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č. 8603099171 
pro poitštění podnikatelských ri.zi.k - TREND 14 
Kooperativa pojišťovna,a.s.,Vienna Insurance Group se si.dlem Pobřežni. 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republi.ka 
IČ: 47116617, zapsaná v obchodni.m rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 (dále jen "pojisti.tel") 
a 
Denní a týdenní stacionář Jihlava Zastoupená: 

IČO: 00400858 
se si.dlem / bydli.štěm: Královský vršek 1106, č. or. 9, 586 01 Ji.hlava, Česká republi.ka 
Korespondenčni. adresa je shodná s adresou sídla poji.stni.ka. 
(dále jen "poji.stnik") 
uzavírají 
prostředni.ctvi.m poji.šťovaci.ho makléře VANLEX s.r.o. 
Korespondenčni. adresa: Beckovského 2045, 580 01 Havli.čkův Brod, Česká republi.ka 
(dále jen "poji.šťovaci. makléř") 
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni., tuto poji.stnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s poji.stnými. podmi.nkami. poji.sti.tele uvedenými. v článku 1. této smlouvy a přílohami. této 
smlouvy tvoří nedi.lný celek. 
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ČLÁNEKl Úvodní ustanovení 
1.	Pojistní.k je zároveň pojištěným. 
2.	Předmět. činnosti. pojištěného ke dni. uzavření této smlouvy je vymezen v následujících přiložených dokumentech: 
zřtzovací ltstína ze dne 11.6. 2013 
3.	Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky: 
P-100/14 - Všeobecné pojistné podmí.nky pro pojištěni majetku a odpovědnosti. ZSU - 500/14 - Zvláštní. smluvní. ujednáni k pojištění. odpovědnosti za újmu 
a dále: 
P-150/14 - Zvláštní. pojistné podmínky pro živelní. pojištěni 
P-200/14 - Zvláštní. pojistné podmínky pro pojištění. pro případ odcizeni P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravujici. způsoby zabezpečení. P-600/14 - Zvláštní. pojistné podmínky pro pojištění. odpovědnosti. za újmu 
4.	Doba trvání pojištění Počátek pojištění: 30.4.2014 
Pojištění. se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění. se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí. písemně druhé smluvní. straně nejpozději. šest týdnů před uplynutím příslušného poji.stného roku, že na dalším trvání poji.štění. nemá zájem. V případě nedodržení. lhůty pro doručení. sdělení. uvedené v předchozí větě poji.štěni zaniká až ke konci. následující.ho 
poji.stného roku, pro který je tato lhůta dodržena. 
Pojištění však zanikne nejpozději. k 29.4.2024 po tomto dni. ji.ž k prodloužení. poji.štění. nedochází. 
Dnem předcházejí.ci.m počátku poji.štěni podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle poji.stné smlouvy č. 860290794 7. Nespotřebované poji.stné bude převedeno na tuto poji.stnou smlouvu. 
ČLÁNEK2 
Pojištění majetku na místě pojištění 
Pravi.dla pro stanoveni výše poji.stného plnění. jsou podrobně upravena v poji.stných podmínkách vztahujici.ch se ke sjednanému poji.štěni a v dalších ustanoveních této poji.stné smlouvy. Na stanoveni výše poji.stného plněni tedy může mít vli.v např. stupeň opotřebeni, provedeni opravy či. znovupořtzení nebo způsob 
zabezpečeni poji.štěných věci.. 
Místo pojištění č.1: Královský vršek 1106, č. or. 9, 586 01 Ji.hlava 
1. ŽIVELNÍ PO]IŠTĚNÍ 
1.1 Sjednává se základní. ži.velni. pojištěni proti. pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ 
NEBO PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci.: 
MOVITÉ PŘEDMĚTY 
1.1.1 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení. 
Pojišťuje se na novou cenu. Pojistná částka: 8 700 000 Kč .. 
1.1.2 Soubor vlastních cenných předmětú a finančních prostředkú. 
Pojištění. se sjednává na první. rtzíko. Li.mi.t poji.stného plněni 100 000 Kč. 
Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečim, nárazem nebo pádem a kouřem na místě pojištěni č. 1 činí 1 000 Kč. 
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l.2 Sjednává se doplňkové žtvelní. pojtštění proti pojlstnému nebezpečí. VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro: 1.2.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištěni. 
l.ímtt pojistného plnění. (v rámci. pojistné částky): 500 000 Kč 
Spoluúčast pro pří.pad škod zpúsobených vodovodní.m nebezpečí.m čtní 1 000 Kč. 
1.3 Sjednává se .9oplňkov~ žt~elní. pojtštění. proti _pojtstným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ. 
SESUV, ZEMETRESENI a TIHA SNEHU NEBO NAMRAZY pro: 
1.3.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištěni. 
l.tmít pojlstného plnění. (v rárnct pojistné částky): 500 000 Kč 
Spoluúčast pro případ škod způsobených víchřtct, krupobi.tí.m sesuvem, zemětřesení.m a tí.hou sněhu nebo námrazy činí 1 000 Kč. 
Pojištěni pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzníklé na pojtštěných budovách, 
2. POlIŠTENÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 
2.1 Pojtštění. pro případ odcízení KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro 
tyto pojištěné věcí: 
MOVITÉ PŘEDMETY 
2.1.1 Soubor vlastních movitých zařízeni a vybaveni. 
Pojtšťuje se na novou cenu. 
Ltmít pojistného plnění. (v rámci pojistné částky): 500 000 Kč 
2.1.2 Soubor vlastních cenných předmětů a finančních prostředků. 
Pojtštění. se sjednává na první. riziko. Li.mlt pojtstného plnění.: 100 000 Kč 
Spoluúčast pro případ odctzerrí na mí.stě pojtštění. č. 1 činí 3 000 Kč 3. POUŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU 
3.1 Sjednává se pro tyto pojtštěné věct: 
3.1.1 Movité předměty, které jsou pojtštěny pro případ odcízent. 
Pojtštění. se sjednává na první. riziko, Limit poiístného plnění.: 50 000 Kč 
Spoluúčast pro pří.pad vandalismu na místě pojištění č. 1 činí 10 % min. 1 000 Kč 
Místo pojištěni č. 2: Husova 1625, č. or.16, 586 01 Jihlava 1. ŽIVELNÍ POJIŠTENÍ 
1.1 Sjednává se základní. Živelní. poji.štění. proti pojlstným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ. NÁRAZ 
NEBO PÁD a KOUŘ pro tyto pojtštěné věd: 
MOVITÉ PŘEDMETY 1.1.1 Soubor zásob. 
Pojtstná částka: 50 000 Kč. 
1.1.2 Soubor vlastních movitých zařízeni a vybaveni. 
Pojtšťuje se na novou cenu. Pojistná částka: 130 000 Kč. 
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1.1.3 Soubor vlastních cenných předmětů a finančních prostředků. 
Poji.štěni se sjednává na první ri.zi.ko. Li.mi.t poji.stného plněni 10 000 Kč. 
Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpeči.m, nárazem nebo pádem a kouřem na mi.stě poji.štěni. č. 2 čínt 1 000 Kč. 
1.2 Sjednává se doplňkové ži.velni poji.štěni proti. poji.stnému nebezpečí POVODEŇ NEBO ZÁPLAVA pro: 1.2.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištěni. 
Poji.stná částka: 190 000 Kč 
Celkový li.mi.t plněni z poji.stných události vzni.klých působením povodně nebo záplavy na nemovi.tých objektech a movi.tých předmětech v místě poji.štěni: 190 000 Kč 
Spoluúčast pro případ škod způsobených povodni nebo záplavou či.ni. 5%, mi.n. 25 000 Kč 
Poji.stnik prohlašuje, že na místě poji.štěni č.2 se v posledních 20 letech nevyskytla povodeň nebo záplava ani. jednou. 
1.3 Sjednává se doplňkové ži.velni poji.štěni proti. poji.stnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro: 1.3.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištěni. 
Poji.stná částka: 190 000 Kč 
Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím či.ni. 1 000 Kč. 
1.4 Sjednává se doplňkové ži.velni poji.štěni. proti. poji.stným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro: 
1.4.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištěni. 
Poji.stná částka: 190 000 Kč 
Spoluúčast pro případ škod způsobených víchřtct, krupobttím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo námrazy či.ni. 1 000 Kč. 
Pojištěni pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzni.klé na poji.štěných budovách. 
2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 
2.1 Poji.štěni pro případ odctzení KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro tyto poji.štěné věci.: 
MOVITÉ PŘEDMĚTY 2.1.1 Soubor zásob. 
Poji.stná částka: 50 000 Kč 
2.1.2 Soubor vlastních movitých zařízeni a vybaveni. 
Poji.šťuje se na novou cenu. Poji.stná částka: 130 000 Kč 
2.1.3 Soubor vlastních cenných předmětů a finančních prostředků. 
Poji.štěni se sjednává na první ri.zi.ko. Li.mi.t poji.stného plněni: 10 000 Kč 
Spoluúčast pro případ odctzení na místě poji.štěni č. 2 čtní 1 000 Kč 3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU 
3.1 Sjednává se pro tyto poji.štěné věci.: 
3.1.1 Movité předměty, které jsou poji.štěny pro případ odci.zeni. 
Poji.štěni se sjednává na první ri.zi.ko. Li.mi.t poji.stného plněni: 50 000 Kč 
Spoluúčast pro případ vandali.smu na místě poji.štěni č. 2 čtnt 10 % mi.n. 1 000 Kč 
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ČLÁNEK 3. 
Dalši druhy pojištění 
1. POUŠTĚNÍ PROTI LOUPEŽI PŘEPRAVOVANÝCH PENĚZ NEBO CENIN Poji.štěni. se sjednává na prvni. ri.zi.ko. 
Li.mi.t poji.stného plněni.: 50 000 Kč 
Spoluúčast: 1 000 Kč 
2. POUŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU 2.1 Základní pojištění 
Poji.štěni. se vztahuje na povi.nnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po 
předání. 
Pojištěni. se vztahuje na povi.nnost nahradit újmu způsobenou v souvi.slosti. s předmětem činnosti. pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2. 
Ltrnít poji.stného plněni.: 10 000 000 Kč 
Spoluúčast: 1 000 Kč 
Pokud činnost (některá z čínnostt), na níž se vztahuje pojištěni. sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či. podskupin (dále jen „obory či.nnosti.") - jako např. obory či.nnosti. ži.vnosti. volné, vztahuje se pojištěni. pouze na ty obory čtnnostt, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li. obory činnosti. ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištěni. na ty obory čtnnostt, které má pojištěný uvedeny v příslušném rej střiku, registru nebo ji.né veřejné evidenci. ke dni. sjedná nt poji.štěni.. 
Hlavní činnosti pojištěného. 
Za hlavní. činnosti. se považuji. činnosti. s nejvyšší.m podílem na roční.ch příjmech pojištěného: 
- pečovatelský dům 
Předpokladem plněni. pojistitele je současné splněni. následuji.cích podmínek: 
a)	újma byla způsobena v souvislosti. s či.nnosti., která spadá do předmětu činnosti. pojištěného 
vymezeného v čl. 1. odst. 2, 
b)	pojištěný je v době vzniku škodné události. oprávněn k provozováni. při.slušné činnosti. na základě obecně 
závazných právních předpisů, 
c)	odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti. s příslušnou činnosti. neni. z pojištěni. vyloučena touto 
pojistnou smlouvou, pojistnými. podmínkami. nebo zvláštními. ujednáni.mi. vztahuji.dmi. se k poítštěnt. 
2.2 Připojištění 
Sjednává se: 
Připojištění "G", které se vztahuje na: 
a) náhradu nákladú na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou, 
b) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku 
nemocenského pojištění, 
pokud taková povinnost vznikla v dúsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl 
zaměstnanec pojištěného. 
Tyto náhrady se pro účely pojištěni. posuzuji. obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně při.měřeně podmínky 
pojištěni. odpovědnosti. za újmu. 
Subli.mi.t: 1 000 000 Kč 
Spoluúčast: 1 000 Kč 
2.3 Územní platnost 
Pojištěni. se sjednává s územní platnosti.: území. České republiky. 
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ČLÁNEK 4. 
Zvláštní údaje a ujednání 
Nastane-li. škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvi.slosti. s povodni. do 10 dnů po sjednáni. poji.štěni., není poji.sti.tel z této škodné události. povi.nen poskytnout poji.stné plněni. 
Nastane-li. škodná událost následkem vi.chři.ce nebo v přímé souvi.slosti. s vi.chři.ci. do 10 dnů po sjednáni. pojištění, není poji.sti.tel z této škodné události. povi.nen poskytnout poji.stné plněni. 
V případě krádeže z výlohy nebo z vi.triny či. pultu, které jsou umístěny uvni.tř provozovny poji.štěného, kde překonáni překážky spočívalo v rozbttí jeji.ch skla nebo v překonáni jeji.ch zámku, poskytne poji.sti.tel poji.stné plněni do výše: 
~ 	S% z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě poji.štěni pro poji.štěni skupi.ny věci., do které náležely odcizené věci. poji.štěné proti. odci.zeni, maximálně však 20 000 Kč, jde-li. o cenné předměty, věci. umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku, 
~ 	10 % z horni hranice pojistného plněni sjednané v mi.stě poji.štěni. pro poji.štěni. skupi.ny věci., do které náležely odcizené věci. poji.štěné proti. odcizerrí, maximálně však 50 000 Kč, jde-li. o ostatní pojištěné věci. (jiné než výše uvedené). 
Pokud je věc umělecké, hi.stori.cké nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí. být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečeni. mi.ni.málně odpovi.dalo předepsanému způsobu zabezpečeni. cenných předmětů vyplývaji.ci.mu z poji.stných podmínek upravujici.ch způsoby zabezpečeni.. 
ČLÁNEK S. 
Údaje o makléři. 
Poji.stnik prohlašuje, že uzavřel s poji.šťovací.m makléřem VANLEX s.r.o. smlouvu, na jejímž základě poji.šťovaci. makléř vykonává zprostředkovatelskou či.nnost v poji.šťovni.ctvi. pro poji.stnika, a to v rozsahu této smlouvy. 
Poji.stni.k pod pi.sem této pojistné smlouvy prohlašuje, že zplnomocni.l poji.šťovaci.ho makléře k přtitrnánt písemnosti maji.ci.ch vztah k poji.štěni. sjednanému touto poji.stnou smlouvou zasílaných poji.sti.telem poji.stnikovi. s výjimkou písemnosti směřujících k ukončeni pojištěni ze strany pojistitele. Pro případ uvedený v předchozí větě se "adresátem" ve smyslu při.slušných ustanoveni poji.stných podmínek rozumí poji.šťovaci. makléř a tyto písemnosti. se považuji za doručené poji.stni.kovi. doručením poji.šťovaci.mu makléři.. 
ČLÁNEK 6. 
Údaje o pojistném 
1.	Pojistné: 
Živelní pojištěni 
	Ročni poji.stné 	. 
Pojištěni pro případ odcizení 
	Ročni poji.stné 	. 
Pojištěni pro případ vandalismu 
	Ročni poji.stné 	. 
Pojištění proti loupeži přepravovaných peněz nebo cenin 
	Ročni pojistné 	. 
Pojištěni odpovědnosti za újmu - základní 
	Ročni poji.stné 	. 
Pojištění odpovědnosti. za újmu - při.pojištěni 
	Ročni poji.stné 	. 
7 622 Kč 
5 356 Kč 
2 376 Kč 
1800 Kč 
8125 Kč 
1800 Kč 
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Celkové roční pojistné před úpravou 	. 
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců. 
Sleva za délku pojistného období 	. 
Jiná sleva / přirážka 	. 
Celkem sleva / přirážka 	.. 
Celkové roční pojistné po úpravě 	.. 
Pojistné za pojistné období 	.. 
·27079 Kč 
-5% 
-20% 
-25% 
20309 Kč 20 309 Kč 
2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy: 
k 30.04. 
každého roku převodním příkazem s při.pomenutím platby na účet poji.sti.tele. Peněžni. ústav: 
ČLÁNEK 7. 
Hlášení škodných události 
Vzni.k škodné události. hlást poji.stni.k bez zbytečného odkladu na ni.že uvedené kontaktní údaje: 
Kooperati.va , poji.šťovna, a.s., Vi.enna Insurance Group CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centrálni. podatelna 
Brněnská 634 
664 42 Modři.ce 
Tel: 841105 105 
www.koop.cz 
ČLÁNEK S. 
Prohlášeni pojistníka 
1.	Poji.stnik potvrzuje, že před uzavřením poji.stné smlouvy převzal v li.stinné nebo, s jeho souhlasem, v jtné textové podobě (např. na trvalém nosi.či. dat) Informace pro zájemce o pojištění a seznámi.l se s ni.mi.. Poji.stnik si. je vědom, že se jedná o důleži.té i.nformace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahuji. upozorněni na důleži.té aspekty poji.štěni i. významná ustanoveni. poji.stných podmínek. 
2.	Poji.stnik dále potvrzuje, že před uzavřením poji.stné smlouvy převzal v li.stinné nebo ji.né textové podobě (např. na trvalém nosi.či. dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámi.l se s ni.mi.. Pojistník si. je vědom, že tyto dokumenty tvoři. nedi.lnou součást pojistné smlouvy a upravuji rozsah poji.štěni, jeho omezeni (včetně výluk), práva a povi.nnosti. účastníků poji.štěni a následky jeji.ch porušeni a dalši. podmi.nky poji.štěni. a pojtstník je ji.mi. vázán stejně jako poji.stnou smlouvou. 
3.	Poji.stni.k prohlašuje, že má poji.stný zájem na poji.štěni poji.štěného, pokud je osobou od něj odli.šnou. 
4.	Poji.stnik potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydli.ště či. sídla a kontakty elektroni.cké komuni.kace uvedené v této poji.stné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v při.padě jeji.ch rozporu s ji.nými. údaji. uvedenými. v dři.ve uzavřených poji.stných smlouvách, ve kterých je poji.stni.kem nebo pojištěným, využi.vány i. pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i. pro případ, kdy poji.sti.teli. oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydli.ště či. si.dla nebo kontaktů elektroni.cké komunikace v době trvání této poji.stné smlouvy. 
S.	Poji.stnik souhlasí, aby pojisti.tel předával jeho osobni. údaje členům poji.šťovaci skupiny Vi.enna Insurance Group a Fi.nančni skupi.ny České spoři.telny, a.s. (dále jen "spři.zněné osoby"). Poji.stnik dále souhlasi., aby poji.sti.tel i. spřízněné osoby použi.vali. jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komuni.kaci., za účelem zasíláni svých obchodních a reklamních sděleni. a nabídky služeb. 
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6.	Poji.stní.k prohlašuje, že věci. nebo ji.né hodnoty poji.stného zájmu poji.štěné touto poji.stnou smlouvou nejsou k datu uzavřeni smlouvy poji.štěny proti. stejným nebezpečí.m u ji.ného poji.sti.tele, pokud není v článku "Zvláštní. údaje a ujednání." této smlouvy výslovně uvedeno ji.nak. 
ČLÁNEK 9. 
Závěrečná ustanoveni 

1.	Návrh poji.sti.tele na uzavření. poji.stné smlouvy (dále jen "nabí.dka") musí být poji.stní.kem při.jat ve lhůtě stanovené poji.sti.telem, a není-li. taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení. nabídky poji.stní.kovi.. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabí.dky se nepovažuje za její. přijetí, a to ani. v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky. 

1.	Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopi.sech. Poji.stní.k obdrží 1 stejnopi.s, poji.sti.tel si. ponechá 1 stejnopi.s a poji.šťovad makléř obdrží. 1 stejnopi.s. 
2.	Tato smlouva obsahuje pří.Lohy: 1-zři.zovad li.sti.na. 
Poji.stná smlouva uzavřena dne: 29.4.2014 
Jméno, příjmení/ název zástupce poji.sti.tele (zí.skatele): dcnní st:::cionái'- Jihlava 
zaměstnanec poji.sti.tele 	Královský vršek J l 06/9 
Zisk~tels_ké čí.slo: 	586 01 Jihlava 
Email 	telefon: 5 	..., 	- ,"67 22l 108 
- 2 - 

4.	
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Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu 
Tato zvláštní smluvní ujednáni (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. 
V případě, že je jakékoli. ustanoveni těchto ZSU v rozporu s ustanovením poji.stné smlouvy, má přednost příslušné ustanoveni pojistné smlouvy. Nejsou-li. ustanoveni pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanoveni pojistné smlouvy i. ZSU zároveň. 
V případě, že je jakékoli. ustanoveni pojistných podmínek vztahujících se k pojištěni odpovědnosti. za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanoveni ZSU. Nejsou-li. ustanoveni pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanoveni poji.stných podmínek a ZSU zároveň. 
ZSU-500/14 
Článek 1 
Další výluky z pojištění 
Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanoveni pojistných podmínek a poji.stné smlouvy se pojištěni nevztahuje na povi.nnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti. s: 
a)	provozováním tržni.c a stánkovým prodejem v tržni.dch, 
b)	provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízeni (restauraci, barů apod.), 
c)	provozováním a pořádáním akci motori.sti.ckého sportu, pai.ntballových střelni.c, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpi.ngu, zorbi.ngu, potápěni, parasai.li.ngu, swoopi.ngu, surfi.ngu, rafti.ngu, canyoni.ngu a obdobných akti.vi.t, 
d)	provozováním a pořádá nim cirkusových představeni, pouti a pouťových atrakci, zábavních parků, 
e)	pořádáním tanečních zábav a di.skoték pro vice než 500 návštěvníků, 
f)	činnosti kaskadérů, 
g)	provozováním čtnnostt, při. které je porušována i.ntegri.ta li.dské kůže, 
h)	ochranou majetku a osob a službami. soukromých detektivů, i.) čtnnostt agentury práce, 
i)	směnárenskou či.nnosti, 
j)	hornickou či.nnosti a činnosti prováděnou horntckým způsobem, ražbou tunelů a štol, 
k)	výrobou, opravami., úpravami., přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbrani a bezpečnostního materi.álu. 
Článek 2 
Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání 
file_14.jpg

file_15.wmf


Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanoveni poji.stné smlouvy a poji.stných podmínek se pojištěni odpovědnosti. za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předáni nevztahuje na povi.nnost nahradi.t újmu způsobenou v souvi.slostt s: 
a)	výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli. duševní tvůrčí čínností, 
b)	výsledky zkušební, kontrolní a revizní či.nnosti., s výji.mkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, 
plynových, hasicích, tlakových nebo zdvi.hadch zařízeni a zařízeni sloužících k vytápěni nebo chlazeni, 
c)	zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a ji.ných finančních hodnot, 
d)	poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a i.nformaci, 
e)	poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), 
f)	obchodem s léči.vy, s výji.mkou obchodu s volně prodejnými. léčivými. přípravky rntrno lékárny, 
g)	poskytováním zdravotní a veteri.nárni péče, 
h)	provozováním fit center a solárít, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů, 
i.) prováděním geologických prací, 
j)	úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, dtstríbuct a prodejem elektri.cké energi.e, plynu, tepla apod., 
k)	obchodem s erotickým zbožím. 
Článek 3 
Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů 
1)	Poji.štěni se vztahuje i. na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti. s vlastnictvím nebo provozem motorového vozi.dla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti. pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14). 
2)	Pojištěni se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud: 
a)	v souvislosti. se škodnou události bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plněni z pojištěni odpovědnosti. za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného ji.nou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištěni odpovědnosti. za újmu způsobenou provozem vozi.dla), nebo 
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b)	jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojíštěnt odpovědnosti. za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plněni z takového poji.štěni nemohlo být uplatněno z důvodu, že: 
i.) byla porušena povi.nnost takové poji.štěni uzavřít, 
i.i.) jde o vozi.dlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištěni odpovědnosti. za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo 
i.i.i.)k újmě došlo při. provozu vozidla na pozemní komunikaci., na které bylo toto vozi.dlo provozováno v rozporu s právními. předpi.sy, 
c)	jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištěni odpovědnosti. za újmu způsobenou provozem vozi.dla, 
d)	ke vzni.ku újmy došlo při. účasti. na motori.sti.ckém závodě nebo soutěži. nebo v průběhu přípravy na ně. 
3)	Pojisti.tel poskytne z pojištěni dle tohoto článku pojistné plněni: 
a)	v případě újmy způsobené výkonem činnosti. pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovtdaííct sjednanému li.mi.tu pojistného plněni pro pojištěni odpovědnosti. za újmu a v 
	jeho rámci. (subli.mi.t), 	. 
b)	v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému li.mi.tu poji.stného plněni pro pojištěni odpovědnosti. za újmu, maximálně však do výše S00.000,- Kč ze všech pojistných události nastalých v průběhu jednoho poji.stného roku v rámci. Li.mi.tu pojistného plněni sjednaného pro základní pojištěni odpovědnosti. za újmu (subli.mi.t). 
Článek 4 
Rozsah pojištěni ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu 
1)	Z pojištěni odpovědnosti. za újmu způsobenou v souvi.slosti. s: 
a)	nakládáním s nebezpečnými. chemickými. látkami. a přípravky, stlačenými. nebo zkapalněnými. plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14), 
b)	provozováním vodovodů a kanaltzact, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena, 
c)	pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akci, pořádáním sportovních akci, organi.zovánim sportovní či.nnosti., 
d)	stavbou, opravami. a li.kvi.dad lodi, 
e)	výstavbou a údržbou přehrad, pracemi. pod vodou, 
poskytne poji.sti.tel poji.stné plněni do výše sjednaného li.mi.tu poji.stného plněni pro pojištěni odpovědnosti. za újmu, maxi.málně však do výše S 000 000 Kč ze všech poji.stných události nastalých v průběhu jednoho poji.stného roku v rámci. li.mi.tu poji.stného plněni sjednaného pro základní poji.štěni odpovědnosti. za újmu (subli.mi.t). 
2)	Z poji.štěni odpovědnosti. za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předáni. v souvislosti. s: 
a)	výrobou a obchodem s motorovými. vozi.dly a dalši.mi. motorovými. dopravni.mi. prostředky, včetně jeji.ch součásti a příslušenství, 
b)	výrobou a prodejem pohonných hmot, 
c)	prováděním revi.zi elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízeni a zařízeni sloužtcích k vytápěni nebo chlazeni, 
d)	poskytováním techni.ckých služeb, 
e)	provozováním útulků a ji.ných obdobných zařízeni pečujících o zvířata, 
poskytne poji.sti.tel poji.stné plněni do výše sjednaného li.mi.tu poji.stného plněni pro poji.štěni odpovědnosti. za újmu, maximálně však do výše S 000 000 Kč ze všech poji.stných události nastalých v průběhu jednoho poji.stného roku v rámci. li.mi.tu poji.stného plněni sjednaného pro základní poji.štěni odpovědnosti. za újmu (subli.mi.t). 
3)	Z poji.štěni odpovědnosti. za újmu způsobenou vadou výrobku vzni.klou spojením nebo smisenim vadného výrobku s jinou věci a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne poji.sti.tel poji.stné plněni (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného li.mi.tu poji.stného plněni pro poji.štěni odpovědnosti. za újmu, maxi.málně však do výše S 000 000 Kč ze všech poji.stných události nastalých v průběhu jednoho poji.stného roku v rámci. li.mi.tu poji.stného plněni sjednaného pro základní poji.štěni odpovědnosti. za újmu (subli.mi.t) 
4)	Je-li. sjednáno poji.štěni odpovědnosti. za újmu způsobenou v souvi.slosti. s realitní činnosti a/nebo je-li. sjednáno poji.štěni odpovědnosti. pouze v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo pronájmem nemovitosti, vztahuje se poji.štěni odpovědnosti. za újmu vyplývající z vlastni.ctvi nebo držby pouze těch nemovi.tosti, které jsou v době vzni.ku škodné události. z poji.štěni odpovědnosti. za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě. 
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