článku 4 DPO, tj. odpovědnost za výrobek. 50000 50000000 

Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. c) DPO se pojištění 5000 5000000 
vztahuje na věci cizí převzaté 

Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. d) DPO se pojištění 5000 5000000 vztahuje na věci cizí užívané 

Odchylně od článku 2 DPO se pojištění vztahuje 
na regresy zdravotních pojišťoven a orgánll 5000 5000000 
ne mocenského pojištění vllči vlastním 
zaměstnancllm 

Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. i) DPO se pojištění 
Česká republika, Slovensko 

vztahuje na škodu či újmu zpOsobenou vlastnictvím 50000 50000000 
nebo dribou stavby 

Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. i) DPO se pojištění 
vztahuje na škodu či újmu zpllsobenou pronájmem 50000 50000000 
stavby 

Odchylně od článku 6 bodu 3, písm. h) DPO se pojištění 
vztahuje i na škody vzniklé stavební nebo montážní 50000 50000000 
činností 
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50000 

50000 
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Územnl rozsah 
Subllmlty 

po~stného plněnI 
vKč 

česká republika, Slovensko 20000000 

česká republika, Slovensko 50000000 

2.3.3. celkový roční limit plnění za pojistná nebezpečí uvedená v odst. 2.3.1 a 2.3.2. nesmí přesáhnout 
dvojnásobek limitu plnění sjednaného pojistníkem v odst. 2.3.1, tj. výši 100 000 000 Kč. 

2.4. Zvláštní ujednání 
Pro pojištění odpovědnosti jsou platné doložky a smluvní ujednání uvedené v PřHoze číslo 1, která je 
nedHnou součástí této pojistné smlouvy. 

2.5. Výše pojistného 
Roční pojistné za pojistná nebezpečí uvedená v odst. 2.3 této pojistné smlouvy je uvedena v části 
3. Rekapitulace pojistné smlouvy. 
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3. Rekapitulace pojistné smlouvy 

3.1. Rekapitulace pojistného 

Druh pojištění Roční pojistné 
vKč 

Pojištění odpovědnosti 87820 

Celkové roční pojistné 87820 

3.2. Splatnost pojistného 

3.2.1. Platba pojistného 
Pojistné ve výši 87 820 Kč je běžnépojistné, které pojistník uhradí na účet 
pojišťovacího zprostředkovatele, číslo účtu: 2509930218/5500, vedený u Raiffeisenbank, 
a.s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 1300230616. 

3.2.2. Splátky pojistného 

První splátka pojistného ve výši 21 955 Kč této smlouvy je splatná do 10. 1.2017. 

Výše a termíny dalších splátek ročního pojistného: 

Výše splátky Termín splatnosti 

21 955 Kč 1. 4.2017 

21 955 Kč 1. 7.2017 

21955 Kč 1.10.2017 

3.2.3. Uhrazení pOjistného 

Splátka pojistného se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet 
pojišťovacího makléře 

3.3. Počátek a doba trvání pojištění 

Pojištění se sjednává s účinností od 1. 1.201700:00 hodin na dobu 1 roku do 31.12.2017 do 24:00 hod. 

Pojistné období trvá 12 měsíca. 
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4.1. Hlášení škodné události 
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Vznik škodné události nahlásí pojištěný bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo 
emailem na adresu: 

DIRECT pojišťovna, a. s. 

Nové sady 996/25,60200 Brno, telefon: 221221221, e-mail: Iikvidace@direct.cz 

4.2. Povinná ujednání 

4.2.1. Pojistník prohlašuje, že na všechny otázky odpověděl pravdivě a úplně a nezatajil ve svých odpovědích 
nic podstatného v souladu s ustanoveními § 2788 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném 
znění (dále "Občanský zákoník") a že jeho odpovědi jsou projevem jeho úplné, vážné a omylu prosté 
vllle a zavazuje se oznámit pojistiteli všechny změny údajll v pojistné smlouvě, ke kterým dojde 
v době trvání pojištění, se všemi dllsledky plynoucími z porušení , této povinnosti uvedenými 
v ustanoveních § 2808 a § 2809 Občanského zákoníku. 

4.2.2. Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznánien se všemi skutečnostmi 
a údaji v souladu s ustanovením § 2760 Občanského zákoníku. Pojistník prohlašuje, že převzal dle 
druhu sjednaného pojištění VPP, DPP a SPP, se kterými byl seznámen a souhlasí s nimi a že převzal 
doklad o pojištění. 

4.2.3. Pojistník dává souhlas pojistiteli, aby v souladu s § 5 a § 9 písmeno a) zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje po dobu nutnou k zajištění výkonu práv 
a povinností plynoucích z pojistné smlouvy, dále aby pojistitel předával tyto údaje ostatním subjektllm 
podnikajícím v pOjišťovnictví, jakož i sdružením takovýchto subjektll, popř. do jiných stáHl, bude-Ii to 
potřebné pro zajištění výkonu práva pro plnění povinností plynoucích z pOjistné smlouvy. 

4.2.4. Pojistník ve smyslu zákona č.l01/2000 Sb. stvrzuje, že byl pojistitelem informován o svých právech 
a povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajllm dle ustanovení § 12, o právu 
na opravu osobních údajll a dalších právech dle ustanovení § 21 tohoto zákona. Pojistník dále v této 
souvislosti stvrzuje, že je poučen, že poskytnutí osobních údajll pojišťovně je dobrovolné v rozsahu, 
ve kterém je pojišťovna povinna tyto údaje zpracovávat na základě Občanského zákoníku. 

4.2.5. Byla-Ii pOjistníkovi přiznána sleva na pojistném, je tato sleva platná pouze pro první rok trvání pojistné 
smlouvy. Pojistitel si vyhrazuje právo, a má možnost, upravit výši poskytnutých slev na každé další 
pojistné období, případně slevy pro další pojistné období odebrat. Pojistitel má právo upravit výši 
běžného pojistného na další pojistné období v případě změny základních sazeb pojištění v souladu 
s ustanovením § 2785 Občanského zákoníku, s čímž pojistník podpisem této smlouvy souhlasí. 
Pojistitel je povinen o skutečnosti změny výše pOjistného písemně informovat pojistníka nejpozději dva 
měsíce přede dnem uplynutí aktuálního pojistného období. Pojistník má právo v této souvislosti s nově 
stanovenou výší pojistného nesouhlasit, což je povinen písemně sdělit pojistiteli nejpozději do jednoho 
měsíce ode dne, kdy se o tomto dověděl. Pro tento případ pojištění zanikne uplynutím pojistného 
období, na které bylo pojistné zaplaceno. 

4.2.6. Jakékoliv změny v pojistné smlouvě lze sjednat pouze v písemné podobě formou dodatku k pojistné 
smlouvě. 

4.3. Tato pojistná smlouva je vyhotovena v počtu 3 stejnopisll s platností originálu, z nichž pojistník obdrží 1, 
makléř 1 a pojistitel 1 vyhotovení. 
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Přílohy: 

Všeobecné pojistné podmínky VPPOP-2013 

Doplňkové pojistné podmínky DPO-2014 

příloha Č. 1: Seznam doložek a smluvních ujednání 

Příloha Č. 2: Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku 

. Příloha č. 3: Plná moc maléře 

Brno 20.12.2016 

DIRECT poJišťovna, B. s. 
Nové sady 996/25 

····~~~:~~1:~·: 
upisovatel 

DIRECT pojišťovna, a.s. 
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Ing. arch. Vladimír Pacek 
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Příloha číslo 1 

1. Obecná ustanovení 

1.1. Kontaktní osoba pojistné smlouvy 

Centrála Brno, Nové sady 996/25, 60200 Brno, Ing. Petr Novotný, telefon: 542 423 788, 773 796 122, 
e-mail: petr.novotny@direct.cz. 

2. POjištění odpovědnosti 

2.1. Retroaktivita 

Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé po 1. 1. 2007. Pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 se 
stanovuje limit plnění základní odpovědnosti 20000000 Kč, při spoluúčasti 50000 Kč. Limity ostatních 
připojištění a spoluúčasti zQstávají zachovány. 

2.2. Pojištění odp'ovědnosti za škodu zpfisobenou vadným výrobkem. 

POjištění odpovědnosti za škodu zpQsobenou vadným výrobkem 

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu zpQsobenou vadným výrobkem. 
Pojištění se sjednává v rozsahu článku 4 DPO. 

Ujednává se, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu zptlsobenou výrobkem, který je 
z technického hlediska bez vady, ale nedosahuje uváděných funkčních parametrQ 

Pojištění se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za škodu v základním 
rozsahu. Limit plnění, spoluúčast a územní rozsah jsou Sjednány v pojistné smlouvě. 

2.3. Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným. 

Odchylně ~ článku 6 bodu 3 písmene d) DPO se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost 
za škodu na věcech, které pojištěný užívá, Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, 
nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé 
pohřešováním věci. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti 
za škodu v základním rozsahu. Územní rozsah, spoluúčast a limit plnění na jednu pojistnou událost je 
sjednán ve smlouvě. 

2.4. Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech, které pojištěný převzal, aby na nich 
provedl objednanou činnost. 

Odchylně od článku 6 bodu 3 písmene c) DPa se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost 
za škodu na věcech, které pojištěný převzal, aby na nich provedl objednanou činnost. 

POjištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění Sjednaného pro pojištění odpovědnosti 
za škodu v základním rozsahu, Územní rozsah, spoluúčast a limit plnění na jednu pojistnou událost je 
sjednán ve smlouvě. 
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2.5. Pojištění náhrady nákladťJ léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem 
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a náhrady nákladťJ vynaložených orgánem 
nemocenského pojištění. 

Odchylně od článku 6 bodu 3 písmene a) DPO se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu náklad~ 
vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch pracovníka pOjištěného v dfisledku 
nedbalostního protiprávního jednání pojištěného a dále se pojištění vztahuje na náhradu nákladťl 
vynaložených orgánem nemocenského pOjištění na nemocenské dávky, vyplacené ve prospěch 
pracovníka pojištěného v d~sledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného, zjištěného soudem 
nebo správním úřadem. Toto pOjištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní 
úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje zákonné pojištění 
odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti 
za škodu v základním rozsahu. Územní rozsah, spoluúčast a limit plnění na jednu pojistnou událost pro 
pojištění v rozsahu této doložky je sjednán ve smlouvě. 

2.6. Připojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby stavby či 
nemovitosti. 

Odchylně od čl,ánku 6 bodu 3 písmene i) DPO se ujednává, že se pOjištění vztahuje také na odpovědnost 
za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby stavby či nemovitosti. 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti 
za škodu v základním rozsahu. Územní rozsah, spoluúčast a limit plnění na jednu pojistnou událost pro 
pojištění v rozsahu této doložky je sjednán ve smlouvě. 

2.7. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z pronájmu stavby či nemovitosti. 

Odchylně od článku 6 bodu 3 písmene i) DPO se ujednává, že se pOjištění vztahuje také na odpovědnost 
za škodu vyplývající z pronájmu stavby či nemovitosti. 
POjištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pOjištění odpovědnosti 
za škodu v základním rozsahu. Územní rozsah, spoluúčast a limit plnění na jednu pojistnou událost pro 
pojištění v rozsahu této doložky je sjednán ve smlouvě. 

2.8. Pojištění škod zpťJsobených stavební nebo montážní činností 

Odchylně od článku 6 bodu 3, písm. h) DPO se pOjištění vztahuje i na škody vzniklé stavební nebo 
montážní činností. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti 
za škodu v základním rozsahu. Územní rozsah, spoluúčast a limit plnění na jednu pojistnou událost pro 
pojištění v rozsahu této doložky je sjednán ve smlouvě. 

2.9. Pojištění škod zpťJsobených sesedáním, sesouváním pťJdy, erozí a v dťJsledku 
poddolování 

Odchylně od článku 6 bodu 1, písm. c) DPO se pojištění vztahuje i na škody vzniklé sesedáním, 
sesouváním pťldy, erozí a v dťlsledku poddolování. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti 
za škodu v základním rozsahu. Územní rozsah, spoluúčast a limit plnění na jednu pojistnou událost pro 
pOjištění v rozsahu této doložky je sjednán ve smlouvě. 

2.l0.0dpovědnost mezi majetkově propojenými společnostmi 

Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. m) se ujednává, že je spolupojištěna v rozsahu pojištěných nebezpečí 
sjednaných touto pojistnou smlouvou i vzájemná odpovědnost mezi subjekty, ve kterém má pojištěný 
nebo osoby jemu blízké většinovou majetkovou účast, s výjimkou čistých finančních škod. 

2.ll.Úprava výluky v DPO 
Článek 6 bod 2 písm. b) DPO se ruší a nahrazuje se textem: "náklady na opravu či znovu pořízení vadného 
výrobku". 
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[1) Pojištění se řídl pojistnou smlouvou, všeobecnými pojistnými podmlnkaml. přlsluJnými 
doplňkovými či jinými pojistnými podmínkami či ujednánlml(dálejen pojistné podmín
ky), které jsou nednnou součástí pojistné smlouvy, zákone tS91i012 Sb. občanskýmzá. 
konfkem v platném znění a dalšfmi plfslušnýml právními předpisy. 

(2) Poji~ěnl se dále řídí i dalšími doplňkovými pojistnými podmínkami, tak jak je uvedeno 
v odst. 1. tohoto článku s tím, že pokudje některé ustanovenI uvedené v takových doplň

kových pojistných podmínkách nebo Jiných pojistných podmínkách čí ujednáních (dále 
Jen.doplMtové pojistné podminky') v rozporu s ustanoven lm uvedeným v těchto vše
obecných pojistných podmínkách, m~ přednost ustanovenf v doplňkových po;istnýth 
podmínkách. V přlpadé.1e ustanoveni vJeobecných a doplňkových pojistných podmí
nek nejsou v roZPÓru. platl ustanoveni těchto všeo~h I takových doplňkových po
jistných podmlnekzároveň. 

(3) Všeobecné pojistné podmínky i doplňkové pojistné podmlnky Jsou nednnou součástí 
každé pojistné smlouvy, s 11m, že pokud se dostane některé z ujednání uvedených v po
jistné smlouvě do I'O%poIU s všeobeo1ýml či doplňkovými pojistnými podmlnkaml, plali 
ujednáni v pojlstnt! smlouvě. V p1ípadě, že ujednáni v poj~.né smlouvě a ustanovení 
vJeobecných a dopI(lkových pojistnýCh podmínek nejsou v ro:zpo!U. platl ustanovenI 
pojistné smlouvy I ~be<ných a cIoplMtových pojistných podmlnekzáro-.oeň. 

[4) ·v pojistné smlouvě se lze odchýlit od těchto pojistných podmínek nebo doplňkových 
pOjistných podmínek. 

(5) Je-II pojlstnfkem podnikatel, nepoužijí se ustanoven! § 1799 a § 1800 občanského záko
níku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. 

[6) Jednacím a vyfizovadmjazykemječeština. 
(7) POjistně podmínky vymezuji zpravidla zejména vznik. wanl a zánik poJ8těnl pojistnou 

událost, výluky z pojijténl II způsob určeni rozsahu pojistného plněni a'jeho splatnost. 
Dále vymezujI dalšl skutečnost~ zejména pravidla doručováni plsemnoslL formu jednánl 
poVit)nosti pojlStitere, pojlstnlka, poJl!těného II jiné osoby uplatňujíc! právo na pojfstné 
plnění a postup v případě rozdnných názoru. 

Oánek 2: Vznik a trvání pojištěni 
[1) PoJštěnI se sJednáv~ na pojistnou dobu, která Je vymezena dnem ~Iku pojl~těni 

II v pfipadě pojJ!těn! na dobu uititou i dnem konce poj~nL Vznik pojittěn/ lze ujednat 
v pojistné smlouvě přesrtjm datem a časem. Pro případ, že počátek pojKlěnl nenI ur
ten plesným časem, vzniká poJ8těn! v 00:00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě 
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jako počátek pojištění, nejdříve však následUjící den po uzavření smlouvy. Pro případ, že 
v pojistné smlouvě nenl počátek pojištěnI vUbec ujednán, pojištěni vzniká v 00:00 hodin 
následujícího dne po uzavřeni poJ1stné smlouvy. 

I2l PojištěnI se sjedmivá na dobu neurčitou, není .. li ujednána doba určitá. Pojistné obdobl je 
12 (slovy;dvanáctl měsltú (jeden pojistný rok), pokud nenl ujednáno jinak. 

(3) Pojistitel vydá pojistnlkovi pojistku jako potVlZenl o uzavřen! pojistné smlouvy. Pří ztr.\tě, 
poškozenI nebo zničení pojistky vydá pojistitel na žádost a náklady pojistníka druhopis 
pojistky;toto ujednáni platí i pro případ vydán!kopie pojistné smlouvy. Pro případ, že po
jistná smlouva zakládá povinnost předložit pojistku k uplatněnI práva na pojistné p1něn~ 
může pojistítel požadovat aby se původní pojistka před vydánlm druhopisu umořila, 

Náklady s tlmto spojené jsou l!vedeny v Sazebníku poplatků a odměn, který je uveden 
v Clánku 20 těchto pojIStných podmlnek. 

Článek 3: Změna pojištění 
(1) Změny v pojistné smlouvě lze provést na základě plsemné dohody pojistníka a poJisti

tele. Dohoda o změně pojistného vztahu se řfdl uJednánfmi o uzavření pojistné smlouvy 
a jejl účinnost Je uvedena v textu takové dohody. 

[2J V souvislosti se změnou pojistné smlouvy nedacház/ ke změně počátku a konce poJlst .. 
ných období ani pojistného roku uvedených v poJIStné smlouvě. To plati i v případě. že 
dohodou o změně pojistné smlouvy je sjednáno nové pojištěni. První pojistné obdobl 
dodatkem Sjednaného pojiš!ění však začíná počátkem tohoto nového pojištění a kon
čí uplynutím dne, který předchází počátku dalšího pojistného obdobl vyplývajíciho ze 
smlouvy. 

(3) Pojistnou smlouvu lze postoupit třetí osobě pouze se souhlasem pojístitele na základě 
předchozí plsemné žádosti pojistníka. 

(4) Pojištění se pro případ neuhrazení pojistného nepřerušuje. 

Článek4: Zánik pojištěni a odstoupeni od pojistné smlouvy 
(1) Pojištěni zaniká v případech uvedených v pojistné smlouvě, pojistných podm!nk~ch 

nebo v občanském zákoníku. 
[2] Pojlštěn!zanikázejména: 

aj uplynutím pojistné doby v případě pojištěni sjednaného na dobu určitou. V pojist
né smlouvě lze ujednat, že pojištěni uplynut/mtéto doby nezanikne, pokud pojistitel 
nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesděll druhé straně, 
že na dalšlm trvánl pojištěnI nemá zájem. Pokud pojištěni nezanikne a pokud nejsou 
ujednány podmínky a doba prodlouženi, prodlužuje se pojištění za týchž podmlnek 
o tutéž dobu, na kterou bylo Ujednáno; 

bl písemnou výpovědI ke konci pojistného obdobt pokud byla výpověd'kterémukoli 
úi:astnfku smlouvy doručena nejméně šest týdnů před Jeho uplynutlm, bylo-Ii sjed· 
náno pojištění s běžným pojistným; při pozdějším doruéenlzaniká pOjištěnI ke konci 
následujícího pojistného období; 

c) písemnou výpovědí do dvou měsíců od uzavřenI smlouvy .. Pojištění zanikne po 
uplynutí osmidennl výpovědní doby, která začíná běžet dnem následujlclm po do
ručenI výpovědi; 

d) písemnou výpovědi do tři měslců ode dne aznámenlvznlkuškodné události; po
jištěni zanikne uplynutím měsičnl výpovědní lhůty, která začíná běžet dnem následu
jicím po doručenI písemné výpovědi; 

e) dnem následujícím po mamém uplynuti dodatečné lhůty stanovené pojistitelem 
v upomlnce k zaplacen! poJistného, doručené pojistnfkovi; tato lhůta nesmí být krat
M nežjeden měslc. Upomlnka musí obsahovatupozoměnl na zánik pojištění v přípa

dě nezaplaceni dlužného pojistného v dodatečné lhůtě stanovené pojistitelem; 
fl dnem,kdydošlo kplsemnému oznámenI ozměněvlastnictv! nebo spoluvlastnic .. 

tvl pojištěného majetku pojistitel~ nen!-ri v ďánku 7 těchto pojistných podmínek 
ujednáno jinak. Pojistitel Je v této souvislosti oprávněn požadovat přlslušné doku
menty či doklady, které takovou změnu prokáži, v opačném pUpadě bude pojistitel 
oznámeni považovat za neÚčinné; 

g) dohodou smluvnlch stran; 
h) dnem zániku pojistného nebezpečí nebo pojfltěných věcI, např. úplným zničením 

nebo odcizením pojištěné věci; 
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i} dnem, kdy došlo k zániku právnické osoby bez právnlho nástupce; 
j) dnem smrti pojištěné fyzické osoby, nenHi v článku 5 stanoveno Jinak; dochází-Ii 

v dusledku smrti pojištěného ke změně vlastnictví véd, k niž se vztahuje sjednané 
pojištěni, posoudl se zánik. resp_ změna účastnlk6 poJIŠTěni podle ustanoveni upra
vujldch dtJsledky změny vlastnictvi věci; 

k) ukonéenlm provozování živnosti poJ~ného; prohlMenlm konkursu na majetek 
pojlstnlka nebo zamltnutlm návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majet
ku; 
dnem doručení oznámení o odmftnutl pojistného plnéní;pojlstitel může pojistné 
plněni odmltnout. byla-II příčinou škodné události skutečnost, o které se dozvěděl 
až po vzniku škodné události a kterou při sjednávání pojištěni nebo jeho změny 
nemohl zjistit v důsledku zaviněného porušeni povinnosti k pravdivým sdělen lm 
ze strany poJlstnlka dle př[slušného ustanoveni občanského zákoníku (pravdivě 
a úplně 2Odpovědět plsemné dotazy pojistitele na skutečnosti, které mají význam 
pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotl pojistné riziko, zda je pojisti a za jakých 
podmlnek pIi uzavlránl pojisti1é smlouvy a dohody o Jeji změně) a pokud by při 
znalosti této skutečnosti při uzavíránI smlouvy tuto smlouvu pojistitel neuzavřel 
nebo pokUd by JI uzavřel, takza jiných podmlnek; 

m) dnem Z4lnlku pojistného zájmu, pfičemž pojistitel má právo na pojistné až do 
doby, kdy se o zániku popstného zájmu prokazatelně dozvěděl; povinnost proká
záni zániku pojistného zájmu stOJI na straně pojlstnlka_ 

131 Jestliže se v době trvánl pojištěni popstné riziko podstatně zvýší tak, že pokUd byv tom
to rozsahu existovalo již při uzavíránI pojistné smlouvy, pojistitel by za těchto podmínek 
pojistnou smlouvu neuzavřel, má pojistitel právo pojištěni vypovědět do jednoho mě
sice, kdy mu byla změna oznámena s osmldennívýpovědnl dobou. 

[4] Pojistitel je dále oprávněn do dvou měslcú ode dne, kdy se dozvědělo zvýJenl po
Jistného rizika, vypovědět pojištěni bez výpovědnl doby pro případ nesplnění povin
nostI poJistnlka nebo pojištěného oznámit poJistiten takové zvýšenf pojistného rizika; 
úBnky výpovědi pojištěni nastanou ke dni doručeni výpovědi pojlstnikovi a pojištěni 
k tomuto dni zaniká. 

[5] Pojistitel je rovně! oprávněn od pojistné smlouvy odstoupit. Zl to v těchto přípa
dech: 
a) porušil-ii pojlstnlk nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost k prav

divým sdělenlm (pravdivě a úplně zodpovědět plsemné dotazy pojistitele na sku
tečnosti, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí pojistitele, jak ohodnotí 
pojistné riziko, zda je pojisti a za jakých podmínek při uzavlránl popstné smlouvy čl 
dohody o Jejlzměně) a pokud by pit znalosti této skutečnosti pii uzavlránl smlouvy 
tuto smlouvu ď dohodu o jejl změně pojistitel neuzavřel nebo pokud by Jl uzavřel. 

takzajiných podmínek. Pro tento případ se smlouva ru~1 od počiitku a smluvní stra
ny jsou povinny vrátit sl dosud poskytnutá plněnI. pojistitel Je však oprávněn zapo
čist si náklady spojené se vznikem a správou pojištěnI. Právo odstoupIt od smlOUvy 
pro tento pPfpad lze uplatnit do dvou měsíců odedne, kdy pojistitel zjistil nebo mu
sel zjistit porušeni povinnosti k pravdivým sdělenlm. 

b) do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o rozhodnuti o úpadku pojištěného 
nebo o lpÚsobu ř~enl úpadku pojištěného. ÚBnky odstoupeni nastávajl dnem 
cIoručenl oznámeni o odstoupení poJlstnlkovf a ktomuto dni popštěnl zanikne_ 

[6] Odstoupil-Ii pojistitel od pojistné smlouvy, má pojistitel právo započrst sl náklady 
spojené se vznikem a správou poJlštěnl_ Pro případ odstoupeni pojistitele od pojistné 
smlouvy, na základě které zJskal pojlstnik, pojištěný nebo jiná osoba pojistné plněni, na
hradí pojistiteli ve lhůtě do jednoho měslce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným 
to, co ze zaplaceného pojistného plněni přesahuje zaplacené pojistné. 

(7] Byla-II pojistná smlouva uzavřena fonnou obchodu na dálku, má pojistnlk právo 
bez udáni důvodu odstoupit od smlouvy ve IhOté do čtrnácti dnů ode dne Jejího 
uzavření. Toto právo pojlstnlk nemá u smluv sjednaných na dobu krat!1 než jeden 
měsfc u cestovnlho pojiitěnl, pojištěni zavazadel, pojlštěnr pomoci osobám v nouzi 
během cestováni nebo pobytu mImo mlsta svého bydliště včetně pojištěnr finanč
nich :rtrát bezprostředně souvlsejfdch s cestováním nebo obdobného pojištěni. 0d
stoupení od smlouvy je pojistnlk povinen zaslat plsemně na adrl!5u pojistitele. 

Oánek 5: Změna účastnlků pojrJtěnr a přechod práva povInností 
[1] Pokud se 2měnlvlastnlk pojištěné věci a dosavadnlvlastnik véd nebyl pojistnlkem. po

j~ěnl touto změnou nezaniká. Práva a povinnosti ze sjednaného pojištění přecházejí 
z dosavadnlho vlastnlka na nového vlastnlka věci. To platil v přlpadě, kdy se novým 
vlastníkem věci stane pojistnlk. 

[2] Zemle-li poji5tn1k. poPltěnl zanikne až uplynutfm poslednlho pojistného obdobi, za 
které je zaplaceno pojistné, a to i pokud jde o pojistná obdobl s počátkem po smrti 
pojistnlka. Do pojištěni vstupuje až do zániku poj~těnl na místo pojistnlkajeho právní 
nástupce_ NenHI však zaplaceno pojistné za pojistné obdobl, v němž pojistník zemřel. 
zanikne pojištění dnem smrti pojistníka. Pro pojištěni dzJho pojistného nebezpečl se 
však odchylně použije elánek 7. odst 6 těchto pojistných podmlnek. 

[3] Nenl-li smlouvou sjednáno jiné pojištěni odpovědnosti za újmu než pojištěni odpověd
nosti za újmu vyplývající z vlastnictví věci, posoudl se zánika změny účastníku takového 
pojištěni podle ustanovení týkajiách se změny vlastnlctvf véci uvedených v tomto člán
ku. 

[41 UJednánf o trvánl pOjištění podle tohoto článku jsou platná pouze v přlpadě, že p0-

jištěná věc či soubor věcí se nadále nachází v mlstě, ke kterému se sjednané pojištění 

vztahuje. 
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Článek 6: Pojistný zájem 
[1] POjistnýZ4ljem je oprávněná potřeba ochranypied následky pojistné události. ZanIkne

-Ii pojistný zájem za trvánl pojl~těnf. zanikne i pojištění; pojistitel má právo na pojistné 
až do doby. kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl. Podmínkou vzniku a trvánl 
pojištěni je pojistný zájem pojistníka 

!2l PoJlstnlk má v každém přfpadě Z4lJem na vlastním majetku. 
[3] Pojlstnik má pojistný zájem i na majetku Jiné osoby, hroZila-li by mu bez jeho exI

stence a uchováni přlmá majetková újma_ Pojistnlk pro tento pilpad osvědčí svůj 
pojistný zájem v přlpadě, že k pojištěni dal souhlas pojištěný, např. podpisem popstné 
smlouvy_ Jinými příklady pojištění, ze kterých lze dovozovat právnl zájem jsou zejména: 
- pojlstnik má k poJištěnému majetku jakékoliv Jiné věcné právo. v~etně věcného bře-

mene, práva stavby nebo zástavnlho práva, 
- pojistník užlvá poj~těný majetek na základě smlouvy (nap/. nájemnO. 
- smluvnl stanovení povinnosti pojlstnika takový majetek pojistit (zasilatelská smlou-

va), 
- vlastnlkem či spoluvlastnlkern pojištěného majetku je některá z osob bllzkých pojist

níka,zejména jeho rodinných příslušnlků či osob, se kterými trvale žije. 
-vlastnlkem či spoluvlastnil<em pojištěného maJetkujeněkterá z osob ovládaných po

jistníkem (dceřiná společnost), 
- vlastníkem či spoluvlastnlkem pojištěného majetku je právnická osoba. Jejlmt společ

níkem je pojistník, 
- pojištěný majetek sloužl k zajištěni pohledávky pojistnlka (zástava). 
- pojistnlk spravuje poJištěný majetek pro jinou osobu ijako Jeho správce (I svěřenecký 

fond). 
-jiný pojistný zájem pojlstnlka na pojištěnI majetku_ 

[4] Pojlstnlk má dále pojistný zájem i na pojiitěnl odpovědnosti jiné osoby, osvědtr
-II svůj pojistný zájem souhlasem pojIštěného s poJlštěnlm, nap~. jeho podpisem 
pojistné smlOUvy_Jinými příklady takového pojistného zájmu poJistnlka, na které se 
vztahuje povinnost k náhradě újmy jakékoliv z následujfclch osob: 
- osoby blízké pojistnlkovl. zejména jeho rodlnnl přlslušnfci či osoby. se kterými trvale 

žije, 
- právnické osoby, jejichž je pojistnlk členem či společnfkern nebo statutámlm orgá-

nem čijeho členem, 
- statutámí orgány pojistnika či Jejich ďenové. 
- osoby ovládané pojistníkem (dceřiné společnosti). 
- zaměstnanci pojistnlka, 
- subdodavatelé a jiné obdobné osoby, 
- pné osoby, najej1chž pojištěni má pojlstnlk pojistný zájem. 

[5] Pojistnlk má pojistný zájem i na jiné hodnotě pojistného zájmu jiné osoby (!Zv_ pojištění 
cizího pOjistného nebezpečl- Článek 7)-

[6] PII poJIštění majetku může být poJI~ěn i budoucf pojistný zájem. Byla-Ii smlouva 
uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikáni nebo jinému budoucimu zájmu. který 
nevznikne, nenl popstnlk povinen platit pojistné; pojistitel má však právo na přiměře
nou odměnu dle 5azebniku poplatků. 

(7] Pojistil-II pojistnik vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojistitel o tom nevěděl ani 
nemohl vědět je smlouva neplatná; pojistiteli však náleží odměna odpovldajlcí pojist
nému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl. 

[8] V přlpadě zániku pojistného zájmu Je pojistnfk povinen tuto Informaci písemně sdělit 
pojistiteli s uvedenlm veškerých důvodů a dokumentů, ze kterých bude zánik pojistné
ho zájmu vyplývat 

Oánek 7: Pojištěnf c1z1ho pojistného nebezpeé/ 
[1] PojIstník má právo uzavlftve vlastni prospěch smlouvu vztahujld se na POjistné nebez

pečí jako možnou přlčlnu vzniku pojistné události u !řetl osoby (poji!těného). pokud 
má na takovém pojištěni pojistný zájem. V pojistné smlouvě uzavřené pojistníkem 
v jeho vlastnr prospěch musl být výslovně uvedeno, že pojištěný souhlasl s tím, aby 
bylo pojistné plněnív případě pojistné události vyplaceno pojistitelem pojistníkovi aže 
si je vědom. že práva na pojistné plněni nenabude. 

[2] PojIstník je povinen pro tento případ prokazatelně seznámit pojištěného s obsa
hem pojistné smlouvyvztahujlcí se na pojistné nebezpeél pojlltěn~ho. 

13] Pro připad,že v pojistné smlouvě nenlvýslovně ujednáno,žepojlštěnýsouhlasl s výpla
tou pojistného plnění v případě pojistné události pojistníkovi, nárok na pojistné plněni 
má pojištěný a pojistitel vyplatí pojistné plněni pojištěnému (platí I v prípadě, že poJis
titel je povinen vyplatit pojistné plněni, na které má nárok pojištěný, osobě odlišné od 
pojištěného - nap/_ pojištění odpovědnosti za újmu). 

(4] Neprokáže-ll pojistník souhlas pojištěného svýplatou pojistného plnění pojistníko
vi do konce pojistné doby, zaniká pojištění uplynutím této pojistné doby_ Nastane
-II pojistná událost, aniž byl takový souhlas pOjištěného udělen, nabývá právo na 
poJIstné plnění pojištěný. 

[5] Pro pllpad. že je poji!těným potomek pojistnlka, který nenl plně svéprávný, musi být 
souhlas pojištěného s výplatou pojIstného plnění pojlstnikovi nahrazen zvláštním sou
hlasem_ Zvláštnl souhlas se nevyžaduje, pokud je pojistník sám zákonným zástupcem 
pOjištěného a nejedná se o pojištěni majetku. 

[61 Dnem pojistníkovy smrti. nebo dnem jeho zániku bez právního zástupce vstupuje do 
pojištěni pojIštěný. Oznaml-Ii však pojištěný pojistiteli v plsemné formě do třiceti dnu 
ode dne popstnikovy smrti, nebo ode dne jeho zániku bez právnlhozástupce,že na tr
váni pojištění nemá zájem, zaniká pojištěni dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka 



Článek 8: Základni výluky z poJI~těni 
[1] Z pojištěni jsou vyloučeny škody způsobené následkem: 
[2] - válečných událostí, vzpoury, povstáni nebo jiných hromadných násilných nepoko

jů, výluky, stávky, teroristických aktů, tj. násilných jednáni motivovaných politicky, 
sociálně, ideologicky či nábožensky, nebo škody vzniklé úřednimi opatřeními nebo 
zásahem státni moci či veřejné správy, pokud neni v DPP nebo pojistné smlouvě 
uvedeno jinak; 

- jaderné energie. jademého zářeni, radioaktivni kontaminace, včetně chemické či 
biologické kontaminace; 

- zastavenim nebo přerušenim činnosti, pokUd není v DPP nebo pojistné smlouvě 
uvedeno jinak; 

- vady, kterou měla pojištěná věcjižv době uzavřeni pojištěni a která byla nebo mohla 
být známa pojištěnému,jeho zmocněncům nebo jeho zástupcům bez ohledu na to, 
zda byla známa pojistiteli. 

[3] Vyloučena je újma, která byla nebo mohla být známa pojištěnému, Jeho zmocněll
cům nebo jeho zástupcům bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli. 

[4] Pojistitel neposkytuje plněni ve výši hodnoty zvláštni obliby. 
[sJ Pojistitel dále nehradC pojistné plněni za újmu, která byla způsobena úmyslným jed

nánim pojistnfka, pojištěného, oprávněnou osobou nebo jinou osobou z podnětu 
některého z nich. 

[6] Právo na pojistné plnění či Jiné plnění z pojištění nevznikne v případě, že jeho poskyt
nuti by bylo v rozporu s právními předpisy jakéhokoliv státu (včetně mezinárodních 
úmluv) upravujícími mezinárodní sankce za účelem udrženi nebo obnoveni meziná
rodniho miru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práva boje proti terorismu. 
nebo které by vystavilo pojistitele sankcím, zákazům nebo omezením podle rezolucf 
OSN nebo obchodních či ekonomických sankci, práv či nařízení nebo jiných jurisdikcí 
aplikovaných na pojistitele. 

m Je-Ii v pojistné smlouvě ujednáno, že se pojištění vztahuje I na případ, který je z pojiš
těni jinak vyloučen, nezakládá takové ujednáni v pojistné smlouvě neplatnost ani ne
účinnost ostatnich výluk z pojištěni ani jiných ustanoveni omezuJicích pojistné krytí. 
Na pojištěni se mohou vztahovat dalši výluky, které JSou uvedeny v pojistné smlouvě, 
doplňkových pojistných podmínkách,jiných pojistných podmínkách nebo smluvních 
ujednánkh či v právních předpisech. 

Článek 9: Pojistné 
(1 J POJlstnlkJe povinen řádně a včas platit pojistné. 
[2] Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, není-li ujednáno jinak nebo 

stanoveno právnlm předpisem jinak. Zanikne-li pojištění v důsledku pojistné události, 
nálež[ pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nasta
la; v takovém přfpadě nálefí pojistiteli jednorázové pojistné celé. 

[3J Pojistné se stanoví pomocf pojistných sazeb stanovených pojistitelem na základě 
rozsahu a obsahu pojištěnI, ohodnocerum pojistného rizika a pojistné hodnoty věci. 
Pojistné Je smluvní cenou za poskytnutou pojistnou ochranu a jeho výše musí být 
uvedena v pojistné smlouvě. 

(4J Pojistné Je sjednáváno Jako běžné pojistné, není-Ii ujednáno v pojistné smlouvě, že 
se sjednává jako jednorázové pojistné. Běžné pojistné se sjednává za dohodnutá po
jistná období, jejichž délka je uvedena v pojistné smlouvě. Jednorázové pojistné se 
sjednává za celou pojistnou dobu. První pojistné období počíná běžet dnem počátku 
pojištění, není-Ii v pojistné smlouvě nebo v doplňkových nebo jiných pojistných pod
mínkách uvedeno jinak. Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné 
smlouvy. 

[5] Běžné pojistné Je splatné vždy první den příslušného pojistného obdobi a jedno
rázové pojistné dnem počátku pojištění, nenl..fl ujednáno v pojistné smlouvě nebo 
doplňkových pojistných podmínkách jinak. POjistné se považuje za uhrazené dnem 
připsání přls/u~né částky na bankovní účet pojistiteli. Včasně uhrazené Je pojistné, je-Ii 
připsáno nejpozději posledni den splatnosti na bankovní účet pojistitele. Pojistné je 
rovněž považováno za uhrazené, je-li uhrazeno v hotovosti pojistiteli nebo Je uhra
zeno zástupci pojistitele, který je oprávněn inkasovat pojistné na základě uděleného 
oprávněnI. 

[6] Pojistné je považováno za uhrazené ze strany pojistnfka či ze strany jiné osoby se sou
hlasem pojistnfka,je-li uhrazeno pod variabilním symbolem stanoveným pojistitelem. 

I7l V pojistné smlouvěje možné dohodnout. že pojistník uhradiběžné nebo Jednorázové 
pojistné ve splátkách. Nebude-Ii některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, 
pojistnfk ztrád výhodu splátek a pojistitel má právo na vyrovnání celého zbývajíciho 
pojistného najednou, na základě písemné výzvy k úhradě zaslané pojistníkovi. 

[8J Pojistitel je oprávněn odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného 
nebo jiné pohledávky z pojištění, s výjimkou pohledávek pojistného nebo Jiných p0-

hledávek z povinného pojištění. V souvislosti s prodlením s úhradou pojistného má 
pojistitel právo požadovat úrok z prodlení a daBí náklady, které mu vzniknou v sou
vislosti s vymáháním dlužného pojistného. Přehled nákladů je uveden v Sazebnfku 
poplatků a odměn dle Clánku 20 těchto pojistných podmínek. 

[9J Pojistitel má právo ze zaplaceného pojistného uhrazovat své pohledávky za pojist
ným v pořadí, v jakém po sobě vznikly. Jiné své pohledávky související s poji!těním 
má pojistitel právo uhradit přednostně. 

[10] Pojistitel je oprávněn jednostranně nově upravit výši běžného pojístného na další 
pojistné období v případech stanovených občanským zákoníkem, těmito pojist
nými podmínkami nebo dohodou s pojistnlkem_Za dohodu s pojistníkem o změně 
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pojistného se považuje také úprava pOjistného na základě podmínek uvedených ve 
smlouvě, ze kterých je zřejmý způsob stanovení nové výše pojistného (např. systém 
bonus / malus). 

[11] V případě změny podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného je pojistitel 
oprávněn jednostranně měnit výši pojistného, zejména v případě: 
- změny nebo vydání nových obecně závazných právních předpisů či ustálené soudní 

praxe; 
-změny faktorů vedoudch ke zvyšování pojistného plnění bez závislosti na vůli pojis

titele; 
- nepostačitelnosti pojistného v souladu s právními přepisy upravujícími oblast pojl~
ťovnictví. 

[12] Pojistitel Je povínen sdělit novou výši pojistného pojistnlkovi nejpozději dva mě
sice přede dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše 
pojistného změnit Pojistitel ve sdělení o změně výše pojistného uvede poocení pro 
pojistnfka, ve kterém mu sdělí, že může svůj nesouhlas s novou výší pojistného projevit 
do jednoho měslce ode dne, kdy se o změně dozvěděl; pro tento případ pojištění za
nikne uplynutím pojistného obdob!, na které bylo pojistné zaplaceno, pokud se strany 
nedohodly jinak. Pokud neni pojistiteli v uvedené Ihtitě doručen nesouhlas pojistníka 
s novou výší POJistného, pojištění nezaniká a pojistitel má právo na novou výši pojist
ného. 

Článek 10: Plnění pojistitele 
I1J Právo na pojistné plnění z pojistné události vzniká osobě oprávněné z pojistného 

plněni, tj. pojištěnému, nenHi v pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách 
vztahuJícfch se k pojištění uvedena jiná osoba. Pojistitel poskytne pojistné plnění, 
pokud osoba uplatňujfd právo na pojistné plnění prokáže a šetření pojistitele potvrdí, 
že se Jedná o nahodilou událost krytou pojištěnlm, tj. existuje povinnost pojistitele po
jistné plnění poskytnout a je zjištěn rozsah této povinnosti. 

[2] Pojistitel poskytuje plnění v tuzemské měně, pokud z právnfch předpisů, mezi národ
nich úmluv nebo z dohody s pojistnfkem nevyplývá něco jiného. Pro účely stanovení 
výše plnění se užije kurz vyhlášený Ceskou národní bankou ke dni vzniku škodné udá
losti. Pro účely výplaty plnění v cizí měně se užije kurz banky pojistitele platný ke dni 
výplaty plnění. Pojistitel nenese jakékoliv riziko souvísejíd s přepočtem měn. 

13] Pojistné plnění je poskytováno pojistitelem v penězich, a to 1 v případech výplaty po
jistného plnění z pojIŠtění odpovědnosti za újmu a pojištěný je povinen způsobenou 
újmu nahradit uvedením do předešlého stavu. 

[4] Splatnost pojistného plněni Je sjednána do 15 dnů ode dne ukončenI ~etřenl, není
-Ii v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Setřeni je ukončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho 
výsledky oprávněné osobě z pojistného plnění. Rozhoduje-li 

o náhradě škody oprávněný orgán, je dnem ukončení šetření den, kdy nabylo 
rozhodnutí tohoto orgánu právní moci. 
[5] Plnění pojistitele zjištěné podle předchozích bodů tohoto článku nesmí přesáhnout 

sjednanou pojistnou částku jednotlivé pojištěné věci postižené škodnou událostí, 
nebo stanovený limit pojistného plnění (odst. 12 a násl_ tohoto článku). Po.tistitel má 
právo přezkoumat při uzavření smlouvy a přI !etfení ~kodné událostl hodnotu pojiš
těného majetku. Sjednaný limit pojistného plnění Je horní hraniá plnění pojistitele ze 
všech pojistných události vzniklých v jednom pojistném roce. 

[6] PojištěnI se sjednává se spoluúčastí oprávněné osoby, kterou Je částka dohodnutá 
v pojistné smlouvě. Může být stanovena pevnou částkou, procentem. časovým úse
kem nebo jejich kombinaá. Tato částka se v případě každého pojištění, ve kterém je 
sjednána spoluúčast. odečitá z celkového pojistného plnění, tj. z částky pojistného 
plnění před odečtením spoluúčasti, nebo v každém případě zvláštních případů pojist
ného plnění ve smyslu článku 11 těchto pojistných podmlnek.. 

[7] Pokud výše ~kody nepřesahuje sjednanou spoluúčast pojistitel není povinen pojistné 
plněni poskytnout. 

[8] Je-li v době pojistné události stanovená pojistná částka nižší než pojistná hodnota 
věci, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění ve stejném poměru jako Je pojistná 
částka k pojistné hodnotě pojištěné věcí. Toto ustanovení neplatí při pojištěni na první 
riziko a pro případ, že pojistník neporušil povinnost oznámit pojistiteli zvýšení pojistné 
hodnoty pojištěné věci nebo souboru věd alespoň o 10 % nebo jí odpovídající povin
nost uloženou mu ve smlouvě. 

[9] Pojistitel může nahradit pojištěnému veškeré vynaložené náklady, avšak pouze dal
-li pojištěnému předchozí písemný souhlas s jejich vynaložením, a to I nad pojistnou 
částku. 

[10] Oprávněné osobě z pojistného plnění, která není plátcem daně z přidané hodnoty 
(dále jako DPH), poskytne pojistitel pojistné plnéní za opravu nebo náhradu souvisejícl 
s pojistnou události včetně odpovrdající výše DPH. Oprávněné osobě z pojistného pl
nění, která Je plátcem DPH poskytne pojistitel pojistné plnění za opravu nebo náhradu 
související s pojistnou události snlžené o odpovfdaJíávýši DPH. 

111] Pojistitel neposkytne pojistné plnění: 
a) pokud byla příčinou škodné události skutečnost. kterou při sjednáváni pojištění 

nebo jeho změny nemohl pojistitel zjistit v důsledku zaviněného porušení povin
nosti k pravdivým sdělenlm dle občanského zákoniku; 

b) uvede-Ii pojistnfk nebo pojištěný pojistitele v omyl o podstatných okolnostech tý

kajfdch se pojištěni nebo uvede-Ii neúplné nebo nepravdivé Informace o předmě
tu pojištěn~ vzniku škodné události nebo uvede-Ii nepravdivé Informace v nároku 
na výši pojistného plnění; 
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cl pokud opravnéná osoba uvedla pOl uplatňcmni ptáva na plněni z pojištěni vědomě 
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkajld se rozsahu ikodné události nebo 
J:odstatné údaje týlcajici se této události 7amla!la; . 

dl 7a ~né náklady na vodné a stočné v SOIMslostl s únikem vody z vodovodnlho 
7afizenl; 

e) 7a náldadyvynalo1ené na oIwyklou údríbu neboo~liovanl pojlltěne vkl; 
fl jeSt!ife plIčlnou !kodně události byla SIw!eOlost. o I(teré 51! dozvědél a.t po vzniku 

škodné události a pro kterou by pojistnou smlouvu neU2dvlel nebo by JI UZAviel Zll 

~ných podmfnelc, pokud by tuto skutetnost pH uzallfránl smlouvy věděl Pro 11.'010 

pilpad pojištěni zaniká dnem doru~eni ozoamcnl pojlstlte~ O odmltnutl J:OJlstne· 
ho plněni. 

[121 Pokud byly náklady šelfení vynaložené pojistitelem vyvolány nebo rMeny poruJenfm 
povinnosti ůlastnJků pojIštěni, má pojistitel právo po!adovat na tom. kdo povinnost 
porull~ piirněienou nahradu nebo snlžit plněnL Pravidla týkajld se náhrady zaduar\o
vacích nákladů se fldf olXanským zákonlkem II článke(TI12 těchto pojistných podmi
nek. 

113) Umlt pojistného plně nf se stanovl jako homl hranice plněni v pflpadě, kdy: 
- nelze v době sjednání pojištěni urlit pojistnou hodnotu (..pojlltěni na prvnl rlzlko"), 
- se pojlitěnl v!domě sjl!dnav.a pou:K! na část známé pojistně hodnoty vkl bez stano· 

venI popstně Ustky ("zlomkem pojKt6n1"), 
- se fllTllt pojistn~o p'~nlsJednbvá v lámd 1lanovené pojistně tAstky; plo tyto pripd

dy pjati povInnosl pojlstnfka St/lnOVII na J~"'o Illa5tnl odpovčdnost poJl5tnou blstku 
ve vý!I odpovldajlcf pojistné hodnot! poj!!lěnl! vkl v době uzav/enl pojlstně smlou· 
vy; di!le povinnost 02Ňmlt pojistiteli zvy!.enI pojiStné hodnoty alespoň o 10 %. pIi
padne jl OdpovflŮ~d povinnost uIoŽl1ná ve smlouvě. a oprávnenl pojÍStitel~ uplatnit 
podpojl~ěnlv p/lpadé ponuWlI ~ uvedenýth povimostf. 

114J Sjednaný limit pojiitného plněni je hami hranici plněni pojistitele ze ~h pojistných 
událostI vzniklých v jednom pojlsl'OOTt roce. 

!15l Snifila-li se v průbMlu pojistného roku v dúsledku vznlku pojistné události horní hra
nice pIn~nl pojistitele. mUže si pojIstnlk na zakladé dohody s pojIstitelem pro zbytek 
pojistného roku obnovit IImll pojiStného plnenl za dodat«né poJIStné. 

[I6J Pojistitel má právo $I1Wt pojistné plněni pom~rně veKI lomu. jaký je poměr pojkr
m!ho. které obdrlel, II pojistnému, které měl obddet, poluld bylo Y důsk!dku polu~i 
povinnosti pojlstnlka nebo poJISténého pll jednanl o ~vienl poJIStn~ smlouvy nebo 
jeJI změné ujednáno r1W1 poJistně; nebo pokud pojlslnlk nebo pojijténý poru$11 povin· 
nOSt oznamlt pojistíte" bezodkladně změny tYkaJlcf seskull!-Čn05tt které byly plt!dmě · 

tem datm. pojistitele nebo které jsou ull!1deny ve smloliW, a pojbUtcl v důsledku toho 
nemohl stanovit novou výiI pojistného; nebo pokud poJlMník nebo pojl~ěný poru$iI 
povinnost bezodkladně oznámit pojistiteli zvyšenl pojistného rizika a nastala~1 po t~to 
změné pojIstná událost 

Clánek ll: Zachraňovacl náklady 
[I] PojlstnJ1c má právo na náhradu zachrallovackh niikladú, klelI! u~elnč vynaložil pll 

odvraceni bezprostfedriě hrozid $kod~ událostl, na zmlmé!>1 nA5\edkU li! na.tal<! 
~ události, nebo plnlHI povinnost odklidit poškozený poP$těný majetek nebo 
jeho zbytky z důvodů bezpečnostních. hygienicl<ých Cl ekologických, nebo pokud byly 
nákladyvynaloieny na demolld. vyklizeni a odvoz suti bránici opravě nebo znovuziI
zeni popštěné věci. nejvýše 1&k do 1 ()'jó pojistné ~stky nebo limitu pojistného plnénl. 
nenl-Ii ujednáno JInak-Toto omezenl1&k nepJati pro nákl~dy. které byly vyn;I1oženy na 
záchranu života nebo zdravl osob. Omezeni rovněž nC!p@tl pro ZilchraŘD\laci náklady. 
které byly vynaloženy se souhlasem pojistitele. Ujednáni vtomto od5lilvci se týkill prá
va poj1$tn1<a na náhradu'škody. kterou v souvislosti s tOUlo (Innosli utrpé\. 

12] V pojlstnésmlouvé lze ujednat pojl~těnf nákladů uvedených yodst. 1 tohoto článku 
nad stanovený IImlt na samostatnou pojlSlnOlJ Ustku l.) zvlá1(mnovenC pOjIStné. 

(3] O vyplacenou náhradu zachraňovadch nákladú a náhradu!kody podle tohoto čLinku 
se homl hranice poJl5tného plněni nesnižuje. 

(4) Ujednáni tohoto článku platí a vztahuje se I na po~ěného nebo jinou osobu, která 
vynaložlla 7achraňovaci náklady nad rámec pcMnnosti stanovených jiným zákonem. 

C:lánek 12: Plechod prava na pojistitele 
(1J Vznlklo-li v SOIMsfostl s Ivozíd nebo namlou škodnou událostí osobě,jež má právo na 

pojistné p1n!n~ poJ1~ěm!mu nebo osobě, která vynaložila 7achrat\ovad náklady. proll 
jinému právo na náhradu ~kody nebo Jiné obdobné právo, piecházi tato pohlediivka 
vČl!tně přlilulemM. rJI~t!nl II d<lW<h práv s ni spoJenýth okamžikem výplaty plnění 
z poJi3těni na pojistitele. a to až do výše plněni, kterě pojistitel oprávněné osobě vyplatil 
UjedNnf se nepouflje, pokud toto právo vzniklo této osobě vúčJ tomu, kdo žije s touto 
oprávněnou osobou ve spol~né domácnosti nebo je na ni odkázán výživou, ledaie 
zPůsobil ~kodnou udalos\ úmysl,*. 

I2J Osoba. jejtf pravo na poflUitele ple!lo, ll' povinlli' vydat pojistiteli potřebné do1clady 
a sděIll mu vc~kero Inlormace. které Jsou upotřeb! k uplatnénf pohledávky. Zmař/-II 

tato osoba pie<hod právo! na poJistitele. má pojistitel prm sní!it plněni l pojl!těnl 
o částku. ~1crou by ~nak mohlliskat V pfipadé,n-J1f pojisti1e1 plněni posltytl. má pravo 
na náhradu ~kody až do výše této částky. 

Olinek 13: Setienl pojistitele 
[1] PojlSllte! zahlijl Jetlenl bez zbytečného odkladu po obdrženi oznámení o škodné 

události II pokračuje v něm tak, aby bylo skončeno nejpozději do třl měsfcll po ob-

dr.ženi takového oznámeni_ Nebude-II možné 5etieniv této Ihůti! ukon<!lt, Je pojistitel 
povinen sdělit osobó, Iw!r.I uplatnila právo na pojistné, plnen~ důvody této skutetnostl. 

(2) 00 doby letlenl se nezapotfrava doba. po kterou problhá Hzeroi pled orgii~m Vl!Iej
ne moci (zejmE-ni! olXiJmkopr.1vni nebo trestní sOlldnll1zenf. plestupko~ nebo pně 
spr.\vnllí:ronO. nebo rozhodti lizenl. Jehot lIýr.Jellek je rozhodny pro stanovenI povili
nostl pojistitele! poskytnout POjistné plněni, nebo ve vkl trestnlho oznámeni pro pode
:rienlz pojistného podvodu, kterě bylo podáno I důvodu nepravdivých nt!bozam~· 
ných ůdaJQ v souvlsloslJ s omamenou udaJ05If. Po tuto dobu nenl pojl5titeJ v prodlenl 
s plněnlm sve PDVInnD1tl vyplatit pojlsmé plněni, pop/_ slohu na poJlstnéplnénl 

i3J Pojistné plněni Je spLltné do 15 dnů ode dne ukollČenllelh!nl POjistitele nutného Ire 
ljlltěnl extstence a rOZSilhu jeho povinnosti plnIt_ S~řenl je ukon6!no sdělenlm jeho 
výsledků oso~. kter' uplatnila právo na pojistné plněnI. 

(41 Popstitel mů2e v odllvodněnýth případech doporuat zPŮSob opravy nebo výměnu 
věcJ, ke ktere se vztahuje sjednané pojištěni. P<lkud opr~vněn;i osoba piesto věc opii!
vila nebo vy~nlla jiným způsobem. je pojistitel povinen plnit jen do yÝ!e. kterou by 
plnil kdyby oprávn~a osoba postupOvala podle jeho doporučeni_ 

[51 Vpňpadě. že nelze ukontit ~t1enl do !fl rněsi<ú ode dne oznámeni. pos1lytne pojistltel 
na plsemnou tád05t osoby, která uplatn!fi1 právo na pojistné pln~ni, pflmě/enou zálo
hu na pojiStné plněnl PIi slllnovenl přimNen~ yÝšezálohy pojtstlWl20hlednf zejmena 
dosaviJdnl výsledky letlenl iI ~ prDklizan~ a doloženi! t:ljmy. Pojistitel zálohu nepo
skytne,j~1I rozumný důvod jejl poskytnuti odep1it, zejména: 
- nenl·li z ~Iedkú do~vadní/lo letřenfjlsté. zda se na ~nou ud~lost bude V2\aho

vat po)iité(lí nebo kdo je oprávněnou osobou. 
- poru!iI·P pojistník. poJlštffiY nebo ~ná osoba. která uplatfwje pravo na pojistné pl· 

nilnl povInnoni souvlsejld s up!;ltněnfm práva na pojistně plněni a s šettenfm pojis
mcle. zejmeOol obsuhu~1I oznámeni !kodnt! udalostl nebo jal(eko!ív jiné pedanl ti 
doklad ke lkodné udalosti nepravdIvé, nebo hrubě zkreslené údaje t)'ka)lcI se lkodll~ 
ud~lostJ. nebo Jsou-II lakové údaje7amlčcny, nebonepo~ytuje-U řádně sou(Innost, 

- j~li protl osobě uplalllujlC/ právo na po'stné plněni nebo oprávněné osobě vedeno 
!restnJ řízeni ve věd souvlseJlcI s oznamenou ~ události, nebo 

- existuje·1i důvodné podezřenl,že při uplatněni práva na pojistné plnénl do~lo ke spá
cháni trestného činu. pfičemž o dtlvodné podezření ze spádlánl trestného činu jde 
vždy, když Je v souvislosti s takovým uplatněnlm práva na po)l5tné plněni podano 
trestnl oznámeni na pojistníka, pojiitěného, oprávněnou osobu, osobu, která uplatnI
la právo na pojistné plněni nebo jinou osóbujednajídzjejich podnětu. 

[6] Pojistitel je oprávněn započíst proti plněni z pojlštěn( svoji pohledávku vůčI osobě, která 
má právo na plněni z pojištění, i pokud pohledávka za touto osobou vznIkla z jiného 
pojištěni. 

[7] Uzavřen lm pojistné smlouvy pojIstník: 
al pro přlpad vzniku ~kodnéudálostl zprošťujestátnizastupiteiství, policii další orgány 

činné trestnfm nebo správnlm lizenl. haslaký záchranný sbor, lékaře, zdravotnická 
zařízeni, záchrannou službuzdravotnl pOjišťovny povinnosti mlčenlivosti; 

bl zmocňUje pOjistitele, resp.ji pověřenou osobu, aby ve všech řízenlch probihajiclch 
souvislosti se škodnou události mohly nahlfžet do soudních, policejních, případné 
jiných úředních spisů zhotovovat nich kopie ~I výpisy; 

cl zmoclluje pojistitele, resp.jl pověřenou osobu nahlédnuti do podkladů jiných po
ji!ťoven souvislosti se šetřenim škodných události jejich povinnosti poskytnout po
jistné plněnI. 

Výše uvedené zmocněni se vztahují na dobu po smrti nebo zániku pojistníka. 

é:lánek 14: Povinnosti pojistnlka, pojištěného a jiné osoby uplatňující právo na 
pojistné plněni 
[ll Kromě povinností 5lilnovených v pojistné smlouvě, všeobecných pojistnýth podmin

kách čl doplňkových nebo jIných pojistných podmlnkilch či ujednánlch. občanském 
zi\konlku a dalšrch právnlch předpisech jsou pojistník, pojištěný a Jiná osoba uplatňující 
právo na pojistné plněni zejména povinn~ 
a) uvést Óplné II pravdivé Informace tYkající se sjednávaného pojlltinl, zejména 

o piedmětu poj&ěnl a stanovit s IlI!jvětši možnou přesnosti za pomocJ vlech pro
stiedkU a dokumentů. které má nebo má mit k dlspozlc~ pojistnou hodnotu pOJ!
ťovaných věci nebo souboru pojišťovanýth věd; 

bl plsemně oznAmit bez zbytečného odkladu pojistiteli ZlI)ěny tYkajld se skuteč
nostL na kt1!ré byli pojistitelem tázáni nllbo kten! jsou uvedeny ve smlouvě, Z~ 
jména změnu činnosti pojiltěněho. zménu vlastnl~tYI I/ěci. ke kletým se vztahuje 
sjednané pojiUěn~ změny osobnlch a dal$lch ůdajů uvedených yt smlouvě vtetně 
změny pojmenl, adresy bydliště nebo sldla ft kor"'ponde.nml adresy, bankovnlho 
spojeni a všech dalšlch kontaktních údajů posl-;ytnutYch za lKe!em vzájemne ko
munikace aj~ 

cl neučinit bez souhlasu pojistitele nic. co zvywje a by mohlo zvýšIt pojistné ritl
ko, a neumobllt takové Jednáni tletí osobě. Zvýšeni pojistnBlo rizika je poji3těný 
poviOl!ll bez2byteCného odkladu oznámit poJlstilClI; 

dl dba!, .by Skodná událost nmastlla, mjm"na nesml poMOVilt p<rlÍnnostl smě· 

řujici k odvráCl!nl nebo zmenJenI poJlstněho nebezpeél. kleré J'ou jim uloženy 
právnlmi. bezpetnostniml, potámlml a jtnýml pledplsy, projektovou dokumentad 
nebo které vall T1II seb<! pojistnou smlouvou_ ilnl nemltrpÍ!t poruiovánl tkllto 
pcNInnostlze strany tietlch osob; 

e) Ihned ozn'mll poncil Jakoukoli škodnou událost, Jestliže byla způsobena po
žárem. výbuchem, odcizením. nárazem dopravnlho prostiedku nebo okolnosti 



vzbuzujlclch podezřenl ze spáchání trestného činu fi pokusu o něj. Současně dané 
skut~nostl oznámit pojistiteli; 

1) bez zbytetného odkladu, neJpozd~Ji vbk do 10 pracovn/ch dnů p~mně ozná
mh poJistiteli, ie nastala Skodn6 udAlo!!. dat o jejlm vzniku pravdivě a uplné 
vywětlenl; tMl!! podat pr.!vdiw vysvětleni o r~hu následků takově události, 

o právech tletlch osob a o jakémkoliv vlcenásobném poji~tění; souČilsně předložit 
pojistiteli potřebné doklady a postupovatzpusobem ujednaným v pojistné smlou
vě; 

g) pojistiteli nebo jím pověřeným osobám umožnit posoudit pojístné riziko, dále 
vstup do mlst poji~tění, a to aťv době sjednání II trvánl pojištěnI nebo pii likvidaci 
~kody. Na lákladě písemného upozorněnI pojistitele odstranit zvlá~ť rizikové okol
nosti, které souvisí se sjednaným pojištěnfm a které by mohly být příčinou ~kodné 
události; 

h) umožnit přezkoumat ďnnost zaflzen! sloužících k ochraně majetku. Podle pled
mětů pojBtění předložit pojistiteli projektovou, požámě technickou, úfetni a jinou 
dokumentaci, např. protlpovodňovou, revlznl zpr.lvy, faktury, stavební povolenI, ko
laudafní rozhodnutI, stavebnf nebo montážni denlk, smlouvy o dllo, rozpočty a dal
šl doldady, které jsou k dispozici a mohou přispět k posouzení nároků na plněnI ze 
škodné události a jeho výši a umožnit pojistiteli pondit si z nich kopie. Dále umožnit 
pojistiteli ověřit spr.lvnost podkladů pro výpOCet pojistného; 
v žádném případě neměnit stav zpúsobenýškodnou událostI, pokud vznikta po

vinnost OZllámit vinik škody policii, a to do doby ohledání místa škodné události 
policií. Vostatnlch přlpadech nesmí změnit stav způsobený ~kodnou události bez 
souhlasu poJIstitele, nebo pokud nenl škodná událost pOjistitelem prošetřena. To 
všakneplatí,je-li okamžitá změna nutná z bezpefnostních nebo Jiných vážných 
důvodů. V takových případech musl pojBtěný pořidit dostaterné důkazy o rozsahu 
škodné události digltálnlm láznamem, fotografiemi, nebo videozáznamem. Po
škozené nebo zničené věcI je povinen uložit a uschovat, dokud pojistitel nevydá 
souhlas kjej/ch likvidaci; 

J) stanovltpřesněvý~1 škodyzpClsobenou škodnou událostfza pomocív~ech do
kumentu, které má nebo má mít k dispozici a předložit pojistiteli k pořízení kopii 
všechny doldady, ze kterých při stanovení výše škodyvycházel; 

kl bezzbytetněho pradlen! oznámit pojistiteli, že se n~la ztracená nebo pohřešo
vaná věc, které se pojištěni týká. V případě, že již obdržel pojistné plněnl,je povinen 
toto plnění vr.ltit pojIstiteli po odečteni přiměřených nákladů na opravu této věci, 
jsou-ti nutné kodstranénl závad vzniklých v době, kdy nemohl s věd naldádat, neJ
méně však fástku, kterou by obdržel pf! prodeji této věci provedeném v součinnosti 
s pojistitelem; 
oznámit pojistiteli změnu pojistné hodnoty pojBtěnévěd nebo souboru věci, 

doJlo-li v průběhu !rván! pojl~těn! kJejlmu zvýšenI o vice než 10 %, není-Ii ujed
náno jinak. Při nesplnění této povinnosti má pojistitel právo uplatnit podpojištěnl; 

ml oznámit pojistiteli bezzbytefného odkladu, že zanikla možnost vzniku ~kodné 
události (např_ že do~lo k zániku pojistného nebezpeď nebo pojistného rizika); 

n) oznámit pojistiteli bezzbytefného odkladu rozhodnutí o úpadku a o zpusobu 
řešenI úpadku poJ!stnfka a pojištěného; 

o) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že v souvislosti 5 pojistnou událostI 
bylo zahájeno proti jeho osobě trestnlřlzenl, informovat o jeho průběhu a výsled
cích; 

pl předložit pojistIteli dokumenty, které 51 vyžádá v souvislosti s uzavlráním,změnou 
II zánikem pojistné smlouvy a poskytnout mu v této sOlNlslosti veškerou dalš! po
žadovanou součinnost; 

q) předložit doklad prokazujfd změnu vlastnlctv!věcl, ke které se vztahuje sJedna
né poji1těn1 (včetně dokladů ozániku spolefného jmění manželů). Bez předloženi 
takového dokladu se považuje změna vlastnictví pojištěné věci za neoznámenou 
a pojištění nadále trva, pokud se pojistitel nedohodne s pojlstnfkem na jiném způ
sobu prokázánfzměny vlastnlctvl pojištěné vl!ó; 

rl dále bezzbytečného odkladu oznámit pojístiteli všechnyzměnyve skutečnos
tech, na které byli tázánI pn sjednáni pojištěnI; v daném připadě vzniká pojistiteli 
právo na změnu pojistné smlouvy; 

s) starat se řádně o údržbu, servis a revize pojištěné věci, a pokud nastala škodná 
událost uďnit ve~kerá dostupná opatření směřujícf k tomu, aby se vzniklá škoda již 
nezvětšovala; 

tl uč/nit opatření, aby nedošlo k promlčenl nebo zániku práva na náhradu škody, 
které podle právnlch předpisů přechází na pojistitele; 

u) vpnpadě zničeni nebo oddzenívkladnfch knfžek. ~ekových knížek. platebních ka
ret ajiných obdobných dokumentů neprodleně zahájit a provéstumořovacf čl jiné 
obdobné ffzenl; 

vl dodržovat rozsah I způsob vedenI účetnictvf a jeho průkaznosttak.jak ukládajl 
obecně platné právnl předpisy; 

w) uložit znalecké posudky a jiné doklady o pojistné hodnotě věci tak. aby nedošlo 
kje-Fch znifení nebo odázení současně se škodnou událostí; 

x) oznámit bezodkladně pojIstiteli ostatnl pojistitele, u kterých jsou pojiněni protl 
témuž pojistnému nebezpečf, a hranice pojistných plnění (pojistné částky, limity 
pojistného plnění apod.) uvedené v ostatních smlouvách a písemné oznámit Identi
flkafn! údaje takového pojistitele na adresu sídla společnosti Direct pojišťovna, a.s. 

[2] Mělo-II porušeni některé z povinnosti uvedených v tomto článku podstatný vliv na 
vznik škodné události nebo na zvě&!nl rozsahu jejich následkú nebo ztlžilo-Ii zjištění 
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právnlho dlivodu plnění či šetření rozsahu škody, je pojistitel oprávněn pojistné 
plněnI ze smlouvy snfiit podle toho,jaký vliv mělo toto porušenI na rozsah Jeho po
vinnosti plnit. Porušil-Ii pojištěný povinnosti uvedené v bodě 1 pod písmeny al, bl, cl, 
ql tohoto článku, je pojistitel oprávněn pojistné plněn! ze smlouvy neposkytnout. 

ť:lánek 1 S: PovInnosti pojistitele 
[1] Vedle povinností stanovených pojistnou smlouvou a občanským zákoníkem čl jinými 

právnimi předpisy má pojistitel dále tyto povinnosti: 
a) po písemném oznámeni ~kodné události, se kterou je spojen požadavek na pl

nění, bez zbyt~ného odkladu zahájit šetřen! nutné ke zJištěn! rozsahu povin
nosti pojístitele plnit. Toto šetření ukončit do 3 měslců po tom, co událost byla 
pojistiteli oznámena Nemuže-Ii pojistitel ~etřenl v této lhůtě ukončit, je povinen 
sdělit oprávněné osobě důvody a poskytnout jl na JeJI plsemnou žádost přiměře
nou lálohu. Lhůtu lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběž!, je-Ii šetřeni znemož
něno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojlstnlka nebo pojištěného; 

b) zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy, které zájemce o pojištěnI nebo 
pojistník položil pfijednání o uzavřenI čl změně pojistné smlouvy; 

c) vydat pojlstnlkovl pojistku jako potvrzeni o uzavřenI smlouvy; na žádost a nákla
dy pojlstnfka vydá pojistitel novou pojistku nebo kopii smlouvy; 

cf) mlit pojištěnému doklady, které pojistitel! zapůjďl a Jež sl vyžádal, není-Ii ne
zbytné, aby zůstaly ve spise v originále; 

el zachovávat mlčenlivost o skut~nostech týkajlclch se poF~těn! jakož i o skuteč
nostech, které se dozví při sjednávání pojistné smlouvy nebo přllikvidad pojistné 
události. Poskytnout tyto Informace může jen s písemným souhlasem pojištěné
ho, nebo pokud tak stanoví zákon. VyžádánI souhlasu nen! třeba v přlpadě pra
covníků zaJi~ujicích exteml likvidaci a přIZvaných znalců. 

Ctánek 16: Formajednání 
[ll Není-Ii pojištěnI ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok, musf být pojistná 

smlouva sjednána v písemné formě. Přijal-I! pojistník nabldku včasným zaplacením 
pojistného,je písemná forma pojistné smlouvy zachována. 

[2] Ptávníjednání, oznámenI a žádosti vyžadují pfsemnou formu, mají-Ii vliv na: 
a) trvánl a zánik pojištění, 
bl změny pojistného, 
cl změny rozsahu pojištěni. 

(3) Právof Jednáni, pro které je nutná plsemná forma,je platné, zejména je-Ii vlastnoruč
ne podepsáno jednajíd osobou, je-Ii učiněno prostřednictvím datové schr.lnky, je-Ii 
opatřeno zaručeným elektronickým podpisem podlezvlá~nfhozákona čije-Ii učině
no prostlednlctvlm internetové aplikace pOjistitele se zabezpečeným přístupem. 

(4) Pr.lvni jednání, oznámení a žádosti neuvedené v odst 21 tohoto článku, mohou být 
učiněny písemně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím internetové aplikace pojis
titele nebo prostřednlctvlm datové schr.lnky, pokud pojistitel doručovánf do datové 
schránky umožňUje. To platf zejména pro hlášení škodné události, pro oznámenI po
jistníka nebo pojištěného ohledně změny přijmení, adresy bydli!!ě, korespondenf
nf adresy a dalšlch kontaktnfch údajů, lNedených ve smlouvě, a žádost pojistnfka 
o změnu způsobu placení běžného pojistného (vyjma placeni pojistného na lákladě 
souhlasu s inkasem z účtu). Právnl JednánI, oznámení a žádosti dle tohoto odstavce 
učiněné Jinak než v písemné formě musí být dodatečně doplněny plsemnou formou, 
vyžádá-Ii 51 to pojístitel. 

(5] V záležitostech pojIstného vztahu, zejména v souvislosti se správou pojlštení a řeše
nIm škodných událostí, je pojistitel oprávněn kontaktovat ostatní účastnlky pojištění 
I elektronickými nebo JInými technIckými prostředky (např. telefon, SMS, e-mail, fax. 
datová schránka), pokud nenl dohodnuto Jinak. Pojistitel při volbě formy komunika
ce přihlíží k povinnostem stanoveným přlslušnýml právními předpisy a k charakteru 
sdělovaných informaci. 

(6) Právní jednáni, oznámenr a žádosti jsou účinné lŇčl druhé smluvnl straně, jakmile jr 
byly doručeny. 

ť:lánek 17: Postup při rozdílných názorech 
[1] Při neshodě o plněni stanoveném pojistitelem je dána možnost zavést řízenI znalců. 
[2] Každá smluvní strana urči vždy na vlastní náklady po jednom znalci a prsemně o něm 

Informuje druhou stranu. Nejmenuje-Ii jedna smluvnl strana písemně znalce do 2 
týdnCJ ode dne, kdy se obě strany dohodou na zavedenI řízenI znalcCJ, platí tato sku
tefnost jako uznání názorů znalce druhé strany i stranou, která znalce neurčila. 

[3) Znalci nesml mlt k žádné ze smluvn!ch stran závazky. Námitku k osobě znalce lze 
vznést před zaháJenfm jeho čInnosti. Znalecký posudek zpracován znalá obou stran 
bude předán oběma smluvnfm stranám. 

(4) Oba určeni znalci se dohodnou na osobě třetího znalce, který bude předsedat říze
ni znalců a má rozhodující hlas v případě neshody znalcCJ; ten své rozhodnutí předá 
oběma smluvním stranám. 

!sj Náklady na činnost předsedy řízeni znalců hradí obě smluvní strany rovným dnem. 
!61 Veškeré spory, které z pojistné smlouvy nebo souvisejídch smluvnich dokumentu 

vyplynou, se Fídl právními předpiSY Ceské republiky. 
(7) Pokud nebude možné vyřešit spor smlmou cestou, bude spor ře~en prostlednlctvfm 

přIslušného soudu Ceské republiky. 

s 



Všeobecně pojIstné podmínky pro pojIštěnI občanu a podnIkatelů 

~Iánek 18: DoručovánI plsemnostl 
[1) Pojistitel doručuje plsemnostl pojlstnlkovL poJi~ěnému nebo oprávněné osobě na 

poslednl známou korespondenční adresu uvedenou v pojistné smlouvě. POJlstnlk, 
pojl~ěný nebo oprávněná osoba jsou povinnI oznámit pojistiteli bez zbytečného 
odkladu jakoukoliv změnu korespondenčnr adresy a adresy svého trvalého pobytu, 
bydll~ěnebo sldla. 

[2] Pokud pOJistnik, poJištěný nebo oprávněná osoba nesplnl svoji povinnost podle odst 1 
tohoto ďánku a neoznáml pojistiteli změnu své korespondenčnl adresy a adresy svého 
trvalého pobytu, bydliště nebo sldla, čIm! zmall doručenI zásilky, považuje se plsem
nostza řádně došlou třetím pracovním dnem po jejím odeslání a jde-Ii odoručování na 
adresu v Jiném státu než Ceské republice, pak patnáctý pracovnl den po odeslání. 

[3] Odepfe-ll pojlstnfk, pojištěný nebo oprávněná osoba doručovanou písemnost převzít, 
plsemnost se považuje za doručenou dnem, ve kterém bylo převzetlodepřeno. 

[4) Vrátí-ll pošta pojistiteli nevyzvednutou plsemnost po upJynutl úložnl lhůty (odesla
nou pojlstltelem doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou), člmž 
je doručenI plsemnostl zmařeno, považuje se za řádně došlou v poslednl den odběrné 
IMIy, I když se adresát o uloženI nedozvěděl. Pokud tento den připadne na den pracov
nlho volna nebo na den pracovnlho klidu, Je dnem doručení první následuJíá pracovní 
den. 

[S) Zmaří-II adresát dojitI plsemnostl Jinak. nežJe uvedeno v předchozích odstavcích (např. 
11m, že neoznačí poštovní schránku svým jménem a pň}menlm nebo názvem), platl, že 
řádně došla dnemjejJhovrácenl pojlstitelL 

[6) Plsemnostl (včetně právnfch jednánQ doručované prostřednictvím držitele poštovní 
Ucence budou :zasnány: 
a) pojistiteli na adresu sídla pojistitele, popřlpadě Jinou adresu, kterou pojistitel pojist

níkovi oznáml; 
b) pOjistitelem na korespondenční adresu příslušné osoby (adresáta) uvedenou 

v pojistné smlouvě či jinak oznámenou pojistiteli. NenHI korespondenční adresa 
v pojistné smlouvě uvedena či pojistlteli dodatečně oznámena, budou plsemnostl 
:zasnány na adresu uvedenou ve smlouvě nebo oznámenou pojIstiteli jako bydliště 
nebo trvalý pobyt, popř. sldlo takové osoby. 

[7] Nejde-ll o doručeni podle odstavců 3) až5).je pfsemnost odeslaná pojistitelem doporu
čenou zásilkou s dodejkou považována za doručenou dnem uvedeným jako den piijetí 
pfsemnosti na dodejce (doručence) a plsemnost odeslaná pojistitelem doporučenou 
zásilkou be~dodejky, popř. odeslaná obyčejnou zásilkou. třetl pracovnl den po odeslánI 
ajde-Ii o doručováni na adresuv jiném státu nežCeské republice, pak patnáctý pracovnl 
den po odeslání. 

[8) Plsemnost odeslaná pojistitelem doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou 
s dodejkou se považuje za doručenou i v přIpadli, že ji namísto adresáta převezme Jiná 
osoba (například rodinný pflsiu!nik),jemuž po~ doručila zásilku v souladu s právnlml 
pfedplsy o poštovnlch službách. 

[9] Pokud nen( dohodnuto JInak, lze plsemnosti doručovat i elektronICky (např. prostied
níctvrm datové schránky, Internetové aplikace pOjistitele. elektronickou zprávou, popři
padě elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem), a to na 
kontaktní údaje poskytnuté za účelem elektronické komunikace. Plsemnost odeslaná 
pojistitelem elektronicky na poslednl adresátem poskytnutýkontaktnl údaj se považuje 
za doručenou desátý den po jejím odeslání, nelze-Ii datum jejího doručení zjistit nebo 
nenHI v pfístu!ných právnlch pfedplsech stanoveno jinak, i když se adresát o jejím ob
sahu nedozvěděl. pokud to právnl předpIs nevylučuje. 

[10J Pfsemnosti může doručovat rovněž zaměstnanec pojistitele nebo jiná pojistitelem po
věřená osoba, a to zejména na adresy podle odst. 6, plsm. bl. ale I na jakékoli jiné místo, 
kde bude adresát ochoten písemnost převzlt. Takto doručovaná plsemnost se považuje 
za doručenou dnem jeJlho převzetl. 

Článek 19: Územní platnost poji~ění 
[ll Poji!těnl se vztahuje na škodné události. které nastaly na územl Ceské republiky. 
[2] V pojistné smlouvě Je možno ujednat odlišné lizemí, pro které je pojištěnI sJednáno. Je-Ii 

v pojIStné smlouvě výslovně uvedena Jiná územnl platnost než územl Ceské republiky, 
řidl se posuzovánI nároků na odškodněnI výhradně českým právnlm řádem. 

[3] Pojistitel poskytne pojIstné plněnI, pokud nenl v pojistné smlouvě ujednáno jinak, jen 
v plfpadě, že k pojistné události došlo na mlstě uvedeném v pojistné smlouvě jako mls
to pojlštěnf. Toto omezeni neplatí pro movité věci. které byly v důsledku vzniklé nebo 
bezprostředně hrozící škodné události přemístěny na dobu nezbytně nutnou z mlsta 
pojištěnI za účelem zmírnění následků a rozsahu škody. 

~Iánek 20: Odměny pojistitele a poplatky spojené s pojíštěnlm 
[I] Veškeré odměny, náklady pojistitele a poplatky spojené s pojištěním jsou uvedeny 

v Sazebnlku poplatkO a odměn, který je vefejně přístupný na vyžádání na 
jednotlivých pobočkách Direct pojišťovny nebo je přístupný na www.direct.cz. 

~Iánek 21: Výklad pojmů 
[1) Adheznl zpllsob uzavřenI pojistné smlouvy je takový, kdy jedna strana předložl druhé 

straně Již hotový text smlouvy, který druhá strana může buď přijmout, nebo odmltnout 
[2] Fyzlcká osobaJe člověkjako Jednotlivec. 
[3] Hodnota ;tvláfuú obliby je cena určité věci zpravidla nepllmě/ená skutečné hodnotě 

věci, stanovená s ohledem na zvláštní osobní, popřípadě citový vztah vlastníka nebo 
zájemce o tuto věc (například rodinný šperk). 
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[4] Konec pojBtěnl je okamžik Olnačujld zánik pojištěn~ který je v pojistné smlouvě 
přesně vymezen datem a časem nebo pojistným nebezpečím. 

[5] Limit pojIstného plněnlJe omezenI homl hranice plněnI. 
[5] Nahodilá událost je událost, kteráje možná a u které nenl jisté, zda v době trvání pojiš

těnI vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku. 
(7) Obchod na dálku je uzavřenI smlouvy mezi poJlstnikem a pojIstitelem pomoá pro

středků komunikace na dálku (např. telefon, fax, elektronická pošta, IntennetJ, které 
umožňujI uzavřít smlouvu bez soucasné fyzické přítomnosti smluvních stran. 

[8] Oprávněná osoba je ta osoba, které v důsledku pojJstné události vznIkne právo na po
jistné plnění. 

[9) Počátek poji~těni je okamžik označujíá vznik pojištění, který Je v pojistné smlouvě 
ples-ně vymezen datem, nebo datem a časem. 

[10) PojIstitelem se rozumfDirect poji!ťovna, a.s.IC:250 73 958. 
[11) Pojistka je pojistitelem vydané potvrzenI o uzavlenl pojistné smlouvy. 
[12] Pojistná částka je stanovena pojistnlkemjako částka odpovidajlcí pojistné hodnotě 

pojihěné věci v době uzavřenf pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak. 
[13) Pojistná doba je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. 
[14] Pojístná hodnota je hodnota věci rozhodná pro stanovenI pojistné částky. PojIstná 

hodnota věci může býtvyjádřena jako: 
aj nová cena, tj. cena. za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc. sloužlcf ke stejné

mu účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném mfstějako věc novou (poJiltěni 
na novou cenu), 

b) časová cena, tj. cena, která se stanovl z nové ceny věci, přičemž se piihllžl ke stupni 
opotřebení nebo jiného znehodnoceni anebo ke zhodnocenI věci opravou, moder
nizaá nebo jiným zpúsobem tpoji!těni na časovou cenu), 

cl obvyklá cena, tj. cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné 
věci v obvyklém obchodnfm styku v daném čase a na daném místě (pojIštěnI na 
obvyk-Iou cenu). 

(15) Pojistná smlouvaje závazek pojistitele vůči pojistnlkovf poskytnout jemu nebo \řetl 
osobě pojistné plněni, nastane-Ii nahodilá událost krytá pojgtěním Ipojistná událost) 
a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné. 

(15) Pojistná událostJe událost krytá pojištěním. 
[17] Pojistné obdoblje časový úsek dohodnutý v pojistné smlouvě, za který se platl 

pojistné. První pojIstné obdobi začlná počátkem pojištěnI. 
[18) Pojistné plněnf je jednorázová částka nebo důchod, které jsou podle pojistně smlouvy 

poskytnuty pojIstitelem v přlpaděvzniku pojistné události. 
[19] PoJistnlkje osoba, která uzavřela s pojistitelem pojIstnou smlouvu aje povinen platit 

pojistné. 
[20) POjistný rokje doba jednoho běžného roku, tj. 12 měsíců. Začlná dnem určeným v p0-

jistné smlouvě Jako počátek pojištěnI a konči dnem, který bezprostředně předcházl dnI. 
který se číselně shodUje se dnem počátku pojištěni. 

[21] Pojístné nebezpečí Je možná příčIna vzniku škodné události. 
[22] Pojistné riziko je mfra pravděpodobnosti vzniku škodné události vyvolané pojistným 

nebezpečim. Pojistné riziko se zvýM, změní-Ii se okolnosti, které byly uvedeny ve smlou
vě nebo na které se pojIstitel tázal při jednánI o uzavření nebo změně smlouvy pro po
třebu ohodnoceni pojistného rizika, tak podstatně,žezvyšujl pravděpodobnost vzniku 
pojistné události z výslovně ujednaného pojistného nebezpečí. 

[23) Pojl~ěný je osoba, najejíižlvot, zdravl, majetek. odpovědnost nebo Jinou hodnotu 
pojistného zájmu se pojištěnI vztahuje. 

[24] PoJlstitelJe právnická osoba, která je oprávněna na základě povolenI dohledového 
orgánu Ceské národnl banky provozovat pojišťovací činnost 

[25) Právnická osoba je organizovaný útvar. o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, 
nebo jehož právnf osobnost zákon uzná. 

[26) Událostm~ které vznikly v důsledku pllsobení jaderné energie, se rozuml události 
vzniklé: 
- z ionizujíáho zářenl nebo kontamínaceml radioaktivitou zjademého paliva nebo ja

demého odpadu anebo ze spalovánljaderného paliva; 
-2 radloaktivnich, toxických nebo jinak riskantních anebo kontamlnujíách vlastností 

nukleámlho zařlzení. reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleámlho kompo
nentu; 

- z působenI zbraně využlvaJící atomové nebo nukleárnl štěpení, syntézu nebo jinou 
podobnou reakci, radioaktlvnf sny nebo materiály. 

[27] SpoluúčastJev pojistné smlouvě dohodnutá pen~žnl částka. kterou se pojištěný podilí 

na každé pojistné události. Stanovl se pevnou částkou, procentem z pojIstného plnění 
nebo jeJlch kombinaá. Odečítá se od celkové výše plnění po každé po~stné události. Do 
jejl výše se plněnI neposkytuje. 

[28) Skodní událost je nahodilá událost. která by mohla být důvodem vzniku práva na p0-

jistné plněnI. 
(29) Účastnlkem pojištěnI Jsou pojistitel a pojistník jakož smluvnl strany a dále pojištěný 

a každá další osoba. kterézpojlštění vzniklo právo nebo povinnost. 
[30) Újmou zpilsobenou úmyslněje újma, která byla %pŮsobena úmyslným konáním nebo 

úmyslným opomenutlm, pokud škůdce věd~l, že může zpilsobit ~kodlivý následek, 
a chtěl jej způsobit anebo věděl, že škodlivý následek mOže způsobit, a pro případ, že jej 
zp~sobí, byl s tím srozuměn. 

Tyto všeobecné pojistné podmfnky jsou platné od 10.12. 2013. 
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[1] Skodové pojl3těnl odpovědnosti se řidl ~obecnýml pojistnými podmlnkami 
(VPP), kde je stanovena obecna úprava pojl3těnl, jakož I těmito doplňkovými 
pojistnými podmlnkaml, kde Je uvedena speciálnl Ilprava pojištěni a pojistnou 
smlouvou. Skodové pojl~těnl odpovědnosti (dáleJen.pojištěnI1 se dále Ildizáko
nem Č. 8912012 Sb. Občanským zákonlkem v platném zněnl (dále jen ,občanský 
zákonfk1 a dalšfmi dotčenými právnlml předpisy. 

l':lánek 2: Pojistná nebezpečí 
[1] Z poJlftěnl odpovědnosti má fyzlcká nebo právnická osoba (dále Jen pojl3těný) 

právo, aby v pllpadě pojistné události za ni pojistitel nahradil !kodu či újmu 
vzniklou jinému v souvislosti s činnostI nebo vztahem pojištěného, bllže ur/!e
ným v pojistné smlouvě, jestliže za takovou !kodu či újmu pojištěný na základě 
právního předpisu odpovidá. 

[2) PojištěnI se sjednává pro přlpad právnlm předpisem stanovené povinnosti pojB
těného nahradit: 
- újmu vzniklou Jiné osobě úrazem, nemod nebo smrti této osoby; 
- ~kodu vzniklou po~kozenlm, zničen lm nebo pohlclovánlm věd, kterou má 

tato osoba ve vlastnlctvl nebo v užíván!; 
- !kodu vzniklou poškozen!m, usmrcenlm nebo pohřclovánlm zVlřete, kterou 

má tato osoba ve vlastnlctvl nebo v užívánI. 
Předpokladem vzniku práva na plněnI z poji!těnl je, že k úrazu, nemoci, smrti, 
po!kozenl, zničenI nebo pohře!ovánl věci (dálejen !kodnl událost) došlo v době 
trvánl pojištěnI, v souvislosti s činnosti uvedenou v pojistné smlouvě nebo vztahy 
ztéto onnosti vyplývajfcrml a na Úleml vymezeném v pojistné smlouvě. 

[3] PojištěnI se vztahuje i na povinnost nahradit škodu čl újmu způsobenou jinému 
Jinak než úrazem, nemoci a smrtI této osoby, po!kozenfm, znlčeTÚm nebo po
hlešovánfm věci, pokud má pOvod ve !kodě čl újmě způsobené úrazem, nemocí 
a smrti této osoby, po!kozenfrn, zničenlm nebo pohřclovánlm věci (dále Jen ná
sledná finan/!nl škoda či újma). Nevztahuje se však na dotčeni práva na ochranu 
osobnosti nebo právnl osobnosti právnické osoby. 

[4] PojištěnI se vztahuje I na regresyzdravotnlch poji$ťoven a orgánů nemocenské
ho pojištěnI vůči třetim osobám. 

[51 PojištěnI se vztahuje I na škody způsobené na věcech zaměstnanru. 
[6] Pojištěni se vztahuje i na škody na věcech vnesených nebo odložených na mfstě 

k tomu uTteném. 
En Bylo-II však v pojistné smlouvě ujednáno, je pojistnou události vznik povinnosti 

poji~ěného nahradit !kodu či újmu Jinému podle tohoto článku bodu 1,jestliže: 
- škodní událost nastala v době trvání pojl~ěnl; 
- nárok na náhradu ~kody či llJmy byl poprvé pfsemně uplatněn vůči pojlUěné-

mu v době trvání poji!tění a poji~ěný za !kodu Ci lljmu odpovldá v důsledku 
svého JednánI nebo vztahu z doby stanovené v pojistné smlouvě; 

- pojištěný uplatní nárok na plněni podle článku 7, bodu 1, p!sm. a) těchto do· 
plňkových pojistných podmlnek. nejdéle do 5 pracovnlch dni po skončenI 
pojištěnI. 

[8] JH! to ujednáno v pojistné smlouvě, pakse pojiitěnlvztahujetaké na povinnost 
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nahradit škodu čl ójmu způsobenou vadou výrobku dodaného pojl3těným a lidI 
se článkem 4 těchto doplňkových pojistných podmlnek. 

l':lánek 3: Pojistná událost 
ll] Pojistnou události je nahod~á skutečnost bl!fe označená v pojistné smlouvě 

nebo ve zvláštn!m právnlm předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se 
kterou Je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plněnf dle pc>
jistných nebezpečl uvedených v článku 2 těchto doplňkových pojistných podml
nek. 

<:Iánek 4: PoJI!těnl odpovědnosti za výrobek 
[1) Z pojiUění odpovědnosti za výrobek má pojištěný právo, aby v přlpadě pojist

né události za něho pojistitel nahradil ~kodu či újmu způsobenou jinému vad
ným výrobkem, jestliže za takovou !kodu čl újmu poji~těný na základě právnlho 
pledpisu odpovldá. Pojl~tění se vztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou výhradně jeho výrobkem, který pojištěný uvedl do oběhu v době 
v pojistné smlouvě vymezené. 

(2) Pojištěni se sjednává pro přfpad právním předpisem stanovené povinnosti pojB
těného nahradit za pojištěného škodu čl újmu vzniklou Jeho vadným výrobkem 
jiné osobě llrazem, nemoci nebo smrtí této osoby; po!kozenlm, zníčenlm, nebo 
pohfe:!ovánlm věci, kterou má tato osoba ve vlastnictvl nebo v uživánr. Předpo
kladem vzniku práva na plněni z pojr!těnlje, že ke škodnl události do!1o vadným 
výrobkem v době trvání pojiftění, v souvislosti s činnosti uvedenou v pojistné 
smlouvě nebo vztahy z této činnosti vyp1ývaj!cimi a na ÚZemlvymezeném v po
jistné smlouvě. 

[3J Na povinnost nahradit škodu čl újmu zpOsobenou vadným výrobkem, který byl 
uveden do oběhu pfed nabytlm účinnosti pojistné smlouvy, se vztahuje pojl~těnl 
Jen tehdy, bylo-Ii tak ve smlouvě ujednáno, 

tlánek 5: Územnl platnost pojl!těnl 
(1) Územnf platnost pojištěni se řidl článkem 19VPP. 

tlánek 6: Výluky z poJIUěnl 
(1) Kromě zákJadnlch výluk uvedených ve vJeobecných pojistných podmlnkách 

se pojištěnI dále nevztahuje na povinnost nahradit Jkodu či újmu: 
a) převzatou nad rámec stanovený právním předpisem nebo převzatou ve 

smlouvě; 

b) způsobenou nesplněnlm povinnosti odvrátit~kodu či újmu azamezitzvět!e
ni už vzniklé škody ti újmy; 

cl zpQsobenou sesedánfm nebo sesouvánlm pOdy, erozi, průmyslovým odstle
lem a v důsledku poddolováni; 

dl způsobenou na porostech, rostlinách, stromech. zahradních, polnlch a les
n/ch kulturách, pasoucfm se hospodářským zv!řetem nebo zvěř!; 

e) způsobenou formaldehydem, azbestem, umělým mlnerálnlm vláknem nebo 
toxickou pnsnl; 

fl vzniklou v důsledku pozvolného vnlkánl vlhka a kapalin ~eho druhu, pOso
benlm plynťí, par, vlhkosti flebo srážek; odkapává nIm nebo únikem kapalin 
z nádob nebo nádrž(; 

g) na věci, kterou pojl!těný užfvá neoprávněně; 
hl způsobenou i z nedbalostl zav1ečenlm nebo rorl!řenlm nakažlivé choroby 

lidi, zv!řat nebo rostlin; 
i) zpťísobenou znečištěním životnlho prostředí, pokud ~kodu či újmu nezpÍ/so

bila náhlá nahodilá porucha ochrannéhozař!zen í; 

j) způsobenou v důsledku selhánl, ~pamého fungováni a nedostatků jakého
koliv počítačového systému, sítě nebo dal~!ch podobn9ch zařízenI a systémů 
určených ke zpracován!, ukládání nebo zfskávánl Informaci; 

kl která se projevuje genetickými změnami organismu; 
II způsobenou elektromagnetickým nebo magnetickým polem; 
ml prodlenlm se splněnlm smluvn! povinnosti; 
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n) vzniklou vykonáváním profesionál ni sportovní činnosti; 
o) vzniklou přeru~enlm, omezením nebo nesplněnlm dodavatelských podmí

nek při dodávkách elektřiny, tepla, plynu a vody; 
pl způsobenou v souvislosti s manipulací se střelivem nebo výbušninami; 
ql vzniklou na věci dodané pojištěným nebo na které pojištěný vykonával ob

jednanou I;innost, pokud škoda či újma vznikla proto, že dodaná věc byla 
vadná nebo objednana činnost byla vadně provedena; 

rl osobám blízkým a osobám, které s nim žiji ve společné domácnosti; 
s) svým spole~nlkům a osobám jim blízkým; 
tl nemajetkovou újmu, která byla ujednána nebo která vznikla jinak, než při 

ublrženl na zdravl nebo usmrcenlm; 
u) nemajetkovou újmu zpusQbenou protiprávním činem, zejména porušením 

z hrubé nedbalosti důležité právní povinnosti nebo zpusobenou úmyslně 
z touhy ničit, ubližlt nebo zjlné zvláffzavrženlhodné pohnutky osobě, která 
újmu důvodně pociťuje jako osobnl ncltěsti. které nelze jinak odčinit Tato 
výluka se nevztahuje na náhradu nemajetkové újmy pii ubliženi na zdravl 
nebo usmrceni, jedná-Ii se o náhradu za bolest nebo ztíženi společenského 
uplatněni, případně o náhradu poskytnutou osobám blCzkým poškozenému, 
který byl usmrcen nebo utrpěl zvlášť závažné ubl/žení na zdravl. 

[2] Pojistitel neposkytne pojlJtěnému plněni za: 
al uložené nebo uplatňované pokuty, penále čl jiné platby, které majl represiv

ni, exempláml nebo preventivní charakter; 
b) platby v souvislosti s odpovědnostiza vady; 
c) jakoukoli náhradu škody čl újmy přisouzenou soudem Spojených států ame

rických nebo Kanady nebo Austrálie nebo Nového Zélandu nebo v připadě 
jakékoli náhrady škOdy či újmy přisouzené na základě jurisdikce Spojených 
států amerických nebo Kanady nebo Austrálie nebo Nového Zélandu. 

[3] Pokud není v pojistné smlouvě sjednáno Jinak, poJI~těnl se nevztahuje na po
vinnost nahradit Jkodu čl újmu: 
al vzniklou v souvislosti stinnostI, u které teské právnl předpiSY ukládajl povin

nost sjednat pojištění odpovědnosti nebo stanoví, že pojištěni vznikne bez 
uzavfenl pojistné smlouvy na základě jiných skutečnosti; 

b) vzniklou jinaknež na zdraví, usmrcen lm, poškozen lm, zničením nebo pohle
šovánlm věci (čistá finančni škoda čl újma); 

c) na věci, které pojištěný převzal za účelem provedeni objednané činnosti (clzi 
věci převzaté); 

dl na věci, které pojištěný užlvá na Základě smlouvy (cizi věci užívanél; 
el vzniklou z plepravnl, zasilatelské, nebo Jiné obdobné smlouvy; 
fl vzniklou při profesionální sportovnl činnosti a aktivním účastníkům organí

zova né sportovnl soutěže; 
g) způsobenou třetí osobou poškozením, zničenlm nebo odcizenlm věci ve 

střeženém objektu při výkonu stražnl služby; 
h) způsobenou stavebně-montážnl činnosti; 
ij vyplývaJlcr z vlastnlctvi, držby nebo pronájmu staveb; 
Jl způsobenou v souvislosti s manipulaci se stlačenými plyny, nebezpečnými 

chemickými látkami nebo nebezpečnými odpady; 
kl způsobenou Jiné osobě v souvislosti: 

- se zákrokem směřujidm kzabráněnl vzniku škody na chráněných hodno-
tách, 

- s použitím donucovacích prostředků, psa nebo služebnl zbraně; 
způsobenou vlastnictvlm nebo provozovánlm skládek nebo úložišť odpadů 
včetně likvidace odpadů; 

m) podnikatelskému subjektu (např. obchod ni společnosti, družstva, školyl, ve 
kterém má pojištěný nebo osoby jemu bllzké většinovou majetkovou účast; 

n) dotčeni práva na ochranu osobnostl nebo právni osobnosti právnické osoby. 
(4) Dále se pojiněnl nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu způsobe

nou výrobkem: 
a) který nebyl dostatečně testován podle uznávaných pravidel Vědy a techniky 

nebo způsobem stanoveným právnlm předpisem; 
bl který pojištěný ziskal za podmfnek, které mu bráni uplatnit právo na náhra

du ~kody čl újmy vůtiJlnému OdpOVědnému subjektu v souladu s právnimi 
předpiSy; 

cl který Je z technického hlediska bez vady, ale nedosahuje uváděných funkč
ních parametrů; 

d) který pojištěný na žádost poškozeného změnil nebo instaloval do jiných 
podmlnek, než pro které je určen; 

e) který je součásti vzdušného dopravního prost1edku; 
fl jehož součásti JSou látky pocházejiclzlldského těla nebo z těchto látekzlska

né deriváty nebo biosyntetické výrobky. 
[5) Pojistitel neposkytne plněnI za: 

a) škodu na vadném výrobku; 
b) vráceni plateb zlskaných za výrobek; 
c) náklady na staženi výrobku z trhu; 
dl škodu či újmu způsobenou tabákem nebo tabákovým výrobkem. 

[6] Nenl-II v pojistné smlouvě uvedeno jinak, pojistitel neposkytne plněni za: 
a) náklady vzniklé při kontrole nebo opravě výrobku; 
b) škodu či újmu zpQsobenou smlsenlm nebo spojenlm vadného výrobku s Ji-
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nou věd a škodu li újmu vzniklou dalším zpracovánlm nebo opracovánlm 
vadného výrobku, s výjimkou škody či újmy zpQsobené konečnému uživateli 
vlastnostmi takto vzniklé věci; 

cl náklady na provedeni výměny vadného výrobku 1a bezvadný v~. momáže, 
demontáže a prepravy; 

dl škody čl újmy vzniklé vadou věci, která byla vyrobena nebo zpracována po
moci vadného stroje dodaného, udržovaného nebo provozovaného POJlšti!!
ným, s výjimkou ~kody či újmy způsobené konečnému uživateli vlastnostmi 
výrobku takto vzniklého. 

(7) V pojistné smlouvě lze sjednat ijiné výluky než výše uvedené. 

Clánek 7: Povinnosti poJlstnlka, pojl~těného 
[1 I Kromě povinností stanovených právnlmi předpisy a povinností uvedených ve 

všeobecných pojistných podmínkách je pojištěný dále povinen: 
a) písemně oznámit pojistiteli, že poškozený uplatnil právo na náhradu škody či 

újmy ze škodní události, vyjádřit se k požadované náhraděa její výši, zmocnit 
poJistitele, aby za něho škodni událost projednal a dále postupovat podle 
pokynů pojistitele; 

b) písemně bez zbytečného odkladu oznámit, že poškozený uplatnil právo na 
náhradu škody či újmy u soudu nebo jiného příslušného orgánu; 

c) v řízení o náhradě Škody čl újmy postupovat v souladu s pokyny pojistitele, 
zejména se dohodnout s pOjistitelem na tom, kdo bude pOjištěného zastu
povat; 

dl proti rozhodnuti přlslušných orgánů, které se týkajl náhrady škody čl újmy, 
podat včas opravný prostředek, pokUd v odvolací lhůtě neobdrži Jiný pokyn 
od pojistitele; 

e) jsou-Ii podkladem pro výpočet pojistného přijmy nebo část přijmu pojiš
těného, Je pojištěný povinen umožnit pojistiteli prostudovat ú~etní knihy 
a račnl uZávěrky; 

fl dodržovat rozsah a zpllsob vedení účetnictvl a jeho prukaznost tak, Jak uklá
dají obecně platné právnl předpisy (např. zákon o účetnictví). 

[2) Porušil-II pojištěný některou z povinnostf uvedenou v bodě 1 tohoto článku 
a toto porušení mělo podstatný vliv na vznikškodnl události nebo na výši plněni 
pojistitele nebo timto porušením došlo keztiženlzjlštěnl právnlho důvodu plně· 
nI, rozsahu nebo výše škody či újmy, má pojistitel vůči němu právo na náhradu 
škody až do výše poskytnutého plněnI. Porušil-li pojištěný povinnosti uvedené 
v bodě 1 pod písmeny a) a d) tohoto člá nku, je pojistitel oprávněn plněni ze 
smlouvy neposkytnout. 

[3] Dále je pojištěný povinen na základě pisemného upozorněnI pojistitele odstra
nit zvlášť rizikové okolnosti spojené s jeho činností. Pokud takve stanovené při
měřené Ihutě neučlnl a nastane škodnl událost, která má pOvod v této zvlášť 
rizikové okolnosti, je pojistitel oprávněn plněni ze smlouvy neposkytnout. 

Clánek 8: Plnění pojistitele 
[1) Plněnízjedné pojistné událostije omezeno limitem plněni, sjednaným v pojist

né smlouvě. V případě, že limit plněni není v pojistné smlouvě sjednán, Ujednává 
se tento ve výši 1 000000 Kč. To platí i pro hromadnou pojistnou událost. U ško
dy na věci Je plněni poskytováno v časové ceně. 

[2] Plnění vyplacená z pojistných události nastalých v průběhu jednoho poJistného 
roku a plněni poskytovaná podle článku 9, bodu 1 těchto doplňkových poJist
ných podminek nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu plněni stanoveného ve 
smyslu bodu 1 tohoto článku. Je-Ii pojištěni Sjednáno na dobu kratšf, nesml pře
sáhnout limit plněni sjednaný v pojistné smlouvě, není-II sjednáno JInak. 

[3] Jestliže pojistitel plnil za škodu či újmu zpusobenou zaviněným porušenim pra
covnlch povinností v pracovněprávních vztazích a povinnosti členu družstev 
apod" je pojíštěnýpovinen uhradít mu z vyplaceného plněni ~ástku odpovlda
jldtomu,jaký vliv mělo porušenI na rozsah povinností pojistitele plnlt,avšakjen 
do výše, kterou může pojištěný požadovat na odpovědném zaměstnand podle 
pracovněprávnlch předpisů nebo členu družstva. Uplatněním práva na náhradu 
této ~ástky nenl dotčeno právo, které pojistiteli v dQsledku vyplacení pojIstného 
plněni náleží vúči jinému. 

[4) Za škodu způsobenou na klenotech a jiných cennostech,jakož i na věcech umě
lecké, historické nebo sběratelské hodnoty (nap/. obrazy, sochy, sbirky, známky 
apod.) je pojistitel povinen poskytnout plnění do částky 10 000 Kč(za jednu věc. 
sblrku) a za ~kodu na penězích nejvýše S 000 Kč. 

[5] Pojistítel má proti poJištěnému pravo na pliměřenou náhradu vyplaceného pl
nění, pokud: 
al škodni událost byla způsobena hrubou nedbalosti; 
bl škodni událost byla způsobena po požití alkoholu nebo užití psychotropní 

nebo jiné návykové látky čl léku označeného varovným symbolem. 
[6] Jestliže pojištěný nahradil poškozenému škodu či újmu sám, je pojistitel opráv

něn přezkoumat a zhodnotit všechny skutečnosti týkajlcl se vzniku práva na 
plněni z pojištěni,jako by k náhradě škody ~i újmy pojištěným nedošlo. 

[7) Pojistitel nenl povinen plnit, jestliže pOjištěný bez souhlasu pojistitele nevznesl 
námitku promlčen/, zavázal se bez tohoto souhlasu uhradit promlčenou pohle
dávku nebo uzavřel soudnl smír bez souhlasu poJistitele. 



Clánek 9: Vedlejll náklady 
[lJ Poiistitelje povinen nahradit náklady: 

a) které odpovldajl nejvýše odměně advokáta dle advokátnlho tarifu (na základě 
vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znénl pozdějšlch předpisu) 
za obhajobu v pfípravném řízení a v 1fzenl před soudem prvnlho stupně v rám
ci trestnlho IIzenl, které je vedeno proti pojgtěnému nebo jeho zaměstnand 
(členu) v souvislosti se ~nl událostí, pokud poJ1ftěný splnil povinnosti mu 
uložené v článku 14, bodu 1, pfsm tj a o) v~becných pojistných podmlnek; 

b) občanského soudnlho nzenl o náhradě !kody či újmy (na základě vyhl. Mini
sterstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., vezněnl pozdějšlch předpisu),jestliže 
toto IIzenl bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše škody 
či újmy, pokud je pojištěný povinen tyto náklady nahradit a splnil povinnosti 
uložené mu podle článku 14, bodu 1, plsm. f) všeobecných pojistných podml
neka článku 7, bodu 1, prsm. a) a b) těchto doplňkových pOjistných podmínek; 

c) obhajoby pojištěného nebo jeho zaměstnance (člena) pled odvoladm sou
dem, náklady jeho právniho zastoupenI v řízenI o náhradUkody či újmy odpo
vrdajld odměně advokáta dle advokátnlho tarifu, jako! I náklady mlmosoud
nlho projednávánI nároku po!kozeného vzniklé poškozenému,jeho zástupci, 
přlpadně pojištěnému, jestliže pojištěný splnil povinnosti uložené podle ďán
ku 14, bodu 1, plsm. fl všeobecných pojIStných podmfnek a článku 7, bodu 
" plsm. a) těchto doplňkových pojistných podmínek a pojistitel se k úhradě 
těchto nákladu plsemně zavázal. 

(2) Jestliže po~kozený uplatnI svOj nárok proti pojištěnému u soudu, pojistitel na vý
zvu pojištěného nebo soudu mOž.evstouplt do flzenljak.ovedleJší účastn!ka před
ložit potřebné doklady. 

Clánek 10: Přechod práv 
(1) Jestliže má pojištěný vučl poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácenI vypla

cené částky, na snlženl duchodu nebo na zastavenI jeho výplaty, přechází toto 
právo na pOjistitele, pokud za pojištěného tuto částku zaplatil nebo za něho platl 
duchod. Na pojistitele přecházl též právo pOjištěného na úhradu těch nákladů 
ř/zenlo náhradě škody a újmy, které byly pojištěnému přiznány proti účastnfku 
UzenI, pokudje pojistitel za pojištěného zaplatil_ 

(2) PoJlštěný)e povinen bez odkladu pojistiteli oznámit, že nastaly skutečnosti, na 
které se váže vznik práv uvedených v bodě 1. tohoto článku a odevzdat mu do
klady potřebné k uplatněnI těchto práv. Jestliže pojištěný por~1 tuto povinnost, 
je pojistitel oprávněn požadovat od pojištěného přiměřenou náhradu až do výše 
vyplaceného plněnl_ 

Článek 11: Výklad pojmu 
Pro účely pojištěnI u Dlrect pOjlffovny, a5. plat! dále uvedený výklad pojmů. 
[1] Cen nosU jsou zejména: 

a) penlze, kterými jsou platné tuzemské bankovky a mInce, platné zahranlčnl 
bankovky v rozsahu směnitelnosti dle kurzovního lístku C:NB; 

b) drahé kovy, mince a dalY pfedměty z drahých kovů, perly, drahokamy a před
měty z nich vyrobené; 

c) šekové a vkladnl knfžky, platebnl karty a Jiné obdobné dokumenty, cenné pa
plry a ceniny. 

(2) Clzl věci pfevzaté Jsou movité věci, které pojištěný na základě prsemné smlouvy 
převzal za účelem provedenI objednané činnostI nebo služby na těchto věcech_ 

[3) Cizl věd užlvané jsou movité věci. které pojištěný po právu užfvá na základě 
smlouvy, nikoli věci převzaté, mImo cennosti, věd zvláštnl hodnoty, plsemnosti. 
motorových a přlpoJných vozidel 5 přidělenou reglstračnl značkou, lodI a letadel 
včetně Jejich pllslušenstvf. 

[4) ~asová cena věci je cena, kterou měla věc bezprostředně před škodnou událostf; 
stanovl se z nové ceny věci, přičemž se přihllží ke stupni opotřebenI nebo Jiného 
znehodnocenI anebo kezhodnocenlvěci, kněmuždo~lo jejl opravou, modemlza
cf nebo jiným zpOsobem. 

[SJ Flnančnl škoda Je škoda způsobená Jinak než na zdravl, životě a věci, je zejména 
ušlý zisk, obchodnl nebo podnikatelská ztráta, pokuty, penále, náklady zdravotni 
poJišťovny apod. 

(6) Hromadná škodnl událost Je vice spolu časově souvlsejldch škod nIch události, 
které vyplývajlze stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti, závady nebo jiného 
nebezpečl. Pro vznik hromadné škodnl události je rozhodný vznik prvnl škodnl 
události v řadě. 

(7) Náhrada nemajetkové újmy na zdravC - v rámci náhrady újmy na zdravl dle člán
ku 2. těchto OPP pojistitel za pojištěného nahradl třetl osobě nemajetkovou újmu, 
pokud poškozenému dle zákona náležr. 

[8J Náhrada !kody na věd - v rámci náhrady ~kody na věci dle článku 2. těchto opp 
pojistitel za pojištěného nahradl třeli osobě skutečnou škodu a ušlý zisk. pilp. zisk 
zpravidla dosahovaný v poctivém obchodním styku. 

[9J Nová cena je cena, za kterou lze v daném mlstě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu poildltjako věc steJnou nebo novou, stejného druhu a účelu_ 

[10J Objednanou činnostI se rozuml zejména oprava, úprava, prodej, úschova, usklad
něnI, zpracování, poskytnutI odborné pomoci aj. 

[ll] Ochranné zařízenI je zařCzenl sloužící k ochraně před ~kodlivým pOsobenlm par. 
teplot, plynu, zářenl apod. na životnl prostředl. Nahodilou poruchou ochranného 
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zařízenI se rozumí porucha zpQsobená vniUnl závadou zařlzenl, kterou poJI~těný 
nemohl předpokládat ani pll řádné péčI. 

(12) PCsemnosti jsou zejména písemnosti, plány, obchodnl knihy a obdobná doku
mentace, kartotéky, výkresy, nosiče dat a záznamy na nIch. 

(13) Poddolovánlje lidská činnost spočlvajrcl v hloubenI podzemnlch ~M Jachet. tu
nelů a obdobných podzemnfch staveb. 

(14) PohřešovánCm věci nebo jeJI části se rozuml stav, kdy poji!těný pozbyl nezávisle 
na své vůli možnost dlsponovats pOJiněnou věcí nebo jejl části. 

(1 S) Poškozenlm věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možné odstra
nit opravou a po opravě je věc znovu použitelná pro svoje původnl urtenl nebo 
je to taková změna stavu věci, kterou není možné objektivně odstranit opravou, 
přesto je věc použitelná pro svoje pOvodni určenI. 

(16) Požití alkoholu je požiti alkoholického nápoje, pokud byl v krvi zjihěn obsah al
koholu ve vý~1 nad 0,3 promile nebo pokud se pojl!těný odmltl podrobit zjištěni 
množstvl alkoholu v krvi a neprokázal, že alkohol v takové mfře nepožil. 

[17) Příjmy (obrat) se rozuml ročnl pfíjmy pojištěného z poji!těných činnostI, které jsou 
předmětem daně z přijmu. 

(18] SesedánCpůdy je klesánfzemského povrchu směrem do středu Zeměv důsledku 
působení přfrodnfch sll nebo lidské činnostI. 

[191 Sesouvánlm půdy se rozumíjejich pozvolný pohyb z vy!Jlch poloh svahu do niž
~ích, vzniklé pUsobenlm gravitace a vyvolané porušením dlouhodobé rovnováhy 
svahu. Výsledkem jsou zřetelně viditelně pukliny a vrásnění na povrchu svahu, 
jejichž následkem Jsou staticky nebezpečné deformace nebo široké pukliny na 
stavbách. Sesuvem pOdy vSak nenl klesání zemského povrchu do centra Země 
v dusledku pusobenl pflrodních sll nebo lidské činnosti. 

[201 Spolelnikje společnlk obchodnl společnosti, který Je zapsán ve veřejném, resp. 
obchodnlm rejstflku (např. společnlk velejné obchodní společnosti, komanditní 
společnosti a společnosti s ručenlm omezeným). Současně I tzv. tichý společo!k 
pokud se pod~1 na činnosti firmy (manažersky, finanblě apod.). 

(21) Sportovnf profeslonálnf činnost je jakákoli sportovnl činnost, kterou sportovci 
vykonávajl za úplatu, jakož I jakákoli pHprava ktéto činnosti. 

(22) Užfvánlm věcI se rozuml stav, kdy pojištěný má věc (nikoli právo už/vání prostor ve 
stavbě) oprávněně ve své moci aje oprávněn užívatjejf vlastnosti. 

123] Vadný výrobek je, jestliže z hlediska bezpečnosti jeho užitf nezarurujevlastnostl, 
které lze od něj oprávněně očekávat. Za vadný výrobek nelze považovat výrobek 
z důvodu, že později byl uveden na trh dokonalejšlvýrobek. 

[24) Věci zvláltnl hodnoty Jsou zejména: 
a) věci umělecké hodnoty Jako obrazy, plastiky, grafická a sochařská dna, výrobky 

z porcelánu, skla nebo keramiky, ručně vázané koberce, gobellny apod. Jde 
v každém př/padé o unlkátnl dna, jejichž prodejní cenu netvon pouze výrobn! 
náklady, ale i umělecké zpracování a autor dRa; 

b) věci historické hodnoty,jejichž cena je dána vztahem k historii, historické udá
losti, osobě apod.; 

c) starožitnosti, kterými JSOU věd zpravidla star~1 100 let, maJler uměleckou nebo 
řemeslnou hodnotu, přfpadně charakter unikátu; 

d) sblrky. 
[25J Výrobkem se rozuml Jakákoli movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena, sestro

Jena, opravena, upravena nebo jinak zlskána bez ohledu na stupeň jejího zpraco
vánI aje určena k uvedenI na trh prvotnlm výrobcem. Výrobkem nejsou výsledky 
du~evnltvůrčl činnosti ajině obdobné činnosti jako např. projekty, posudkyvleho 
druhu, audity, software, grafická úprava textu apod. Za výrobek se nepovažuje 
např_ elektřina, plyn, voda apod. 

(26) Za vznik nemoci se považuje okamžik, který je jako vznik nemoci lékařSky dolo
žen. Pokud dojde ke smrti jiné osoby následkem nemoci. je pro vznik práva na 
plněni z pojištění rozhodujlcf okamžik vzniku nemoci, v jejímž dOsled ku smrt na
stala. 

(27) Za vznik úrazu se považuje okamžik. kdy došlo ke krátkodobému, náhl~mu a ná
silnému pusobení zevních vlivů, které způsobily poškozenI zdravl. Pokud dojde ke 
smrti jiné osoby následkem úrazu, je pro vznik práva na plněnC z pojgtěnl rozho
dujlce okamžik vzniku úrazu, v jejlmždusledku smrt nastala. 

(28) ZnIčení věclje změna stavu věci, kterou objektivně nelze odstranit opravou, a pro
to věc již není možné používat k původnímu účelu nebo by cena opravy přesáhla 
sjednanou pojistnou částku. 

(29) Znemtěnl ž1votnlho prostredlJejakékoli zhoršeni životnlho prostředl (např. kon
taminace pudy, homin, ovzdušl, vod, flory a fauny apod.). Za škodu způsobenou 
znečištěním životního prostředí se považuje I pnpadná dalšl !koda, která vznikla 
v piiďnné souvislosti se znečištěn lm životního prostředl. Kontamlnad vod se ro
zuml zhoršeni Jakosti povrchových, podzemnfch a odpadnlch vod odváděných 
kanalizaci a dále i škoda, která je v přlčlnné souvislosti s kontaminaci vod, jako je 
úhyn ryb, znečišténl koryta vodního toku apod_ 

Tyto doplňkové POJistné podminkyjsou platné od 1. 1. 2014 
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Tento výpis z veřejných rejstřfkQ elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně [IČ 00215724]" dne 19.12.2016 v 12:09:55. 
EPVid:Eq1uFy1NgoV7613jyqcnQg 

Datum zápisu: 

Spisová značka: 

Obchodní firma: 

Sídlo: 

Výpis 

z obchodního rejstříku , vedeného 
Krajským soudem v 8rně 

oddíl 8, vložka 3645 

9. ledna 1995 

B 3645 vedená u Krajského soudu v Brně 

K4a.s. 

Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno 
- ------,- -----~-----~-~---------------------------
Identifikační číslo: 607 34 396 

--- ---- -------- - - - --
Právní forma: Akciová společnost 

Předmět podnikání: 

provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
projektová činnost ve výstavbě 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Statutární orgán - představenstvo: 

předseda 

představenstva: 

místopředseda 

představenstva: 

místopředseda 

představenstva: 

Ing.arch. VLADIMíR PACEK, dat. nar. 14. července 1961 
Neumannova 935/10a, Staré Brno, 602 00 Brno 
Den vzniku funkce: 21. července 2014 
Den vzniku členství: 21. července 2014 

Ing. JIŘí ŠVESTKA, dat. nar. 15. dubna 1968 
Podnásepní 382/16, Trnitá, 602 00 Brno 
Den vzniku funkce: 21. července 2014 
Den vzniku členství: 21. července 2014 

Ing. arch. MILOŠ SCHNEIDER, dat. nar. 18. ledna 1961 
Šeránkova 338/11, Žabovřesky, 616 00 Brno 
Den vzniku funkce: 21. července 2014 
Den vzniku členství: 21. července 2014 

Z- -pu-=-o s- o- b- je-d-n--:á-n-í :---Z-p~' sob jednání: 

Za společnost jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně. 

V níže uvedených věcech jednají vždy dva členové představenstva společně : 

1. učinění právního úkonu v souvislosti se smlouvou o úvěru nebo půjčce 
2. učinění právního úkonu v souvislosti s darováním 
3. učinění směnečného právního úkonu, poskytnutí ručení a zástavy, sjednání 
předkupníh? práva a práva odpovídajícího věcnému břemeni, učinění právního 
úkonu týkajícího se nemovitosti ve vlastnictví společnosti. 

Dozorčí rada: 

předseda dozorčí 

rady: 

Ing. PETR ŠČURKEVIČ, dat. nar. 19. června 1961 
Haasova 3125/15a, Žabovřesky, 616 00 Brno 
Den vzniku funkce: 21. července 2014 
Den vzniku členství: 21. července 2014 

Údaje platné ke dni: 19. prosince 2016 06:18 1/2 



V: 

[1 

místopředseda 

dozorčí rady: 

člen dozorčí rady: 

Akcie: 

Základní kapitál: 

Ostatní skutečnosti: 

Ing. JAN HRŠEL, dat. nar. 14. ledna 1957 
Otiskova 2794/7, Líšeň, 62800 Brno 
Den vzniku funkce: 21. července 2014 
Den vzniku členství: 21. července 2014 

Ing. MILOŠ HORŇÁK, dat. nar. 25. října 1964 
Kalvodova 107/7, Pisárky, 60200 Brno 
Den vzniku členství: 21. července 2014 

oddíl B, vložka 3645 

600 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 
000,- Kč 
K převodu zaknihované akcie na jméno je vždy nutný souhlas valné hromady 
společnosti. 

6 000 000,- Kč 
Splaceno: 100% 

Společnost s ručením omezeným vedená v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Brně oddíl C vložce 17780 se změnila na 
akciovou společnost vedenou v obchodním rejstříku u Krajského 
soudu v Brně oddíl B vložce 3645. 
Počet členů statutárního orgánu: 3 
Počet členů dozorčí rady: 3 
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona Č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 

Údaje platné ke dni: 19. prosince 2016 06:18 2/2 
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Výpis z veřejné části Zivnostenského rejstříku 
Platnost k 28.12.201614:31 :57 

Obchodní finna: K4 a.s. 

Sídlo: Mlýnská 326/13, 602 00, Brno - Trnitá 

Identifikační číslo osoby: 60734396 

Statutární orgán nebo jeho členové: 

Jméno a přUmení: Ing. arch. Miloš Schneider (4) 

Jméno a přUmení: 

Jméno a přUmení: 

Živnostenské oprávnění Č. J 

Ing. arch. Vladimír Pacek (5) 

Ing. Jiří Švestka (6) 

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě 

Druh živnosti: Ohlašovad vázaná 

Vznik oprávněni: 24.07.1995 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Odpovědný zástupce: 

Jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Kubiš (1) 

Živnostenské oprávnění č. 2 

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Druh živnosti: Ohla~ovad vázaná 

Vznik oprávnění: 27.12.2000 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Odpovědný zástupce: 

Jméno a příjmenl: Ing. Jan Hršel (2) 

Živnostenské oprávnění č.3 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů 
a osnov 
Nakládání s reprodukčn[m materiálem lesnfch dřevin 
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) 
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna 
Výroba potravlnářských a škrobárenských výrobků 
Pěstitelské pálení 
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů 
Výroba textilii, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků 
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží 
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů 
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových 
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů 
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv 
Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických 
přípravků 

Výroba hnojiv 
Výroba plastových a pryžových výrobků 
Výroba a zpracování skla 
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků 
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II 

Výroba brusiva ostatních minerálních nekovovýdl výl'Clhldi 
Broušení technického a šperkového kamene 
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a IIcžcll'7.lIýdl I",vli a jejich slitin 
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrohl(ii 
Umělecko-řemeslné zpracování kovů 
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších m:ltl'rÍlllii 
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optid{ýdl II fotografických přístrojů 
a zařízení 
Výroba elektronických součástek, elektrických zai-í:f.l'IIÍ II výroha II opravy elektrických 
strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujÍckh lIa 1II111ém napětí 
Výroba neelektrických zařízení pro dom:ícnost 
Výroba strojů a zařízení 
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií 
Stavba a výroba plavidel 
Výroba, vývoj, projektování, zkoušl<y, instalace, údržha, 0Jlrllvy, modifikace 
a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlovýdl č:ístí a zařízení 
a leteckých pozemních zařízení 
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel nll drlÍze tramvajové, trolejbusové 
a lanové a železničního parku 
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných lIelllutol'Uvýdl dopravních prostředků 
Výroba a opravy čalounických výrobl{ů 
Výroba, opravy a údržba Spol1ovních potřeb, hel; hračel{ II dčtsl<ých kočárků 
Výroba zdravotnických prostředků 
Výroba a opl"avy zdrojů ionizujícího záření 
Výroba školních a kancelářských potřeb, lu"omě výrobl<ů z papíru, výroba bižuterie, 
kal"táčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů 
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu 
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a I"ozvod vody 
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 
Sklenářské práce, rámování II paspartování 
Zprostředkování obchodu a služeb 
Velkoobchod a maloobchod 
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím 
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) 
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technicl<é činnosti v dopravě 
Zasilatelství a zastupování v celním řízení 
Ubytovací služby 
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, 
hostingové a související činnosti a webové portály 
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří 
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 
Pronájem a půjčování věcí movitých 
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
Projektování pozemkových úprav 
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 
Projektování elektrických zařízení 
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 
Testování, měření, analýzy a kontroly 
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 
Fotografické služby 
Překladatelská a tlumočnická činnost 
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 
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Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba odčvů, bytového textilu a osobního 
zboží 
Poskytování technických služeb 
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmčtů kulturní povahy, výrobků jemné 
mechaniky, optických přístrojů a měřidel 

Druh živnosti: 

Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu 
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost 

OhlašovaCÍ volná 

Vznik oprávnění: 09.01.1995 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Živnostenské oprávnění č.4 

Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Druh živnosti: 

Vznik oprávnění: 

OhlašovaCÍ vázaná 

17.08.2009 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Odpovědný zástupce: 

Jméno a přijmení: Bc. Vladimír Milek (3) 

Pro vozovny k pt'edmětu podnikání číslo 

I. Projektová činnost ve výstavbě 
Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 01.10.2004 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
Adresa: Kociánka 8110, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozováni dne: 01.10.2004 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

3. Výroba, obchod a služby neuvedené v pNlohách I až 3 živnostenského zákona 
Obor činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkál'ství, lesnictví a myslivost 

Adresa: Kociánka 8110,612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozováni dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských pláml a osnov 
Adresa: Kociánka 8/1 0,612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozovánI dne: 09.02.2016 

Obol' činnosti: Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dt'evin 
Adresa: Kociánka 8/10,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
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Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - VršovÍ{'e 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Chov zvířat ajejich výcvik (s výjimkou živočišné v)íroby) 
Adresa: Kociánka 8110,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391111, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 10]0743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Úprava nerostzi, dobývání rašeliny a bahna 
Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí ] 391111 , 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Výroba potravinářských a .5krobárenských výrobkzi 
Adresa: Kociánka 8/10,61200, Brno - Sadová 
fdentifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11,10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Pěstitelské pálení 
Adresa: Kociánka 8/10,612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: ] 002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Výroba krmiv, krmných směSÍ, doplilkových látek CI premixll 
Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: ]010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Výroba textilií, textilních výrobkz/, oděvzl a oděvních dopUí/dí 
Adresa: Kociánka 8/10,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží 
Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391111, ] 00 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobkzi 
Adresa: Kociánka 8/10,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.20] 6 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, ]0000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.20]6 
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Obor L'innosli: Výroba vlákniny. papíru a lepenky a zboží z těchto materiáli) 
Adresa: Kociánka 8110,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/J 1,10000, Praha - VršovÍce 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zah,~cl1í provozování dne: 09.02.2016 

Obor (~innosti: Výroba. rozmnožování. distribuce. prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamzl a 
výroba nenahraných nosičzl údajzl a záznamzl 

Adresa: Kociánka 8110, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 DO, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Výroba koksu, surového dehtu ajiných pevných paliv 
Adresa: Kociánka 8/10, 61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětzl a kosmetick)ích přípravkzl 
Adresa: Kociánka 8/10, 61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.20J6 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Výroba hnojiv 
Adresa: Kociánka 8110,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11,10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obol' činnosti: Výroba plastových a p'yžových výrobkzl 
Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11,100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Výroba a zpracování skla 
Adresa: Kociánka 8/10, 61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: VJíroba stavebních hmot, porcelánových. keramických a sádrových výrob kll 
Adresa: Kociánka 8110,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
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Obor činnosti: Výroba brusiva ostatních minerálních nekovových výrobkii 
Adresa: Kociánka 8110, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Broušení technického a šperkového kamene 
Adresa: Kociánka 8/10,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných k(II'/I ((jejich slitin 
Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Výroba kovových konstntkcí a kovodělných výrobkzI 
Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Brno - Sadová 
fdentifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praba - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Umělecko-řemeslné zpracování kovzi 
Adresa: Kociánka 8/10,612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Povrchové úpravy a svařování kOV/I a dalších materiálů 
Adresa: Kociánka 8/10, 61200, Brno - Sadová 
Identifikačn i číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Výroba měřicích. zkušebních, navigačních, optických afotografických přístrojzl a zařízení 
Adresa: Kociánka 8/10, 61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozováni dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojzi, 
pNstrojzi a elektronických zaNzenÍ praclljících na malém napětí 

Adresa: Kociánka 8110, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
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Obor 6nnosti: Výroba neelektrických zaNzení pro domácnost 
Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zah~jení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391111, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obol' činnosti: Výroba strojz/ a zařízení 
Adresa: Kociánka 8/10,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií 
Adresa: Kociánka 8/10,612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Stavba a výroba plavidel 
Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovoy: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské námčstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obol' činnosti: Výroba, vývoj, projektování, zkOl/Šky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny 
letadel, moton/letadel, vrtulí, letadlových částí a zaNzení a leteckých pozemních zaNzení 

Adresa: Kociánka 81l0, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/] 1, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Výroba drážních hnacích vozidel a dráiních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a 
železničního parku 

Adresa: Kociánka 8/10,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11,100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: řyrobajízdních kol, vozíkzi pro invalidy ajiných nemotorových dopravních prostředkí't 
Adresa: Kociánka 8110, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo pro vozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Výroba a opravy čalounických výrobkú 
Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
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Obo/' činnosti: Výroba, opravy a údržba sportovních potl<eb, hel; hraček a děl.IAI'C'l/ kllt'úrliJl 
Adresa: Kociánka 8/]0,612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: ] 002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/] 1,10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: ] O] 0743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Vý/'oba zdravotnických prostředkll 
Adresa: Kociánka 8110, 61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí ]391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Výroba a opravy zdrojz/ ionizujícího záJ'enÍ 
Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: ] 002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí ]391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obo/' činnosti: Výroba školních a kancelálských potřeb, kromě výrobkzl z papíru, v)íl'Oba bižuterie, kartáčnického 
a konfekčního zboží, deštníkzl, upomínkových předmětll 

Adresa: Kociánka 8110, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Výroba dalších výroblal zpracovatelského pn/myslil 
Adresa: Kociánka 8/]0,61200, Broo - Sadová 
Jdentifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: ]010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací a lÍprava a rozvod vody 
Adresa: Kociánka 8/]0,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 139]/11, 100 00, PI'aha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 10] 0743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, ] 0000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: PNpravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 
Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovlly: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
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Obor činnosti: Sklenářské práce, rámování a pasparto vání 
Adresa: Kociánka 8110,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: ] 002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí ]391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: ]010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obol' činnosti: Zastavárenská činnost a maloobchod s pOl/žitým zbožím 
Adresa: Kociánka 8/]0,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Údržba motorových vozidel ajejich příslušenství 
Adresa: Kociánka 8/10,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.20]6 

Obor činnosti: Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) 
Adresa: Kociánka 8/10,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.20]6 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 
Adresa: Kociánka 8/10,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391111, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obol' činnosti: Zasilatelství a zastllpování v celním Nzení 
Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: ] 002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391111, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Ubytovací služby 
Adresa: Kociánka 8110,612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a 
související činnosti a webové portály 

Adresa: Kociánka 8/10,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391111,10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
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Obor činnosti: Činnost informačních a zpravodajských kanceláN 
Adresa: Kociánka 8/10,612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391111, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obol' činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 
Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí ]39]/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 10]0743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Pronájem a pzljčování věcí movitých 
Adresa: Kociánka 8110, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11,10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.20]6 

Obor činnosti: Projektování pozemkových úprav 
Adresa: Kociánka 8/10,612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.20]6 
Adresa: Kubánsl{é náměstí 1391/11,10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: PNprava a vypracování technických návrhzl, grafické CI kresličské práce 
Adresa: Kociánka 8/]0, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zah~ení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Projektování elektrických zaNzení 
Adresa: Kociánka 8/10, 6]200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: ] 002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, ]0000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Výzkum a vývoj v oblasti pNrodních a technických věd nebo společenských věd 
Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Testováni, měření, analýzy CI kontroly 
Adresa: Kociánka 8110,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.20]6 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
Adresa: Kociánka 8/]0,612 00, Brno - Sadová 
I dentifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
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Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obol' annos/i: Návrhál'ská, designérská, aranžérská činnost a modeling 
Adresa: Kociánka 8110, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: ] 002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Pnlha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obol' činnosti: Fotografické slllžby 
Adresa: Kociánka 8/10,612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obol' činnosti: Překladatelská a tlumočnická činnost 
Adresa: Kociánka 8110,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organimčně hospodálské povahy 
Adresa: Kociánka 8/10,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Provozování cestovní agentllly a przivodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 
Adresa: Kociánka 8/10,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pOl'ádání kl/rz/i, školení, včetně lektorské činnosti 
Adresa: Kociánka 8/10,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Provozování klllturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, poládání kulturních produkcí, 
zábav, 'lýstav, veletrh li, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

Adresa: Kociánka 8/10,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Provozování tělovýchovných a sportovních zaNzení a organizování sportovní činnosti 
Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Brno - Sadová 
fdentifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
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Obor činnosti: Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvll, bytového textilu (/ osobního zbotí 
Adresa: Kociánka 8/10,61200, Bmo - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Poskytování technických služeb 
Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Bmo - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Opravy a údržba potleb pro domácnost, pl'edmětll kllltumí fJol'uhy, I')írobkiijemné mechaniky, 
optických přístrojll a měNdel 

Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu 
Adresa: Kociánka 8/1 O, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Poskytování služeb pro rodinu a domácnost 
Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kubánské náměstí] 391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Jýdavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 
Adresa: Kociánka 8/10,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zah1ijení provozování dne: 01.10.2004 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb 
Adresa: Kociánka 8/10,612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 01.10.2004 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11,10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod 
Adresa: Kociánka 8110,61200, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájení provozování dne: 01.10.2004 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
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Ohol' c'inl/OSI;: Poradenská a konzlIltační činnost, zpracování odbol"n)ích sludií a posudkú 
Adrcsa: Kociánka 8/10,612 00, Brno - Sadová 
Idclltilikačllí číslo provozovny: 1002852242 
Zah~jcní provozování dne: 01.10.2004 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 

4. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pN práci 
Adresa: Kubánské náměstí 1391/11, 10000, Praha - Vršovice 
Identifikační číslo provozovny: 1010743597 
Zahájení provozování dne: 09.02.2016 
Adresa: Kociánka 8/10, 612 00, Brno - Sadová 
Identifikační číslo provozovny: 1002852242 
Zahájen! provozování dne: 09.02.2016 

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po lIkončení činnosti II provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského 
zákona) 

I. Místo pro vypořádání závazk1i: lvJlýnská 326/ /3, 60200, Brno - Trnitá 

Adresa: Na poříčí 1918/11, 11000, Praha - Nové Město 

Identifikační číslo provozovny: 1008832138 

Ukončen! činnosti v provozovně: 09.02.2016 

Seznam zúčastněných osob 

Jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Kubiš (1) 

Datum narození: 20.12.1954 

Občanství: 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Občanství: 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Občanství: 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Česká republika 

Ing. Jan Hršel (2) 

14.01.1957 

Česká republika 

Bc. Vladimír Mílek (3) 

11.10.1958 

Česká republika 

Ing. arch. Miloš Schneider (4) 

18.01.1961 

Ing. arch. Vladimír Pacek (5) 

14.07.1961 

Ing. Jiří Švestka (6) 

15.04.1968 

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna 

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány 
v živnostenském rejstříku . 
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PLNÁ MOC 

Já, nlže podepsaná/ý, pověřuji společnost STACH & J.K., spol. s r.o. se sídlem Brno, Královo Pole, 
Ptašlnského 3, 602 OD, IČ : 63487519, zapsanou v obchodnlm rejstří~u ved~ném Krajským soudem 
v BlTlě v oddll!? C, vložka 21490 ke všem jednáním a právním úkonům v rámci zprostředkování 
pojistných smluv, vypovídáhí stávajících pojistných smluv, správ ~I těni a vyřizování 
pojistných událostí. 

V Brně dne 27.1.2006 

Tuto plnou moc v celém rozsahu pfijrmám: 

V Brně dne 27.1 .2006 

Dohoda o povli/enr - vzor ,.tandard' ze dne 22. 8. 2005 

K4a.s. 
IČ: 60734396 
Sldlem: Brno, Miýnská 326/13, PSČ: 602 00 
Zastoupená: Jméno: Ing. Jiřf Švestka . 

Funkce: předsed~ předslavenstva 
Zapsaná: v obchodnrm rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně v oddíle B', vložka 3645 
Razítko: 
zmocnitel 

STA H & J.K., spol. s r.o. 
Jméno: Vojtěch Kratochvfl 
Funkce: jednatel 
zmocněnec 



Prohlášení společnosti K4 a.s. 

Prohlašuji, že příloha č. 3 k pojistné smlouvě č . 900000029895 "O škodovém pojištění podnikatelů", 

nazvaná v pojistné smlouvě "Plná moc makléře" (chyba v psaní slovo "makléř" je zaměněno slovem 

"maléř") je totožná s dokumentem nazvaným "PLNÁ MOC". 

Tento dokument "PLNÁ MOC" byl uzavřen dne 27. 1. 2006 tehdejším předsedou představenstva 
K4 a.s., Ing. Jiřím Švestkou a je stále účinný a platný ve vztahu k uvedené Pojistné smlouvě. 

Dále prohlašuji, že společnost K4 a.s. obdržela sdělení společnosti LOYDEX s.r.o., se sídlem 
Ptašínského 306/3, Ponava, 602 00 Brno, IČ: 63487519, že je od 26. 6. 2006 právním nástupcem se 
všemi právy a povinnostmi společnosti STACH & J. K., spol. s r.o., zahrnující tedy i povinnosti 
vyplývající z výše uvedené PLNÉ MOCI, udělené dne 27. 1. 2006. 

/13, 602 00 Brno 

předseda představenstva K4 a.s. 
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