
Allianz@Allianz pojišťovna, a.s.

Pojistná smlouva č. 400 022 494 l 01

Pojistite!:

Pojistník:

Všeobecné
pojistné
podmínĘ:

Pojistné
nebezpečí:

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Swanici 656/3, I 86 00 Praha 8
Česká republika
lC:47115971
zapsaná v obchodnĺm Ęstřĺku vedeném Měsslcým soudem
v Praze, oddĺl B, vložka 'l815

a

Pojištěnĺ se řídí zákonem č.'37l2OO4 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů a \Geobecnými pojistnými
podmĺnkami pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou.členy orgánrl pravnićkych osob č. VPP - so - bz rryaán1ińi splatnostíod 'l.ledna 2005 (dále jen všeobecné pojistně podmĺný), tteŕe;sőu nujílnou součástítéto pojistné smlouvy.

Výzkumný ústav Silva Ta1oucy pro krajinu a okrasné zahradnicwÍ, veřejná výzkumná instituce
Květnové nám. 39'l, Průhonice, 252 43
lČ:00027073

uzavĺrajÍ následujícĺ pojistnou smlouvu
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobénou členy orgánů právnicĘch osob

odpovědnost za finanční škodu způsobenou v souvislosti s ýkonem funkce člena dozorčirady pojistnĺka, člena rady instituce nebo
ředitele instituce.

- členové rady instituce pojistníka
- členové dozorčí rady pojistníka
- ředitel pojistníka
- manžel/ manželka osoby uvedené v odst' '| článku'2 všeobecných pojistných podmínek (v rozsahu smluvnĺho ujednán|- dědic, zékonný zástupce nebo právní nástupce osoby uvedencí od't. i lÉnkrl z všeobecných pojistných podmínek (v rozsahusmluvního ujednánĺ)

Pojištěné
osoby:

Územní
působnost: celý svět mimo USA a Kanady

Smluvnĺ
ujednání:

Smluvní
ujednání:

Ujednává se odlišné znění článku 2, odstavce 'l) všeobecýh pojistných podmíneĘ a to takto:
Pojištěna je odpovědnost za jakoukoli finanční itoou 1aalelen bjpouÉanó't .a škodu), kterou způsobi la ýickáosoba v souvislosti
s ýkonem funkce:
a) člena rady ĺnstĺtuce pojistníka,
b) člena dozorčí rady pojistnĺka a/nebo
c) ředitele pojistnÍka.

Ve smyslu článku 6, odstavce 2.všeobecýh pojistných podmínek se ujednává, Že se pojištění vztahuje i na takové nároky nanáhradu škody, jejichŽ příčinou bylo poruśenĺ povinńosti,'ke kterému łjĺó pó ól. o'l.2007, avšakza předpokladu, ze poiĺínĺł
nebo pojištěný v době uzavření pojistné smlouvy o takovém porušenĺ povinností nevěděli nebo vědět nemohli, Ustanovení odst. 

.l

pĺsm. b) a c) tĺm nejsou dotčena



Smluvní
ujednánĺ:

SmIuvnĺ
ujednánĺ:

Smluvní
ujednání:

Smluvní
ujednání:

Smluvní
ujednání:

Smluvní
ujednánÍ:

Smluvní
ujednánĺ:

Smluvní
ujednání:

Allianz pojišťovna, a.s.
Atlianz@

odlišně od článku 2 všeobecných pojistných podmĺnek se ujednává, že do pojištěníjsou také zahrnuý:
a) manžel / manželka (případně partner stejného pohlaví, pokud zákonná úprava v daném státě takové partnerswí povoluje)

osoby uvedené v odst. ], ale pouze za předpokladu, že
i) nárok na náhradu škodyje založen na porušení povinnosti, kterého se dopustila osoba uvedená v odst. 'l,

ii) nárok na náhradu škody byl vůči manželi / manželce uplatněn ýhradně z důvodu jejich postavení manžela / manželĘ a
nárok směřuje k uspokojenĺ z majetku wořícĺho společné jměnĺ manželů nebo z majetku, kteý osoba dle odst' ] na
manžela / manželku převedla.

b) dědic, zákonný zástupce nebo právnĺ nástupce osoby uvedené v odst. l, ale pouze za předpokladu, Že
i) nárok na náhradu škodyje zaĺoŽen na porušení povinnosti, kterého se dopustila oioba'uvedená v odst. ],
ii) nárok na náhradu škody byl vůči dědici, zákonnému zástupci nebo právnímu nástupci uplatněn ýhradně z důvodu jeho

postavení dědice, zákonného zástupce nebo právnĺho nástupce'

Ujednáváseodlišnézněnĺčlánku2],odstavce14a) všeobecnýchpojistnýchpodmínek,atotakto:
a) písemně uplatněný nárok třetí osoby včetně pojistnĺka, ztizovaiele nebo jiného pojištěného, vznesený vůči pojištěnému na

náhradu škody,

Ujednává se odlišné znění článku 7, odstavce 1 d) všeobecýh pojistných podmínek a to takto:

!) w|lł'ajĺcí z jalcýchkoli trestních, správnĺch, nebo jiných sánkcia_pokűr oäškodněnĹnebo jiných opatřenĺ s represivní funkcĺ.
Tato-ýluka se ale neuplatní na pokuty a penále uloŽené přmo pojištěnému správním nóbó ,egűlato'ním orgánem v důsledku
porušení povinnosti pojištěným a.na nároĘ na náhradu škody vznósené vůči pojištěnému na záikladě pokut a-penále uložeýh
společnosti správním nebo re_gulatorním orgánem v důsledku porušenĺ povińnosti pojištěným, s ýimkou poLut a p.ńale
uložených za porušení ořed-pis.ů uprqyujících đaně a poplatý' Takävé pokuý a penále ul.''u'ŕĺf po;istitelnc die lokálnĺ'právni
úpravy a pojistitel uhradĺ nároky vypýajĺcí z takoých pokui a penále pouze oô vyse sublimitu io;btńcno plněnĺ s.;ednaneńo v
pojistné smlouvě.

Uj9.dŤu.. se, že pojistitel nahradí i přiměřené a nezbytné náklady vynaložené pojištěným s předchozím písemným souhlasem
pojistitele na očištění jeho dobrého jména. Pojištěný může !ĺto náklady vynalozít ńa sluźny PŔ poradce, pokud doślo k postoienĺ
jeho dobrého jména v souvislosti s nárokem ńa náhradu škódy, na rcónyie vztahuje toto po.;iĺiĺnĺ, . pokud toto posłá.enĺ Ĺýio
zjištěno prostřednicwím mediálních zpráv nebo jiýh hodńověrýh zdrojů. rvto narläay pojistitäĺ nahradí pouze ao vyse
sublimitu pojistného plněnĺ sjednaného v pojistné sml-ouvě'

Uję.dŤ'.. se, že pojistitel nahradí přiměřené a nezbyné náklady vynaložené pojištěným s předchozím pĺsemným souhlasem
pojistitele pro to, aby se mohĺ účastnit správního nebo regulatorníńo śetřenĺ vedeného pioti spólečnosti, kteŕé se ýká jednánĺ nebo
pochybení pojištěného. Tyto náklady pojistitel nahradĺ poúze do výše sublimitu pojistné'ho pln'ění sjednancho v po1istńc smlouvě.

Ujednává se odlišné znění článku 7, odstavce l e) všeobecných pojistných podmínek a to takto:
e) v souvislosti s působením na životní prostřed'í, s nukleárńĺmiuáalośtmi všeho druhu a azbestem.
Tato ýluka se však nevztahuje na náklady řĺzení v souvislosti s takoými nároý a to až do výše sublimitu pojistného plněnĺ
sjednaného pro tento přĺpad v pojistné smlouvě'

Výluka uvedená v článku 7. odstavci l g) se neuplatní.

Ujednává se odlišné zněnĺ článku 7, odstavce 1 i) všeobecných pojistýh podmínek, a to takto:i) v souvislosti s ýkonem odborných sluŽeb společností-nebo 
-po1iśtcnými 

pro třetĺ osoby, tím, že tyto sluŽby nebyý vykonány
nebo jakoukoli jinou skutečností souvisejícĺ s ýkonem těchto odborných siužeb' Za odbórné službý se povaźu;ĺ zejńcńa, nikoĺi
však pouze veškeré vědecké ýkumy a jejich výsledlcy.
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Smluvní
ujednání:

Smluvní
ujednáni:

Smluvní
ujednánĺ:

Smluvní
ujednání:

Smluvnĺ
ujednání:

V souladu s článkem 6 odst. 3 všeobecných pojistných podmĺnek se ujednává, že v přĺpadě zániku pojištění a neuzavření nové
pojistné smlouvy na další rok se pojištěnÍ bude vztahovat i na takové nároý na náhiadu škody, kieŕe byý poprvé uplatněny
nejp.ozději 3 rolg po zániku pojištěnĺ. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) všeobecných pojistných podmíneŘ isou v rámći tohotó
prodlouženĺ kryty pouze škody vzniklé porušením povinnosti, ke kierémrrdošlo v době ĺeinnosti po.;istné smlouvy.

Toto rozšĺření pojĺstného kýí zaniká v pňpadě, že pojistná smlouva byla ukončena z důvodu neplacenĺ pojistného a v případě
platební neschopnosti společnosti' V souladu s čl. 6 oist. 3 všeobecných pojistýh podmĺnek toio rozšíŕení dále končĺ datem
počátku obdobného pojištění odpovědnosti za škodu sjednaného ujiné'ho pojistiteie.

V souladu s článkem 6 odst. 3 všeobecných pojistýh podmínek se ujednává, že v případě zániku pojištěnĺ a neuzavřenĺ nové
pojistné smlouvy na další rok má pojistnĺk právo zpěině rozšířit pojistné toĺtĺ tał, ze po1isicnĺ se bude ütähovat i na takové nároky
n9 ."á.hľ9q škody, které byý poprvé uplatněny nejpozději 3 ŕoĘ po'zánitu pbjistcnĹ a to za předpokladu splncnĺ vsecń
následujících podmínek:'l) písemná žádost o toto rozšĺřenĺ bude pojistiteli doručena do 30 dnrj ode dne, kdy pojistitel nebo pojistnĺk sdělili protistraně své

rozhodnutí o neuzavření pojistné smlouvy na nás|edujĺcĺ rok,
2) dodatečné pojistné za toto..rozšÍřenÍ v9 vÍši 'l 00 % zapiaceného ročního pojistného z poslednĺho roku pojištění bude zaplaceno

-. do 30 dnů ode dne, kdy pojistník doručil pojistiteli žáäost o toto rozšĺřeni '
3) v souladu s čl. 6 odst. 1 pĺsm. a) vše.obećných pojistných podmínek jsóu v rámci tohoto prodlouženĺ kryty pouze škody vznikléporušenĺm povinnosti, ke kterému došlo v době účinńosti'pojistné sńlouvy.

Toto rozšíření pojistného kľ'ulľ...: n!n9!c, že pojistná smlouva byla ukončena z důvodu neplacení pojistného a v případěplatební neschopnosti společnosti' odlišně öa el. o odst' : useobecných po;istnýcń podmĺnek se ujejnává, zJ ioto rozšĺření nekončídatem počátku obdobného pojištění odpovědnosti za škodu 
'i.o*ńonJu iinéĹo pojistitele.

Allianz pojišťovna, a.s.
Atlianz@

Tato ýluka se ale neuplatnív případě, kdy je nárok na náhradu škodyzaloŽen na selhánĺ pojištěné osobyve funkcidozoru nebo
kontroly r,yplýajícĺ z titulu jeho pojištěné funkce ve společnosti.

Ujednává se, že článek 5 všeobecných pojistných podmĺnek se neuplatní.

V souladu s článkem 6 odst.,3 všeobecných pojistýh podmĺnek se ujednává, že v případě zániku pojištění a neuzavření novépojistné smlouvy na další rok se pojištěńĺ bůdá vzĺaho*1i-n9 gł*tini.Ly na náhradu škody, keré byý poprvé uplatněnynejpozději 3 roý po zániku..Pojl.š.!e1lĹ a to za předpokladu splněnÍ všecn nĺĺeJujĺcĺcľ' podmínek- nárok byl uplatněn vůči pojištěnému,.$uý přestal vyťonávat funkci ilJ;;;' v článku 2, odstavci 1 všeobecných pojistnýchpodmínek v průb-Ę|lu pojistné doby z důvoáu odchodu do důchodu neuo ió ,druuotní.h drivodrj,- ýše 
-uvedený 

pojištěný nebyl odvolán z funkce uvedené v článku z, óa'ta"ä l všeobecýh po;istných podmínek v důsledkuporušení sýh povinností'

Toto rozšíření pojistného kr$ĺ za11t9 v pňpadě, že pojistná-smlouva byla ukončena z důvodu neplacení pojistného a v případěplatebnĺ neschopnosti společnosti. V soulaju s el. o óaśt' 1"19oĹ.i1ĺ9í ,ĺ*"l' podmĺnek toto'ror!ŕ.rii končí datem počátkuobdobného pojištění odpovědnosti za škodu sjednaného u jiného pojistiteie"

Ujednává se, že v případě, kdy je uplatněn nárok, kteý je pojistnou událostí v rámci vĺce pojistných smluv pro polištěnĺ rizikaodpovědnosti statutárních org.lů, üzavřených u ia..ŕ'Ĺuiiný ÁľĹ'i p.*nnou pojistitelé pojistné plněnĺ z těchto pojistnýciudálostí mtximálně do Vyje limitu. pojistnéńo plnění sJednaneńo ; p.ŕňeili;uvě s nejvyšším ĺimitem pojistného plněnĺ. Totoustanovenĺ se uplatní obdobně také pro limit pojistnéhó plnění za usecńny po1iitne události Ěct'.ń |qi'inéioby.

*;"ľ.:ĺ:l|'::.1]:1! přĺpadě považujĺvšechny náĺoý uplatněné vričijednomu nebo více pojištěným, kteréa) se VztahuJi KJednomu porušenÍ povinností jednoho nebo více pojištěńých v rámci ýše uv'edenýcń pojiłnýcľr smlu1 nebob) se vłahují kvíce porušenĺm povinností jed'noho neb-o vĺ.9 noils,'Énĺiń u rámcivýše uvedených pojistných smluv, pokud tatoporušenĺ mají jednu přĺčinu nebo spolu ôkonomicý ei pravne'souvĹĺ.
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Allianz@

Limit
pojistného
plněnĺ:

Sublimity
pojistného
plnění:

Allianz pojišťovna, a.s.

50.000.000,- Kč

2.000.000,-
2.000.000,-
2.000.000,-
2.000.000,-

Kč pro
Kč pro

Kč pro

Kč pro

pokuýa penále
náklady na očištění dobrého jména pojištěného
náklady vynaložené v souvislosti se správním nebo regulatorním šetřením
náklady řĺzení v souvislosti s poškozenĺm Životnĺho prostředĺ

SpoluúčasĘ 0,- Kč pro každou pojištěnou osobu

Vznik pojištění:

01. 12.2008
Pojistná doba:

I rok
Konec pojištění:

01. 12.2009

V souladu s ustanovenĺm článku 8, odst. 1) Všeobecných pojistných podmĺnek se ujednává, Že pojištění vzniká ve výše uvedený
den.

Pojištěnĺ se sjednává na dobu určitou 'l rok.

Pojistník prohlašuje, že byl před.-uzavřením této pojistné smlouyy seznámen s pojistnými podmínkami platnými pro tuto pojistnou
smlouvu, což powzuje wým níže uvedeným podpisem'

Jednorázové
pojistné:

98.600,_ Kč

Splatnost
pojistného: Výše uvedené roční pojistnéje splatné nejpozději do 01. o1. 2oo9 oproti faktuře vystavené společnostĺ MARSH s.r.o'

Přiloha: Všeobecné pojistné podmínky
Kopie vyplněného dotazníku poj istníka

1. 'i2 ,ŕJ91 '' V Praze dne 14. I I.2008
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poiišťovna' a.s.

:wĘuJlllJistav silva TaÍoucv oro kľaiinu a okr8sné zahradnictvÍ, v. v. i.. Květnové náměstÍ 39í.252 43 Pľühonlce.
lc00p/27073

2. obor ělnnosü lnstituce:

3. Rok zalđenl institucg:

1.1.200a

4. Dcelinéspoleěnosti
Má ĺnstituce doeřiné společrrosti? Pokud ano, uveďte prosÍm název a podĺl instituce na spoleütostl

nemá

5. Ceĺüflkace
Má lnstituce ceÍtlfikovaná manažercké systémy (lso 9ooo fi, Ecóko-Audlt-Vą tso í4oo1, EMASF

neo
o ano; následujÍcĺ ęrtifi kace:

!!ę!Dá

6- üěla nebo mi lnsÜtuce nebo dcsřlná spotečnostuzavÍeno DEo poJtštěnĺ?Ons
( ) ano; od kdy, u koho, vjaké výši?:

neměla

Bylo
o
o

někdy lnstituci nabo dcefiné spole&rosti rĺypovězeno nEbo odmÍtnuto uzavbnĺ tohoto poiíštěnĺ?
ne
ano; od kdn u koho,.vjaké výši?:

Allianz@
Dotazník k D&o pojištění pľo veřejné

(Poiištiĺnĺ odpověđnosti za škodu způsobenou ěle
qýzkumné instituce
ny orgánů pnÉvnických osob)

Te.l't9 gojazÍ'lk 9e y Přĺp{q 
'13avňe.nĺ 

pojistné smlouvy štane její nedílnou souěástĺ e v souladu s článkEm 16, odst í Všeobecnýc{
poJisElýďt pod1ĺnek je pojishĺk povinen dravdivě a zceia zoopóvéoet všechny otázky v něm obsaženó. 

-

ĺ. N&ev, tč a adrcsa tnstltuce:

7.

8.

9.

Byl někĺtyvtčt_oĺgánům/osgľJ ľro !fuľ'ĺ'á Ęt s|ep$no PoJ!čq'!Ĺ rznesen nárck na náhradu ślĺody, lĺŮerý by mohlsladat Roĺl krľtĺ z loholo po|ĚÉni, nebo |sou známy'órolńosđ, 
_iíoiĺ 

6í ňär'ly .rest ľ nároku na nĺnńou ĺi'rooý0ne
( ) ano; konkĺatlzujte siluađ na ałláštnĺm listu.

Prohláśenĺ o |ednánĺ z oMobÍ před stednánĺm pojlštěnl (pĺosÍm zaškĺtnětg jednu z nÍże uvedenýďr možností):

!l.._ľ'ťl[",{ę!1Ę".p"'9čr'os!ęT a osobám, kteĺó maJÍ být pojištěny, nEnĺ známo ädné iednánĺ, zanedbání ěi porušení
zav8zKli' u nlchŹ by s€ ĺíalo pbdpokládat, že by mohly vést k náĺokťlń na n3hĺadu škody, ktEĺé spädejĺ pů trytĺ z tonĺo óojpteńĺ.
( ) Jednánl či zanedbání podle výčtu na pllloŽenóm llďu by mohlo vnĺolat nárok na náhĺadu Škody.

PoĚadovaný llmlt poJlsüráho ptnění (moŽno vańantně):

!Ę ľoo9n9ęný 6ryĘ99' ze-výŤ9 uv.edené ú.qajé jsou ąřicÍ,väny peöllvě a pnvdívě. Je sl vědom, Že Jeho ÚdaJs jsou podkladem
posouzení ĺizika pojistiteleĺn. Podává tato pĺohlášeni - zqliléna ooďď- złĺovéť{ j'6ilň pđbňĺkää'öäilšid'É osobý_ '

datum podpis funkce v instituci

Poznámlĺa:
Sa.všeml_daty bude zacházgno důvěĺně_a nebu!9u zpřísbpněna tłbtĺm mobám vyjma zúčaatněnýďr poilsfitelů, příp. zajlstitelü.
K dotaznlku prosÍm pilložte Rozvahu a Výkaz złskú a'zlrát'za poĺeońiz roÚ. 

-'
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Článek l
Úvodní ustanovenĺ

1. Soukromé pojištěnĺ upravuje zákon č. 37l7oo4 Sb., o pojistné smlouvě
a o změně souvisejících zákonů (dále jen ,,pojištění" a ,,zákon',) a Alianz pojiš-
ťovna,'a' s'.(dále jen pojistitel) vydává podle zákona tyto všeobecné pojĺsiné
podmĺnĘ (dáĺe jen 

"pojistné 
podmínĘ'). ObsahujĹlĺ ýto pojistné po'ońĺnry,

pojistná smlouva nebo dohoda v případech, kdy to zákon připôušti odchylnou
Úpravu někteých ustanovenĺ zákona, platí úprava v nich uvedená. NenĹĺi uto
odchylná úprava provedena, platĺ ustanovení zákona.

2. Pojistné podmínĘ jsou podle zákona nedíĺnou součástĺ pojistné smlouvy,
a proto pokud je-v některém ustanovenÍ zákona odkaz na dohodu nebo pojisĹ
nou smlouvu, platí úprava uvedená v těchto pojistných podmínkách śtejně,
jako by to byla dohoda nebo pojistná smlouva.

3. Pojistnĺk musÍ b1ýt s těmito pojĺstnými podmínkami před uzavřením pojĺstné
smlouvy prokazatelně seznámen, což powzuje ým podpisem u iojlstne
smlouvě. Tyto pojistné podmínĘ platĺ po celou đouulrvaňĺ pó1ĺĺtění sjedńané_
ho pojistnou smlouvou a neĺze je bez souhlasu pojiĺnĺka niěňit.

4. Součástĺpojistn-ésmlour,ymohoubýtidalšĺdoplňüjícíustanovenívztahujĺcíse

- k tomuto pojištění- smluvnĺ ujednánĺ a/nebo doložĘ.
5. Toto pojištění je pojištěnĺm škodoým, jehož účelem je náhrada škody wniklé

v důsledku pojistné události.
6. Pojiíění podle-těchto pojistýh podmÍnek může být sjednáno pouze tehdy,

pokud je na.ně-m pojistný zájem. Pojistným zájmďm je oprávńěná potřebä
ochrany před následĘ nahodilé skutečnosii vyvoiané pó'1istń1ĺm nebezpečím.

Článek 2
Vymezenĺ pojistného nebezpečí a okruhu pojištěných osob

1 . Pojištěna je odpovědnost za jakoukoli finančnĺ škodu (dále jen odpovědnost za
škodu), herou způsobila Ęická osoba v souvislosti s rlíkońem fuhkce:
a) statutárnĺho orgánu pojistnĺka,
b) člena statutárního orgánu pojistníka a/nebo
c) člena dozolčí ĺady nebo kontrolní komise poiistnĺka.

2. Dopojĺštěníjsou rovněž zahrnuty osoby r,ykonávąÍcĺ funkce dle odst. 
,l 

v dce-

_ ňných společnostech pojistníka uvedenýcń v pojisŕné smlouvě.
3. lenna zak|aděv.ýslovného ujednánĺje p-qištěňa odpovědnostza škodu ijiných

osob, než které jsou uvedeny v odsüviĺcń l a 2, poi<ud byly tyto osoby póvÉře_
ny obchodním vedenĺm společnostĺ na základě smlórivy uzavřeńé podle
obchodního zákoníku a jestĺĺže jsou ýto osoby jmenovitě űvedeny v loiistně
smlouvě.

4. Jen na základě v.ýslovného ujednánÍ lze sjednat pojištění odpovědnosti za
škodu. osoby,. která byla do jiné než dceřiné spolećnósti vyslenä po;istnitem,
aby zde na jeho poĘn nebo v jeho zájmu plniń povinnosti vyplýajĺciz ruńlie
uvedené v odst' 1 tohoto článku.'Pojiĺtěníodpovědnosti 

'u 
ĺiđau''. *tonuJ.

pouze na tu část nároku vzn'eseneho proti vyslané osobě, která odpovídá pođĹ
lu připad-9jĺcĺmu.na n-i při náhradě škody, zá kterou z tĺtulu solidální oJpávěJ_
nosti za škodu odpovídajÍ všechny osobý vykonávajĺcĺ některou z funkcí uvede-
nou v odst. l.

Článek s
Rozsah pojištění

1. Pojistitel'podle těchto pojistných podmíne( popř. téŽ na základě smluvnÍho
ujednánĺ nahradí za pojištěného:
a) finančníškodu (viz čl' 2ĺ. odst.8), dálejen škoda,
b) náklady řizenÍ v rozsahu uvedeněm v článku t 4.

2. U nároků na náhradu škody, které uplatní společnost vůči pojištěnému, neu_
hĺadí pojistitel tu.čáĺ škody ánĺ část nĺtluaĺFo.ni, ttuiá oJeiovĺĺĺ poaĺu'pojii-
těného nebo podílu osoby blízké pojištěnému na společnosti.

Článek 4
Pojistná udáĺost

1. Pojĺstnou-událostíjeuplatněnĺnárokunanáhradufinančníškodyvůčipojiště_
ným v pňpadě, že k této škodě došlo porušením povinností pó1iĺen'er''o pn
ýkonu činnosti uvedené v článku 2, a pokud povińnost pojištinäho nahraäit
škodu vyalývá z právních předpisrt Českc repuulilg, a u piipádě s1ednanĺ 

'oziĺ_ření pojištění podle čl. 6 odst' 4 i z právních předpisů stätů uvedéných v pojĺsĺ
né smlouvě.

2. Vĺce nároků na náhradu škody, které vyplýají z jednoho porušenĺ povinnostÍ
nebo z více porušení povinnóstĺ majícicń stäjnóU příčinú, je povaiováno za

PoJlšTĚNĺ poorulrnTELŮ A PRŮMYsLU
Všeobecné pojistné podmĺnky pro pojištění odpovědnosti

za škodu způsobenou členy orgánů právnicých osob
(vPP-SO-02)
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.|ednu pojistnou událost. V těchto případech se má za to, Že pojistná Událost
vznikla toho dne, ve kterém byl uplatněn prvnĺ z nároků na náhľadu škody.

3. PojistnouudálostÍneníjakékolivúmyslnéporušenípovinnostikterépropojiš_
těného VyplýVají z právnĺch předpisů, vnitřních předpisů, smluv, rozhodnutÍ
a poĘnů, které byl povinen z titulu své funkce (článek 2) plnit. Pojistitel mŮŽe
za pojištěného uhradit náklady řízení uvedené v článku 'l4, pokud se má
v tomto řÍzení prokázat, Že porušení povinnostĺ nebylo timyslné. Pokud pojisti-
tel takovou úhradu nák|adů řzenĺ poskytl, ale úmyslné porušenĺ povinńostĺ
bylo pojištěnému v tomto řízení prokázáno, je pojištěný povinen částku ve ýši
této Úhrady vrátit pojistĺteli neprodleně poté, co by| k tomu rryzván.

Článek 5
Náhrada společnosti

Pokud společnost odškodnila pojištěné na základě právnĺch předpisů nebo
smlouvy s nimi uzavřené za nárok na náhradu škodyvŮči nim uplatněný pře-
chází na ni v rozsahu tohoto odškodnění nárok pojĺštěných na poslýnutí
pojistného plnění dle těchto pojistných podmĺnek.

Článek s
Místnĺ a časová působnost

1 ' Předpokladem vzniku pojistné události a práva pojištěného, aby za něj pojisti-
tel uhradil škodu,je, že:
a) k porušení povinnosti došlo v prriběhu pojistné doby a
b) nárok na náhradu škody byl vůči pojištěnému poprvé uplatněn během

pojistné doby a

c) uplatnění nároku na náhradu škody bylo pojistiteli nahlášeno nejpozději do
30 dní po upýnutí pojistné doby.

2' Pokud je to v pojĺstné smlouvě dohodnuto, wtahuje se pojištěnĺ i na takové
nároĺE na náhradu škody,jejichž přĺčinou bylo porušení povińnosti, ke kterému
došlo před počźtkem pojištění, nejdéle však po datu sjednaném pro takoý přl-
pad v pojistné smlouvě, avšak za přerlpokladu, Že pojistník nebo pojiśtěný
v době uzavření pojistné smĺouvy o takovém porušení povinností něvěděii
nebo vědět nemohli. Ustanovenĺ odst. 1 písm. b) a c) tĺm nejsou dotčena'

3. Pokud je to V pojistné smlouvě dohodnuto, vztahuje se pojištěnĺ i na takové
nároý n-a náhradu škody, které by|y poprvé uplatněny aŽ po zániku pojištěnĺ,
nejpozději však do data sjednaného pro takový případ v pojistné smlouvě nebo
do data počátku obdobného pojištění odpovědnosti za škodu sjednaného
u jiného pojistitele' Ustanovení odst. 1 písm. a) tĺm není dotčeno.

4' Pojištění-:e vztahuje na pojistné události vzniklé na území České republiý.
Rozšířenĺ územní pĺisobnosti lze dohodnout v pojistné smlouvě.

Článek 7
ĘluĘz pojĺštěnĺ

l . Pojištěnĺ se newtahuje na nároĘ na náhradu škody:
a) wniklé usmrcením, nazdravi nebo na věci, a ńa nároky na náhradu škod

z nich vypýajĺcích,
b) wnesené pojištěným nebo společnostĺ, pokud pojištěný nebo společnost

tento -nárok uplatnili před soudním nebo jiným obdobným orgánem
vzemi, kteĺá se řÍdi zvykovým právem (Common Law). Tato ýluka íe neu-
platní v pŤípadě, Že tento nárok byl vznesen akcionářem spoiečností jmé-
nem společnosti (derivatĺvnĺ Žaloba) a pojištěný nebo společnost s_e na
takovém nároku Žádným způsobem nepodíleli,

c) yyplýajĺcí z jakéhokolĺ neoprávněného získánĺ náhrad, odměn'' tantiém
nebo jiných osobnĺch ýhod či jiných plnění,

d) vyplývgjící z jalcýchkoli trestních, správnÍch nebo jiných sankcí a pokut,
odškodnění nebo jĺných opatřenĺ s represivní íunkcf

e) v souvislosti s prisobením na Životní prostredĹ s nukleárními událostmi
všeho druhu a s azbestem,

í) v souvislosti s jakoukoliv vadou ýrobku, vadou vykonané práce nebo vadou
poskytnuých sĺuŽeb,

g) Vyplýajícĺ z nedostatečné pojistné ochrany společnosti nebo škody, kteľá
mohla b1ýt uhrazena z jiného ýpu pojištění,

h) vzniklé v souvislosti se VstUpem společnosti do lĺkvidace, s prohlášenĺm
konkurzu na majetek společnosti, resp' byl-li návrh na prohlášenĺ konkue u
zamítnut,

i) v-souvisloĺi s výkonem odborných sluŽeb spo|ečností nebo pojištěnými pro
třetí osoby, tím, Že q^o služby nebyly vykonány nebo jakoukoli jinôu s'ku_
tečnostĺ souvisejĺcĺ s ýkonem těchto odborných sluŽeb,
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Článek i 1

Přerušenĺ pojištění
1. Ustaĺov-enĺzákona o přerušení pojištění, pokud nebylo pojistné zaplaceno do
_ 2'měsícůode dnejeho splatnosii, śe na toto pojištěnÍ nevztahuje.
2. V pojistné smlouvě lze dohodnout podmĺný ia heých budélojištění pře-

rušeno'

Článek t 2
Limit pojistného plnění, pojistné plněnĺ

r 
|ľ:lľ^"Ľlľl:.Ę|it.jj: částka- dohodnutá v pojistné smlouvě jako nejvyšší

l1r.l]:.-ľ'ľl,:,!.é|'. 
plnění z jedné pojistné Události a za všechny pojistné'udá_

losl| VznlKe během pojistné doby. Pojĺstným plněnĺm se rozumísôutet fĺnanč_

ľ.:!.*ljľ.!l;'".$!. ].pĺsm. a) a nátlaári ŕlzenĺ dle řle.L' i .á'iipĺ'.. ülIecnt0 pollstných podmĺnek.
2' Přeryšuje'li součet nároků vĺce poškozených a/nebo náhrad nákladrJ řzení

z jedné pojistné události limit pojistného ńlneni'sĺeJnanlĺ v pqi't* iÁlóu"É,
l-á,!::!: !!:.s.ĺ ĺkody a/nebó naľ'l.aa. nałlaao ŕřeńi iô pŕo Ĺ.zĺcľ,o , ńi._ń
snlzuJe V poméÍu s'|ednaného limitu pojistného pIněnĺ k soúčtu všech uplamÉ_
ných nároků a/nebo náhrad nákladů'říźení.

Článek ĺ3
Spoluúčast

1. V pojistné smlouvě lze dohodnout spoluútast' Spoluúčastĺ se rozumí částka,

[Tľ':,tg,:!._1Ł 
podílí na plnění z'kazu p;ji'ilě ;ä.sti a t tel.ou po1ĹtiiĚí

o0ecte o-0.prlznaného pojistného plněnÍ. Škody, je1ichŽ v1iše nepřesahü1É spo-
^ 

nanou-ýši spoluÚčasti, pojistitel za po;išteneľlő iéhraĺĺ'l. )poluu-cast lze sJednat také.pro připad náhrady společnosti dle čl' 5' V takovémpřĺpadě bude tato spoluúčast bdbetuna .o ŕ,ól,'t.ěľ'"_pl'enĺ po.ýnuieÄo
společnosti.

Náhrad:|*iĺalt řĺzení
l. Pojistitel uhradí za pojištěného náklady:

a) občanského soudního ňzenĺ o náhŕadě škody, pokud bylo nutné k odvráce_nĺ nárokr] na náhradu škody wnesených uĺÉi'fo1isiĚná'u nuuo łe ijisiĚnĺodpovědností pojištěného ne.bo 
'lĺse 

stoay, Jút.inÉ 
'rynalo:unc 

n]ł-laJyprávního zastoupení pojištěného ŕto.to rz.ńĺ; nailaďuplatncnĺ iĺłnýcńopravných prostředků uhradĺ pojistitel pou'.'poŕud 
'u 

i to.u p}uJĹä
. . písemně zavázal (otéž platí io'ro.'.ľ'u ieto ĺhiJň. 

'

- D-;.,mlmosoudnĺho pro1ednávání nároků poškozeného. '/. Naklady na obhajobu v ľestním řzení na vše_ch stupnĺch vedeném protĺ pojiš-těnému pro porušení povinnosti, keré .ůŽ; 
"é'ĺk;j;ävědnosti za škodupodle těchto pojiĺnýćh poornĺnu[ .-näłi;;i;; ;räńi zastoupenĺ podleodst. 1, keré přesahuiĺ maximálně mi.osńlíunl äoäi'' .o'.ł.u ä.oi.platných právních ořeáoisů ČR, po;sľĺtei uĺ1ijřp.''ä'päila se k tomu pře_dem pĺsemně zavázal. 

'

Článek ĺ 5
Soupojištění

1. U pojištění, na jehož siednání se podĺlí více pojistitelů (soupojistitelŮ), je
dohod nuta vyše podílů' ied n oĺ iwcr' pojisiitel,í il;r.á:řJ a záv azcÍch ply -noucích ze soupoiištění.

2. Ten j pojistitelů, keý.je v p9jrstné smlouvě uveden jako vedoucí pojistitel, sta-novl po1lstné podmĺnkv a výši pojistného, sp,awp śoupoiĺs1c.ĺ Jiä ápiilňc.a.zmocněn 
.přejĺmat ôznámeni a projevy vůle pojištěného jménem všechzúčastněných soupo-iistitelů.

Článek 16
Základní povinnosti účastníků pojištění přĺ uzavírání

pojistné smlouvy
1. Pojistníkapojištěníjsoupovinnipravdivěa'úplněodpovědětnavšechnypĺse_

mné dotazy pojistitele týkaiĺcí se sjeanĺu.ńďľ'?i po1ľiEňiiä pu,ĺ i "i,ńpáłiäjde o změnu poiištění. 
-

2. Stejnou povinnóĺ jako v odst.1 má pojistitel vüči pojĺstníkovi a pojištěným.

^ |m_énem 
pojistitele může tuto povinnórť4"ĺi tailq,.iŕo"ii?zprostředkovatel.3. Pojistnĺk je povinen seznámit vie.r'nv poÍstÉnär 5ň'säh"eäpo1istnc smlou,zy.

Práva a povinnos,, r:,.*ĺ9,,ä'|J,lrtění během jeho trvánÍ
a při rrzniku pojistné události

1. Pojĺstníkje povínen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli změnu nebozánik pojistného rizika, iakőž i vsechny iňĚny-ł;lä;äłi';. keré byl tázán

ľJl7;:;::'.'.'''l,;ľní. 
Změnou poii,tnÉľ'á iüĺŕa s. iil,irÁ'iŕń. p.oĺaínc zvy-

2' Pojistnĺk je povinen oznámit pojistiteli, že bylo během tĺvánĺ tohoto pojištěnĺuzavřeno další pojištění stejnéhó ..iziła'u x,ŕt'o iqi'iitui., 
'äiľti.ľ'o 

ou.L"+ní firmu (název) a v.ýši lińitu pqistneľro linilř'luä'óJiii.c částý tuto

povinnost má i v přĺpadě, že pojištění stejného rizika u jiného pojistitele bylo

- 
sje_dnáno před uzavřenĺm pojistné smlouý podle těchto pojistnýcń poamĺnĹ[.

3' Pojištěný je povinen:
a) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do l4 dnů, pĺsemně oznámit

pojistiteli, že nastala pojistná událost nebo że protĺ němu bylo zavedeno
trestnĺ řzení nebojiné řizenípřed soudem nebojiným státńím orgánem
nebo rozhodci, vjehoŽ dr]sledku může nastat povinńost pojistĺtele"nahia-
dit škodu podle pojistné smlouvy,

b) po celou dobupojištění dbát, abýpojistná událost nenastaĺa, a pokud nasta-
la, přĺjmout všechna potřebná opátření směřující ke zmĺmänĺ následků
škody a podle okolností si k provedenĺ takovýcń opatřenĺ ęaaut póry.ý
pojistitele a postupovatvsouladu s nimi,

c) poslg/tnout.pojistiteli soutinnoĺ potřebnou ke zjištění přÍčin a ýše škody,
potat pĺavdivé vywětlení o jejĺm wniku a rozsahu a prealozĺt v oonoJn-utt

. lhůtě doklady, keré si pojĺstitel vyžádá,
d) neuspokojovat a neuznávat, a to ani částečně' uplatňované nároý na

náhradu škody a neuzavkat dohodu o narovnání, po'kud k tomu n.oosi.n"
od pojistitele pĺsemný souhlas,

e) na poĘn pojistitele uznat nebo vyrovnatvúči němu uplatňované nároĘ na
náhradu škody, pokud se na ně toto ooiištění vztahuie'

f) pravdivěavčaszodpovědětveškeréóoŕazypojistitelásouvisejícĺspojistnou
událostĹ

g) postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu
skody' Kere mu v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo, a bez zbyečného
odł|adu předat pojĺstiteli veškeŕé potřebné doklady k uplatneńĺ tohôtó
prava.

4. Pojistitel je povinen po oznámení dle odst. 3 oísm. a):
a) bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho

povinnostĺ plnit,
b) ukončit šetření do 3 měsícr] po tomt co mu byla pojistná udáĺost oznáme_

na; tuto lhrltu lze dohodou prodlouŽĺt. Nemůźe]i ukončĺt šetření v uveJe-
né lhütě, je oojistitel povinen sdělit osobě, keré má vznĺknout nebo lrzniklo
právo-na 

Ęojistné plněnĺ d_ůvody, pro keré nelze šetřenĺ ukóneiĹäpósb/t_
nout jĺ na 

iejĺžádost piiměřenou zálohu' Lhůta uvedená v prvnĺ větÉ nebě-
zi' je_ll śetření znemožněno nebo ztíŽeno z viny oprávněné osoby, pojistnĹ
ka nebo pojĺštěného'

5 
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do-ĺ5 dnrl po skončenĺ šetřenĺ' Šetření je skončeno,
Jakmlle poJlstatel sdělĺ jeho v.ýsledĘ.

6.l::!99u,l.:|i.:9 o odiovědńosti p'ojištěného za škodu v ízení před soudem
neooJlnym stätnim orgánem nebo- před ĺozhodci,je pojistitel povinen plnit až

- 
poté, co se dozvěděl o pravomocném skončenĺ ta'kbv'chäŕzenĺ.

i. Pokud byý náklady šetřenĺ podle odst 4 vynaloŽené po|istitelem wvolánv
::ł:^aj:]y Ł9.šenĺm 

povinnoĺí pojištěných n.uo pőiŕtnil, 
'; päji',;iä

^ 
pÍavo pozadovat na tom, kdo povinnost porušil, přiměřen'ou náľlradu. 

.

8. Vzdal-li se pojištěný wého präva na náńradu śiooý ňeĺo linct'o obdobného
ľj::i i:?.:-lľ pľávo včas neuplatnil anebo jinak zmařil přechod ých náre'
ĺU nŹ. poJlstltele, má pojistitel právo pojistné plněnĺ snížĺt aŽ do ýśe částeĘ
heré by jinak mohl získat.

n 
lľt^: ľ.^:,.,*dĘjednánĺ uvedeného v odsl 8 aŽ po ýplatě pojistného
plnenl' ma poJlstltel 0rávo na vr99enj vyplaceneho pojistnéhđńlněnivdči pojiš-

- ^ 
těnému až do ýše částeĘ keré by jiná'k mohĺźĺilť 

-- - -
10.V pojistné smlouvě mohou být dóńodnuta ĺariĺ |riua a povinnostĺ účastníkrjpojištění.
'l l. Pokud není v těchto pojistných podmĺnkách.výslovně stanoveno jĺnaĘ platĺ

?ľ:"1.:_Ł"^1llĽl :j!,h,ł.r.r se na pojĺstníká tałe pio viechny póiisic"ä
a pÍava a povlnnosti Vztahujĺcĺ se na pojištěné platĺ rwněž pro po;iłńĺká.

.Článek l8
Porušení povĺnností při sjednávání nebo změně pojĺstné smlouvy

l. Porušil-li při ýdnávání pojištěnĺ nebo při.zmčně pojistné smlouvy pojistník

::liŁ1ll'j:1ý ľkerou'z povinnos3ĺ uvedených v'zá1koně, iěchto óói;irýchpoomlnkácnnebo v pojlstné smlouvě a bylo-li v důsledku toho stanoveno niŽšípoJlstne, mÜz€ po1istitel pojistné plnění přiměřeně snĺŽir za přiměřené snĺŽe-
ľ^:: ľ9y1ľJ: snÍŽenĺ V poměru odpovĺdajĺcĺmu poměru mezi pojistným,
Kere Dy bylo stanoveno bez porušenĺ někeré z povinností, a stuteŕnÉ sta'noj
veným pojistným.

' ľlľ!ľ:|"ľruš-ení povinnostĺ uvedených v zákoně, těchto pojistných pod-
mlnKacn nebo V po|istné smlouvě.podstatný vliv na vznĺk poiĺstné událosů,;e;ĺprůběh nebo zvětšení rozsahu jejítn nĺĺeółt, un.uô n.'ii'iicnĺ neĺo u,ÉĹńi
ýše pojistného plněnĺ, anebo ińemožnilo präaloz.nĺ Joiiiiĺ o to,n,}u tävzniku-škody došlo pojistnou událostĹ-můle p.ĺ"i,J p.iiirne plncni sńĺziiúměrně'tomu, jaĘ vliv mělo toto porušenÍ na'ró'iirľ'-p,iu-iińrti'ptnĺt, nárti_novĹli zákon jinak.

3. V pilp19Ę' ze 
19.bľ|9 splněna povinnost oznámit zv.ýšení pojistného rizika

a pojistitel na základě wého zjištěnĺ pojistnou smtouuű vyloletěl, náleŽĺ mupojistné za celou pojistnou dobu.
4. Pojĺstitel má proti pojištěnému právo na náhradu poslcytnutého plnění, pokud

pojištěný uvedl pojistitele Úmyślně v omyl o podJtainýin áłól.ä't.lľiił.1"ĺ-
cích se pojistné události.
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