
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29 
 DNE: 16.11.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 417/2015/OF 

 

NÁZEV: 
Smlouvy s Petrast, a. s., Žďár nad Sázavou 

 

ANOTACE: 
Dohoda o ukončení Mandátní smlouvy ze dne 25. 11. 2003 vč. plné moci k zastupování ze dne 
24. 1. 2011 a ukončení Smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb. a dle zákona k 38/2004 Sb. v platném 
znění k 31. 12. 2015. 
Uzavření Smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb. a dle zákona č. 38/2004 Sb. v platném znění  
od 1. 1. 2015 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje 

•  Dohodu o ukončení Mandátní smlouvy ze dne 25. 11. 2003 vč. plné moci k zastupování 
ze dne 24. 1. 2011 v předloženém znění a ukončení Smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb. a 
dle zákona k 38/2004 Sb. v platném znění k 31. 12. 2015 včetně plné moci k zastupování 
v předloženém znění. 

• Uzavření Smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb. a dle zákona č. 38/2004 Sb. v platném 
znění od 1. 1. 2016 včetně plné moci k zastupování v předloženém znění.  

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: OF 
 

Předkládá: OF 
 

 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 



Název materiálu: Smlouvy s Petrast, a. s., Žďár nad Sázavou 
 
Počet stran: 8 
 
Počet příloh: 4 
 
 
Popis 
Petrast, a. s. zastupuje město v pojistných záležitostech na  základě mandátní smlouvy uzavřené 

dne 25.11. 2003 a plné moci uzavřené dne 24. 1. 2011. V lednu 2015 byla podepsána Smlouva 

dle zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) a dle zákona č. 38/2004 Sb. (o pojišťovacích zprostředkovatelích 

a likvidátorech pojistných událostí). Nastal souběh obou smluv při neukončení mandátní smlouvy.  

Dohodou o ukončení Mandátní smlouvy a Smlouvy o zastoupení dojde k nápravě smluvního 

vztahu ukončením obou smluv k 31. 12. 2015. 

Pro další zastupování ve věcech pojištění a likvidace pojistných událostí je předkládána nová 

Smlouva dle zákona č. 89/2012 Sb. a dle zákona č. 38/2004 Sb. uzavřená s plněním od 1. 1. 2016 

 
Geneze případu 
 

 
Návrh řešení 

• Ukončení Mandátní smlouvy, plné moci a Smlouvy o zastoupení k 31. 12. 2015 
• Smlouva dle zákona č. 89/2012 Sb. a dle zákona č. 38/2004 Sb. uzavřená s plněním od 1. 

1. 2016. 
 

 

 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje 

•  Dohodu o ukončení Mandátní smlouvy ze dne 25. 11. 2003 vč. plné moci k zastupování ze 
dne 24. 1. 2011 v předloženém znění a ukončení Smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb. a dle 
zákona k 38/2004 Sb. v platném znění k 31. 12. 2015 včetně plné moci k zastupování 
v předloženém znění. 

• Uzavření Smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb. a dle zákona č. 38/2004 Sb. v platném znění 
od 1. 1. 2016 včetně plné moci k zastupování v předloženém znění. 

 
Doporučení předkladatele 
viz návrh usnesení  
 
Stanoviska  
------ 
 



MANDATNI SMLOUVA 

Smluvnf strany: 

obchodni firma: Mesto Zd'ar nad Sazavou 
IC:00295841 
sfdlo: namesti Republiky 2, Zd'ar nad Sazavou, PSC 591 01 
zast. Mgr. Jaromirem Brychtou 
jako mandant 

Petrast, a.s. 
IC: 269 06 538 
sidio: Trnkova 1064/20,591 01 Zd'ar nad Sazavou 
zapsami v OR vedenem K.rajskYm soudem v Bme, oddil B, vloZka 3969 
zast. p. Petrem Brozem, predsedou predstavenstva 
jako mandatar 

. I .. 

Predmet smlouvy 

1. Mandata! se zavazuje jmenem mandanta a na jeho ucet provadet ve~kere Ukony spojene s 
uzavrenfm, aktualizaci a ukoncenim pojistne smlouvy a veskere Uk.ony spojene s likvidttci 
pojistne udaJ.osti. 

2. Mandant se zavazuje zaplatit mandatan za jeho cinnost uvedenou v predchozim odstavci 
odmenu uvedenou v c18nku IV. 

II. 
Prava a povinnosti mandatafe 

1. Mandatar se v souvislosti s cinnosti uvedenou v cl. L teto smlouvy zavazuje: 
a) provadet platby na ucet poji~t'ovny na pojistne mandanta die pojistne smlouvy uzavrene 

v souladu s touto smlouvou 
b) zafizovat zAJ.ezitosti die teto smlouvy s odbomou peci, pracovat na profesiomilni lirovni 

v souladu se zajmy mandanta. Pfitom je povinen fidit se jeho pokyny. 
c) informovat mandanta o jeho narocich a povinnostech vyplyvajicich z pojisteni a pojistne 

smlouvy 
d) oznamit mandantovi bez zbyteeneho odkladu vsechny skuteenosti, ktere zjistil pfi 

zafizovam zAleZitosti die teto smlouvy a ktere mohou mit vliv na zmenu pokynu 
m~danta, a pfi plneni srnlouvy upozoriiovat mandanta na neyhodnost jeho pokymi, ktere 
by mohly mit za misledek ujmu na pnivech mandanta. Pokud mandaJlt i pres upozornenf 
na splneni svych pokynii trva, neodpovfda mandata! za pffpadnou ~kodu tim vzniklou 

e) zachovavat ve vztahu ke tfetim osobam ml~enlivost o vSech skute~nostech, ktere mandant 
povafuje za pfedmet obchodniho tajemstvi. ' 



2. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipade, ze mandant bude po dobu nejmen~ 30 dnu 
v prodlenf s Uhradou falctur nebo vyU~tovani pojistneho vystavenych mandata.fem, je 
mandataf opravnen provest zapocet svjch pohledavek za mandantem na pln~nf poskytnuta 
pojist'ovnou na ucet mandanta z pojisteni sjednaneho mandatarem. 

III. 
Prava a povinoosti mandanta 

1. Mandant je povinen sou~sne s podpisem teto smlouvy vystavit mandat<Hi pisemnou 
plnou moe kjednaru s pojist'ovnarni a poskytnout mu veskere dostupne podklady, pokyny 
a informace potfebne k plneni teto smlouvy. 

2. Mandant se zavazuje zasflat na ucet mandawe platby na pojisteni radne a v~s, a to -na 
zaklade faktur nebo vytictovanf pojistneho vystavenych mandatarem. 

3. Mandant se zavazuje poskytovat mandatari pravdive informace o vsech rozhodnych 
skuteenostech, souvisejicich s pojistenim a ovliviiujicich sjednane pojistne smlouvy a 
plneni pojist'ovny pfi prfpadne pojistne udruosti, a neprodlene, nejpozdeji do 14 dnu hlasit 
veskere zmeny techto rozhodnych skutecnosti. 0 tom, ktere skutecnosti jsou rozhodne, 
byl mandataf informovan pfi uzavreni teto smlouvy. 

4. Mandant ma pravo, aby jej mandatM prub~me informoval o stavu vyrizovanf zalezitosti 
die teto smlouvy. 

5. Mandantje povinen platit mandatari odmenu sjednanou v bode IV. teto smlouvy. 

IV. 
Odmena mandatare 

1. Odmena mandatafe za zafizovaru zalezitosti die teto smlouvy se sjednava ve vys1 
zprostredkovatelske provize obsa.Zene v predepsanem pojistnem dle pojistne smlouvy, 
s vjjirnkou pfipadu, kdy je s rnandantem pisemne dohodnuto, ze mu sam vyplati odmenu 
anebo si od neho vyzada cinnosti nad obvykly ramec praci souvisejicfch se 
zprostfedkovanou pojistnou smlouvou nebo likvidaci pojistne udalosti. 

2. Strany teto smlouvy se dohodly, ie odmena mandatMe zahrnuje i jeho nutne a ucelne 
vynalozene miklady pfi zafizovani srnluvene zaleZitosti (zejmena telefonni poplatky, 
postovne, naklady na provoz osobniho vozidla atd.) 

3. Odmena mandatare je splatna dle vystavene faktury nebo vy\lctovani pojistneho. 

v. 
Trvanf smlouvy, jeji zmeny a zanik 

I. Smlouva se uzavira na dobu neurcitou. 
2. KaZda smluvni strana muze tuto smlouvu pisemne vypovedet v tiimesicnf vypovednf 

lhute, ktera pocfna bezet od prvniho dne kalendatniho mesfce misledujfcfho po mesici, ve 
kterem byla vjpoved' dorucena druhe smluvni strane. 

3. MandatM muze tuto smlouvy vypovedet pisemne s okamiitou ucinnosti v pfipade, ze 
mandant bude v prodleni s Uhradou faktury vystavene manda.tafem dele nez 3 mesice, 
nebo jestlize mandant nebude dele ne~ 3 mesice reagovat na ryzvy mandatafe. 



~ ~,·---------------------------------------------------------

VI. 
Ostatni ujednanf 

I. Vztahy mezi smluvnfrni stranami, ktere nejsou touto smlouvou v9slovne upraveny, vcetne 
mofuosti vYJ>ovedi smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran se fldi obchodnim zakonikem 
popl'fpade dal~fmi obecne zavaznYilli pn1vnimi predpisy Ceske republiky a od 1.5.2004 
i Evropske Unie. 

2. Smlouva muze bjt zmenena nebo doplnena pouze oboustranne podepsanYt"n pisemnym 
dodatkem. 

3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, ka2dy s platnosti origiruilu. KaZda -·ze 
smluvnich stran obdr.Zi po jednom vyhotoveni. 

4. Smlouva nab}'va platnosti a ucinnosti dnem podpisu obema smluvnimi stranami. 

2 5. 11. 2003 
Ve Zd'are nad Sazavou, dne ..... . ... . V Zv d'J.~ d sJ.~ dn 2 5, 11. 2003 e <Ue na <U.avou, e ......... . 

1/tr ... ... ~ ....... ..... ..... . 
mandatar 

.. · ~ . 



Plna moe 

Nize podepsana spolecnost Mesto Zd'ar nad Sazavou, se sidlem Zifkova 227/1, 

Zd'ar nad Sazavou, PSC 591 01, IC: 00295841, zastoupena statutarrum zastupcem Ing. 

Dagmar Zverinovou, starostkou mesta udeluje timto v navaznosti na cl. III.1. mandatni 

smlouvy ze dne 

25. 11. 2003 

plnou moe 

spolecnosti Petrast, a.s., se sidlem Zd'ar nad Sazavou, Nam. Republiky 383/44, PSC 591 

01, IC: 269 06 538, zapsane v obchodnim rejsffiku vedenem Krajskym soudem v Brne, oddil 

B, vlozka 3969 ke vsemu jednani s pojist'ovnami, zprostfedkovani, uzavfeni a ukonceni 

pojistne smlouvy a pri likvidaci pojistnych udalosti, a to vcetne dorucovani listin a financnich 

plneni. 

V e Zd'are nad Sazavou dne 24.1.2011 

Plnou moe prijimam: 

Ve Zd'are nad Sazavou dne 24. 1.2011 

Petr Broz, predseda predstavenstva 
Petrast, a.s. 

Z: 1.P l ' /~ . /Ju~&m ~ .... . .......... ..... .. .. ... . ......... . 
lng. Dagmar Zvennova, starostka mesta 
Mesto Zd'ar nad Sazavou 



SMI.OWA die ukon• l. 89/lOJl Sb. a dlt :dkona 3812004 Sb. v pl•tnfm, znlnl, kterou uuvfujl 
SmlvYOittr1111Y. 

Nb jllltno: 

JCOIRC 
Sldklllna~ pol>yt; 

jako a:moe11lld 

• 
Pdnat,a..a. 
l~UJ 06Sll 

Mt11o Uv IIIICI Sluvo\1 

0029:51-41 

liU:CMI 22711 .U.tt ntd stuvou 

M8J. Zdmtll ~6!11 

tf41o: Nf~t~btl Rtptlbl~ JU/ .. 4, S91 01 u•r IIH SjuVOll 

zapunt v 011. ~ k~al(jm loOUdtlft v flrtJt, tlddO 8, ~Ita 3969 

zaJI, p. l'diUI B~. p~DU pl'tdttl!Vctttv• 

jakot~ll~ 

I'SC': ~9101 

I. 

Pftd.,ft•raloavy 

1. lmocntnet sc v.v11%11Jeji!M!nern J!I'IIOCnkefc prov•d!l veltert llkony •Mlw 1 obttarinlrn llkOh pojiflllytb tJ.lm6 rmoct~i~)f. -z:cjmtnajcdnlnl 1 pojl~tlttU C>hltdnt 111blddt pojiJtnl oc:hnt>y 
zmoc:nJtclc vtdnt ~rosttedkovlnl Jjtdn6ol a uuvtcDf pojitliiYch tmluv, 1.0 •pri~ ne>v}'eh a ... ~lclch poji:llnjdt IIIIIII'V, jakotl Okony, ktt:ti soovhcjls bl4knlm • likvlclacl pqjbtnfcb 
udilour, upiiMo""'ltn 11mldiJt pojlltlnl • • do~wdm pltemnoJtla llnaneniGh plnml. 

2. lmocnfld sc avuujc uplatft :unocntnd ta jtbo ~inllost UYCtlmou v pl'edchozl111 oclsiiMf oclmblu IIYCdc:nou v tlinkuiV. tao 1111louvy. 

n. 
Prt•• a povlnnad ltiiiOtalact 

l . Zmocnt.net se v JOIIVIllostl s tlnnoallwtdcnnu v tl. I. ~10 smlouvy taYUUjo. 

a) ptov~l platby na ~ pojl111iele na pojlstnt zmocnntk dle pojisme smlouvy Uta\'ten6 v JOUladu J touto rmlouvou, pokud l't1ll nnocmitol v prodlenl. 
b) wlzov~ dldilo•ll die ttto smloiiY)'' odbomou ¢t1. prii:OI/&1 na JKOftsloNJnl OJ'O\'IIf v aouladu u djmy nnowittlc; pfitom je povincn tldlt ae jcho polcyny. 
c) lnformovat ;rmocollele o jtho n'rook:h a povinoooecll vyplyvajlddt • pojl~l• pojlltnt smlouvy. 
d) ombnit mtocniteli bu tbytetlltiiO odl<lac!u vtechny ~oostl, lcW'e ljistll l'fi v.tizoi'Ml DIUJtosll dlc 1tto tmlouyY • ktort cnollou mil vUv na zmtnu polcyn~ vnoc:nletle, 1 pfi plob11 

cmlouyY upozoriloYit zmocnildc 111 l!CYhodootl jcho potyn6. lrtcri by mobly Ollt u Jdalo:d<:k 6jmu na }eho privcc:h. Pokud zmocnlkl l p!u ~>pozo~Nnl na lplo&ll ~ch po~cyna ~n~•, 
neodpovkW ~ za ptlpebou lkDdlllltn YlnlltiOI.l 

e) u.chov,,. "c vnabu ke ttdtm osobim ml~ivon o vkdt akuletncK1I:eb, ktat "zmocoencc clozvtdll ptf plnrol pl'~ ~ smlouvy. 

2. Smluvnl straoy ae cle>bodly, tc polcud bucla unocnilcl po clobu t>ejm6M lO do6 ~ pltldlml a uhntdou fllktur r>ebo Y)'6etovinl pojlsmD!o ~n9ch ~nwrt, Je vn~ op1tvntn 
pi"CM5t z.t.pctal svjcb polllc:dhd. uiUIIOCIIitelem na pojillitdem poskytnutA plnenl zmocnitell. 

3. Zmoenenec: m' pNVO na oilmmu die ~ IV. tito ..,OOuvy i v pflpa4t. •dy zmoenllel utavfel pojl11110u amlouvu a J>Qilatitclcm, ke Itt~ rmoc:nbl« plrul pllslulnt Ulcony, • poJI•tn' 1mloiM byla 
sjtdnf.n.t J JlnYm !JifOIItedkovatclem nebo W1upodn IXIiilllt.elc. 

... Zmoenito.l so\lhlttSI, tc zmocnenec mdte ureit sveho wtupce pro plnml pl'eclr'Mtu ttto smtouvy. 
s. ZmocntntC prohlaluje, !c budc z/shnt osobnl Odajo zpBCOrivat vc smywlll dkona t. I 0112000 Sb., o ocb~ osobnlch Odaju 1 o smeo& ~~h Dlcontl, v platn6m zOOU. 

IlL 
Ptiva a povlltaoetl tmOalltde 

1. Zmoenitel jc povine.n aoutunt 1 poctpisem tero cmlouvy vya&avit zmoc:ntncf plsemnou piDou moe • poo~ mu vtllccrt dtmup!M podltlady, poltyny a informact pottelmt k pln!nlltlo 
Jmlouvy. '}. 

2 , Zmocnbd jc pavinen pladt:zmocnf~~~:i od~nll sjednenou Y bode IV. IIlio smlouvy. • 

3. bnoc:nitcl sc: zavuuje zasl1at oa ~ :zmoc:nblce plalby na pojilttnl lidnt a "Wo 1 10 na Dld..U l'alc1ur ncbo ~Iorin! pojistntho vyataventch ~. 

4. Zmocnitcl •• zavuujc poskylovat zmocMtlcl ptaYdm iufOI'INCe o vkch rozboclnycb skutetnostedt, souv!aejiddt a ovlivCujlclc:h ejednon~ pqjistnt tmlouvy a pojistnt plntaf pojiJti~ pfi 
pHpadnt pojistn6 lld&stl. bc:z.odkllldnt, ncj~ji do 14 dnft biUit wlltert zmtny tkblo mhodo)'dt s~tl. 

s. Zmoalhel m• pri~, aby jtj zmocnblec pnlban! IDionnoval o suvu vylilorinl Dlclilostl die ltlo lllllouvy. 

6. Zmocnitcl m• pctvo od11ol111 zmocnblla uk.ontlt 11110 smlnuvu • okamtitou plelnOIII, poltud JC &mOCtltnce nefldJ jeho polcyny a porull povlnoosti ~ smlouvy. 

IV. 
OdlMtla Zll!ocalllcc 

t. Odrmna ~nee ta umovAnl a:ilctitostl die lito srolouvy se ~dMvf ~c \'j&l %Jirostlalkovatelskt provize, ~idla obsa2ent v ptcdcpsaDtm pojistnhn dlr pojiJIIW ~mlouvy t Y)ijfmkou 
pHpadu die ~1. 11. odst. 3. teiO cmlouvy, oebo kdytje ~ II'\ edcno, !e zmocnltcl plalf odmenu ZlllOCJit;1lei dle vystavall! r.ttury ancbo ai vy~ tinnosd neaouviujlcl ae ~kOVIII'IOU 
pojietnou amlouvou ncbo likvidac:l pojiai!M! ~locti. 

2. Odm~Dl zmocnenc:e jt splltnl die ~ faktury nebo vy(JetovMI pojistntho. 
3. ZmOCtltncc mMlt po.1k)'IDOUI bonifihc:i n.a poJISlnem- slt:vu., uvl$1otti na v:fll odmeny. 

V. 

TrvJAf smloi!V)', jcjl1.01b)' • dnlk 
1. Smlouva se uuvfli,.. dobu DC:IIteitou. 

2. ~ emluwl Slranl mll!c Mo smlouw ptsemne ~~ " mtsltnl Y)1povtdlli lh!rlt, lcltri JlC)tlo' bMd od pm>iho dne lcalencWniiiO meslce nisledlljlc:iho po mtslci. ve klcrem byla 
vjpovU dorueena di'Ubt smluvnl S11"mf. Za doruW>i vj'pcMdl sc povabljc trctJ pn.c:ovnl den od odcslAnl dope>~ dopisu dt\lbt smluvnl rnof. 

3. Zznoc:nlnec: mUtt tu10 Jmiouvu vypovtdft plttmnt • ol<amtitou Minnoftl" ptlptdt,le uooc:nitcl budc v prodleni s um.dou &ktury vyataveaol zmocntflccm d& nd.jcdc:n mblc, nd>o jcstli!e 
smocnitel nebude d& Del jcd~n m~ n:agov111 na pl#mtlt vjrvy zmoc:nblcc. 

4. Tato smlou~• taU uniki. IXIklld do lh(Uy 3!ki dnO od uniku poslednl pojlltnt tmlouvy %pfC)Sifcdkovant tmoc:nt.w:cm nedojde k uuvfenf no¥£ pojL&IM smlouvy podle tl. L oclst J. 1e1o 

smlouvy. 

VI. 

Ostataf Qjedlliai 
l. V;aaby mui smluvnimi rtrantrni. ktcri ncpc,u toulo srnlouvou ryslovnt upta~f1)'. se lldl obtansl:.~m z41coniktm a daalmi obecnt .d~ pdvnlmi ptedpisy takt republiky a Evrop&kt 

Unie v platntm zntnL 

2. Smlouva mflt.t byt zmtntna nebo dopln!na J10U1.t obou~ podcpeanjm plsoemn~m dodatkem. 
3. Smlouva sc vyhotovuje ve dvou stejnopi.,cch, ka!dy s plalnostl OfiCiMlu. Ka.lti &c Jmiii'Vnlch stran obdtfl po jed nom vyhotovcnl, 

4. Smlouva nab)lvti platnosti ailt!Mosli dnem podpisu ob!ma smluvntmi stn.nami. 

Vc id'arc nad Smvou dne 2.1.2015 Vd.d-.re nad Smvou dne 2.1.2015 

( fJs .-~ · .. ·~ R :-lAD t.,\'L::.,·..,·e::..· 
,ji'P ... . ••• 1 • • • •• 

~1-r'.· ova ::2~' I~ 
·';.·.,fo~R·';~AD SA7..AVfJ U 

...... .. ······ ·· ················· ...... ......... .......... ::;;-- , Ps<: 59~ .2-1 
zmocnitcl 

~4"~-sr 
~ No~.Rt~lilii:)' 393/~ / 
. 9 i 01 z::a ~ :a~ >1: 

...... ........... .......... :.~(~~~;~!\~~. ~B2lill$1) ... . .. ......... .. 

zmocn!nlee 



 

 

 

Petrast, a.s., Náměstí Republiky 383/44, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 26906538, Výpis z OR vedeného KS v Brně, oddíl B, vložka 3969, základní kapitál 3 000 000,- Kč 

 

 
 
 

Dohoda o ukončení Mandátní smlouvy  
a Smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb. a dle zákona č. 38/2004 Sb.  

 
 
Uzavřené mezi: 
 
Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01, Žďár nad Sázavou 
zastoupené Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města 
IČ: 00295841 
jako mandant (zmocnitel) 
 
a  
 
PETRAST, a.s. 
se sídlem nám. Republiky 383/44, 591 01, Žďár nad Sázavou 
zastoupené p. Petrem Brožem, předsedou představenstva 
IČ: 26906538 
jako mandatář (zmocněnec) 
 
 
Na základě této dohody se k datu 31. 12. 2015 ukončuje platnost sjednané mandátní smlouvy ze dne  
25. 11. 2003 a Smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb. a dle zákona č. 38/2004 Sb.  ze dne 2. 1. 2015, 
včetně všech dodatků a současně zanikají i plné moci k zastupování ve věci zprostředkování, jednání 
s pojišťovnami a při likvidaci pojistných událostí. 
 
Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a povinnosti ze shora uvedených smluv vyplývající, jsou 
vzájemně vypořádány.  
 
 
 
 
 
     
Ve Žďáru nad Sázavou dne: ……..                   Ve Žďáru nad Sázavou dne: ………. 
 
 
 
 
 
 
.......................................... .......................................... 
Mgr. Zdeněk Navrátil, Petr Brož, 
starosta města předseda představenstva 
Žďár nad Sázavou Petrast,a.s.   
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 SMLOUVA dle zákona č. 89/2012 Sb. a dle zákona 38/2004 Sb. v platném, znění, kterou uzavírají 
 
Smluvní strany: 
Město Žďár nad Sázavou 
IČ: 00295841 
Sídlo: Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, 591 31 
Zástupce:  Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města 
 Ing. Josef Klement, místostarosta města 
jako zmocnitel 
a 
Petrast, a.s 
IČ: 269 06 538 
Sídlo: Náměstí Republiky 383/44, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3969 
Zástupce: Petr Brož, předseda představenstva 
jako zmocněnec 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Zmocněnec se zavazuje jménem zmocnitele provádět veškeré úkony spojené s obstaráním všech pojistných zájmů zmocnitele, 
zejména jednání s pojistiteli ohledně nabídek pojistné ochrany zmocnitele včetně zprostředkování sjednání a uzavření nebo 
ukončení pojistných smluv, se správou nových a stávajících pojistných smluv, jakož i úkony, které souvisejí s hlášením a 
likvidací pojistných událostí, uplatňováním nároků z pojištění a s doručováním písemností a finančních plnění. 

2. Zmocnitel se zavazuje zaplatit zmocněnci za jeho činnost uvedenou v předchozím odstavci odměnu uvedenou v článku IV. této 
smlouvy. 

II. 
Práva a povinnosti zmocněnce 

1. Zmocněnec se v souvislosti s činností uvedenou v čl. I. této smlouvy zavazuje:  
a) provádět platby na účet pojistitele na pojistné zmocnitele dle pojistné smlouvy uzavřené v souladu s touto smlouvou, pokud není 

zmocnitel v prodlení. 
b) zařizovat záležitosti dle této smlouvy s odbornou péčí, pracovat na profesionální úrovni v souladu se zájmy zmocnitele, přitom je 

povinen řídit se jeho pokyny. 
c) informovat zmocnitele o jeho nárocích a povinnostech vyplývajících z pojištění a pojistné smlouvy. 
d) oznámit zmocniteli bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, které zjistil při zařizování záležitostí dle této smlouvy a které 

mohou mít vliv na změnu pokynů zmocnitele, a při plnění smlouvy upozorňovat zmocnitele na nevhodnost jeho pokynů, které by 
mohly mít za následek újmu na jeho právech. Pokud zmocnitel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá 
zmocněnec za případnou škodu tím vzniklou. 

e) zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, které se zmocněnec dozvěděl při plnění předmětu této 
smlouvy. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zmocnitel po dobu nejméně 30 dnů v prodlení s úhradou faktur nebo vyúčtování 

pojistného vystavených zmocněncem, je zmocněnec oprávněn provést zápočet svých pohledávek za zmocnitelem na pojistitelem 
poskytnutá plnění zmocniteli. 

3. Zmocněnec má právo na odměnu dle č. IV. této smlouvy i v případě, kdy zmocnitel uzavřel pojistnou smlouvu s pojistitelem, ke 
které zmocněnec plnil příslušné úkony, a pojistná smlouva byla sjednána s jiným zprostředkovatelem nebo zástupcem pojistitele. 

4. Zmocnitel souhlasí, že zmocněnec může určit svého zástupce pro plnění předmětu této smlouvy. 
5. Zmocněnec prohlašuje, že bude získané osobní údaje zpracovávat ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů, v platném znění. 
6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zmocněnec výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí 

se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. Zmocněnec souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem 
(příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto 
orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít 
záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, 
pro který budou uvedené osobní údaje zpracovávány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zmocněnec si je zároveň 
vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákon a č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zmocněnec dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její 
část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.  
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           III. 

Práva a povinnosti zmocnitele 
1. Zmocnitel je povinen současně s podpisem této smlouvy vystavit zmocněnci písemnou plnou moc a poskytnout mu veškeré 

dostupné podklady, pokyny a informace potřebné k plnění této smlouvy. 
2. Zmocnitel je povinen platit zmocněnci odměnu sjednanou v bodě IV. této smlouvy. 
3. Zmocnitel se zavazuje zasílat na účet zmocněnce platby na pojištění řádně a včas, a to na základě faktur nebo vyúčtování 

pojistného vystavených zmocněncem. 
4. Zmocnitel se zavazuje poskytovat zmocněnci pravdivé informace o všech rozhodných skutečnostech, souvisejících a 

ovlivňujících sjednané pojistné smlouvy a pojistné plnění pojistitele při případné pojistné události, bezodkladně, nejpozději do 14 
dnů hlásit veškeré změny těchto rozhodných skutečností. 

5. Zmocnitel má právo, aby jej zmocněnec průběžně informoval o stavu vyřizování záležitostí dle této smlouvy. 
6. Zmocnitel má právo odvolat zmocnění a ukončit tuto smlouvu s okamžitou platností, pokud se zmocněnec neřídí jeho pokyny a 

poruší povinnosti této smlouvy. 
 

IV. 
Odměna zmocněnce 

1. Odměna zmocněnce za zařizování záležitostí dle této smlouvy se sjednává ve výši zprostředkovatelské provize, zpravidla 
obsažené v předepsaném pojistném dle pojistné smlouvy s výjimkou případu dle čl. II, odst. 3. této smlouvy, nebo když je 
písemně uvedeno, že zmocnitel platí odměnu zmocněnci dle vystavené faktury anebo si vyžádá činnosti nesouvisející se 
zprostředkovanou pojistnou smlouvou nebo likvidací pojistné události. 

2. Odměna zmocněnce je splatná dle vystavené faktury nebo vyúčtování pojistného. 
3. Zmocněnec může poskytnout bonifikaci na pojistném - slevu v závislosti na výši odměny. 
 

V. 
Trvání smlouvy, její změny a zánik 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
2. Každá smluvní strana může tuto smlouvu písemně vypovědět v měsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet od prvního dne 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Za doručení výpovědi se 
považuje třetí pracovní den od odeslání doporučeného dopisu druhé smluvní straně. 

3. Zmocněnec může tuto smlouvu vypovědět písemně s okamžitou účinností v případě, že zmocnitel bude v prodlení s úhradou 
faktury vystavené zmocněncem déle než jeden měsíc, nebo jestliže zmocnitel nebude déle než jeden měsíc reagovat na písemné 
výzvy zmocněnce. 

4. Tato smlouva také zaniká, pokud do lhůty 30-ti dnů od zániku poslední pojistné smlouvy zprostředkované zmocněncem nedojde 
k uzavření nové pojistné smlouvy podle čl. I. odst. 1. této smlouvy. 

 
VI. 

Ostatní ujednání 
1. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí občanským zákoníkem a dalšími 

obecně závaznými právními předpisy České republiky a Evropské Unie v platném znění. 
2. Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem. 
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 

Ve Žďáře nad Sázavou dne                                    Ve Žďáře nad Sázavou dne                            
 
 
 
 
 
 

………………………….      
 ………………………….. 
          zmocnitel        zmocněnec 
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P L N Á   M O C 
 
 
Název: Město Žďár nad Sázavou 
Zástupci:  
Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města 
Ing. Josef Klement, místostarosta města 
 

 

      

 
  

sídlem: Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou,  PSČ: 591 31   
 IČ : 00295841 

          Já, níže podepsaný zmocnitel uděluji tímto v návaznosti na uzavřenou smlouvu ze dne                          
  

            p l n o u   m o c 
           

zmocněnci společnosti Petrast, a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Náměstí Republiky 383/44, PSČ:59101, 

IČ: 269 06 538, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3969, k 

obstarání všech pojistných zájmů zmocnitele, zejména k jednání s pojišťovnami ohledně nabídek pojistné 

ochrany zmocnitele včetně zprostředkování a uzavření nebo ukončení pojistných smluv, ke správě nových a 

stávajících pojistných smluv, jakož i ke všem úkonům, které souvisejí s hlášením a likvidací pojistných událostí 

a uplatňováním nároků z pojištění včetně doručování písemností a finančních plnění.  

Plná moc nabývá účinnosti dnem platnosti smluvního zastoupení a končí dnem jejího zániku nebo výpovědí. 

 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne                    
         

…………………………………. 
         

Totožnost ověřena dle OP č.:                                     
 
 
 
  
Plnou moc přijímám: 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne                  
 
 
 
…………………………………… 
Petrast, a.s. 
Petr Brož, předseda představenstva 
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