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Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Obecná ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že se při zpracování nabídky se zadávací dokumentací veřejné zakázky 
seznámil a považuje ji za dostatečný podklad pro plnění předmětu smlouvy, při kterém je 
povinen dodržet veškeré související podmínky vyplývající z rozhodnutí orgánů státní správy 
a právních a technických norem.

Tuto smlouvu uzavírá Zhotovitel s Objednatelem jakožto vítězným účastníkem zadávacího 
řízení vypsaného Objednatelem na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a 
instalace interiérového zastínění".

Nedílnou součástí této smlouvy, která se však k této smlouvě fyzicky nedokládá, je i kompletní 
nabídka Zhotovitele a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky. 
Dokumenty podle předchozí věty logicky doplňují tuto smlouvu a představují 
nepostradatelnou pomůcku zejména v případě pochybností při výkladu jednotlivých 
ustanovení této smlouvy, přičemž mají před touto smlouvou také aplikační přednost.



Účelem smlouvy je zajištění vhodného stínění oken v celém objektu nového sídla Nejvyššího 
kontrolního úřadu, které se nachází na nároží ulic Komunardů a U Uránie v Praze 7 - 
Holešovicích, přesněji na pozemku pare. č. 708/4, k. ú. Holešovice, obec Praha (dále jen „nové 
sídlo NKÚ").

II. Předmět a účel smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je dodávka a instalace (montáž) látkových interiérových rolet 
a zatemňovacích závěsů v nově budovaném sídle Nejvyšší kontrolního úřadu.

Jedná se o:

• 4 ks látkových interiérových rolet šířky 600 mm,
• 3 ks látkových interiérových rolet šířky 650 mm,
• 1027 ks látkových interiérových rolet šířky 800 mm,
• 5 ks látkových interiérových rolet šířky 900 mm,
• 2 ks látkových interiérových rolet šířky 1100 mm,
• 4 ks látkových interiérových rolet šířky 1 200 mm,
• 5 ks látkových interiérových rolet šířky 1 350 mm,
• 4 ks látkových interiérových rolet šířky 1 450 mm,
• 3 ks látkových interiérových rolet šířky 1 600 mm,
• 5 ks látkových interiérových rolet šířky 1 700 mm.

Všechny rolety jsou stejné délky v rozmezí 2,8 - 3 m.

Barva látky byla objednatelem vybrána ze vzorníku zhotovitele s označením BEMATECH 
1982 (dle specifikace výrobce látky se jedná o látku Lima 401018 barvy 8204 Cool Ash).

• 4 ks zatemňovacích závěsů o celkové šířce kolejnic 25,2 m, výška závěsu 3 m,
• 2 ks zatemňovacích závěsů o celkové šířce kolejnic 5,8 m, výška závěsu 2,8 m,

vše dle parametrů uvedených v Příloze č. 1 Požadované parametry interiérových rolet a závěsů 
a Příloze č. 2 Cenová nabídka, které tvoří přílohu této smlouvy. Součástí plnění této smlouvy 
je doprava rolet a závěsů do místa plnění, jejich instalace před okna do železobetonových stěn 
do připravených šachet v podhledu a do připraveného nosného profilu ve štěrbině SDK 
podhledu, předání záručních listů, prohlášení o shodě a návodu k údržbě a obsluze v českém 
jazyce (dále též „interiérové rolety a závěsy").

Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s náležitou odbornou péčí, dílo provádět 
řádně a včas a dodržovat veškeré platné české právní předpisy a technické normy, zejména 
všechny bezpečnostní předpisy včetně interních bezpečnostních předpisů NKÚ. Zhotovitel 
rovněž zodpovídá za 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.



Zjistř-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.

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 s tím spojené.

III. Místo plnění smlouvy

Místem plnění pro dodávku a instalaci interiérových rolet a závěsů je nové sídlo NKÚ.

IV. Termín plnění

Protokolární předání interiérových rolet a závěsů bude provedeno nejpozději do 28. 2. 2023 
Zahájení instalace interiérových rolet a závěsů bude umožněno nejdříve 2. 1. 2023. Max doba 
instalace interiérových rolet a závěsů nesmí přesáhnout 60 kalendářních dnů.

Objednatel si vyhrazuje právo posunout předpokládané zahájení doby plnění v souvislosti s 
termínem ukončení stavebních prací na stavbě nového sídla NKÚ. O této skutečnosti je 
objednatel povinen zhotovitele informovat nejpozději 14 dní před termínem plnění. Náklady 
na uskladnění předmětu plnění nese zhotovitel.

V. Cena za dodání a instalaci interiérových rolet a závěsů

Objednatel se zavazuje za řádně dodané interiérové rolety a závěsy zaplatit zhotoviteli smluvní 
cenu v celkové výši 3.611.159,00 Kč bez DPH. Celková cena vč. DPH je 4.369.502,00 Kč vč. 
DPH.

Celková smluvní cena je stanovena na základě výběrového řízení podle tabulky uvedené 
v Příloze č. 2 - Cenová nabídka, která tvoří přílohu této smlouvy.

VI. Platební podmínky

Smluvní cena za dodávku zboží je stanovená jako nejvýše přípustná, obsahující všechny 
náklady zhotovitele vč. dopravy, instalace, zaškolení obsluhy, předání záručního listu, 
prohlášení o shodě a návodu k obsluze v českém jazyce.

Smluvní cena za předmět plnění podle této smlouvy bude uhrazena po uskutečnění dodávky 
zboží včetně dopravy, instalace, zaškolení obsluhy, předání záručního listu, prohlášení o shodě 
a návodu k obsluze v českém jazyce na základě vystaveného daňového dokladu - faktury, jejíž 
přílohou musí být předávací protokol potvrzený přebírající osobou objednatele.



Vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními 
předpisy a dále též číslo smlouvy objednatele (číslo smlouvy objednatele je vyznačené v jejím 
záhlaví).

Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře.

V případě, že se objednatel ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpočtového provizoria, 
má se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době rozpočtového 
provizoria. Splatnost všech daňových dokladů se v případě vzniku rozpočtového provizoria 
posouvá na patnáctý (15.) den po uvolnění rozpočtových prostředků pro rozpočtovou kapitolu 
objednatele, nejpozději však do 30. června příslušného kalendářního roku.

Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-li obsahovat 
nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním zhotoviteli k doplnění nebo novému vystavení.
V takovém případě lhůta splatnosti začne plynout v celé sjednané délce až dnem doručení 
faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy objednateli.

VII. Přechod nebezpečí škody a vlastnického práva

Nebezpečí škody na dodané interiérové rolety a závěsy přechází ze zhotovitele na objednatele 
dnem protokolárního převzetí interiérových rolet a závěsů bez vad a nedodělků předávacím 
protokolem způsobem podle této smlouvy.

Vlastnické právo k interiérovým roletám a závěsům nabývá objednatel po podpisu 
předávacího protokolu přebírající osobou objednatele.

Vlil. Pojištění zhotovitele a náhrada škody

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 5 mil. Kč 
se spoluúčastí nejvýše 100 tis. Kč. Přílohou 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.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu 
stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

IX. Poddodavatelé

Zhotovitel je oprávněn provádět dílo dle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatelů pouze 
v rozsahu, v jakém si toto právo vyhradil v rámci podání nabídky v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku, a pouze prostřednictvím tam uvedených poddodavatelů. Ve všech 
ostatních případech je Zhotovitel oprávněn poskytovat plnění prostřednictvím poddodavatele 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.



Za plnění poddodavatelů Zhotovitel odpovídá jako za své plnění, včetně odpovědnosti za 
důsledky vzniklé.

X. Záruka za jakost a sankce

Zhotovitel poskytuje na interiérové rolety a závěsy záruku za jakost po dobu záruční doby v 
délce 5 let od převzetí interiérových rolet a závěsů podepsaným předávacím protokolem 
přebírající osobou objednatele.

Objednatel je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady 
zhotoviteli emailem na adresu bednar@diamonddesign.cz.

V reklamaci musí být vady popsány a/nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Objednatel má 
při uplatnění vady právo určit, který ze zákonných nároků z vad zboží uplatní.

Vady reklamované za trvání záruční doby odstraní zhotovitel zdarma v době dohodnuté 
smluvními stranami nebo stanovené objednatelem. Objednatel stanovuje dobu na zahájeni 
opravy vady na 10 dnů od nahlášení vady. Doba opravy nepřekročí 30 dnů, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuta doba jiná.

V případě, že zhotovitel nebude schopen či ochoten odstranit reklamované vady v době 
dohodnuté smluvními stranami nebo stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn 
nechat vady odstranit jinou odborně způsobilou osobou na náklady zhotovitele, aniž by tím 
došlo k narušení záruky.

Pro případ prodlení s dodávkou interiérových rolet a závěsů ve stanoveném termínu smluvní 
strany sjednávají slevu z kupní ceny ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

XI. Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v následujících případech:

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze 
strany zhotovitele, kterým je prodlení zhotovitele s termínem dodání interiérových rolet a 
závěsů překračující 14 dní a dále pokud bude při předání zjištěno, že interiérové rolety a závěsy 
nesplňují technické parametry zadání.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení 
povinnosti ze strany objednatele, kterým se rozumí prodlení objednatele s úhradou dlužné 
částky delší než 14 kalendářních dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě 
poskytnuté prodávajícím v písemné upomínce (urgenci) doručené objednateli.

Smluvní strany se zavazují důvody odstoupení od smlouvy spolu předem projednat.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit 
od smlouvy druhé smluvní straně.



XII. Právní režim a řešení sporů

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českých 
obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout 
urovnání smírnou cestou.

V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešen soudně.

Smluvní strany se shodly, že místně příslušným soudem v prvním stupni je soud v Praze.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

Objednatel nemá povinnost jednat s jakoukoliv třetí osobou kromě zhotovitele.

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

V případě rozporu při plnění závazků ze smlouvy, a to zejména v případech neupravených 
smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené objednatelem v zadávací 
dokumentaci, nabídka zhotovitele a občanský zákoník, a to v tomto uvedeném pořadí.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení 
této smlouvy, jakož i veškeré sporné vztahy mezi smluvními stranami z této smlouvy 
vyplývající (dále jen „spory"), se budou snažit řešit nejprve smírnou cestou.

Veškeré spory související s touto smlouvou se smluvní strany zavazují řešit především na 
úrovni kontaktních osob, popř. osob jim funkčně nadřízeným. Nepodaří-li se spor vyřešit ani 
zástupcům podepisujícím smlouvu ve lhůtě alespoň třicet (30) dnů, bude spor postoupen 
k rozhodnutí příslušnému obecnému soudu České republiky na návrh kterékoliv smluvní 
strany.

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

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 povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných zdrojů.

Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupnou řadou číslovaných 
dodatků této smlouvy podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou případů výslovně 
stanovených v této smlouvě, na které se povinnost uzavírání dodatků této smlouvy 
nevztahuje.

Změnu kontaktních osob či kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny si neprodleně 
písemně oznámit. Tato změna nevyžaduje formu dodatku této smlouvy.



Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva (2) 
stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz 
dohody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Požadované parametry interiérových rolet a závěsů
Příloha č. 2 - Vyplněná Cenová nabídka elektronicky podaná v rámci výběrového řízení 

na profilu zadavatele
Příloha č. 3 - Kopie pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti

V Praze dne........................... V Praze dne

objednatel

Safetysun 2010 s.r.o.
Kstov 26, 594 55 Dolní Loučky 
IČ 292 29 308, DIČ CZ 292 29 306

PhDr. Radek Haubert 
vrchní ředitel správní sekce

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad

Martin Fikr 
jednatel

SAFETYSUN 2010, s.r.o.



Příloha č. 1

Požadované parametry interiérových rolet a závěsů

Požadované parametry látkových interiérových rolet 
dle specifikace uvedené níže

Požadovaná specifikace, kterou musí látkové rolety splňovat

Roleta musí být látková
Látka rolety musí mít propustnost světla v rozmezí 30 - 40 %
Látka musí být min. 5 let stálobarevná
Látka musí mít antistatickou úpravu
Látka musí být s UV ochranou
Látka musí být odolná proti protržení
Látka zakončená kovovým ukončovacím profilem.
Vzorník s minimálním počtem 20 barev. Barva látky byla 
zadavatelem určena ze vzorníku před podpisem smlouvy a jedná 
se o barvu BEMATECH 1982.
Délka rolety (výška vytažení rolety) v rozmezí 2,8 - 3 m, roleta 
musí zakrýt celé okno (výška okenního otvoru je 2 730 mm)
Ovládání rolety kovovým kuličkovým řetízkem se závažím, závaží 
bude 1,3 m nad čistou podlahou (+/-10 cm)
Roleta musí mít samosvornou převodovku
Roleta musí být vč. montážního profilu
Uchycení pomocí montážního profilu do kotvících klipů

Kotvení na žb stěnu nad oknem do připravené šachty v podhledu 
nebo v prostoru štěrbiny v SDK podhledu přes plato kastlíku 
rolety ve vertikálním směru tj. kotvení do stropu, počty rolet 
kotvené do stropu: 46 ks

Šířky rolet a jejich počty jsou uvedeny v tabulce Nabídková cena: 
jedná se o šířky 600 mm, 650 mm, 800 mm, 900 mm, 1100 mm, 
1200 mm, 1350 mm, 1450 mm, 1600 mm, 1700 mm



Požadované parametry látkových zatemňovacích 
závěsů konferenčního sálu různých délek dle 
specifikace uvedené níže

Požadovaná specifikace, kterou musí zatemňovací závěsy 
splňovat
kolejnice kotveny k stropní konstrukci, kolejnice musí 
umožňovat montáž stropní i stěnovou
závěsy jsou manuálně ovládané
celková předpokládaná délka zatemňovacích ploch (kolejnic) je 
25,2 m rozdělených na úseky 10,24 m, 3,03 m, 4,42 m a 7,51 m
řasení na 150 - 180 % délky kolejnice
látka - hustě tkaný dimout v šedém odstínu RAL 9023 o šířce role 
min. 300 cm (výška závěsu 3000 mm)
látka o gramáži min. 315 g/m2
řasící látka plně transparentní
látka -100% polyester
srážlivost látky max. 2 %
délka dle zvoleného řasení - předpoklad l,5x - l,8x délky 
jednotlivé kolejnice tj. min 37,8 m (15,36 m + 4,55 m + 6,63 m + 
11,27 m)
závěsy vč. jezdců



Požadované parametry látkových závěsů masérského 
lůžka různé délky dle specifikace uvedené níže

Požadovaná specifikace, kterou musí závěsy splňovat

kolejnice do podhledu kotveny k stropní konstrukci
barva kolejnice bílá RAL 9010
závěsy jsou manuálně ovládané
celková předpokládaná délka zatemňovacích ploch (kolejnic) je 
5,79 m rozdělených na úseky 3,50 m a 2,29 m do pravého úhlu
řasení na 150 - 200 % délky kolejnice
látka - hustě tkaný dimout v šedém odstínu RAL 7035 (světle 
šedá) o šířce role min. 300 cm (výška závěsu 2800 mm)
řasící látka plně transparentní
látka o gramáži min. 315 g/m2
látka -100% polyester
srážlivost látky max. 2 %
délka dle zvoleného řasení - předpoklad l,5x - 2x délky jednotlivé 
kolejnice tj. min 8,68 m (5,25 m + 3,43 m)
závěsy vč. jezdců ložiskových (tiché, otočné)
počet jezdců min. 13 ks/m



Příloha č. 2
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Kopie pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti

POTVRZENÍ 0 POJIŠTĚNÍ

. žádosti klienta potvrzujeme, že se společnosti SAFETYSUN 2010, IČ: 292 29 308 byla dne 16.02.2021 
uzavřen., u České podnikatelské pojišťovny, as, Vienna insuranceGioup PS č. 0025673622.

Předmětem pojištěni dle této pojistné smlouvy je pojištěni odpovědnosti za způsobenou újmu:

5. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

'' • • v -‘i ; i h \ l i:j ] . I ■ ii ,» .(i> .k u ; p i '. i,i . VPP < 4 'l I 1'■ • •' -l V Mí' •1 | <•

■ 1 ii ii . ťdn. - , b» k >\ !•. I. 11 ’ •’ • »t í H }'• I; 1 , /'- Ni i.u j •, -Nt t, 1 ; >. I. .JI i i ■ •

• r . Iw» ui , m M . | '..IL-pi/ T\V

tví !f •. V v- I -it i ?iC.!p< ■ l:i .t it* n U J\>':iui ' I Ir’ ilhl1 |» 1 » U|l»'l *• Ztlil I "li I1H» J*» '• ’»*»»*'•*• L

: V , ... l,v| II ’■ vjl'1 . bJk hub.'Kbhlktt

•I’, v \r . It?: t sul- t: \iti cf;.’.i-.ii-ui u/n utna i.e:n«»vi»e 'f<i p Luď 4 ti?i k síta.-»U u-Ui.ť v jttl. ?rť k {■:

• r.» nit i,,l <i,v k\'nu\‘j í.uv tr/ v| .n.uolj
Vk • 4 ,»[ .. . ,,u

I . !t : ' ' I

'<•. ■ !•. <,| .!
; U. -tur Jr.ť.kt
•'.i .v. v \ i’K«

'.i I | .!! k.' li : < •

\ !’?'»!) <: »<1\« i .. • n»r.i: lei.- iHi.ť

7/
*5i- ,• -.i* 4; lirejt i ňu nviií t».tu.i wiukl.i-Jii \;iu. •» k's‘|i u’lu J#

. • • , - ■ • ;> • -i : j ■ s ..-tu ,'tu G.i

!•!.. I • ví . vři:. A •• i -li. •. i. "iId J tt JM»J • ' • •• ;• 1 k 4ik 1 l - •' '• . ..^
• i > - ti-* u. I- ..! | u-tp kí IA 'fUVir - ..ll I •!«. •-‘•ťt.l < Ujs-V

12 tu-u . | -zii )■ . • r;. . vrUcu*!) U »!«’ *»«! i' •

: II IT lM.ii |

I. «• /,• ■ s-hři I

l. :|.{ J .v- 1 I ?.;i JI. -li •. :.J.v k’<1 Kt

\dl |‘.’,S\hi«ho klVl

: ti /' • i : i ■
V líh ’! z.l '.I|1U’I /JIH ‘lvu ’« .?J lil ‘Ml'bkUi

/Sí j2i 'P ' '|H M '.'i-t.T dl ju.v.wii rk.t 
/M ' n\li i ;. tvch •>

1.4*i •«• iir. di ibť/ . o/nldi

i mu! p..»jismehn
plném mbhuij! |• jK’ndi : 

' -.ji

I ? .o on

MP <im (.(•<) Ke
S|.P '•‘•iGíHIR;

: <k<> Ke

' <H»I Ke

t /vinni ro/mti pojištění: E\ ropa

■ : š:*n. e a jp . -.eno . sojlatít s po,-sinou smlouvou a txislušnýrni Všeobecnými, Doplňkovými.
Zv .aštn mi pojistný'! nodmín-.an a Doložkami uvedenými v pojistné smlouvě

Pojistná smlouva je uzavírána na dobu neurčitou

'. Yosté dře 10 02.2021

Česka podnikatelská popšťo/na, a s., Vienna Insurance Cioup 
Pavel Berda
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