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Smluvní strany
Zhotovitel Objednatel

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Česká republika - Nejvyšší kontrolní 
úřad

Se sídlem:

Korespondenční
adresa:

Pistovy 820, 537 01 
Chrudim
Pistovy 820, 537 01 
Chrudim III

Se sídlem: Jankovcova 1518/2,
170 04 Praha 7

Jednající: Mgr. Pavel Vančura
Ing. Josef Drahokoupil

Jednající: PhDr. Radek Haubert

Funkce: Jednatelé společnosti Funkce: vrchní ředitel správní sekce

Kontaktní osoby: Ing. Daniel Kotaška Kontaktní osobv:
stavbyvedoucí
Ing. Stanislava Šedivá 
ved. vodohospodářských 
staveb

a) ve věcech 
smluvních:
b) ve věcech 
technických:

Ing. Vladimír Sloup, ředitel 
odboru hospodářské správy
Ing. Jaroslav Kužel, vedoucí 
technického oddělení

Tel.: 469 682 303-5 Tel.: 233 045 185, 602 375 942
233 045 207, 602 688 252

e-mail: ekomonítor@ekomonitor. e-maily: Vladimir.Sloup@nku.cz,
cz Jaroslav.Kuzel@nku.cz

IČ: 15053695 IČ: 49370227
DIČ: CZ15053695 DIČ: není plátce DPH

|Zapsaná
v obchodním 
rejstříku:

U Krajského soudu 
v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 1036

do OR nezapsán

Bank. spojení: 272199033/0300 Bank. spojení 30027-001/ 0710

dále též „smluvní strany"

uzavřely v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb,. ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Rekonstrukce ČOV Přestavlky - Skalice pro ŠS v Přestavlkách u Slap", tuto

smlouvu o dílo:
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I. Obecná ustanovení

1. Priorita dokumentů
Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů:
a) smlouva
b) projektová dokumentace (dále též PD)
c) soupis prací a dodávek
d) nabídka zhotovitele.

2. Komunikace a doručování
Kdekoliv smluvní podmínky předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, 
určení, vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení:

a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo 
kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,

b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o 
dílo, pokud příjemce oznámí změnu adresy, budou sdělení od obdržení této změny 
doručována podle tohoto oznámení.

Pro komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební 
deník. Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zadržována nebo 
zpožďována.

II. Účel smlouvy

Účelem smlouvy je provedení stavebních prací v rámci přestavby stávající čistírny odpadních 
vod (dále jen „ČOV") na čerpací stanici, odkud budou splaškové vody čerpány čerpadly do 
kanalizační soustavy obce Slapy v souladu s vydaným rozhodnutím (stavební povolení).

til. Předmět a místo plnění

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést dílo v obsahu, rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou. Dílem se rozumí:

a) provedení stavebních prací podle této smlouvy o dílo a přiložené projektové 
dokumentace specifikované v čt. VII. při dodržení souvisejících právních předpisů 
a podmínek uvedených ve stavebním povolení, spočívajících zejména v:

i. drobné opravě stávajícího mechanického předčištění vybudovaného v roce 
2009 (výmalba, nátěry a seřízení vrat),

ii. zrušení usazovací nádrže,
iii. přestavbě stávající čerpací stanice z roku 1990 na novou čerpací stanici s 

měřením odváděných splaškových vod vč. opravy stavebních konstrukcí s 
kompletní výměnou čerpací technologie, spojovacího potrubí, strojní části, 
MaR a elektroinstalace,

iv. napojení čerpací stanice na novou vodovodní přípojku přivedenou na hranici 
pozemku ČOV včetně instalace vodoměrné šachty a zrušení stávajícího 
rozvodu a vodoměrné skříně,

v. napojení čerpací stanice na nový tlakový kanalizační řad obce Slapy 
přivedený na hranici pozemku ČOV,
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b) zajištění likvidace a čištění splaškových vod v době provádění stavebních prací 
(zejména v době mezi odpojením stávající ČOV a zprovozněním nové čerpací 
stanice a napojením na tlakovou kanalizační soustavu obce Slapy,

c) zpracování provozního řádu ČOV a seznámení provozovatele s obsluhou čerpací 
stanice,

d) předání veškerých atestů a prohlášení o shodě dodaných materiálů, provedení 
požadovaných zkoušek, protokolů a revizí a návodů k používání provedeného díla,

e) zajištění a výkon inženýrské činnosti v rozsahu nutném pro vydání kolaudačního 
souhlasu stavby,

f) zajištění spolupráce s projektantem (předání podkladů) v rozsahu nutném pro 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,

g) poskytnutí záruky za jakost díla.

2. Dílo je specifikováno touto smlouvou a jejími přílohami.

3. Projektová dokumentace byla před podpisem smlouvy o dílo parafována odpovědnými 
zástupci smluvních stran. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací řádně 
seznámil, a že lze podle projektové dokumentace za podmínek stanovených touto 
smlouvou dílo realizovat. V případě sporů o rozsah díla se bude vycházet z této 
parafované verze projektové dokumentace.

4. Pro účely vypracování dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
objednateli projektová dokumentace do 7 dnů od předání a převzetí díla, ve které budou 
zřetelně (červeně) vyznačeny všechny změny provedené a odsouhlasené během 
zhotovení díla.

5. Součástí předmětu plnění je i vyhotovení a předání veškerých revizních zpráv, atestů, 
dokladů o provedených zkouškách, protokolů o shodě a příp. návodů k používání 
provedeného díla, a to nejméně v rozsahu uvedeném ve stavebním povolení 
v podmínkách pro provedení stavby.

6. Součástí předmětu plnění je dále vypracování provozního řádu čerpací stanice v souladu 
se všemi zákonnými předpisy zejména zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 
ve znění pozdějších předpisů.

7. Součástí předmětu plnění je také zajištění koordinátora BOZP, pokud to rozsah prací 
vyžaduje dle zák. č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

8. Místem provádění díla je areál ČOV umístěný na pozemku č. pare. 424/2 v k.ú. Přestavlky 
u Slap, Slapy, okres Praha - západ. Přístup do areálu je po zpevněné komunikaci 
vedené areálem autocampu. Vjezd do autocampu je regulován závorou. Objednatel má 
zajištěno použití zpevněné komunikace v rozsahu nutném pro provedení díla.

IV. Cena díla
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1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a na 
základě cenové nabídky/oceněného soupisu prací a dodávek zhotovitele, která je přílohou 
této smlouvy a je vypracována na podkladě projektové dokumentace, se smluvní strany 
dohodly na celkové ceně díla ve výši:

1.284.774,93 Kč bez DPH 
1.554.577,67 Kč vč. DPH

2. K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými právními 
předpisy.

3. Uvedená cena je nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a je závazná po celou dobu 
provádění díla v termínech podle čl. VI. této smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce po předání a převzetí provedeného 
díla objednatelem bez vad a nedodělků.

2. Splatnost faktury byla dohodnuta na 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli. Fakturovaná částka je uhrazena dnem odepsání z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele.

3. Daňový doklad - faktura musí vždy obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, daňového dokladu v souladu 
s ustanovením § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, údaje ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku a dále číslo smlouvy 
objednatele a název stavby a zápis o předání a převzetí díla podepsaný kontaktní osobou 
objednatele.

4. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a touto 
smlouvou, nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
se zdůvodněním zhotoviteli k doplnění, opravě či novému vystavení. V takovém případě 
není objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky a lhůta splatnosti v celé sjednané 
délce začne plynout až dnem doručení faktury obsahující všechny náležitosti dle této 
smlouvy objednateli.

VI. Doba plnění

1. Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
Předání díla (dle článku III. odst. 1, 5 a 6): do 15.11. 2019
Vyklizení staveniště: do 7 dní od předání díla objednateli

2. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:

a) Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.
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b) Vznikne-li zpoždění s realizací související investice obce Slapy, spočívající v realizaci 
tlakové kanalizační soustavy mezi hranicí pozemku ČOV (čerpací stanicí) a napojením 
na ČOV obce Slapy. Tato související investice bude zrealizována nejpozději do 15.10. 
2019. Pokud bude zřejmé, že související investice obce Slapy nebude dokončena ani 
do 30. 11. 2019, bude realizace díla přerušena a zhotovitel bude moci fakturovat 
řádně zdokladovanou a provedenou část díla. Termín dokončení díla bude dohodnut 
smluvními stranami po ukončení související investice.

c) V případě nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám 
uvedeným v technologických postupech. Mezní hodnoty klimatických podmínek 
specifikuje zhotovitel do stavebního deníku a odsouhlasí objednatel.

d) Při dodatečných požadavcích objednatele na stavební úpravy. Přičemž za dodatečný 
požadavek je považován pouze takový, u kterého je za všech okolností zřejmé, že jej 
zhotovitel nemohl předvídat při podání nabídky, a který není vynucen okolnostmi 
nebo stavebními postupy nebo použitými materiály, jejichž volbu ovlivnil zhotovitel.

e) Při změně projektové dokumentace, která má za následek zvýšení pracnosti nebo 
dodatečné objednávky materiálu. Za změnu projektové dokumentace mající za 
následek prodloužení termínu dokončení není považována zejména taková, která má 
pouze upřesňující nebo zjednodušující charakter nebo taková, která vznikne na 
základě požadavku zhotovitele nebo taková, která je vynucena volbou materiálu 
s kratší dodací lhůtou.

3. Ve všech ustanoveních této smlouvy, kde je lhůta plnění stanovena počtem dnů, a není 
výslovně uvedeno, že se jedná o pracovní dny, je třeba počítat kalendářní dny.

VII. Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je zpracovaná společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 
v 12/2018 s názvem Přestavlky Skalice - Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKÚ jako prováděcí 
projektová dokumentace.

Vlil. Ujednání o provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na jeho pozemku prosté právních í faktických vad 
a práv třetích osob.

2. Dohodnutý termín vyklizení staveniště nesmí být překročen bez výslovného souhlasu 
objednatele. Objednatel je po tomto termínu oprávněn staveniště vyklidit na náklady 
zhotovitele a tuto částku započíst oproti dosud neuhrazeným pohledávkám vůči 
zhotoviteli.

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho a přenechaných 
inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 
jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti 
s porušením tohoto ustanovení.

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré platné české právní předpisy a 
technické normy, zejména všechny bezpečnostní předpisy. Zhotovitel rovněž zodpovídá za
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to, že práce podle této smlouvy budou prováděny pouze řádně proškolenými a poučenými 
pracovníky, a to ať už jde o pracovníky vlastní nebo pracovníky jiných subjektů, kteří se na 
zhotovení budou podílet. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž 
dojde v důsledku toho, že zhotovitel poruší jakýmkoliv způsobem toto ustanovení, nese 
zhotovitel v plném rozsahu.

5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem plnění, je oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel tyto závady odstranil a dílo provedl řádným způsobem. 
Odstranění závad provede zhotovitel na své náklady. Jestliže zhotovitel neodstraní tyto 
závady ani v přiměřené lhůtě a postup zhotovitele by jednoznačně vedl k podstatnému 
porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

6. Jestliže zhotovitel nebude schopen nebo ochoten odstranit vady, nebo nesplní dohodnutý 
termín, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad u jiného subjektu a zhotoviteli 
vznikne povinnost zaplatit objednateli veškeré prokazatelné náklady a výlohy stím 
spojené.

7. Zhotovitel zodpovídá za škody na nemovitosti, které způsobí svou činností nebo nečinností 
sám nebo s ním spolupracující subjekt, s nímž provádí stavební práce podle této smlouvy, 
a je povinen tyto škody objednateli nahradit, a to především uvedením v předešlý stav, 
přičemž tyto práce nebudou považovány za vícepráce a ani neovlivní termín předání díla.

8. Jestliže bude zhotoviteli část díla provádět jiná osoba (dále subdodavatel), pak je 
odpovědnost zhotovitele za tyto části díla stejná, jako by je prováděl sám.

9. Střežení staveniště zajišťuje zhotovitel. V areálu ČOV není objednatelem zajištěna trvalá 
přítomnost jeho zaměstnanců. V případě krizových situací a mimořádných událostí je 
zhotovitel povinen informovat kontaktní osoby objednatele a dále se pak řídit jeho pokyny.

10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a účinných 
prováděcích předpisů. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nepovažují se zápisy ve 
stavebním deníku za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případného 
smluvního dodatku.

11. Práce, jejichž kontrola je možná pouze před tím, než budou zakryty nebo učiněny 
nepřístupnými, budou zhotovitelem specifikovány ve stavebním deníku. Ke kontrole vyzve 
zhotovitel objednatele zápisem ve stavebním deníku a e-mailem 2 pracovní dny předem. 
Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, má se za to, že objednatel nemá výhrady proti 
provedení práce a zhotovitel může tyto práce zakrýt.

12. Konání kontrolních dnů oznámí objednatel ve stavebním deníku. Autorský dozor zajišťuje 
objednatel prostřednictvím společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o..

13. Vyskytne-li se v průběhu realizace díla nezbytnost provedení dalších dodatečných prací, 
budou realizovány na základě předložených a oboustranně písemně odsouhlasených 
změnových listů. Nedojde-li k písemnému odsouhlasení změnových listů ani do 10 dnů po
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jejich předložení objednateli a zhotovitel bez dodatečných prací, které jsou předmětem 
takového změnového listu, nemůže prokazatelně pokračovat v realizaci díla, má právo 
zhotovitel od smlouvy odstoupit. Odsouhlasený změnový list je závazná objednávka. 
Objednateli přísluší právo rozhodování o realizaci takové změny a její formě. Na konci 
stavby bude vytvořen dodatek k této smlouvě s bilancí všech změnových listů. Tyto změny 
rozsahu prací budou oceněny položkovým rozpočtem dle položkového rozpočtu z nabídky 
zhotovitele dle přílohy č. 1 nebo dle aktuálního ceníku rozpočtových prací. Do doby 
podpisu dodatku ke smlouvě je tento zápis považován za objednávku objednatele 
k realizaci těchto prací a objednatel se zavazuje je uhradit na základě faktury vystavené 
zhotovitelem po jejich provedení a po uzavření dodatku ke smlouvě.

14. V případě zjištění vad projektové dokumentace v průběhu realizace prací nebo po jejich 
ukončení, je objednatel povinen hradit tímto vzniklé vícepráce pouze pokud vícepracím 
nemohlo být předejito ze strany zhotovitele ani s vynaložením odborné péče.

15. Nejpozději 7 dní před termínem předání díla se objednatel zúčastní na výzvu zhotovitele 
tzv. „předpřejímacího" řízení, při kterém označí případné vady díla.

16. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla mezi 
zhotovitelem a objednatelem.

17. Kvalifikace pracovníků zhotovitele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci 
zhotovitele resp. jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Toto platí zejména pro 
provádění odborných prací podle zvláštních právních předpisů, např. osoba zajišťující 
odborné vedení provádění stavby („stavbyvedoucí"), osoba provádějící vytyčení stavby a 
zaměření skutečného stavu (geodetické práce), apod. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

18. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) 
jakoukoliv osobu na stavbě se vztahem ke zhotoviteli, která si počíná tak, že to ohrožuje 
bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických 
či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření 
podrobit příslušnému testu).

IX. Použité materiály a výrobky

1. Veškeré věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

2. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné 
údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost 
a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost 
při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu 
proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
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3. Veškeré materiály, výrobky, technická a technologická zařízení, stroje a zařízení budou 
nové, dosud nepoužité.

4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál nebo 
výrobek, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s 
tím spojené nese zhotovitel.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály nebo výrobky, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné 
podle příslušných předpisů.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 
resp. závěrečné kontrolní zkoušky podle stavebního povolení soubor certifikátů, čí jiných 
průvodních dokladů rozhodujících materiálů a výrobků užitých ke splnění díla.

X. Pojištění zhotovitele a díla

1. Pojištění zhotovitele - odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel 
prohlašuje, že má ke dni uzavření smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti s jeho činností s pojistným plněním nejméně ve výši 3 mil. Kč se 
spoluúčastí nejvýše 200 tis. Kč. Přílohou č.3 smlouvy bude kopie pojistné smlouvy nebo 
doklad o jejím uzavření a její účinnosti. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po 
celou dobu závazkového vztahu založeného touto smlouvou. Zhotovitel je povinen na 
žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah svého pojištění. Porušení jakékoli povinnosti 
uvedené v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

2. Pojištění díla - stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, technologických zařízeních a na zařízení staveniště z těchto příčin:

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu,

b) záplavou, povodní, vichřicí, deštěm, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal 
nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo 
námrazy,

c) pádem pojištěné věci, nárazem,
d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 

nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

Pojistná hodnota je ve výši nejméně 3 mil. Kč se spoluúčastní nejvýše 100 tis. Kč. Pojištění 
bude uzavřeno po dobu trvání stavby. Pojistné plnění ze stavebně montážního pojištění 
bude vinkulováno ve prospěch objednatele. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen 
předložit objednateli nejpozději do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo. Účinnost pojištění 
bude nejpozději k datu zahájení stavby. Nepředložení dokladů zhotovitelem o stavebně
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montážním pojištění díla objednateli ani v dodatečné přiměřené ihůtě je porušením 
smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

XI. Předání díla

Záměr předat dílo dokončené v souladu s článkem III. odst. 1, 5 a 6 dle této smlouvy 
oznámí zhotovitel objednateli ve stavebním deníku a to 7 dnů předem.

Při předání dokončeného díla bez vad a nedodělků zhotovitel vyhotoví zápis o předání a 
převzetí díla. Oboustranným podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. 
Nepřevzetí díla objednatelem z důvodů nezaviněných zhotovitelem není prodlením 
zhotovitele.

3. K předání a převzetí díla připraví zhotovitel i všechny revizní zprávy, prohlášení o shodě, o 
provedených zkouškách, záruční listy, provozní řád a návody k použití.

XII. Jakost díla, záruka

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu 
a parametrech stanovených touto smlouvou a nestanovuje-li tato smlouva jinak rovněž 
v rozsahu a parametrech příslušných ČSN, EN a/nebo ISO.

2. Smluvní strany se dohodly na záruční době za dílo v délce 60 měsíců od protokolárního 
předání předmětu díla s výjimkou materiálů s delší dobou záruky, pro kterou platí záruka 
garantovaná výrobcem a s výjimkou technologických strojních celků, u kterých se smluvní 
strany dohodly na záruční době v délce 36 měsíců. Kopie záručních listů předá zhotovitel 
objednateli při předání díla včetně jejich seznamu a určení záruční doby.

3. Uvedené záruky se netýkají předmětů běžného použití, jejichž opravy a výměny jsou 
záležitostí řádné údržby dle návodů předaných zhotovitelem. Podmínkou pro dodržení 
záruky je kvalifikovaná obsluha a údržba předmětu díla. Neodborná nebo chybná obsluha, 
jakož i zásahy provedené objednatelem nebo třetí osobou, zbavují zhotovitele záruční 
povinnosti.

4. Objednatel je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit 
vadu zhotoviteli na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., e-mailem 
ekomonitor<S>ekomonitor.cz nebo telefonicky +420 469 682 303-5.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení upozornění 
objednatele odstranit zjištěné vady s výjimkou havárie čerpací stanice, pokud objednatel 
nestanoví jinak. Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady ve stanoveném termínu, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Havárie čerpací stanice, 
spočívající v nefunkčnosti čerpání splaškových vod do kanalizační soustavy obce Slapy, 
bude odstraněna do 24 hodin od nahlášení havárie objednatelem.
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XIII. Smluvní sankce a cenové ujednání

1. Pro případ nedodržení ustanovení článku VI. odst. 1 této smlouvy o dílo (termín předání a 
převzetí díla) smluvní strany sjednávají slevu z celkové ceny díla ve výši 0,75 % ceny díla 
(bez DPH) za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 25 % ceny díla bez DPH.

2. Pro případ prodlení s odstraněním vady v záruční době bude se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 500 Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, 
a za každý i započatý den prodlení s odstraněním této vady.

3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním havárie čerpací stanice se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 10 tis. Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Zhotovitel souhlasí stím, že uplatnění práva na smluvní pokutu nebrání objednateli 
požadovat náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta a to v celém rozsahu způsobené újmy.

5. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní 
pokuty zhotoviteli.

6. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením víády č. 351/2013 Sb.

XIV. Důvěrné informace a duševní vlastnictví

1. Veškeré informace, s nimiž se zhotovitel seznámí v průběhu provádění díla, jsou 
považovány za důvěrné, pokud budou takto objednatelem označeny, a nesmějí být 
sdělovány jiným třetím osobám. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než 
k provádění díla podle této smlouvy a projektové dokumentace.

2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou veřejně přístupné nebo 
známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost 
nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti, nebo jsou poskytnuty 
smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovování díla, která má právo 
s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

3. Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek 
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a upiatní-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své 
náklady vypořádání majetkových důsledků.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zákon anebo tato smlouva stanoví právo objednatele odstoupit od smlouvy, 
rozumí se tím, že objednatel má na výběr, zda odstoupí od této smlouvy jako celku anebo 
pouze ohledně jím určeného dílčího plnění (a to i převzatého anebo takového, které se

10



má uskutečnit teprve v budoucnu). V případě, že zákon anebo tato smlouva stanoví právo 
zhotovitele odstoupit od smlouvy, rozumí se tím, že zhotovitel má právo odstoupit pouze 
ohledně dílčího plnění, které se má uskutečnit teprve v budoucnu.

2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:
a) prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoli termínu uvedeného v článku VI. odst. 

1 delším než 14 dní, vyjma prodlení z důvodů prokazatelně ležících na straně 
objednatele nebo z důvodu vyšší moci;

b) prodlení zhotovitele s odstraněním vady prováděného díla delším než 14 dní;
c) nepředložení dokladů zhotovitele objednateli o pojištění odpovědnosti za škodu 

ani v dodatečné přiměřené Ihůtě
d) neplnění podmínek uvedených v platném stavebním povolení.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od 
smlouvy jedné smluvní strany druhé smluvní straně.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou očíslovaných písemných dodatků odsouhlasených 
oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Po podpisu dva 
stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3. Není-li touto smlouvou výslovně upraveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami 
ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dalšími 
obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.

4. Smluvní strany se zavazují chovat se tak, aby nepoškodily dobré jméno a oprávněné zájmy 
druhé strany.

5. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem 
dosáhnout smírného řešení.

6. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude řešen soudně. Příslušným soudem 
je soud v Praze.

7. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejich výslovných 
ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní praxe či 
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných 
obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.

8. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této 
smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto 
mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského
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zákoníku.

10. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech 
jejích příloh a případných dodatků na internetových stránkách objednatele, na 
elektronickém tržišti a na profilu zadavatele s nepřetržitým dálkovým přístupem.

11. Zhotovitel 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 povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

12. Obě strany prohlašují, že znění této smlouvy je skutečným projevem jejich pravé a 
svobodné vůle a na důkaz dohody o celém obsahu smlouvy připojují své podpisy.

13. Přílohy. Níže je uvedený seznam příloh této Smlouvy:

Č. 1 Oceněný soupis prací a dodávek {nabídka zhotovitele)
Č. 2 Projektová dokumentace potvrzená objednatelem a zhotovitelem 
Č. 3 Kopie pojistné smlouvy

0 5 -08- 2019
V Praze dne V Chrudimi dne

Objednatel:

PhDr. Radek Haubert 
vrchní ředitel správní sekce

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad

Zhotovitel:

Vodní zdrr

1 IJlUVJf 1’ — V,

tel.: 469 682 31 
IČ: 150 53 69;

sp<
PÍSťovy 820,

Mgr. Pavel Vančura jupil
jednateli

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
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19.02.2019

Kód:

Stavba:

JK50:
Místo:

Objednatel:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
721317041

Přestavlky - Skalice - Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKÚ

Zhotovitel:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Oatum:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

15053695 
CZ15053695

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

21,00%
15,00%

ze
ze

1 284 774,93 
0,00

Projektant

Datum a podpis: 

Objednavatel

Razítko

Datum a podpis: Razítko

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

PiiVovy 820.537íl] 
tel. 469 682 3O3-,
IČ: 160 53 695 I

1 284 774,93 
0,00

1 284 774,93

269 802,74 
0,00

1 554 577,67

Razítko

Datum a podpis: /V S
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY í

Kód: 721317041

Stavba: Přestavlky - Skalice - Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKÚ

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Datum: tfft

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH (CZK]

1) Náklady z rozpočtů 1 284 774,93 1 554 577,67
RSO1 Strojní část 444 424,00 537 753,04
PS02 Provozní elektroinstalace 192 700,00 233 167,00

SO01 Rekonstrukce mechanického předčištění 20 416,50 24 703,97

S002 Čerpací stanice 359 190,48 434 620,48
S003 Spojovací potrubí 183 043,95 221 483,18
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 85 000,00 102 850,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastni 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 284 774,93 1 554 577,67
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19.02.2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přestavlky - Skalice - Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKŮ

Objekt: PSO1 - Strojní část

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

15053695
CZ15O53695

Náklady 2 rozpočtu 
Ostatní náklady

444 424,00 
0,00

Cena bez DPH 444 424,00

DPH základní 
snížená

21,00% ze
15,00% ze

444 424,00 
0,00

93 329,04 
0,00

Cena s DPH v CZK 537 753,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

útnumtor 
o- L o
Chru lííi lil
469 M2 310

CZ15041694

Datum a podpis: S-) s Razítko

Pistovy K20, 537 Ol 
tel 46P 6S2 303-5 fit 
ÍČ 150 53 694 Dlí

Datum a podpis: Razítko

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba; Přestavlky 5kalice - Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKÚ

Objekt: PSO1 - Strojní část

Místo: Datum: 19.02.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r, o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 444 424,00

M - Práce a dodávky M 444 424,00
23-M - Montáže potrubí 173 914,00

35-M * Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zar. 270 510,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 444 424,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel
Zhotovitel:

Přestavlky Skalice - Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKU

PS01 - Strojní část

Datum: 19.02.2019

Projektant:
Zpracovatel:Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 444 424,00

M - Práce a dodávky M 444 424,00
23-M - Montáže potrubí 173 914,00

5 K 230030003
Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 10 
kg do 25 kg kus 6,000 158,00 948,00

13 M SfOO
Šoupátko uzavírací deskové mezlpřirubové s 
ručním kolem DN 100 PN 10 kus 2.000 6 275,00 12 550,00

36 M MJQ
Masnetoinduktlvni průtokoměr DN 50 ■ dodávka 
MaR kus 1,000 1,00 1,00

12 M sso Šoupátko uzavírací deskové mezlpňrubové s 
ručním kolem DN 80 PN 16 kus 3,000 5 630,00 16 890,00

6 K 230030004
Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 25 
kg do 50 kg kus 2,000 306,00 616,00

14 M 2X80 Zpětná klopko kulová přírubová DN 80 PN 16 kus 2,000 4 630,00 9 260,00

37 K 230032027 Montáž přírubových spojů do PN 16 PN 50 kus 1,000 75,00 75,00

38 M PSD50 Přírubový spoj dlouhý nerez DN 50 PN 16 kus 1,000 568,00 568,00

7 K 230032029 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 kus 11,000 68,00 748,00

15 M PSK8O Přírubový spoj krátký nerez DN 80 PN 16 kus 8,000 1 012,00 8 096,00

16 M PSDBO Přírubový spoj dlouhý nerez DN 80 PN 16 kus 3,000 1 185,00 3 555,00

8 K 230032030 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100 kus 4,000 110,00 440,00

17 M PSK100 Přírubový spoj krátký nerez DN 100 PN 10 kus 2,000 1 062,00 2 124,00

18 M PSD 100 Přírubový spoj dlouhý nerez DN 100 PN 10 kus 2,000 1 285,00 2 570,00

9 K 230050003
Montáž uložení přišroubováním DN přes 50 do
150 mm kg 60,000 24,00 1 440,00

10 K 230050032
Zhotoveni doplňkové konstrukce z profilového 
materiálu Kg 60,000 28,00 1 680,00

19 M DMN Nerez materiál doplňkových konstrukci ks 60,000 297,00 17 820,00

35 K 230081298
Demontáž zařízení na potrubí další použiti do 10 
kg D 108 mm, tl 4,5 mm kus 12,000 440,00 5 280,00

34 K 230082067
Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 108 mm, 
tl4,5mm kus 10,000 275,00 2 750,00

33 K 230082298
Demontáž zařízeni na potrubí další použiti do
250 kg 0 10B mm, tt 4,5 mm kus 4,000 528,00 2 112,00

39 K 230140036
Montáž trubek z nerezavějící oceli tr.17 D 57 
mm, tl 2 mm m 1,000 195,00 195,00

40 A) TR50 Trubka bezešvá 17240 54x2 dl. 6000 kus 1,000 I 467,00 I 467,00

1 K 230140047
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř 17 D 89 
mm, tl 2 mm m 5,000 270,00 1 350,00

20 M TRBO Trubka bezešvá 17240 84x2 dl. 6000 kus 1,000 2 285,00 2 285,00

2 K 230140053
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř. 17 0 108 
mm, tl 2 mm m 4,000 30B.00 1 232,00

21 M 7R100 Trubka bezešvá 17240 104x2 dl. 6000 kus 1,000 2 902,00 2 902,00

41 K 230140166
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící 
oceli tr.17 D 57 mm, tl 2 mm kus 2,000 508,00 1 016,00

42 M PR50 Příruba přivařovací krk DN 50 PN 16 17 240 kus 2,000 1 532,00 3 064,00
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C2fc

3 K 230140177
Montáž trubní ditce privařovací z nerezavějící 
ocelí tř.17 D 89 mm, tl 2 mm kus 23,000 650,00 14 950a

24 M PRSO Příruba privařovací krk DN 80 PN 16 17240 kus 13,000 1 803,00 23 439,00

23 M T80/80 T-kus přivařovací 84x2 17240 kus 1,000 272,00 272,00
22 M KW 80 koleno privařovací 90’ 84x2 17240 kus 7,000 210,00 1 470,00
43 RP80/50 Redukce přivařovací 84/54 17240 kus 2,000 190,00 380.00

25 K 230140183
Montáž trubní dílce privařovací z nerezavějící 
oceli tř.17 D 108 mm, tl 2 mm kus 8,000 728,00 5 824,00

27 M PR 100 Příruba přivařovací krk DN 100 PN 10 17240 kus 6,000 2 000,00 12 000.00

26 M RP10O/80 Redukce přivařovací 104/84 17240 kus 2,000 191,00 382,00

29 K 230170002
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 
do 80 sada 2,000 2 835,00 5 670,00

30 K 230170003
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí ♦ příprava DN 
do 125 sada 2,000 3162,00 6 324,00

31 K 230170012
Tlakové zkoušky těsností potrubí * zkouška DN 
do 80 m 5,000 17,00 85,00

32 K 230170013
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 
do 125 m 4,000 21,00 84,00

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zar. 270 510,00
11 K 350120005 Montáž čerpadlo jednovřetenové DN 80 kus 2,000 5 700,00 11 400,00
28 M Poz.2 Kompletní vřetenové čerpadlo dle poz. 2 kus 2,000 129 555,00 259 110,00

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00



z Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Přestavlky - Skalice - Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKÚ

PS02 - Provozní elektroinstalace

CC-CZ:
Datum: 19.02.2019

Zhotovitel:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

192 700,00 
0,00

Cena bez DPH 192 700,00

DPH základní 
snížená

21.00% ze
15.00% ze

192 700,00 
0,00

40 467,00 
0,00

Cena s DPH v CZK 233 167,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Zhotovitel

pko 
r.o.

v 820,537 01 C 
: 682 303 5 fax 4^9 (,l

53 695 DIČ C 150

Datum a podpis: Á3 y

Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přestavlky - Skalice - Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKÚ

Objekt: PS02 - Provozní elektroinstalace

Místo: Datum:

Objednatel:
Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Projektant:
Zpracovatel.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

VP - Vícepráce

192 700,00

192 700,00 
192 700,00 

0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 192 700,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel;
Zhotovitel:

Přestavlky - Skalice • Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKÚ

PS02 - Provozní elektroinstalace

Datum: 19.02.20,9

Projektant:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 192 700,00

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

Elektroinstalační montáže a dodávky - viz. 
samostatný rozpočet1 K 210160121 kus 1,000 192 700,00

192 700,00 
192 700,00 

192 700,00

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál Montáž Montáž Cení,

1 Řídící svstém ks 1.00 41 480,00 41 480.00 0.00 41 ÍBv
2 Rozváděčová skříň oceloDlechový IP 66 ks 1,00 6 588,00 6 58B.00 0.00 6 588.,
3 Kombinovaný proudový chránič s nadproudou ks 3,00 1 855,00 5 565,00 0,00 5 565,Ol

4 SJBC-25E-3 MZ5 Kombinovaný svodič T1+T2 ks 1,00 20 122,00 20 122,00 0,00 20 122,00

5 XB5 AVM3 Sionálka do oanelu oř 22 LED 230V AC ks 2.00 17800 356.00 0.00 356.00
6 XB5 AVM4 Sionálka do oanelu or.22 LED 230V AC ks 2,00 178.00 356.00 0,00 356,00
7 XB5-AD21 Otočný ovladač - na oanei ks 3.00 215 00 645.00 0,00 645,00
8 FLH015 Tooné těleso FLH015.15W.110-250VAC ks 1,00 1 465.00 1 465.00 0,00 1 465.00
9 FLZ510/1P Termostat FLZ510/1P 230V ks 1.00 465.00 465.00 0.00 465,00
10 553482300040 Relé průmyslové mini., DIN, 4CO/7A, ks 8,00 256,00 2 048,00 0,00 2 048,00

11 ZSE-06 Soklová zásuvka tvo E Drtvod zhora i zdola ks 1.00 280.00 280.00 0.00 280,00
12 NPH-431-5 ■ Ponorný hydrostatický snímač hladinv ks 1.00 8 800.00 8 800,00 0,00 8 800.00
13 RSA 4 A bílá Řadová svorka bílá ks 12.00 15.00 180.00 0.00 180.00
14 RSA 4 A bílá Řadová svorka modrá ks 8.00 15,00 120.00 0,00 120.00
15 R5A 4 PE radová svorka zelenožlutá ks 5.00 42,00 210,00 0,00 210,00
16 Jistič IP 10AB ks 1,00 122.00 122.00 0,00 122,00
17 Jistič 1P2AB ks 1.00 390.00 39.0.00 0,00 390.00
18 PKZM0-4 Motorový SDOUštéč 9-14A ks 2.00 2 300.00 4 600,00 0,00 4 600,00
19 DILM7-10 Stykač 3P 1NO 7A 23OV AC ks 2.00 502.00 1 004,00 0.00 1 004,00
20 silový WDÍnač EATON ks 1.00 3 416.00 3 416,00 0,00 3 4.16,00
21 HRH-1/230 Spínač hladinový, 2CO, nast časová ks 2,00 1 903,00 3 806,00 0,00 3 806,00

22 <SD 04A Akumulátor záložní GSM modulu GD-04 ks 1.00 805.00 805.00 0.00 805,00
23 Zdroi naoětí 13,BV 30W ks 1.00 1 830,00 1 830,00 0,00 1 830.00
24 Maanetoindukční orútokamér bezpřirubový DN 50 ks 100 46 360.00 46 360,00 300,00 300.00 41660,00
25 LED svítidlo IP68 23OV 10W bílá ks 1.00 1 085.00 1 085,00 192.00 192,00 1 277,00

26 CYKY-J 4x16 Kabel celoplastový instalační silový s m 20,00 222,00 4 440,00 28,00 560,00 5 000,00

27 CYKY-J 4x1,5 Kabel celoplastový instalační silový s m 20,00 23,00 460,00 22,00 440,00 900,00

2B kabel D03VV-F 3x0.75/3,2 k sondám m 12.00 3000 360,00 28.00 33100 696,00
29 JYTY 3x1.5 rn 27.Q0 16,00 432-00 28,00. 756,00 1 18850
30 JšF 09110 TRUBKA DVOUPL KOPOfLEX 110mm m 6,00 8500 510,00 30.00 18P.0Q 690,00
31 Kabelová sDoika ks J.00 1 830,00 1 8.30.00 0,00 0,00 1 830,00
32 Plastová instalační lišta bílá m 12,00 280,00 3 36Q.QO 96.00 1 15250 4 512.00

33 Výkop šíře 0,3m hloubka 0,7m v zemině 3 včetně m 6,00 0,00 624,00 3 744,00 3 744,00

34 Výstražná fólie 0.5tn červená m 6,00 10.00 60.00 5,0a 30.00 90.00
35 Zkušební orovoz hod 3.00 0,00 480,00 1440.00 1 440.00
36 Zaučeni obsjuhv hod 2,00 0.00 480.00 960.00 980,00
37 Montáž hod 1600 000 480 00 7 680.Q0 7 680.00
38 Dokumentace SKP ks 1.00 0.00 3 100.00 3 100.00 3 10050

39 ReviznLtechnik hod 8.00 0.00 660.00 5 280,00 5 280.00
40 Podružný materiál 3 000,00 o.oo 3 000.00

celkem bez PPH - 16fi5Sfl -26 150 122^700



ávA KRYCÍ LIST ROZPOČTU
? „V ■?•

\ *
Stavba: Přestavlky - Skalice - Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKŮ

P «£, “F
Objekt: S001 - Rekonstrukce mechanického předčištění

'V
fy JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.02.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

20 416,50 
0,00

20 416,50 
0,00

20 416,50

4 287,47 
0,00

Cena s DPH CZK 24 703,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Datum a podpis:

Zhotovitel

■'sú)4 k20. 537 Ol 
c. Jh<Í6S2 303-5 Ta' . 
ř ,5ii5i6'i> Dl(\

azitko

y jfcVy
Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přestavlky - Skalice - Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKÚ

Objekt: S001 - Rekonstrukce mechanického předčištění

Místo: Datum: 19.02.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. Zpracovatel:

Kód • Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 20 416,50

HSV - Práce a dodávky HSV 1 930,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 930,50

PSV - Práce a dodávky PSV 18 486,00
783 - Dokončovací práce - nátěry 5 251,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 13 234,50

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 20 416,50
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ROZPOČET

/ Stavba: Přestavlky - Skalice - Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKU

Objekt: S001 - Rekonstrukce mechanického předčištění

Místo: Datum: 19.02.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 20 416,50

HSV - Práce a dodávky HSV 1 930,50
9 ’ Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 930,50

9
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při

K 952901111 .j j m2 21,450 90,00 1 930,50vysce podla2i do 4 m
3,9'5,5 21,450

PSV - Práce a dodávky PSV 18 486,00
783 - Dokončovací práce - nátěry 5 251,50

1
K 783301303 Bezoplachové odrezivěni zámečnických

konstrukci m2 13,500 50,00 675,00

1,8*2,5'2'1,5 13,500

Základní antikorozní jednonásobný
13,500 123,002 K 7833^^1201 * *polyuretanový nátěr zámečnických konstrukci m2 1 660,50

3
Kryci jednonásobný polyuretanový nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 27,000 108,00 2 916,00

13,5-2 27,000

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 13 234,50

4
Oprášeni (ometeni) podkladu v místnostech

K 784111001 výšky do 3,80 m m2 77,850 5,00 389,25

2‘3‘(3,9+5,5J+3,9*5,5
„ „ Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech

m2

77,850

77,850 37,00 2 880,455 K 784111041 , ..vysky do 3,80 m

6
„ Ošetřeni plísní napadených ploch včetně

odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m m2 77,650 56.00 4 359,60

7
Základní akryiátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 77,850 15,00 1 167,75

a Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti
K 784321031 výšky do 3,80 m m2 77,850 57,00 4 437,45

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přestavlky - Skalice - Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKÚ

Objekt: SO02 - Čerpací stanice

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19,02.2019

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

IČ:
DIČ:

15053695

CZ15053695

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

359 190,48 
0,00

Cena bez DPH 359 190,48

DPH základní 
snížená

21,00% ze
15,00% ze

359 190.4S
0,00

75 430,00 
0,00

Cena s DPH v CZK 434 620,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Vodní orojC' RKuprnoaitor 
pol. s r.tJ. !/$

Pist’ovy R 0, 537 01 Uhrudi/ 1 I 
(cl: 469 682 303 5 fax: 169 6K2 310 
IC-150 5? 695 DR1? ( 7.150536^

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: /í? V Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přestavlky • Skalice • Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKÚ

Objekt: S002 - Čerpací stanice

Místo: Datum:

Objednatel:
Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady i rozpočtu 359 190,48

HSV - Práce a dodávky HSV 356 994,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 552,00

4 - Vodorovné konstrukce 1 852,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 488,72

9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 323 299,88

997 - Přesun sutě 9 730,55

998 - Přesun hmot 3 071,45

PSV - Práce a dodávky PSV 1 415,88
783 - Dokončovací práce - nátěry 1 415,88

M - Práce a dodávky M 780,00
23-M - Montáže potrubí 780,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 359 190,48
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ROZPOČET

Stavba: Přestavlky - Skalice ■ Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKÚ

Objekt: SO02 - Čerpací stanice

Místo: Datum:

Objednatel:
Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 359 190,48

14

HSV - Práce a dodávky HSV 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 

K 358325114
Bouráni šachty, stoky kompletní nebo otvorů z 
železobetonu plochy do 4 m2

4 - Vodorovné konstrukce

20 K 454811111 Osazováni prostupů z ocelových trub PN 600

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Vytvarování dna nádrži z betonu 
mrazuvzdomého tř. C 25/30 s potěrem r 
zakřiveni 300 mm 
3,7-1*0,3

21 K 631313252

22 K

9 - Ostatní

936311111

28 X 936457111

29 M 59071067

23 K 952903112

9 K 977151125

10 K 977151128

11 K 977211111

12 K 977211191

1 K 985121122

2 K 985121911

3 K 985311115

4 K 985311911

5 K 985321111

6 K 985321911

7 X 985323111

konstrukce a práce, bourání
Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech 
z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pt otvoru 
0,25 m2
Zálivka prostupů tmely objemu do 0,01 m3 

tmel bltumenavý plastoelastlcký 
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů 
při v do 3,5 m
3,7-03,8-2,5
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200
mm do stavebních materiálů
Jádrové vrty diamantovými korunkami do 0 300
mm do stavebních materiálů
Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do
průměru výztuže 16 mm
(2,7*2+1 )*3
Příplatek k řezáni ŽB kcí za práci ve stísněném 
prostoru

Tryskáni degradovaného betonu stěn a rubu 
kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů 

2,2,7*(3,7+1)*3,7'1

4,4-3

Součet
Příplatek k tryskáni degradovaného betonu za
práci ve stísněném prostoru
29,08
Reprofllace stěn cementovými sanačními 
maltami tl 50 mm
Příplatek při reproftlacl sanačními maltami za 
práci ve stísněném prostoru

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi 
stěn, líce kteneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže 
za práce ve stísněném prostoru 
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m3 1,000 5 552,00

356 994,60 
5 552,00

5 552,00

kus 2,000 926,00

1 852,00

1 852,00

m3 1,110 12 152,00

13 488,72

13 488,72

m3

1,110

2,000 16 697,00

323 299,88

33 394,00

m3 0,015 4 660,00 72,90
litr 15,000 290,00 4350,00

m2 13.200 43,00 567,60

m

13,200

0,300 5118,00 1 535,40

m 0,300 6 797,00 2 039,10

m 19,200 1 196,00 22 963,20

m

19,200

19,200 405,00 7 776,00

m2 42,280 245,00 10 358,60

m2

29,080

13,200

42,280

29,080 125,00 3 635,00

m2

29.0B0

42,280 4 450,00 188 146,00

m2 29,080 525,00 15 267,00

m2 42,280 255,00 10 781,40

m2 29,080 85,00 2471,80

m2 42,280 385,00 16 277,B0
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8

15

16

17

18

19

24

25

26

27

13

Typ Kód Popis

42.28

MJ Množství

42,280

J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]

K 905323911
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci 
ve stísněném prostoru m2 29,080 126,00 3 664,08

997 - Přesun sutě 9 730,55

K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením 
na skládku do 1 km t 5,482 143,00 783,93

K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 54,820 12,00 657,84

5,482*10 54,820

K 997013501
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo 
mezískládku do 1 km se složením t 5,482 222,00 1 217,00

K 997013509
Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku 2KD 1 km přes 1 km
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

t 54,820 12,00 657,84

K 997013831 Stavebního odpadu směsného kód odpadu 170
904

t 5,482 1 170,00 6 413,94

998 - Přesun hmot 3 071,45

K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a 
jámy betonové monolitické v do 25 m t 12,435 247,00 3 071,45

PSV - Práce a dodávky PSV 1 415,88
783 - Dokončovací práce - nátěry 1 415,88

K 783301303
Bezoplachové odrezivěni zámečnických 
konstrukci m2 3,240 55,00 178,20

1,5’2*3‘0,6*0,6 3,240

K 7B3344201
Základní antikorozní jednonásobný 
polyuretanový nátěr zámečnických konstrukci m2 3,240 140,00 453,60

K 783347101
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr 
zámečnických konstrukci m2 6,480 121,00 784,08

M - Práce a dodávky M 780,00
23-M - Montáže potrubí 780,00

K 230081067
Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 10B mm, 
tl 4,5 mm kus 4,000 195,00 780,00

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přestavlky - Skalice • Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKÚ

Objekt: S003 - Spojovací potrubí

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.02.2019

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

IČ:
DIČ:

15053695
CZ15053695

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

183 043,95 
0,00

Cena bez DPH 183 043,95

DPH základní 
snížená

21.00% ze
15,00% ze

183 053,95
0,00

38 439,23 
0,00

Cena sDPH v CZK 221 483,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: A f Razítko 

Zhotovitel

■ zdroje Lkdmortjtůr 
>ol. s r.í. J rDÍ

1’iíiovy K2Ď. 537 01 1 hrudiAi/lI
'd K.Q í Nn03-5 fax lfi9 6HV3I0 
1C '50 51 fi<jc plč; c ?. 19053698

k
Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přestavlky - Skalice - Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKÚ

Objekt: SO03 - Spojovací potrubí

Místo: Datum:

Objednatel:
Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol, s r. o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 183 043,95

HSV - Práce a dodávky HSV 183 043,95
1 - Zemní práce 82 295,44

4 - Vodorovné konstrukce 5 108,93

8 - Trubní vedení 64 452,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 138,14

998 - Přesun hmot 10 049,44

VP • Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 183 043,95
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ROZPOČET

Stavba: Přestavlky - Skalice - Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKÚ

Objekt: S003 - Spojovací potrubí

Místo: Datum: 19.02.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol, s r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 183 043,95

HSV - Práce a dodávky HSV 183 043,95
1 - Zemni práce 82 295,44

i K 111201101
Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 
100 mm f s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 16,000 45,00 720,00

2 K 115001101 Převedeni vody potrubím DN do 100 m 6,000 260,00 1 560,00

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min hod 168,000 70,00 11 760,00

7*24 168,000

4 K 119001401
Dočasné zajištěni potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200 m 1,000 270,00 270,00

5 K 119001412
Dočasné zajištěni potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500 m 1,000 425,00 425,00

6

7

K 119001421

K 121101101

Dočasné zajištěni kabelů a kabelových trati ze 3 
volně ložených kabelů
Sejmuti omice s přemístěním na vzdálenost do 
50m

m

m3

3,000

12,8OD

218,00

34,00

654,00

435,20

1,6*(37+3)*0,2 12,800

e K 130001101
Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti 
podzemního vedeni m3 4,800 448,00 2 150,40

3*1,6*1 4,800

9 K 130901123
Bouráni kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá 
ze ŽB nebo předpjatého ručně m3 0,384 13 090,00 5 026,56

2,4*0,4*0,4 0,384

10 K 132201201
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 m3 76,640 420,00 32 IBS,80

1,3*1,6*(37-6)-12,8 76,640

11 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3 m3 25,347 26,00 659,02

84,49*0,3 25,347

15 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním m3 55,140 94,00 5183,16

76,84-17,2-4,3 55,140

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m m3 17,200 204,00 3 508,80

0,4*1’(37-6) 17,200
14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 34,400 370.00 12 728,00

17 K 181301103
Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 55,500 65,00 3 607,50

37*1,5 55,500

1b K 181951102 Úprava pláně v hormně tř. 1 až 4 se zhutněním m2 43,000 12,00 516,00

1’(37*6) 43,000

18 K 182301123
Rozprostření omice pl do 500 m2 ve svahu přes 
1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 10,500 86.00 903,00

7*1,5 10.500

4 - Vodorovné konstrukce 5 108,93

12 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,300 1 067,00 4 588,10

0,n*(37+6) 4,300
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Typ Kód

K 452311131

Popis

Podkladní desky z betonu prostého tr. C 12Z15 
otevřený výkop 
1,4*1,4*3,14*0,1/4

8 - Trubní vedení

26 K 871161141

27 M 2S613595

28 K 871241141

29 M 28613600

46 K 871355241

30 K 877161101

31 M 28615969

32 K 877161110

33 M 28615010

34 K 877161112

35 M 28611286

36 K 877161113

37 M 28615011

38 K 877241101

39 M 28615974

40 K 877241112

41 M 2B614936

42 K 879171111

47 K 891244121

48 M PRIS080

23 K 892233122

21 K 892241111

22 K 892372111

43 K 893811113

44 M 56230583

45 K 893811213

24 K 899721111

5' - Ostatní

49 K 936311111

50 K 936457111

51 M 59071067

Montáž potrubí z PElOO SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm

potrubí dvouvrstvě PE100 s 10% sisnaiřzačni 
vrstvou SDR I1 32x3,0 dl 12m

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na lupo D 90 x 8,2 mm

potrubí dvouvrstvě PElOO s 10% signalizační
vrstvou SDR 11 90x8,2 dl I2m
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé
tuhost třídy SN12 DN 200
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z
PE trub d 32
etektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 32 
Montáž etektrokolen 45* na vodovodním potrubí 
z PE trub d 32
elektrokoteno 45' PE 1OO PN 16 d 32 
Montáž elektrokolen 90" na vodovodním potrubí 
z PE trub d 32
elektrokoteno 90' PE 100 PN 16 d 32 
Montáž elektro T-kusú na vodovodním potrubí z 
PE trub d 32
elektrotvarovko T-kus rovnaramenný, PE 100, 
PN16,d32
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z 
PE trub d 90
etektrospojka SDR 11 PE 100PN 16d9O 
Montáž elektrokolen 90' na vodovodním potrubí 
z PE trub d 90
elektrokoteno 90' P£100PN16d90

Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32

Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek 
DNBO
Přírubový spoj s jištěním proti posunu PE 
potrubí DN 80/d 90 PN 16 
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 
od 40 do 70
Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 

37+30
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 
tlakových zkouškách vodou 
Osazeni vodoměmesáchty hranaté z PP 
samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 
hloubky do 1,6 m
šachto vodoměmá samonosné kruhová 1,011,5 
m
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP 
obetonované pro statické zatíženi plochy do 1,1 
m2hl do 1,6 m

Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC 

37+30

Zabetonovaní potrubí ve vynechaných otvorech 
z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 
0,25 m2
Zálivka prostupů tmely objemu do 0,01 m3 

tmel bitumenový ptastoelostlcký

998 - Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

25 K 998276101

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m3 0,154 3 382,00 520,83

0,154

M 452,00

m 37,000 45,00 1 665,00

m 40,000 36,00 1 440,00

m 30,000 114,00 3 420,00

m 36,000 232,00 8 352,00

m 5,000 543,00 2 715,00

kus 3,000 180,00 540,00

kus 3,000 85,00 255,00

kus 1,000 177,00 177,00

kus 1,000 222,00 222,00

kus 3,000 180,00 540,00

kus 3,000 210,00 630,00

kus 1,000 200,00 200,00

kus 1,000 222,00 222,00

kus 3,000 244,00 732,00

kus 3,000 247,00 741,00

kus 2,000 244,00 4B8.00

kus 2,000 635,00 1 270,00

kus 2,000 411,00 822,00

kus 1,000 462,00 462,00

kus 1,000 2 840,00 2 840,00

m 37,000 23,00 851,00

m 67,000

67,000

16,00 1 072,00

kus 2,000 6 056,00 12 112,00

kus 1,000 1 640,00 1 640,00

kus 1,000 15 672,00 15 672,00

kus 1,000 2 223,00 2 223,00

m 67,000 47,00 3 149,00

67,000

21 138,14

m3 1,000 16 697,00 16 697,00

m3
litr

0,015
15,000

6 076,00

290,00
91,14

4 350,00

10 049,44

t 40,686 247,00 10 049,44



PC Typ Kótf Půpii MJ Množství J.cena [CZK]

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

krycí list rozpočtu

Přestavlky - Skalice - Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKÚ

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Zhotovitel:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.OZ.2O19

IČ:
DIČ:

IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 85 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 85 000,00

DPH základní 
snížená

21,00% ze
15,00% ze

85 000,00 
0,00

17 850,00 
0,00

Cena s DPH v CZK 102 850,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Zhotovitel

Vod iinírtitorjc El 
spol. s r. 

Pišťovy 820, 537 01 
lei : 469 682 303 5 fax 
IC 150 53 695 DIČ

Razítko

hrudím 
469 682

II
10

.71 >053 95

Datum a podpis: Razítko

V

Strana 1 z 3 zr



REKAPITULACE ROZPOČTU
'i'-.

Stavba: Přestavlky ■ Skalice - Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKÚ

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 19,02.2019

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Vodní zdroje Ekomonitor spol, s r. o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 85 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 85 000,00
VRN1 • Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00
VRN3 • Zařízení staveniště 40 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 85 000,00
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ROZPOČET

5tavba: Přestavlky - Skalice - Rekonstrukce ČOV pro ŠS NKÚ

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 19.02.2019

Objednatel:
Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 85 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 K 013294000 Ostatní dokumentace provozní řád kus 1,000 20 000,00

85 000,00
20 000,00 

20 000,00

VRN3 • Zařízení staveniště
1 K 030001000 Zařízeni staveniště 1,000 40 000,00

40 000,00 
40 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost
3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost 1,000 15 000,00

15 000,00 
15 000,00

VRN7 • Provozní vlivy
2 K 070001000 Provozní vlivy 1,000 10 000,00

10 000,00 
10 000,00

VP - Vícepráce
K

0,00
0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00



Rekonstrukce ČOV Přestavlky ~ Skalice pra SS NKÚ v Přestavlkách u Slap

Příloha č. 2:

Projektová dokumentace





Pojistná smlouva 
č.8059823117

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458
PSČ 532 18
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 
(dále jen pojistitel)
tel.: 800 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj cz

pojistitele zastupuje: Ivana Trunečková

a

Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
se sídlem / místem podnikáni Pišťovy 820
53701, CHRUDIM lil

IČO: 15053695
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036 
(dále jen pojistnlk)

uzavírají
tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonfk, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen .občanský zákoník*).



Číslo pojistné smlouvy: 8059823117

Článek I. 
Úvodní ustanovení

1. Nedílnou součásti pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen 
"VPP OC 2014") stejné jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.

2. Nenf-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních 
sjednaných touto pojistnou smlouvou:

a) v jakémkoliv pojištěni majícím charakter pojištěni věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci Či jiného 
majetku, na něž se pojištěni sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištěni,

b) ve všech ostatních pojištěních:

Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
PiŠfovy820
53701, CHRUDIM III
IČO: 15053695

Pokud jsou některá pojištěni sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tito uvedeni u konkrétního 
předmětu pojištění.

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních 
sjednaných touto pojistnou smlouvou:
a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
b) pojistnik v pojištěni cizího pojistného nebezpečí, splnf-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.

4. - Nenl-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištěni sjednaná
touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 01.09.2015 00:00 hodin
Konec pojištění: Pojištěni se sjednává na dobu neurčitou.

Článek II.
Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah

1. Pojištění odpovědnosti za újmu
V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištěni řidl také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní 
Část Pojištěni odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP OOP 2014"), které jsou 
nedílnou součásti a přílohou této pojistné smlouvy. r
Dále se toto pojištěni řidl také Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečeni proti odcizeni DPP PZK 
2014 (dále jen .DPP PZK 2014“) a Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečeni přepravovaného 
nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které tvoři také přílohu této pojistné smlouvy.
Pro účely pojištěni odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistnik 
výslovně sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014:
• Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem .věc“, .pojištěná věc“, .předmět pojištěni* nebo 

jiný pojem s obdobným významem, mini se jtm pro účely pojištěni odpovědnosti za újmu sjednaného tímto 
odstavcem pojistné smlouvy věc, na které vznikla újma, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.

• Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojpm .odcizeni věci krádeži vloupáním nebo 
loupežným přepadením“, .odcizeni předmětu pojištěni krádeži'vloupáním nebo loupežným přepadením*, 
.pojistná událost spočívajíc! v odcizeni věci krádeži vloupáním nebo loupežným přepadením* nebo jiný pojem 
s obdobným významem, mini se Jim pro účely pojištěni odpovědnosti za újmu sjednaného tfmto odstavcem 
pojistné smlouvy pojistná událost spočívajíc! v odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou poškozenému na 
věci jejím odcizením krádeži vloupáním nebo loupežným přepadením.

• Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem .místo pojištěni“ nebo jiný pojem s obdobným 
významem, mini se jím pro účely pojištěni odpovědnosti za újmu sjednaného timto odstavcem pojistné 
smlouvy místo, kde jsou užívané nebo převzaté věd uloženy (skladovány).

• Všechna ustanoveni DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014 budou pro účely pojištěni odpovědnosti za újmu 
sjednaného timto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu, že pojištěni sjednané tímto 
odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za újmu.
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rozsah pojištění

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plněni ve výši 50.000.000,- Kč je horní hranici 
pojistného plněni pojistitele ze všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za újmu sjednaných touto 
pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2014 za jednu pojistnou událost.

Pojištěni odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu
Pojištěni odpovědnosti za újmu se sjednává pro připad právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného 
za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

Kmttp^iúeWplňSoQWIS územní rozseti pojištění ^aawsfiar’
50 000 000 Kč České republika 100 000 Kč

Z pojištěni odpovědnosti za újmu z činnosti touto PS budou vyloučeny všechny zakázky, kdy jejich součet LPP s 
LPP hlavni PS překročí 150.000.000,- Kč.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
V souladu s čl. II odst 2. písm. a) VPP ODP 2014 6e ujednává, že se pojištěni vztahuje na právním předpisem 
stanovenou odpovědnost pojištěného za:
a) majetkovou újmu způsobenou jinému na věd nebo na zvířeti nebo
b) újmu způsobenou člověku na zdrávi nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočívající v duševních 

útrapách při ublíženi na zdrávi či usmrceni
c) následnou finanční újmu
způsobenou vadou výrobku.

Kmit p<^»tnétíojj<ňéňi{Kč) územnírozetópójtštěhí spoluúčast
2 000 000 KČ Česká republika 5 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za čistou finanční újmu
V souladu s čl. II odst 3. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištěni vztahuje na právním předpisem 
stanovenou odpovědnost pojištěného za čistou finanční újmu, kromě schodku na svěřených finančních 
hodnotách, újmy vzniklé v příčinná souvislosti s obchodováním s cennými papiiy nebo újmy vzniklé v příčinné 
souvislosti s rozhodnutím orgánu obchodní korporace.

ftmftpolistniiíiožk>šnf (KČ) územní rSwBipcílčíéflí;. ■pohjógasf
500000 Kč Česká renubtika 50 000 Kč

Pojištění odpovědnost] za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem 
závazku pojištěného
V souladu s a. II odst 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištěni se vztahuje i na právním předpisem 
stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví 
pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je uživá z jiného právního důvodu. Toto pojištěni se 
nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v uživáni - motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V souladu s a. II odst 2. písm. c) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištěni se vztahuje i na právním předpisem 
stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzat a které 
máji být předmětem jeho závazku.

■ **
V připadá vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištěni odpovědnosti za újmu dle a. II odst. 2. písm. b) a c) 
VPP ODP 2014 a spočívajíc! v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozenému na věd jejím 
odcizením, nebo odcizením součásti věd, krádeži nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením 
jinou osobou, poskytne pojistitel pojistné plněni podle rozsahu pojištěni sjednaného touto pojistnou smlouvou, 
avšak maximálně do výše limitů pojistného plněni, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečeni uvedeny v DPP 
PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečeni 
uzamčeného mista pojištěni, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.
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limit pojistného plnění (Kč) územní rozsah pojištění spoluúčast
100 000 KČ Česká republika 3 000 Kč

Pojištěni odpovědnosti za nemajetkovou újmu
V souladu s čl. II odst. 3. plsm. b) VPP ODP 2014 se ujednává pojištěni nemajetkové újmy způsobené 
neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka a z nich vyplývajíc! peněžitou náhradu 
nemajetkové újmy. Územní rozsah pojištěni dle předchozí věty je shodný s územním rozsahem pojištěni 
dohodnutým v této pojistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti za újmu.

limit pojistného plnění (Kč) spoluúčast
2 000 000 Kč 10000 Kč

Článek III.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit 
pojistiteli na tel.: 800100 777 nebo na http://www.csobpoj.cz nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor klientského centra
Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice

Článek IV.
Pojistné

Pojistitel a pojistnik sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným 
běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

1. Pojištěni odpovědnosti za újmu 133 639 KČ 133639 Kč
Součet 133 639 Kč 133 639 Kč

Pojistné - pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné obdob! v délce 1 
pojistného roku nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, kleté je u takového pojištěni 
rovno pojistné době

Roční pojistné = pojistné za všechna pojištěni sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 
pojistného roku

Splátkový kalendář
Placení pojistného za všechna pojištěni sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 01.09.2016 00:00 hodin řídí 
následujícím splátkovým kalendářem:

Pojistnik je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum spOtky pofbtného ^ptéttšřpS^stnéhó
01.102015 133639 Kč

Pojistné poukáže pojistnik na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, 
čislo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. &., 
konstantní symbol 3558,
variabilní symbol 8059823117.
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Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.
Případný rozdíl mezí součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši 
jde na vrub pojistitele.

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujících dnech a měsících splatností (dd.mm.); 
01.09.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího 
pojistného období.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Ivana Trunečková, telefon: 776310513, email: ivana.truneckova@obchod.csobpoj.cz

1. Pojistnik uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli následující souhlasy:

a) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve zněni 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o 
změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, 
respektive souhlas s využíváním rodného čísla.

b) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve zněni 
pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů za účelem provozováni pojišťovací 
činnosti, činnosti souvisejících s pojišťovací činnosti, zajišťovacl činností.

c) V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti 
a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společností}, ve zněni pozdějších 
předpisů, souhlas k využiti podrobností elektronického kontaktu za účelem šířeni obchodních sdělení.

d) V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona Č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve zněni pozdějších 
předpisů, souhlas s poskytnutím informaci týkajících se pojištěni určeným subjektům.

Pojistnlk byl pojistitelem informován o účelu zpracování osobních údajů, výčtu zpracovávaných osobních 
údajů, identifikaci správce a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. 
Tyto informace jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele, které jsou nedílnou součástí 
této pojistné smlouvy.

Pojistnik uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli v souladu s ustanovením § 441 a násl. 
občanského zákoníku, pihou moc k tomu, aby ho zastupoval, jeho jménem právně jednal a tam, kde mu 
obecně závazné právní předpisy takové právo poskytují, aby jeho jménem požadoval jakékoliv informace od 
orgánů veřejné moci (např. orgánů činných v trestním řízení, správních orgánů apod.) nebo od jakýchkoliv 
třetích fyzických či právnických osob (např. zdravotních pojišťoven) nebo aby jeho jménem u zmíněných 
orgánů a fyzických či právnických osob nahlížel do spisů těmito orgány či osobami vedenými a činil si z nich 
výpisy či opisy.

2. Pojistnik prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami 
pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvý potvrzuje jejich 
převzetí. Dále pojistnlk potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi 
vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvlášť uvedenými v dokumentu „Sdělení informaci pojistitelem 
zájemci o pojištění', která by mohía být považována za ustanoveni neočekávaná ve smyslu § 1753 
občanského zákoníku, a souhlasí s nimi. Pojistnik také prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy 
pojistitele ve smyslu ustanoveni § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé.

3. Pojistnik čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně
existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně
naplněna některá z níže uvedených skutečnosti jeho pojistný zájpm dokládající:*
a) Majetek, Jehož se má pojištění týkat, je

• ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění čí řádné, poctivé a pravé držbě 
pojistníka;

• sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizim věcem 
(např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);

• sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistnik oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce Či 
svěřenský správce apod.);

• ppjistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
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* pojistnlkem převzat za účelem splněni jeho závazku;
* ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistnikovi;
* ve vlastnictví čl spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistnik členem či společníkem, členem jejího 

orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
* ve vlastnictví či spoluvlastnictví členě čt společníků pojistnika, členů jeho orgánů nebo toho, kdo 

pojistnlka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
* určen k zajištěni dluhu pojistnlka nebo dluhu, jehož je pojistnik věřitelem;
* součásti majetkové podstaty (je-li pojistnlkem insolvenčnf správce jednajíc! na účet dlužníka) nebo

* ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistnika pořídily.

b) Finanční ztráty, jichž se má pojištěni týkat, hrozí

* pojistnikovi;

* osobě blizké pojistnikovi;
» právnické osobě, jejíž je pojistnik členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tlm, kdo 

právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
* členům či společníkům pojistnika, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistnika podstatně ovlivňuje na 

základě dohody Či jiné skutečnosti.

c, Sjednávané pojištěni odpovědnosti
* je pojištěním pojistnlkovy odpovědnosti za újmu;
* je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistnikovi;
* je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojistnikovi (např. pojištěni 

odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistnikovi, coby zaměstnavateli);

* je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejfž je pojistnik členem či společníkem, členem 
jejího orgánu nebo tfm, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné 
skutečnosti;

* je pojištěním odpovědnosti za újmu členů a společníků pojistnika, členů jeho orgánů nebo toho, kdo 
pojistnika podstatně ovlivňuje na základě dohody 6 jiné skutečnosti nebo

* je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se pn plněni závazku pojistnika zavázala provést 
určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistnlka).

4. Vznikne-li v jakémkoliv pojištěni věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom 
mfstě pojištěni pojistná událost na vlče pojištěných předmětech pojištěni působením jednoho pojistného 
nebezpečí, podili se oprávněná osoba na pojistném plněni pouze jednou, a to nejvyššf ze spoluúčasti 
sjednaných pro pojištěni, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu 
výhodnější podílet se na pojistném plněni všemf dohodnutými spoluúčastmi.

5. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednáni této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou 
součásti, pojistitel a pojistnik výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikáte) (ať fyzická nebo právnická 
osoba), pak se všechna pojištěni věd či staveb (nenl-li stavba samostatnou věd, ale jen seučástl jiné věd) 
sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahuji pouze a jen na ty pojištěné věd či stavby, které jako majetek 
pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součásti obchodního závodu pojištěného 
podnikatele ve smyslu ustanoveni § 502 občanského zákoníku. Toto ustanoveni se však nepoužije pro 
pojištěni přepravovaných věci sjednané dle VPP HA 2014.

6. Pojistná smlouva a ji sjednaná pojištěni se řidl českým právním řádem.

7. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 7

8. Přílohy; '
1) Potvrzeni akceptace pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou podnikánfm právnických osob a 

odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb
2) Výpis z obchodního rejstříku
3) DPP PZK 2014
4) DPP PZN 2014 
5, VPP OC 2014 
6) VPP ODP 2014

Strana 6 (z celkem stran 7)



Číslo pojistné smlouvy: 8059823117
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Splátkový kalendář k pojistné smlouvě 
č.8059823117

Tento Gplátkový kalendář upravuje splátky pojistného za pojištěni dle výše uvedené pojistné smlouvy na 
pojistné obdob! nebo na pojistnou dobu od 01.09.2015 00:00 hodin do 01.09.2016 00:00 hodin.

Pojistnik je povinen platit pojistné v následujících terminech a splátkách:

Datum splátky pojistného Splátka pojistného
01.10.2015 133 639 Kč

Pojistné poukáže pojistnik na účet ČSOB Pojišťovny, a. s , člena holdingu ČSOB, 
číslo 180135112/0300 u československé obchodní banky, a. s., 
konstantní symbol 3558,
variabilní symbol 8059823117.

V Chrudimi dne: 28.8.2015

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsáni na účet ČSOB Pojišfovny,.a.-s77Elena holdingu ČSOB.

.............
razítko a podpis pojistitele

i



2.

SOB Popstovna Předsmluvní dokument
Informace pojišťovacího zprostředkovatele pro klienta, záznam požadavků a potřeb klienta souvisejících se 
sjednávaným pojištěním a důvody pro doporučení pojišťovacího zprostředkovatele
(dle ustanovení § 21 zákona č. 38/2004 Sb , o pojišiovacícb zprostředkovate cli a samostatných IkvtdálDtecfi pojistných událostí a o 2měně živnostenského 
zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích e likvidátorech pojistných události), ve zněni pozdějších předpisů Zdáte taká jen zákon č. 38/2004 Sb./)

Zaznamenání požadavků zájemce o pojištění pro splnění upozorňovací povinnosti pojistitele
(die ustanovení § 2700 zákona č. 09/2012 Sb.. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ■'dálo taká jen .zákon ů. 09/2012 Sb.'/)

Údaje o pojišťovacfrn zprostředkovateli 1 (pojišťovací zprostředkovatel, dále taká jen ,PZ‘):
Z

1. Jméno a příjmení PZ / Obchodní firma Ivana Trunečková
2. Bydliště PZ/Sidto Strojařů 1156
3. Místo podnikání PZ

■■ enruaun -. . ,
Am a

4.
Zápis v registru PZ a samostatných 
likvidátorů pojistných událostí České 
národní banky (ČNB,

- postaveni:
- registrační čislo: □ 5 6 400

Údaje o pojišťovacím zprostředkovateli 2
> (podřízený pojišťovací zprostředkovatel (PPZ). který jedná jménem a na účet

pojišťovacího zprostředkovatele 1) - vyplňte pouze v případě, že Jste v pozici PPZ:

1. Jméno a příjmení PPZ

2. Bydliště PPZ

3. Místo podnikání PPZ

4.

-

Zápis v registru PZ a samostatných 
likvidátorů pojistných události České 
národní banky (ČNB)

- postavení: podřízený pojišťovací zprostředkovatel 
-registrační číslo:

Informace
Z
5.

Způsob ověřeni údajů 
zprostředkovatelů 0 registraci PZ, PPZ

Zápis pojišťovacího zprostředkovatele 1 i 2 je možná ověřit v registru pojišťovacích zprostředkovatelů 
vedeném ČNB, který je dostupný na www.cnb.cz nebo na adrese ČNB, Ne Příkopě 28, ř ha 1.

6.
Seznam pojišťoven, pro které Je PZ,
PPZ oprávněn zprostředkovávat 
pojištěni

Pojišťovací zprostředkovatel je výhradně činný pro:
ČSOB Pojišťovna, a. s., čten holdingu ČSOB, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo 
náměstí čp. 1458, PSČ 03218, lč 45534306 (dále taká jen .pojišťovna* nebo .ČSOB Pojišťovna*.

7.
Informace 0 majetkovém propojeni
PZ, PPZ a pojiiťovny, pro kterou je 
sjednáváno pojištění

Pojišťovací zprostředkovatel 1 i 2 nemá Žádný podíl na kapitálu ani hlasovacích právech pojišťovny, pro 
kterou sjednává pojištěni. Pojišťovna (uvedená v odd. B) ani osoba ovládající pojišťovnu nemá žádný podíl 
na kapitálu ani hlasovacích právech pojišťovacího zprostředkovatele 1 a 2.

8. Způsob odměňování PZ, PPZ
Pojišťovací zprostředkovatel 1 je provizně odměňován pojišťovnou, pro kterou sjednává pojištěni, 
na základě smlouvy 0 obchodním zastoupení provizemi a odměnami za péči 0 pojistný kmen. Pojišťovací 
zprostředkovatel 2 je provizně odměňován pojišťovacím zprostředkovatelem 1.

9.
Postup podáni stížnost) na činnost PZ, 
PPZ v připadá chybného postupu PZ, 
PPZ, popřípadě žaloby

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele 112 lze podat:
a) písemné na adresu pojišťovny (uvedená v odd. 6) nebo na obchodnic mfstě .ČSOB Pojišťovny
b) telefonicky na bezplatné Ence 800 100 777, e-matem na adresu infoOcsobpoj.cz
c) písemně ne adrese ČNB (uvedená v odd. 5)
Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele 2 lze podal taká u pojišťovacího zprostředkovatele 1.
Případné žaloba na pojišťovacího zprostředkovatele 112 může být podána u věcně a místně příslušného 
soudu v ČR,

10. Způsob poskytováni pojištění PZ poskytuje pojištění způsobem, při kterém neposkytuje analýzu podle § 21, odst 7, zákona £. 38/2004 Sb.

fÚdaje qjtflentovi čí zájemci o pojištění (dále jen JdlenV):
' ■ ■
jméno a příjmení / název / obchodní firma: Vodili zdroje Ekomonitor Spol.S.r.O.
bydHšiě / sfdto: Plsťový č. 820, Chrudim III 537 01
datum narození / tčc 15053695
telefon: 724 237 619 Mgr.Moučková mafc

r - • - - , •
Současná popstna ochrana klienta

Pojištění odpovědností ža újmu dle stejného rozsahu právě končící PS č. 8057921511 k 1.9.2015

11 D tS06



Požadavky a potřeby klienta j Označte křížkem pojištění, která klient požaduje sjednat.

Stavby
□ určené k podnikání 

O inženýrské sítě

□ bytové domy

□ jiné:

P
l—J na jednom místě (adrese)

t__ J technologie a zařízení 1__ J peníze, ceniny apod. p
Movité věci hmotné CD zásoby CD obrazy, starožitnosti, klenoty t—i na více místech (adresách) 

p
p r~l l_ J na celém území ČR
1—1 věci p?ev28té/užívaně LJ jiné: t—)

v__ 1 na jinak definovaném místě:

Finanční ztráty
l—J ušlý zisk, stálé náklady při přerušení provozu

LJ Jiné:

Q z podnikání CD profesní CD zaměstnanců

Odpovědnosti (jiné než dále uvedená) (lékaři, účetní, architekti.-)

1) dopravce / zasílatel CD statutární orgány O Jiné:

Věc) při přepravě
přepravu provádí: 

f—1

CD klient sám silničním vozidlem O smluvní dopravce

i—1 jiný režim:

Vozidel
CO havarijní pouštění CD povinné ručeni CD pojištění skel

CD Jiné:

Letadla CD specifikace:

Ostatní CD specifikace:

Bližší specifikace požadavků a potřeb klienta, včetně základních parametrů pojištění, např. limitů pojistného plněni, spoluúčasti apod.:

Pojištění stejných limitů plnění a spoluúčastí na odpovědnost za újmu od 1.9.2015 dle původní pojistné smlo i 
8057921511, která k 1.9.2015 končí.
Odpovědnost obecná, odpovědnost za výrobek, čistá fin.škoda, odpovědnost za věci převzaté a v užívání, 
nemajetková újma

ivy

Prostor pro další požadavky a potřeby klienta, pojistný záměr, důvody a motivace k pojištění:

Pojištění sjednat od l.zárí 2015 na dobu neurčito, nutnost doložení pojistné smlouvy k dalším výběrovým 
řízením na zakázky - potvrzení o pojištění.



Doporučení pojišťovacího zprostředkovatele_________ ______________________ _ _________________________ ________ _
,/? woUte dopofUČBný rozsah pojištění dle poíava"'tu klienla a Jeho z,^t6ných potřeb. Uvedla důvody vašeho doporučení a důvody proč případně nebyto
„glcterým poledfivkům klienta vyhověno.

Pojištěni se řídí VPP ODP 2014 . Firma Vodní zdroje Ekomonitor spol.s.r.o. podepsala Akceptaci rozsahu 
pojištění s ohledem na výluky dle |ODP 2014 podepsaný z 26.8.2015.
Možnost vždy sjednat dodatkem pojištění výluk - na žádost vedení firmy a po odsouhlasení UW.

[Rekapitulace nabídnutého pojištění
r ~ L " ----------------

Odpovědnost za újmu - limit 50 mil. /100 tis. spoluúčast v rámci ČR
Pojištěni odpovědnosti za vadu výrobku v ČR - limit 2mil. / 5 tis. spoluúčast
Pojištění za čistou finanční újmu - 500 tis. Kč / 50 tis. spoluúčast, ČR
Pojištění odpovědnosti za věcí převzaté a v užíváni - limit 100 tis.Kč / 3 tis. spoluúčast, ČR
Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu -n limit 2 inil.Kč Z10 000 spoluúčast / ČR
Z poj.odpovédnosti za újmu budou vyloučeny všechny zakázky, jejichž limit PP přesahuje 150 mil.Kč.

Po n^řá^bst klienta zvláštním úpisem za spec. sazby.

PS č. 805 98 23117 .jednorázové pojistné činí 133 640 Kč

Upozornění ČSOB Pojišťovny pro klienty:
Pojišťovací zprostředkovatel 1 je ČSOB Pojištovnou pověřen k tomu, aby v rámci přBdsmluvních jednání upozornil klienta na 
případné nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním. ČSOB Pojišťovna může upozornit klienta na takové případné 
nesrovnalosti, zjistí-li je až dodatečně, i po uzavření pojistné smlouvy.

[Výčet a důvody případných nesrovnalostí mezi požadavky klienta a nabídnutým pojištěním

Nejsou žádné

>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klient si je vědom nesrovnalostí specifikovaných výše (pokud nějaké takové existují), tyto akceptuje a dobrovolně 
uzavírá pojistnou smlouvu k nabízenému pojištění.

Klient svým podpisem potvrzuje, že jeho požadavky a potřeby související se sjednávaným pojištěním jsou zaznamenány jasně, 
přesně, úplně a srozumitelně a Informace mu byly také poskytnuty srozumitelně a to před uzavřením pojistné smlouvy. Záznam 
těchto požadavků, potřeb a informací odráží všechny podstatné skutečnosti..

Klient bere na vědomí, že tento dokument, spolu s uzavřenou pojistnou smlouvou, slouží ČSOB Pojištbvně pro vyhodnocení



DODATEK č. 1
(dále také jen „dodatek“)

k pojistné smlouvě č. 
8059823117

(dále také jen „pojistná smlouva“)

CSOB
Pojišťovna

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
53002 Pardubice, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567 
(dále jen pojistitel)
tel, : 800 100 777 fax: 467 007 444 www csobpoj cz

pojistitele zastupuje.

a

Vodní zdroje Ekomonitor,spol. s.r.o.
se sídlem / místem podnikání Píšťovy 820 
53701, CHRUDIM III

IČO: 15053695
KS v Hradci Králové oddíl C. .vložka 1036 
(dále jen „pojistnik“)

se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto

Článek I.
Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou 

smlouvou

1. Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané článkem If. pojistné smlouvy se ode dne 
nabytí účinnosti tohoto dodatku měni následovně:

ZMĚNY
Pojistitel a pojistnik výslovně sjednávají, že ode dne nabyti účinnosti tohoto dodatku SE MĚNÍ 
obsah právního vztahu pojištěni ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného 
zájmu (následujícím dosavadním předmětům pojištění). Pojistitel a pojistnik výslovně a v zájmu 
předejití jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro 
přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě 
itoi>ataA^záimu.lkjet(ji3<^ému ofedmétu ooltstěnlira^p-HHěeh-ieho částech ňijdílfiích parametrech.

« «Í <5534306 DIČ CZB9SOOO76)

tei *420 407 007 11J fax 4B7 oddíl B, vtaika 5B7420 487 007 444 WwvoobooJ o ,,ltoec3a6p0j a



Čislo pojistné smlouvy 8059823117 dodatek 1

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištěni řídl také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní 
část Pojištěni odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014“), kleré jsou 
nedílnou součásti a přílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu
Pojištěni odpovědnosti za újmu se sjednává pro připad právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného 
za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč) územní rozsah pojištění spoluúčast
60 000 000 Kč Česká republika 100 000 Kč

Z pojištěni odpovědnosti za újmu z činnosti touto PS jsou vyloučeny všechny zakázky, kdy součet Jejich LPP s 
LPP hlavni PS překročí 150 mil. Kč.

Článek II.
Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou 

po nabyti účinnosti tohoto dodatku
Tímto dodatkem nedochází ke změně pojistného.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 20.04.2016

Ostatní ustanoveni pojistné smlouvy, než ustanoveni výslovně zmíněná v tomto dodatku, se tímto dodatkem nijak 
nemění.

Správce pojistné smlouvy: Ing. Jitka Wasserbauerová, telefon: 467007368, email:
jitka.wasserbauerova@csobpoj.cz

Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 2

Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní sily, přičemž jedno vyhotoveni 
obdrž! pojistnik a zbývajíc! dvě pojistitel.

Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečteni výslovně prohlašuji, že si tento dodateJCpřečetly, že jej 
uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísný Či za nápadně 
nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojuji vlastnoruční pidpísy svých 
oprávněných zástupců. ti -

ítí. A
dne

razítko a

+ i + rit-t-!! XiliJ + J + a ■■ i n >■ JT
iTÍtfcn a nňrínic nriitefitalo"razítko a podpis pojistitele
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DODATEK č. 2
(dále také jen „dodatek“)

k pojistné smlouvě č. 
8059823117

(dále také jen „pojistná smlouva“)■
Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
53002 Pardubice, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567 
(dále jen pojistitel)
tel.: 800 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Ivana Trunečková

a

Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
se sídlem / místem podnikánf Píšťovy 820
53701, CHRUDIM III

IČO: 15053695
KS v Hradci Králové oddíl C.,vložka 1036
(dále jen „pojistnik“)

se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto:

Článek /.
Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou 

smlouvou

1. Pojištění odpovědností za újmu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne 
nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně:

ZMĚNY
Pojistitel a pojistnik výslovně sjednávají, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku SE MĚNÍ 
obsah právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného 
zájmu (následujícím dosavadním předmětům pojištěni). Pojistitel a pojistnik výslovně a v zájmu 
předejití jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro 
přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahujíc! se k jednotlivé hodnotě 
pojistného zájmu (k jednotlivému předmětu pojištěni), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech, 
které tímto dodatkem změněny nebyly:



Číslo pojistné smlouvy: 8059823117 dodatek 2

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištěni řídí také Všeobecnými pojistnými podminkami - zvláštní 
část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou 
nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu
Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného 
za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle ČI. II odst 1. VPP ODP 2014.

Z pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti touto PS jsou vyloučeny všechny zakázky, kdy součet jejich LPP s 
LPP hlavni PS překroč! 150 mil. Kč.

Článek II.
Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou 

po nabytí účinnosti tohoto dodatku

Pojištění odpovědnosti za újmu 7 489 Kč 141 129 Kč
Součet 7 489 Kč 141 129 Kč

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištěni a zároveň se toto pojištěni znovu sjednává 
z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezí původní a novou výši pojistného (kladná nebo záporná částka) nebo 
pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná 
částka) nebo pokud se tímto dodatkem ruší stávajíc! pojištěni, je to výše pojistného za zrušené pojištěni (záporná 
částka)

Změna ročního pojistného » změna pojistného vyjádřeni v ročním pojistném

Roční poíistná po změnách = pojistné za všechna platná pojištěni sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky 
pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Splátkový kalendář
Placení pojistného za všechna pojištěni sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto 
dodatkem j^ístiró smtouvyse do 01.09.2017 00:00 hodin řídí následuj Icírn splátkovým kalendářem:

01.09.2016 141 128 Kč

Pojistné poukáže pojistnik na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB,
Číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. &.,
konstantní symbol 3558,
variabilní symbol 8059823117.
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsáni na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Pojistitel a pojistnlk sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné 
smlouvy následovně:
a) první pojistné obdob! ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce 

ode dne počátku všech pojištěni sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbtižšiho následujícího 
dne konce pojistného období všedi pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je*li pojištění 
sjednáno na dobu kratší, tak se prvnf pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;

b) druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se 
sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou 
smlouvou.
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Číslo pojistné smlouvy: 8059823117 dodatek 2

Výže pojistného za další pojistné obdobi se řídi splátkovým kalendářem zaslaným pojistnikovi na začátku dalšího 
pojistného období.

Článek III.
Závěrečná ustanoveni

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 01.09.2016

Ostatní ustanoveni pojistné smlouvy, než ustanoveni výslovně zmíněná v tomto dodatku, se timto dodatkem nijak 
nemění.

Správce pojistné smlouvy: Ivana Trunečková

Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 3

Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní sily, přičemž jedno vyhotoveni 
obdrž! pojistnik a zbývající dvě pojistitel.

Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečteni výslovně prohlašuji, že si tej 
uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikol 
nevýhodných podminek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojuji vfaanpruční podpisy svých 
oprávněných zástupců. V d f *

dodatek přečetly, že jej 
t tísni či za nápadně

SkonMHiitor 
r.o. ® 

li Dl Chrudim Ill 
3OTí fox; 469 682 310 

'J 6951 IČ; CZ 15053695 

jojistníka

Pojišťovna
>"l *. ... (tn. ImWmu ÍSOI

■ Ďi(-
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DODATEK č. 3
(dále také jen „dodatek“)

k pojistné smlouvě č. 
8059823117

(dále také jen „pojistná smlouva“)

Smluvní strany:

CSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
53002 Pardubice, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567 
(dále jen pojistitel)
tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Martin Drahoš, account manager

a

Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
se sídlem / místem podnikání Píšťovy 820 
53701, CHRUDIM lil

IČO: 15053695
KS v Hradci Králové oddíl C., vložka 1036 
(dále jen „pojistnik“)

se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto:



Čtslo pojistné smlouvy: 8059B23117 dodatek 3

Článek I.
Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou 

smlouvou

1. Pojištění odpovědností za újmu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne 
nabyti účinnosti tohoto dodatku měnf následovně:

ZMĚNY
Pojistitel a pojistnik výslovně sjednávají, že ode dne nabyti účinnosti tohoto dodatku SE MĚNÍ obsah 
právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu 
(následujícím dosavadním předmětům pojištěni). Pojistitel a pojistnlk výslovně a v zájmu předejiti 
jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro 
přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištěni vztahujíc! se k jednotlivé hodnotě pojistného 
zájmu (k jednotlivému předmětu pojištěni), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech, které tímto 
dodatkem změněny nebyly:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištěni řidl také Všeobecnými pojistnými podminkami - zvláštní 
část Pojištěni odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou 
nedílnou součást! a přílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNI

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plněni ve výši 120 000 000 Kč je horní hranici 
pojistného plněni pojistitele ze všech jednotlivých pojištěni odpovědnosti za újmu sjednaných touto pojistnou 
smlouvou podle VPP ODP 2014 za jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu
Pojištěni odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za 
újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

llrrtltpóJÍstněho p!hění:(Kč) Uzemni rozsah pojtšténl spoluúčast

120 000000 Kč Česká republika 10 000 Kč
Výše příjmů z pojišťované činnosti, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z 
přijmu, popř. předpokládané příjmy při zahájeni činnosti: 226 000 000 Kč. Ve smyslu čl. Ill odst. 3. písm. a) úvodní 
části VPP OC 2014 je pojistnik povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která činí 20 % a vice. Nově 
dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné obdob! (je-li sjednána pojistná smlouva 
na dobu delši, než 1 rok),

Ujednává se souhrnný limit pojistného plněni z pojištěni odpovědnosti z činnosti a ze vztahu ze všech pojistných 
smluv mezi ČSOB pojišťovnou a.s. jako pojistitelem a Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., IČO: 15053695 jako 
pojístnikem nebo pojištěným z jedné příčiny ve výši 150 mil.Kč.

Pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
V souladu s či. II odst. 2. pism. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištěni vztahuje na právním předpisem 
stanovenou odpovědnost pojištěného za:
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a) majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti nebo
b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočivajíci v duševních 

útrapách při ublíženi na zdraví či usmrcení
c) následnou finanční újmu
způsobenou vadou výrobku.

nrrtJbbollstoého plněni (Kč) 1 uzemni rozsah pojištění I spolu účast
2 000 000 Kd Česká republika] 5 000 Kč

Výše příjmů z výrobků, které jsou zahrnuty do pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem - 
příjmů, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z přijmu, popř. předpokládané 
příjmy pR zahájeni činnosti: 3 000 000 Kč Ve smyslu čl. Ill odst. 3, plsm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojistnik 
povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů z výrobků, která činí 20% a vice. Nově dosažená výše přijmu je 
základem pro výpočet pojistného na další pojistné obdobi (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 
rok).

Pojištění odpovědnosti za čistou finanční újmu
V souladu s čl. II odst. 3. pism. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištěni vztahuje na právním předpisem 
stanovenou odpovědnost pojištěného za čistou finanční újmu, kromě schodku na svěřených finančních hodnotách, 
újmy vzniklé v příčinné souvislosti s obchodováním s cennými papíry nebo újmy vzniklé v příčinné souvislosti s 
rozhodnutím orgánu obchodní korporace.

územnlItoMahípojlštiňíSS epbl.uůčtó
500 000 Kč Česká republika 10 000 Kč

UKONČENÍ

Pojistitel a pojistnik výslovně sjednávají, že pojištění se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku nově 
NEVZTAHUJE na následující dosavadní hodnoty pojistného zájmu (následující dosavadní 
předměty pojištění). Níže specifikované hodnoty pojistného zájmu (předměty pojištění) tak od data 
nabytí účinnosti tohoto dodatku již předmětem pojištěni nejsou;

Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užíváni a na věci převzaté, která je předmětem závazku 
pojištěného

UmítpojlstnéhoPlnění (KČ) spoiu&Čast
100 000 Kč Česká republika 3 000 Kč

Pojištěni odpovědnosti za nemajetkovou újmu
KmiřRojibteéhopjnJ&KKčí spoluúčast

2 000 000 KČ 10 000 Kč

Článek //.
Speciální smluvní ujednání

Článek lil.
Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou 

po nabytí účinnosti tohoto dodatku
Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:
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r pbjíitěrií:. ' Změriarrbč-riího.ŘoJisWó Roční pojistné pozměnách
i. Pojištěni odpovědnosti za újmu 68 602 Kč 209 731 Kč

Součet 68 602 Kč 209 731 Kč

Změna pojistného celkem
Od 13.10.2018 00:00 hodin do 01.09.2019 00:00 hodin 60 70B Kč

Součet splátek pojistného z předešlého dodatku čislo 2
Od 13.10.2018 00:00 hodin do 01.09.2019 00:00 hodin 0 Kč

Součet 60 708 Kč

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem mši stávající pojištěni a zároveň se toto pojištěni znovu sjednává z 
důvodu změny pojištěni, je to rozdíl mezi původní a novou výši pojistného (kladná nebo záporná částka) nebo pokud 
se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištěni (kladná částka) nebo 
pokud se tímto dodatkem ruší stávajici pojištěni, je to výše pojistného za zrušené pojištěni (záporná částka)

Změna ročního pojistného ~ změna pojistného vyjádřeni v ročním pojistném

Ročni pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištěni sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné 
smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Splátkový kalendář
Placeni pojistného za všechna pojištěni sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto 
dodatkem pojistné smlouvy se do 01.09.2019 00:00 hodin řidl následujícím splátkovým kalendářem:

SplStkapoJIttriého
13.10.2018 60 708 Kč

Pojistné poukáže pojistnik na účet ČSOB Pojišťovny, a. s„ člena holdingu ČSOB,
čislo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s.,
konstantní symbol 3558,
variabilní symbol 8050823117.
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsáni na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB

Pojistitel a pojistnik sjednávaji délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných timto dodatkem pojistné 
smlouvy následovně:
a) první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných timto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce 

ode dne počátku všech pojištěni sjednaných timto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšlho následujícího dne 
konce pojistného obdob! všech pojištěni sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění 
sjednáno na dobu kratší, tak se prvni pojistné obdobi sjednává v délce rovné pojistné době;

b) druhé a každé dalši pojistné obdobi ve všech pojištěních sjednaných timto dodatkem pojistné smlouvy se 
sjednává v délce shodné s délkou pojistných obdobi ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou 
smlouvou.

Výše pojistného za dalši pojistné obdobi se řídi splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího 
pojistného období.

Článek IV.
Závěrečná ustanoveni

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 13.10.2018

Ostatní ustanoveni pojistné smlouvy, než ustanoveni výslovně zmíněná v tomto dodatku, se timto dodatkem nijak 
neměni.

Správce pojistné smlouvy: Ivana Trunečková

Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 5
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Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní sily, přičemž jedno vyhotoveni obdrž) 
pojistnik a zbývající dvě pojistitel.

Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečteni výslovně prohlašuji, že si tento dodatek přečetly, že jej 
uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tfsni či za nápadně nevýhodných 
podmínek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují vlastnoručn/pddpisy svých oprávněných zástupců.

ní/ídroje Ekomonitor 
’ r.o. ®

Chrudim III 
■469 682 310 

\CZ 15053695

V Pardubicích dne 12.10.2018

V Pardubicích dne 12. 10. 2018

• CSOB Popifowj. 
IŮ 45534S35

razítko a podpis pojistitele
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covna
DODATEK č. 4

(dále také jen „dodatek“)
k pojistné smlouvě č. 

8059823117
(dále také jen „pojistná smlouva“)

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
53002 Pardubice, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567 
(dále jen pojistitel)
tel: 466 100 777 fax'467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Martin Drahoš, account manager

a

Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
se sídlem / místem podnikání Píšťovy 820
53701, CHRUDIM III

IČO: 15053695
KS v Hradci Králové oddíl C.,vložka 1036
(dále jen „pojistnik“)

se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto:

ř ;i' //K



Čislo pojistné smlouvy: 8059823117 dodatek 4

smlouvou

1. Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne 
nabytí účinnosti tohoto dodatku měni následovně:

ZMĚNY
Pojistitel a pojistnlk výslovně sjednávají, že ode dne nabyti účinnosti tohoto dodatku SE MĚNÍ obsah 
právního vztahu pojištěni ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu 
(následujícím dosavadním předmětům pojištění). Pojistitel a pojistnlk výslovně a v zájmu předejití 
jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro 
přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištěni vztahující se k jednotlivé hodnotě pojistného 
zájmu (k jednotlivému předmětu pojištěni), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech, které tímto 
dodatkem změněny nebyly:

V souladu s článkem I, pojistné smlouvy se loto pojištění řidl také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní 
část Pojištěni odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou 
nedílnou součásti a přílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plněni ve výši 120 000 000 Kč je homi hranici 
pojistného plněni pojistitele ze věech jednotlivých pojištěni odpovědnosti za újmu sjednaných touto 
pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2014 za jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu
Pojištěni odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za 
újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

llmtťpóJiatfféhďptněňíKKč)^ Slí^nínfjrozsatíiřppjištšnij^ SpSlúúfiiW
120 000 000 l«J CeskáreplkillkaaStovenská

10 000 Kč

Výše příjmů z pojišťované činnosti, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z 
přijmu, popř. předpokládané příjmy pn zahájeni činnosti: 226 000 000 Kč. Ve smyslu čl. Ill odst. 3. pism. a) úvodni 
části VPP OC 2014 je pojistnik povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která činí 20 % a vice. Nově 
dosažená výše prijmů je základem pro výpočet pojistného na dalši pojistné obdobi (je-li sjednána pojistná smlouva 
na dobu delši. než 1 rok).

Ujednává se souhrnný limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti z činnosti a ze vztahu ze všech pojistných 
smluv mezi ČSOB pojišťovnou a.s. jako pojistitelem a Vodnf zdroje Ekomonitor, s.r.o., IČO: 15053695 jako 
pojístnikem nebo pojištěným z jedné příčiny ve výši 150 mil.Kč.
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Pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
V souladu s čl. I! odst. 2 pism a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištěni vztahuje na právním předpisem 
stanovenou odpovědnost pojištěného za:
a) majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti nebo
b) újmu způsobenou člověku na zdrávi nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočívající v duševních 

útrapách při ublíženi na zdraví čí usmrcení
c) následnou finanční újmu
způsobenou vadou výrobku.

limit poJlBtnéKoTpiněň ftKč)'" územní rozsah pojištění spoluúčast

2 000 000 Kč
Česká republika a Slovenská

republika 5 000 Kč

Výše přijmu z výrobků, které jsou zahrnuty do pojištěni odpovědnosti za ú mu způsobenou vadným výrobkem - 
příjmů, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané 
příjmy při zahájení činnosti: 3 000 000 KČ. Ve smyslu čl. Ill odst. 3. pism. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojistnik 
povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů z výrobků, která čini 20% a více. Nově dosažená výše příjmů je 
základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 
rok)

Pojištění odpovědnosti za čistou finanční újmu
V souladu s čl II odst. 3. pism. a) VPP ODP 2014 se ujednává. že se pojištěni vztahuje na právním předpisem 
stanovenou odpovědnost pojištěného za čistou finanční újmu, kromě schodku na svěřených finančních hodnotách, 
újmy vzniklé v příčinné souvislosti s obchodováním s cennými papíry nebo újmy vzniklé v příčinné souvislosti s 
rozhodnutím orgánu obchodní korporace.

limit pojistného plnění (Kč) územní rozsah pojištění spoluúčast

500 000 Kč
Česká republika a Slovenská

republika 10 000 Kč

Článek II.
Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou po 

nabytí účinnosti tohoto dodatku
Výše jojistného za jednotlivá pojištěni činí:

Pojištění 'SrZměhá* rbčníhopojistného ^Rpčnijppjiíthějp^změnich
1. Pojištěni odpovědnosti za újmu 18 766 Kč 228 497 Kč

Součet 18 766 Kč 228 497 Kč

Změna pojistného celkem
Od 01.02.2019 00:00 hodin do 01.09.2019 00:00 hodin 10 899 Kč

Součet splátek pojistného z předešlého dodatku čislo 3
Od 01.02.2019 00:00 hodin do 01.09.2019 00:00 hodin 0 Kč

Součet 10 899 Kč

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruši stávajfci pojištění a zároveň se toto pojištěni znovu sjednává z 
důvodu změny pojištěni, je to rozdíl mezi původnf a novou výši pojistného (kladná nebo záporná částka) nebo pokud 
se timto dodatkem sjednává nové pojištěni, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) nebo 
pokud se timto dodatkem ruši stávající pojištěni, je to výše pojistného za zrušené pojištěni (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádřeni v ročním pojistném

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištěni sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné 
smlouvy vyjádřené v ročnim pojistném

Splátkový kalendář
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Placeni pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených timto 
dodatkem pojistné smlouvy se do 01.09.2019 00:00 hodin fidi následujícím splátkovým kalendářem:
Datum splátky pojistného Splátka pojistného

'0T02.2019 10 899 Kč

Pojistné poukáže pojistnik na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB,
číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a s.,
konstantní symbol 3558,
variabilní symbol 8059823117.
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsáni na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Pojistitel a pojistnik sjednávaji délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných timto dodatkem pojistné 
smlouvy následovně:
a) první pojistné období ve všech pojištěnich sjednaných timto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce 

ode dne počátku všech pojištěni sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšlho následujícího dne 
konce pojistného obdobi všech pojištěni sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištěni 
sjednáno na dobu kratší, tak se prvni pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;

b) druhé a každé další pojistné obdob! ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se 
sjednává v délce shodné s délkou pojistných obdobi ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou 
smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné obdob! se řidl splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího 
pojistného období.

Článek lil.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platností dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 01.02.2019

2. Prohlášeni pojistníka

2.1 Prohlášení pojistníka, je-li pojistnik fyzickou osobou: Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

a) jsem byl před uzavřením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením Čl. 13 a čl. 14 Nařízeni 
Evropského parlamentu a Rady (EU) Č. 2016/679 ze dne 27, dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR"), pojistitelem řádně a detailně (co do 
vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen s Informacemi o zpracováni 
osobních údajů (Izv. Informačním memorandem);

b) seznámeni s Informačním memorandem za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za 
pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu;

c) po seznámeni se s Informačním memorandem a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto 
dostatečný časový prostor pro vlastni seznámeni se s Informačním memorandem a pro zodpovězeni všech 
mých případných dotazů k Informačnímu memorandu;

d) beru na vědomi a jsem srozuměn s informaci pojistitele o tom, že Informační memorandum je a bude 
zájemci o pojištění resp. pojistníkovi a jinému účastníku pojištěni k dispozici na Internetových (webových) 
stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádáni pojistníka u té konkrétní fyzické osoby, 
která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodním místě 
pojistitele.

2.2. Prohlašuji a svým podpisem niže stvrzuji, že:

a) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením § 2774 občanského 
zákoníku, pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětleni obsahu a významu všech jejich jednotlivých 
ustanoveni) seznámen s Infolistem produktu, s Informačním dokumentem o pojistném produktu, s 
rozsahem pojištěni a s všeobecnými pojistnými podmínkami (dále také jen "pojistné podmínky"), které jsou 
nedílnou součástí této pojistné smlouvy;

b) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy podrobně seznámen se všemi vybranými ustanoveními 
pojistných podmínek zvlášť uvedenými v dokumentu .Infolisl produktu“, která by mohla být považována za 
ustanoveni neočekávaná ve smyslu ustanoveni § 1753 občanského zákoníku, a souhlasím s nimi. Dále
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prohlašuji, že mé odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanoveni § 2788 občanského 
zákoníku jsou pravdivé a úplné;

c) seznámeni s informačním dokumentem o pojistném produktu a s pojistnými podmínkami za pojistitele 
provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu;

d) po seznámeni se s obsahem všech pfedsmluvnich a smluvních dokumentů a před uzavřením pojistné 
smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastni seznámeni se s obsahem a významem 
těchto dokumentů a pro zodpovězeni všech mých případných dotazů k těmto dokumentům;

e) před uzavřením pojistné smlouvy mi byly v listinné podobě poskytnuty Informační dokument o pojistném 
produktu a pojistně podmínky;

f) jsem v dostatečné době před uzavřením této pojistné smlouvy obdržel právě od té konkrétní fyzické osoby, 
která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu. Záznam z jednání, včetně všech jeho příloh;

g) v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve zněni pozdějších 
předpisů, uděluji pojistiteli souhlas s poskytnutím informaci týkajicich se pojištěni:

• členům skupiny ČSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.csob.cz/skupina a

* ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví a zájmovým sdružením či korporacím těchto subjektů.

3. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy, než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku, se tímto dodatkem 
nijak nemění,

4 Správce pojistné smlouvy: Ivana Trunečková, telefon: 776310513. email 
ivana.truneckova@obchod.csobpoj.cz

5 Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez přiloh: 5

6. Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotoveni 
obdrž! pojistnik a zbývající dvě pojistitel.

7 Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečteni výslovně prohlašuji, že si tento dodatek přečetly, že 
jej uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.^nikoliv v tisni či za nápadně 
nevýhodných podminek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojuji yiastnoručni podpisy svých 
oprávněných zástupců.

is pojistnika

oje Ekomonitor 
poli s r.o. - ©

537 o/ChnJflim III 
5 6X2 j IO
DIČ: CŽPífrW' 5

V Pardubicích dne 31.1. 2019
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Splátkový kalendář k dodatku č. 4 pojistné smlouvy 
č.8059823117

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za změnu pojištění dle výše uvedeného dodatku pojistné 
smlouvy na pojistné obdobi nebo na pojistnou dobu od 01.02.2019 00:00 hodin do 01.09.2019 00:00 hodin. 

Pojistnik je povinen platil pojistné v následujících termínech a splátkách:

Dátum^plátkýjpojištnólioSl SĎlfitl ca nnlífitnÁho
01.02.2019 10 899 Kč

Pojistné poukáže pojistnik na účet ČSOB Pojišťovny, a s , Člena holdingu ČSOB,
čislo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, as.,
konstantní symbol 3558, '
variabilní symbol 8059823117.
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V Pardubicích dne 31,1.2019
razítko a podpis pojistitele



Potvrzeni akceptace pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou podnikáním
právnických osob a odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním
odborných služeb, firmy Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.o., dle stejného
rozsahu současné pojistné smlouvy a to doplněné dod. 4
Č.80598231í7

Firma Vodní zdroje Ekomonitor spot, s r.o. timto potvrzuje akceptaci dodatku pojistné smlouvy pojištění 
odpovědnosti 2a újmu způsobenou podnikáním právnických osob ve stejném rozsahu dle dodatku č. 4 a dle 
aktualizovaného navýšeného obratu firmy za rok 2017-201B vč. rozšířeni územní platnosti.

Dle výpisu činnosti z OR je uvedeno nakládání s nebezpečnými odpady, to za nás řeší smluvní partner - bylo 
uvedeno v Dotazníku ODP 2014. '

Akceptujeme pojistné výluky s nimiž jsme byli seznámeni již loňského roku s vyznačením ve VPP ODP 2014, 
zvláště bylo upozorněno na jednotlivé výluky v pojištění dle VPP ODP 2014 článku IV.

Konkrétně vyjmenovány tyto výlukové činnosti:

c) odborná činnost geologů, geodetů a zemničů

h) skladováni nebo nakládáni s nebezpečnými chemickými látkami, jedy nebo odpady

i) práce pod vodou a pod zemi, báňské práce

I) postupné znečišťování životního prostředí, znečištěním vzniklým v souvislosti s vrtáním, těžbou,...v 
souvislosti se znečištěním životního prostředí nastalým před vznikem škodné události (staré zátěže), 
v důsledku závažné havárie

Výluky VPP OPR 2014 - poskytováni odborných služeb

b) Činnosti......................... geologů, geodetů, zeměměřičů

d) postupné znečišťováni životního prostředí, znečištěni vzniklým v souvislosti s vrtáním, těžbou,
údržbou, provozem, držbou nebo vlastnictvím studen,..... v souvislostí se znečištěním před vznikem
škodné události (staré zátěže).....

Vedeni firmy bylo seznámeno zvláště s těmito uvedenými výlukami v základním pojištěni odpovědnosti a bere na 
vědomi, že tyto činnosti nebudou pojištěním kryty,...

Vyloučená rizika mohou být, na žádost klienta, navržena na odsouhlasení underwriterům 
ČSOB Pojišťovny a.s.

V Pardubicích dne 31.1. 2019
razítko a podpis pojistníka
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DODATEK č. 5
(dále také jen „dodatek“)

k pojistné smlouvě č. 
8059823117

(dále také jen „pojistná smlouva“)

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
53002 Pardubice, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567 
(dále jen pojistitel)
tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Martin Drahoš, account manager

Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
se sfdlem / místem podnikáni Pišťovy 820 
53701, CHRUDIM lil

IČO: 15053695
KS v Hradci Králové oddíl C.,vložka 1036 
(dále jen „pojistnik“)

se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se měni a doplňuje takto:
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Článek /.
Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou 

smlouvou

1. Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne 
nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně:

ZMĚNY
Pojistitel a pojistnik výslovně sjednávají, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku SE MĚNÍ obsah 
právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu 
(následujícím dosavadním předmětům pojištění). Pojistitel a pojistnik výslovně a v zájmu předejiti 
jakýmkoliv budoucfm právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějf pro 
přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě pojistného 
zájmu (k jednotlivému předmětu pojištěni), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech, které tímto 
dodatkem změněny nebyly:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištěni řidl také Všeobecnými pojistnými podminkami - zvláštní 
část Pojištěni odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou 
nedílnou součásti a přílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plněni ve výši 145 000 000 Kč je homi hranici 
pojistného plněni pojistitele ze všech jednotlivých pojištěni odpovědnosti za újmu sjednaných touto pojistnou 
smlouvou podle VPP ODP 2014 za jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu
Pojištěni odpovědnosti za újmu se sjednává pro připad právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za 
újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

í ímiřp ojr«]Enóhorpinéhíi(Kó) uzetnhí;roz»aK)p5líšféHlB spoluúčast

145 000 000 KČ
Česká republika a Slovenská

republika 10 000 Kč

Výše příjmů z pojišťované činnosti, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z 
přijmu, popř. předpokládané příjmy pn zahájeni činnosti: 226 000 000 Kč. Ve smyslu čl. Ill odst. 3. pism. a) úvodni 
části VPP OC 2014 je pojistnik povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která činí 20 % a vice. Nově 
dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na dalši pofistné obdobi (je-li sjednána pojistná smlouva 
na dobu delši, než 1 rok).

Ujednává se souhrnný limit pojistného plněni z pojištění odpovědnosti z činnosti a ze vztahu ze všech pojistných 
smfuv mezi ČSOB pojišťovnou a.s. jako pojistitelem a Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., IČO: 15053695 jako 
pojistnikem nebo pojištěným z jedné příčiny ve výši 150 mil.Kč.
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Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
V souladu s čl. II odst. 2. pism. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištěni vztahuje na právním předpisem 
stanovenou odpovědnost pojištěného za:
a) majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti nebo
b) újmu způsobenou člověku na zdrávi nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočívajíc! v duševních 

útrapách při ublíženi na zdrav! či usmrceni
c) následnou finanční újmu
způsobenou vadou výrobku.

lltniťpoJiBtného plněni (KČ) Ú^mňijrózgáfflpQjiŽténí IspoluÚčasí

2 000 000 Kč
Česká republika a Slovenska g QQQ Kř

republik^ *
Výše přijmu z výrobků, které jsou zahrnuty do pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem - 
příjmů, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z přijmu, popř. předpokládané 
příjmy při zahájeni činnosti: 3 000 000 Kč. Ve smyslu čl. tli odst. 3. pism. a) úvodní částí VPP OC 2014 je pojistnik 
povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů z výrobků, která čini 20% a vice. Nově dosažená výše příjmů je 
základem pro výpočet pojistného na dalši pojistné obdobi (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delši, než 1 
rok).

Pojištění odpovědností za čistou finanční újmu
V souladu s čl. II odst. 3. pism. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištěni vztahuje na právnim předpisem 
stanovenou odpovědnost pojištěného za čistou finanční újmu, kromě schodku na svěřených finančních hodnotách, 
újmy vzniklé v příčinné souvislosti s obchodováním s cennými papíry nebo újmy vzniklé v příčinné souvislosti s 
rozhodnutím orgánu obchodní korporace.

limUjpojlstnéHojpiněrJijfKč) 1 spoluúčast

500 000 Kč
Česká republika a Slovenská

republik s 10 000 Kč

Článek //.
Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou po 

nabytí účinnosti tohoto dodatku
Výše pojistného za jednotlivá pojištění čini:

fipjiétěňfK . Změna ročnihopbjlstného úBočnfpójísínéRO;zrněnách
1. Pojištěni odpovědnosti za újmu 6 346 Kč 234 844 Kč

Součet 6 346 Kč 234 844 Kč

Změna pojistného celkem
Od 06.05.2019 00:00 hodin do 01.09.2019 00:00 hodin 2 051 Kč

Součet splátek pojistného z předešlého dodatku čislo 4
Od 06.05.2019 00:00 hodin do 01.09.2019 00:00 hodin 0 Kč

Součet 2 051 KČ

Změna pojistného = pokud se timto dodatkem ruši stávající pojištěni a zároveň se toto pojištěni znovu sjednává z 
důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původni a novou výši pojistného (kladná nebo záporná částka) nebo pokud
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se timto dodatkem sjednává nové pojištěni, je to výše pojistného za nově sjednané pojištěni (kladná částka) nebo 
pokud se tímto dodatkem rušf stávající pojištěni, je ta výše pojistného za zrušené pojištěni (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádřeni v ročním pojistném

Ročni pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné 
smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Splátkový kalendář
Placeni pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených timto 
dodatkem pojistné smlouvy se do 01.09.2019 00:00 hodin ffdf následujícím sp átkovým kalendářem:
íSSmSpifiWSjSíňélwr '73 Splátkájpojlsfiíélio

06.052019 2 051 Kč

Pojistné poukáže pojistnlk na účet ČSOB Pojišťovny, a. s, člena holdingu ČSOB,
číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s„
konstantní symbol 3558,
variabilní symbol 8059823117.
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsáni na účet ČSOB Pojišťovny, a. s , člena holdingu ČSOB.

Pojistitel a pojistnik sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěnich sjednaných timto dodatkem pojistné 
smlouvy následovně:
a) prvni pojistné obdobi ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce 

ode dne počátku všech pojištěni sjednaných timto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšlho následujícího dne 
konce pojistného obdobi všech pojištěni sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištěni 
sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné obdobi sjednává v délce rovné pojistné době;

b) druhé a každé další pojistné obdobi ve všech pojištěních sjednaných timto dodatkem pojistné smlouvy se 
sjednává v délce shodné s délkou pojistných obdobi ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou 
smlouvou.

Výše pojistného zá další pojistné období se řidl splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího 
pojistného obdobi.

Článek III.
Závěrečná ustanoveni

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 06.05.2019

2. Prohlášeni pojistníka

2.1. Prohlášení pojistníka, je-li pojistnik fyzickou osobou: Prohlašuji a svým podpisem niže stvrzuji, že:

a) jsem byl před uzavřením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nařízeni 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízeni o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR"), pojistitelem řádně a detailně (co do 
vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanoveni) seznámen s Informacemi o zpracováni 
osobních údajů (tzv. Informačním memorandem);

b) seznámeni s Informačním memorandem za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, klerá za 
pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu;

c) po seznámení se s Informačním memorandem a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto 
dostatečný časový prostor pro vlastni seznámeni se s Informačním memorandem a pro zodpovězeni všech 
mých případných dotazů k Informačnímu memorandu;

d) beru na vědomi a jsem srozuměn s informaci pojistitele o tom, že Informační memorandum je a bude 
zájemci o pojištěni resp. pojistníkovi a jinému účastníku pojištěni k dispozici na internetových (webových) 
stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádáni pojistníka u té konkrétní fyzické osoby,
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která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodním místě 
pojistitele.

2.2. Prohlašuji a svým podpisem niže stvrzuji, že:

a) jsem byl před uzavřením této pojistně smlouvy, zcela v souladu s ustanovením § 2774 občanského 
zákoníku, pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětleni obsahu a významu všech jejich jednotlivých 
ustanoveni) seznámen s Infolistem produktu, s Informačním dokumentem o pojistném produktu, s 
rozsahem pojištěn! a s všeobecnými pojistnými podmínkami (dále také jen "pojistně podmínky"), které jsou 
nedílnou součásti této pojistné smlouvy,

b) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy podrobně seznámen se všemi vybranými ustanoveními 
pojistných podmínek zvlášť uvedenými v dokumentu „Infolist produktu*, která by mohla být považována za 
ustanoveni neočekávaná ve smyslu ustanoveni § 1753 občanského zákoníku, a souhlasím s nimi. Dále 
prohlašuji, že mé odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského 
zákoníku jsou pravdivé a úplně;

c) seznámeni s Informačním dokumentem o pojistném produktu a s pojistnými podmínkami za pojistitele 
provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu;

d) po seznámeni se s obsahem všech předsmluvnich a smluvních dokumentů a před uzavřením pojistné 
smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámeni se s obsahem a významem 
těchto dokumentů a pro zodpovězeni všech mých případných dotazů k těmto dokumentům;

e) před uzavřením pojistné smlouvy ml byly v listinné podobě poskytnuty Informační dokument o pojistném 
produktu a pojistné podmínky;

f) jsem v dostatečné době před uzavřením této pojistné smlouvy obdržel právě od té konkrétní fyzické osoby, 
která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, Záznam z jednáni, včetně všech jeho příloh;

9) v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve zněni pozdějších 
předpisů, uděluji pojistiteli souhlas s poskytnutím informaci týkajících se pojištěni;

• členům skupiny ČSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.csob.cz/skupina a

* ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví a zájmovým sdružením Či korporacím těchto subjektů.
3. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy, než ustanoveni výslovně zmíněná v tomto dodatku, se timto dodatkem 

nijak nemění.

4. Správce pojistné smlouvy; Ivana Trunečková,

5. Počet síran dodatku pojistné smlouvy bez přiloh; 5

6. Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní sily, přičemž jedno vyhotovení 
obdrž! pojistnik a zbývajíc) dvě pojistitel.

7. Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečteni výslovně prohlašuji, že si těntoilodatek přečetly, že 
jej uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikdtiv v tfsni či za nápadně 
nevýhodných podminek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojuji yastnorpjtai podpisy svých 
oprávněných zástupců.

'monitor
©

C hrudím III 
tfi9 682 3I0

V Pardubicích dne 30.4.2019

V Pardubicích dne 30.4. 2019
razítko a podpis pojistitele
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Splátkový kalendář k dodatku č. 5 pojistné smlouvy 
č.8059823117

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za změnu pojištěni dle výše uvedeného dodatku pojistné 
smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu od 06.05.2019 00:00 hodin do 01.09.2019 00:00 hodin

Pojistnlk je povinen platit pojistné v následujících terminech a splátkách:

Datum splátky pojistného Splátka pojistného
06.052019 2 051 Kč

Pojistné poukáže pojistnik na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB,
čislo 180135112/0300 u Československé obchodnf banky, a. s.,
konstantní symbol 3558,
variabilní symbol 8059823117.
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsáni na účet ČSOB Pojišťovny, a. s„ člena holdingu ČSOB.

153

Pojišťovna
Cí0U!^;iowBa.í i.p-,bot*n(t, í 

tit/C2CKW0 J

V Pardubicích dne 30.4. 2019
razítko a podpis pojistitele


