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Smlouva o dílo  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“) 

 

Smluvní strany 

Zhotovitel Objednatel 

Č. smlouvy   
 

          
 Č. smlouvy   

4 1 / 1 8 0 / 2 0 2 2 

Altic Point s.r.o. Česká republika – Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Se sídlem Dunajevského 254/12, Zeleneč Se sídlem  Jankovcova 2, Praha 7 
PSČ 250 91 PSČ 170 04 
Zastoupena Ing. Petr Beneš Jejímž jménem 

jedná 
Ing. Jaroslav Kužel 

Funkce jednatel Funkce ředitel odboru hospodářské 
správy 

IČ 02915987 IČ 49370227 
DIČ CZ02915987 DIČ není plátce DPH 
Zapsaná v OR C 225357 vedená u Městského 

soudu v Praze 

  

Kontaktní osoba/y Stanislav Holenka Kontaktní osoba/y  
Funkce technik Funkce  

Tel. 725 922 436 Tel. 602 688 252 
E-mail info@altic.cz E-mail jaroslav.kuzel@nku.cz  
Bank. spojení 214534075/5500 Bank. spojení 30027001/0710 

 

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 veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Instalace kolejnic a následné stěhování posuvného regálového 
systému“.  

Účelem smlouvy je zajištění přestěhování posuvného regálového systému Compactus 
Dynamic XTR z centrální spisovny sídla Nejvyššího kontrolního úřadu (Jankovcova 1518/2, 
Praha 7 Holešovice) do centrální spisovny nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu (nároží 
ulic Komunardů a U Uranie, Praha 7 Holešovice přesněji na pozemku parc. č. 708/4, k. ú. 
Holešovice, obec Praha. 

mailto:info@altic.cz
mailto:barbora.psotova@nku.cz
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II. Předmět smlouvy a ujednání o provádění díla 

Předmětem plnění této smlouvy je: 

• Etapa č. 1: Instalace 3 ks typizovaných kolejnic délky 9 700 mm pro posuvný regálový 
systém Compactus Dynamic XTR v centrální spisovně nového sídla Nejvyššího 
kontrolního úřadu vč. doplnění lehké podlahy laminovanými DTD deskami o min. 
tloušťce 20 mm do úrovně kolejnic (40 mm od hrubé podlahy) v celé ploše centrální 
spisovny (75,38 m2). Detail podlahy vč. celé plochy centrální spisovny a skladby hrubé 
betonové podlahy zhotovené dodavatelem stavby je uveden v příloze č. 1 této 
smlouvy.  

• Etapa č. 2: Přestěhování posuvného regálového systému Compactus Dynamic XTR 
z centrální spisovny sídla Nejvyššího kontrolního úřadu (Jankovcova 1518/2, Praha 7 
Holešovice) do centrální spisovny nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu (nároží 
ulic Komunardů a U Uranie, Praha 7 Holešovice přesněji na pozemku parc. č. 708/4, k. 
ú. Holešovice, obec Praha). Přestěhováním se myslí demontáž posuvného regálového 
systému Compactus Dynamic XTR na adrese Jankovcova 1518/2, Praha 7 Holešovice, 
přesun a montáž do centrální spisovny nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu a 
uvedení do provozu. S ohledem na menší rozměr nové centrální spisovny bude 
instalovaný systém posuvného regálového systému Compactus Dynamic XTR o dva 
posuvné regály menší. Zbylé dva regály zůstanou v centrální spisovně na náhradní díly. 

 

Součástí předmětu plnění je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy.  

Vše dle podkladů uvedených v Příloze č. 1 Podklady pro zajištění přestěhování posuvného 
regálového systému Compactus Dynamic XTR a dle Přílohy č. 2 Cenová nabídka, které tvoří 
přílohy této smlouvy.  

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.  

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. 

Při realizaci předmětu plnění je zhotovitel povinen dodržovat všechny předpisy v oblasti 
pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a je povinen 
podporovat dodržování důstojných pracovních podmínek. 
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III. Místo plnění smlouvy 

Místem plnění pro přestěhování posuvného regálového systému Compactus Dynamic XTR z 
centrální spisovny sídla Nejvyššího kontrolního úřadu do centrální spisovny nového sídla 
Nejvyššího kontrolního úřadu je: 

• Sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu na adrese Jankovcova 1518/2, Praha 7 Holešovice, 

• Nové sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu, které je umístěné na nároží ulic Komunardů 
a U Uranie, Praha 7 Holešovice, přesněji na pozemku parc. č. 708/4, k. ú. Holešovice, 
obec Praha. 

IV. Termín plnění 

Protokolární předání přestěhovaného a funkčního posuvného regálového systému Compactus 
Dynamic XTR bude provedeno nejpozději 11. 8. 2023. 

Zahájení Etapy č. 1  30. 11. 2022 
Ukončení Etapy č. 1  20. 12. 2022 

Zahájení Etapy č. 2  17. 7. 2023 
Ukončení Etapy č. 2  11. 8. 2023 

 

Objednatel si vyhrazuje právo posunout předpokládané zahájení doby plnění obou etap v 
souvislosti s termínem ukončení stavebních prací na stavbě nového sídla a v souvislosti 
s případnou změnou termínu stěhování sídla. O této skutečnosti je objednatel povinen 
zhotovitele informovat nejpozději 14 dní před termínem plnění. 

 

V. Cena díla 

Objednatel se zavazuje za řádné provedení předmětu plnění zaplatit zhotoviteli smluvní cenu 
v celkové výši 432 000,- Kč bez DPH. Celková cena vč. DPH je 522 720,- 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. 

Smluvní cena za dodávku zboží je stanovená jako nejvýše přípustná, obsahující všechny 
náklady zhotovitele spojené s předmětem plnění vč. dopravy, instalace, zaškolení obsluhy. 

VI. Platební podmínky 

Smluvní cena za předmět plnění podle této smlouvy bude hrazena ve dvou částech za každou 
etapu dle čl. II. této smlouvy po řádném protokolárním předání části díla na základě 
vystavených daňových dokladů – faktur, jejímiž přílohami musí být předávací protokoly 
potvrzené 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 faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na fakturách.  
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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 doloženy požadované přílohy, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním zhotoviteli k doplnění nebo novému vystavení. 
V takovém případě doba 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  

Nebezpečí škody na posuvném regálovém systému Compactus Dynamic XTR přechází 
ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního převzetí posuvného regálového systému 
Compactus Dynamic XTR bez vad a nedodělků předávacím protokolem způsobem podle této 
smlouvy. 

VIII. Pojištění zhotovitele, odpovědnost za škody a smluvní sankce  

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 2 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 v plné výši za vzniklou škodu, kterou způsobil objednateli, zaměstnancům 
objednatele nebo jiným osobám porušením smluvní nebo zákonné povinnosti. 

Zhotovitel se zavazuje, bude-li to možné a účelné, k náhradě škody uvedením do předešlého 
stavu. 

Jestliže objednatel jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení 
povinnosti zhotovitele (na odstranění či zmírnění takto vzniklých následků) zahrnují se tyto 
náklady do škody a zhotoviteli jako povinné straně vzniká povinnost i k jejich náhradě. 

Pro případ prodlení s dokončením každé z etapy ve stanoveném termínu smluvní strany 
sjednávají slevu z ceny díla bez DPH ve výši 1 000 Kč pro každou etapu za každý i započatý den 
prodlení. 

Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

Ujednáním o smluvních sankcích není dotčena povinnost k náhradě vzniklé škody v plné výši, 
kterou je možno vymáhat samostatně. 

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

Zhotovitel poskytuje na funkčnost posuvného regálového systému Compactus Dynamic XTR 
záruku za jakost v délce 12 měsíců a na kolejnice a lehkou podlahu 5 let od převzetí posuvného 
regálového systému Compactus Dynamic XTR podepsaného předávacím protokolem přebírající 
osobou objednatele.  

Objednatel je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady 
zhotoviteli emailem na adresu info@altic.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. Kupující stanovuje dobu na zahájení 
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. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze 
strany zhotovitele, kterým je zejména: 

- prodlení zhotovitele s termíny plnění překračující 14 dní; 

- provádění díla v rozporu s právními předpisy a s touto smlouvou, pokud zhotovitel nezjedná 
nápravu, ačkoli byl objednatelem písemně upozorněn a ke zjednání nápravy vyzván. 

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. 

mailto:info@altic.cz
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XII. Právní režim a řešení sporů 

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

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 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. 

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. 

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 zákoníku. 

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 v elektronické podobě a je podepsána elektronickými podpisy. 

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. 
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Přílohy: 
Příloha č. 1 - Podklady pro zajištění přestěhování posuvného regálového systému 

Compactus Dynamic XTR 
Příloha č. 2 - Vyplněná Cenová nabídka elektronicky podaná v rámci výběrového řízení 
Příloha č. 3 - Kopie pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti 
 

 

V Praze  V Zelenči 
 

 

 
.............................................................                      ................................................................. 
                         objednatel                                                                         zhotovitel 

 

                 Ing. Jaroslav Kužel     Ing. Petr Beneš 

    ředitel odboru hospodářské správy                jednatel 

Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad          Altic Point s.r.o. 

 

Ing.  Petr Beneš



 

 

 
 

Příloha č. 1 

Podklady pro zajištění přestěhování posuvného regálového systému 

Compactus Dynamic XTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Instalace 3 ks kolejnic posuvného regálového systému 

Compactus Dynamic XTR v centrální spisovně, každá 

kolejnice o délce 9,7 m,  rozdíl výšky čisté a hrubé podlahy 

je 40 mm

Instalace lehké podlahy v celé ploše centrální spisovny 

(celkem 75,38 m2), finální vrstva lehké podlahy bude z 

laminovaných DTD desek, rozdíl výšky čisté a hrubé 

podlahy je 40 mm, minimální tloušťka DTD desek je 20 mm,

Demontáž, přestěhování, montáž a uvedení do provozu 

posuvného regálového systému Compactus Dynamic XTR, 

počet posuvných regálů bude oproti současnému stavu 

snížen z 11 na 9 ks, zbylé 2 ks posuvných regálů budou 

demontované uskladněny v centrální spisovně pro další 

využití (součástí stěhování posuvného regálového systému 

Compactus Dynamic XTR není stěhování spisů umístěných v 

regálech)



 

 

 
 

 

Posuvné policové regály Compactus Dynamic XTR

Výrobce:
Rok výstavby:
Regálová sestava z:

Délka kolejového vedení: 
Výška regálu:
Hloubka polic:
Délka regálu:
Nosnost police:
Počet ukládacích úrovní: 
Způsob ukládání:
Způsob posuvu regálů: 
Ovládání:
Elektrický posuv:

Bruynzeel Storage Systems Holandsko
2006, upgrade 03/2017
11 x posuvný oboustranný regál,
lx jednostranný stacionární regál
cca 11700 mm
2436 mm
450 mm
4040 mm
60 kg
5 - 7 + stropní
ruční
elekticky ovládané prostřednictvím elektronických panelů 
dotykové na ovládacích panelech, řízení přístupů RFID čipem 
napětí v síti 230V AC
Ovládací napětí 24V DC
Maximální proud 11A



Příloha č. 2 

 

Vyplněná tabulka „NABÍDKOVÁ CENA“ 

elektronicky podaná v rámci výběrového řízení 

 

 

 

 

Položka cena bez DPH DPH cena vč. DPH

Instalace 3 ks kolejnic posuvného regálového systému 

Compactus Dynamic XTR v centrální spisovně, každá 

kolejnice o délce 9,7 m,  rozdíl výšky čisté a hrubé podlahy 

je 40 mm

kpl. 89 000 Kč                          18 690 Kč           107 690 Kč                 

Instalace lehké podlahy v celé ploše centrální spisovny 

(celkem 75,38 m2), finální vrstva lehké podlahy bude z 

laminovaných DTD desek, rozdíl výšky čisté a hrubé 

podlahy je 40 mm, minimální tloušťka DTD desek je 20 mm,

kpl. 208 000 Kč                        43 680 Kč           251 680 Kč                 

Demontáž, přestěhování, montáž a uvedení do provozu 

posuvného regálového systému Compactus Dynamic XTR, 

počet posuvných regálů bude oproti současnému stavu 

snížen z 11 na 9 ks, zbylé 2 ks posuvných regálů budou 

demontované uskladněny v centrální spisovně pro další 

využití (součástí stěhování posuvného regálového systému 

Compactus Dynamic XTR není stěhování spisů umístěných v 

regálech)

kpl. 135 000 Kč                        28 350 Kč           163 350 Kč                 

Celkem 432 000 Kč               90 720 Kč      522 720 Kč      

Nabídková cena

Kalkulace nabídkové ceny bez DPH i vč. DPH



 

 

 

Příloha č. 3

Kopie pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti

Noevioj

ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

PoniStiul [hhSh rkstele c právnických wnb 
PcjisLTÚ smló&i íiski: LMúlKi-H-19 
Slívkdnlu 22. 7.3814 

Kód prodokhi; PP

Úvodní část
pojistné smlouvy č.: 19560644-19
1.. 5mLuvní stTRíiy
PojSIťíaviíii:
Česká pojišťovnu u_^, Spékraá 75716. 113 (H. Praha I, Česká republika. 1C 45272956. DIC C2699001273, z*0WSá 
v obchodním rejstříku u Mistskélm soudu v Pt«c,oddil U. vložka 1464

r-njistaib (icn. kdo a pojiiíovwiu uzavřel íulo pojistnou smlouvu a zavázlí w hnidu |Kijisinč>.
Název firmy: Aide Point --r.o., zapsaní; v obchodním rejstříku MS v Praze
?Č: (1291598.7
Ulicí, č - p. Duiutjevsťkíhů. 254/] 2
Obix ZctciKč v Čechách, PSÍ.': 250 91, Slál; (. R-SK.A IdJUfiLlKA

Plátce DPH; ANO

KorcspondtJiCali adresa:
je shodná s adresou pojisiuíka

uzuvruLi Lubů pojistnou sin&piivu o PojiSIční odpou&fclůFti podnikatelů.

hijisciii smlouva je yedníni rmMiicdnicedir. ZFP Makldf, it.o., Ulici, i.p.. Na Řádku 8, Obec; Brvu tav. PSČ; ťSXXH, 

JČ: 2J2ttííl

2, Speleíni ujůddínJ pru viet-hnv jinjiHíuL t tib pojistní snshmvĚ
2.1. l^isciiá smlouva w sklidí z tito Úvodní iiisii. r. jednotlivých Listů propfííluini pojiiHól a i Imitováni půjismčho (H- 
tahujicihn přehled pojiáiCnl a rwpis plateb jioj is-lndho.

U, PujiSitn; sjediianá 1ou1o pojistnim jusIúlivoli sc řidi pojistným. podmínkami, ni hiL-rí ato pojistní smlouva e-Js.a/uje. 

a. smluvními '.i/uJiuiiiiiiL.

2.J. PojiStíni v minci lilu pqjiMtlé smJpiivy iuui sjednána a .nilommicknu píolůíijsei Izn . ÍB uplynul im dob)-. Dl kterou Hýlu 
pojigi*LÍ sjednáno, pojiátíni neuniká a prodluiuje se o «ldil pojistný rok. pokud pojliioik nebo pqiLíťovnii nůsdřL druhé 

lir.ili srrnrs* ne'mění deal týdnů pfef .qitynutim poj iňl flčlio rokli, Íí nj ikilihll Lfsíní pojBtílli lícil - /ijem. řotáick (lllIĚillll 
psjisLiidhu roku [datum obnovy) jí stanoven tm 23. iervntee kaídétio ku Ira Jařmím roku To pluli p*P Jdzdiiu pqjiBliní,
i kjdyí byla sjednána V Jltdbůhu pojislmiho ruku

2.4, U.jednivi :,L. ia jednorázoví pojiítad bude btazctm v 1 splítte. Pqj islmi splatní vidy k 21.7. kaidého rokli

I.í. Vjednúvi sa, íc pojčlrt bude plauuuu bcdioravustní převodem na (Lies id 34h246.'íS(lLi pod variabilnim symbolem 

1954064419.

i. ZávĚrríní prohláSmi pujlsinika
Pojislnik pnrvi.nije. ieje seznímcHs podmínkami zpracováni usabnledia dnIMchúdejó i idtnliftksCsiteh, ndresniidi, koitiiuu- 
kaíiiícltl uvedenými v (lánku 'ípracovíni oeůbntch údaji, iproStčni mKeolivůsti, zmocněni" příslušných všeobecných po
jistných pmlirtinck u sc /pracováním v uvedeném rozsahu vyaLovtijc souhlas Fujismlk díle prohlašuje. b je seznámen 
a uráďúl sc ziowninim • uprodtiidm mlEcniLvozji din řlínka "Zpmouviui osotmlch údqji. sproSHni mletnlivosli. zmoč- 
nínl” pTisliiSnýedi všeobecných pojistných podmínek- Na základí aiwcaieni udiluje pnjislnlk souhlasy uvedená v unnio od- 

aiavoi revnčí jsnincm vieeh pcjisifnycli
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S Klisnt d(ý sewls, po-pi .'1X1 - 19500 
(•425)841 114 114

W/W,CC5kapaj.ii,úwfta.ti : P.O.&íWí 305 
601 00 Brno
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ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

Číslo pfrjiscitó smlouvy; 19560644-19

Česldb pajiwCovma a.s.. Spálená. 75/1:6, 113 04 Praha D, Česká republika, 1Č 45272956,. 3JI.Č (7-69917101273,, zapsaná 
v obchodním rejslřika a Músi dcěhn soudu v Praze, oddíl tt, vluHcu |464fdilt „pqjiBfovngT)

Pojistka
Potvrzujeme, že pujisLitik Álišc Point s.io., 1Č 0291595.7, Cfcnajcvs&ého 254/12,25í> *11 Zelsneč v Čechách, ČESKA 
KtPLHUKA má uravfcnu pojtainou smlouvu C. 39560644-19.

Pojištěni odpovědnosti
Opravnímu osobou z lehal* pojiítftní je pojistník.

PojbmÁ událost
Pojistnou událostí je Škodu či újma vzniklá na řivqié, sdravi, aiMjelku něho jiná ekůlwsl dk pojistní aminový.

Pojistná níbůlpéíí
Pojísinýin nebezpečím jsou skuící-uusia it iiflHÍusd vymezené v (kijIsLuč smlouvá jako inoíni příčina vznik n jiojisinč udňlesiL. 
Podmínky n rozsah pojtštůní lanoví pojistná smlouva á Vfei.jhvené pojislnč: podmínky pru pojjšbfiail majetku a udpswčdnpsii 
VPPMÚ4MN/20I4

P-ojiStíni v základním rozsnha se sjednává s límilern pojislnclte pdnftiri 
Pojiit-íní v základním rozsahu se sjednává s územním mxxahem 
PůjiLSláífcí v základním roKBilJU se sjednává se spnhi-.iínsil

5 ÍK10 OPO Ki- 
Česká republika 

!<M» Kč

Půjjstaá cl^itua
PojištÉni se sjednává na dohu od 22. 7. 2014 do 21.7.21)15. 
Poji!.idťiÉ se sjednává s automatickou proftinigaci.
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Piyisbiel poivr/ujc, ží údaje ubsaíetiá v pujiistape Jsou platní ke dni j^lho vydáni,

Informaci o tam,. ?4s Česká ^ůjlJtuvna ia.i- eviduje tore poJIStftnl vy!e uváděného pqlstnika, je niqiné ověřit zasláním 
kopae teto pojistky na c-mnil: klieriteoss&apĎjistůuns.cř, iahranřťn:l společnost múze vznést dotaz ňa adrese: 
http://en.cc5kapojistovna.cz/conticii.
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