
Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO 452 72 956

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Útvar korporátní a průmyslové pojištění
(dále též „pojišťovna“ nebo „pojistitel“)

a

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

IČO 60460709

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka

kterou zastupuje: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

(dále též „pojistník“)

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 899-26555-15

o pojištění majetku a odpovědnosti
podnikatele a právnických osob

Tato pojistná smlouva (dále též „smlouva“) je ve správě  a
je administrativně spravována na centrále České pojišťovny a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4.

Pojistník pověřuje pojišťovací makléřskou společnost
(dále též "zprostředkovatel"), vedením a zpracováním jeho pojistného zájmu.

Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Pojištění sjednané touto smlouvou se řídí níže uvedenými pojistnými podmínkami a doložkami, na

které tato pojistná smlouva odkazuje, a dále smluvními ujednáními.
Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohy:

Pojistné podmínky – plný název Pojistné podmínky
– zkratka

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018 VPPMO-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění staveb DPPSP-P-01/2018 DPPSP-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-01/2018 DPPMP-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění strojů DPPST-P-01/2018 DPPST-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení DPPEZ-P-01/2018 DPPEZ-P

1.2. Pojištěným a oprávněnou osobou z této smlouvy je pojistník.

2. POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ
Pojištění se řídí: VPPMO-P, DPPSP-P, DPPMP-P a dalšími ujednáními uvedenými v této smlouvě

2.1. Předměty pojištění, pojistné částky / limity plnění
Bude-li v souladu s ustanovením čl. 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištění jako pojištění prvního
rizika, bude uvedeno u příslušné položky "Pojištění 1. rizika" resp. „Pojištění 1.R.“ a částka
uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 21 bodu 12 VPPMO-P limitem plnění prvního rizika.

POL.
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ
(S – Stavby, M – Movité Věci, N – Náklady)

POJ. ČÁSTKA
/LIMIT PLNĚNÍ

1.R. V KČ

S1
Soubor budov a jiných staveb včetně včetně vnitřních a vnějších součástí
budov a staveb, venkovních úprav, sítí technického vybavení a jiného vybavení
budov a staveb pojištěných touto smlouvou (ve smyslu čl. 7 DPPSP-P)

S2 Soubor skel v rozsahu bodu 2.3.2. této smlouvy.   Pojištění 1.R.

M1 Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře (vč. DDHM, kromě věcí
uvedených v článku 4 DPPMP-P)

M2 Soubor cizích po právu užívaných strojů, zařízení a inventáře (vč. DDHM,
kromě věcí uvedených v článku 4 DPPMP-P)

M3 Soubor zásob s výjimkou nedokončené stavební výroby a věcí uvedených
v článku 4 DPPMP-P.

M4 Soubor zásob – seno, sláma.
Odchylně od čl. 4 bodu 1 písm. k) DPPMP-P se pojištění vztahuje na seno a slámu.

M5
Soubor vlastních platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a
oběžných mincí v hotovosti, cenné papíry, ceniny a jiné cennosti ("peníze a
ceniny"). Pojištění 1.R.

M6 Soubor cizích věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty, uměleckých
předmětů a sbírek. Pojištění 1.R.

M7 Seznam vlastních a cizích strojů do 15 let stáří uvedených v Příloze č. 1 této
smlouvy. Ujednává se, že ustan. článku 4 bodu 1 písm. g) DPPMP-P neplatí.

2.2. Pojistná nebezpečí a spoluúčasti
2.2.1. Pro předmět pojištění uvedený v bodu 2.1. této smlouvy se sjednává pojištění pro případ poškození

nebo zničení, případně pro vznik pojištěných nákladů, níže uvedenými pojistnými nebezpečími.
Zároveň jsou pro jednotlivé položky a pojistná nebezpečí sjednány dále uvedené spoluúčasti.
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Pro
položku

SPOLUÚČAST
v Kč

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ
PODLE ČLÁNKU 2 BODU 1 DPPSP-P resp. DPPMP-P

S1 Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části nebo nákladu
M1 – M6 Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části nebo nákladu

M7 Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části nebo nákladu

S1, M1-M7 Povodeň nebo záplava

M7 Vichřice nebo krupobití; Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin,
sesouvání nebo zřícení sněhových lavin

M7 Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů; Tíha sněhu nebo námrazy;
Zemětřesení; Voda vytékající z vodovodních zařízení

S1 Vichřice nebo krupobití; Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin,
sesouvání nebo zřícení sněhových lavin; Pád stromů, stožárů nebo jiných
předmětů; Tíha sněhu nebo námrazy; Zemětřesení; Voda vytékající
z vodovodních zařízení; Zamrzání vody ve vodovodním potrubíM1 – M6

Pro
položku

SPOLUÚČAST
v Kč

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ
PODLE ZVLÁŠTNÍHO UJEDNÁNÍ V BODU 2.3. TÉTO SMLOUVY

S1 Náraz dopravního prostředku v rozsahu bodu 2.3.1. této smlouvy
M1 – M7 Náraz dopravního prostředku v rozsahu bodu 2.3.1. této smlouvy

S2 Allrisk skla v rozsahu bodu 2.3.2. této smlouvy

2.3. Zvláštní ujednání
2.3.1. Náraz dopravního prostředku - ujednává se, že pojištění se nevztahuje na škody způsobené

dopravním prostředkem provozovaným či řízeným pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou.

2.3.2. Allrisk skla
Soubor skel zahrnuje:
- pevně osazená skla vč. vnějšího osvětlení, světelné reklamy a světelné nápisy vč. jejich elektrické

instalace a nosné konstrukce
- nalepené neodnímatelné snímače zabezpečovacích zařízení, nalepené fólie, nápisy, malby nebo

jiné výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla
- skleněné výplně fasád a skleníků, skleněné stěny uvnitř budovy.

1. Odchylně od článku 2 DPPSP-P se pojištění sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné
věci jakoukoliv událostí, která nastane nečekaně a náhle a není dále vyloučena.

2.  Z pojištění nevzniká právo na plnění za:
a) škody způsobené následkem koroze, eroze, oxidace;
b) poškození nebo zničení vzniklé při dopravě, manipulaci, demontáži, montáži, instalaci součástí skla

(např. fólií, čidel), údržbě, opravě;
c) škody způsobené následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí s tím, že pro

neonové trubice se za škody vzniklé postupným stárnutím považuje také vyprchání plynové náplně.
Plynová náplň se pro účely tohoto pojištění považuje za vyprchanou po třech letech od data výroby
trubice;

d) odcizení, ztrátu nebo jiné pohřešování.

2.3.3. Náklady na hašení, odstranění věci, vyklízení a odvoz suti
Ujednává se, že v rámci horní hranice pojistného plnění sjednané pro předměty pojištění v bodu
2.1. této smlouvy pojišťovna nahradí po pojistné události okolnostem přiměřené a účelně
vynaložené náklady pojištěného na:
a) hašení, demolici, odvoz suti, odstranění a likvidaci poškozeného nebo zničeného předmětu
pojištění, úklid místa pojištění, přesun na skládku, vč. dočasného přemístění majetku
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b) obnovu náplní hasicích přístrojů aj. hasicích a podobných zařízení (např. sprinklerových, na
potlačení výbuchu), použitých při zdolávání požáru předmětu pojištění.

2.3.4. Pojistné nebezpečí uvedené v článku 2 bodu 1 písm. i) DPPSP-P se doplňuje o text: „Pojištění se
dále vztahuje na poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně
armatur, došlo-li k němu přetlakem, a pokud spolupůsobící příčinou nebylo opotřebení nebo
koroze.“

2.3.5. Pád předmětu, náraz dopravního prostředku
Odchylně od čl. 4 bodu 2.7. písm. a) DPPMP-P, resp. čl. 4 bodu 4.7. písm. a) DPPSP-P se
ujednává, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci pádem stromů, stožárů
nebo jiných předmětů se vztahuje i na případy, kdy tyto předměty jsou součásti poškozené/zničené
věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená/zničená věc. Je-li ve smlouvě sjednáno pojištění
proti nárazu dopravního prostředku, vztahuje se uvedené pravidlo obdobně i na toto pojištění.

2.3.6. Odchylně od čl. 13 bodu 2 resp. 3 VPPMO-P se ujednává, že pojistné události způsobené poj.
nebezpečím podle čl. 2 bodu 1. písm. b) až g) DPPMP-P, DPPSP-P nastalé z jedné příčiny během
48 hodin, se hodnotí jako jedna pojistná událost, a z tohoto titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast.

2.4. Místo pojištění
2.4.1. Jako místo pojištění se sjednává:

- území České republiky, na kterém pojištěný vlastní či po právu užívá budovy a jiné stavby (pol.
S1 bodu 2.1.) dle účetní evidence pojištěného
- území České republiky pro všechny předměty pojištění kromě budov a jiných staveb.

2.5. Ujednání o limitech maximálního ročního plnění („MRP“)
Pro věcné škody a finanční ztráty z pojištění podle VPPMO-P, DPPSP-P, DPPMP-P, vzniklé
z příčin pojistných nebezpečí uvedených v tabulce níže se ujednávají limity MRP ve smyslu čl. 15
bodu 6 VPPMO-P.

Pojistné nebezpečí Limit MRP v Kč

Povodeň nebo záplava

Vichřice nebo krupobití
Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin;
Tíha sněhu nebo námrazy
Voda vytékající z vodovodních zařízení, zamrzání vody ve vodovodním potrubí

3. POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ
Pojištění se řídí: VPPMO-P, DPPSP-P, DPPMP-P a dalšími ujednáními uvedenými v této smlouvě

3.1. Předměty pojištění, limity plnění
Pojištění je v souladu s článkem 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno jako pojištění prvního rizika
a částka uvedená pro pol. níže je podle čl. 21 bodu 12 VPPMO-P limitem plnění prvního rizika.

Pol.
č. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ LIMIT PLNĚNÍ

1.R. V KČ

1

Soubor vnitřních a vnějších součástí budov a staveb, venkovních úprav, sítí
technického vybavení a jiného vybavení budov a staveb pojištěných touto smlouvou
(ve smyslu čl. 7 DPPSP-P). Náklady na opravu poškozených nebo zničených
stavebních součástí, jež tvoří zabezpečení uzamčeného místa pojištění vč. oplocení.

2
Soubor vlastních a cizích strojů, zařízení a inventáře (vč. DDHM, kromě věcí
uvedených v článku 4 DPPMP-P). Ujednává se, že ustan. článku 4 bodu 1 písm. g)
DPPMP-P neplatí.

3 Soubor zásob s výjimkou nedokončené stavební výroby a věcí uvedených v článku
4 DPPMP-P.
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4
Soubor vlastních a cizích platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek
a oběžných mincí v hotovosti, cenné papíry, ceniny a jiné cennosti ("peníze a
ceniny").

5 Přeprava peněz a cenin.

6 Soubor vlastních a cizích strojů, zařízení, inventáře a zásob (kromě věcí uvedených
v článku 4 DPPMP-P)

3.2. Pojistná nebezpečí a spoluúčasti
3.2.1. Pro předmět pojištění specifikovaný v bodu 3.1. této smlouvy se sjednává pojištění pro případ

poškození nebo zničení, případně pro vznik pojištěných nákladů, níže uvedenými pojistnými
nebezpečími. Zároveň jsou pro jednotlivá pojistná nebezpečí sjednané níže uvedené spoluúčasti.

PRO POL. SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ
PODLE ČLÁNKU 2 BODU 1 DPPSP-P RESP. DPPMP-P

SPOLUÚČAST
V KČ

1 - 5 Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží
1 - 4 Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení („vandalismus“)

PRO POL. SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ
PODLE BODU 3.3.1. TÉTO SMLOUVY

SPOLUÚČAST
V KČ

6 Prostá krádež

3.3. Zvláštní ujednání
3.3.1. Prostá krádež

Prostou krádeží se rozumí případ, kdy k odcizení došlo jiným způsobem než uvedeným v čl. 21
bodu 6 VPPMO-P. Právo na pojistné plnění vznikne jen tehdy, pokud byla prostá krádež
bezprostředně po jejím zjištění ohlášena Policii.

3.3.2. Přeprava peněz a cenin
Do limitu plnění  peníze a ceniny jsou přepravovány v uzavřené kabele nebo kufříku
jednou pověřenou osobou vybavenou obranným prostředkem.
Do limitu plnění  peníze a ceniny jsou přepravovány v uzavřené kabele nebo
kufříku nejméně dvěma pověřenými osobami. Jedna osoba musí být vybavena obranným
prostředkem (ve smyslu čl. 8 bodu 14 DPPMP-P).
Při pojištění přepravovaných peněz a cenin poslem právo na plnění vzniká, jestliže pojištěný nebo
jiná osoba pověřená převzetím peněžní zásilky byla při dopravě hodnot jí svěřených z místa
převzetí do místa určení oloupena o tyto hodnoty. Přeprava se uskuteční z adresy rizika určenou
trasou do peněžního ústavu, pošty nebo z nich do adresy rizika a přeprava nebude až do místa
určení přerušena. Osoba přepravující peníze se považuje za posla jen tehdy, jestliže je starší než 18
let, fyzicky a duševně způsobilá a není pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Pojištění
se vztahuje i na případy, kdy pachatel bezprostředně před nebo po přepravě peněžní zásilky po-
užije proti pojištěnému, jeho pracovníkovi nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo hrozbu
bezprostředního násilí. Pojištění se vztahuje i na odcizení nebo ztrátu přepravovaných peněz při
dopravní nebo jiné nehodě, následkem které byl posel zbaven možnosti svěřené peníze opatrovat.
Z pojištění jsou vyloučeny škody, které vzniknou zpronevěrou poslem. Za posla se nepovažují
profesionální přepravci peněz, tj. fyzické nebo právnické osoby s předmětem podnikání "podniky
zajišťující ostrahu majetku a osob".

3.4. Místo pojištění
3.4.1. Jako místo pojištění se sjednává:

- území České republiky, na kterém pojištěný vlastní či po právu užívá budovy a jiné stavby (pol.
č. 1 bodu 3.1.) dle účetní evidence pojištěného
- území České republiky pro předměty pojištění pod pol. č. 2 až 6 bodu 3.1. této smlouvy.
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4. POJIŠTĚNÍ STROJŮ
Pojištění se řídí: VPPMO-P, DPPST-P a dalšími ujednáními uvedenými v této smlouvě.

4.1. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí
4.1.1. Základní rozsah - pro předměty pojištění sjednané pod položkou č. 1 v bodu 4.2. této smlouvy v

rozsahu článku 2 DPPST-P.
4.1.2. Pojištění odcizení - pro předměty pojištění sjednané pod položkou č. 1 v bodu 4.2. této smlouvy.

4.2. Předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti
V souladu s ustanovením článku 3 DPPST-P se pojištění vztahuje na předměty pojištění uvedené
pod jednotlivými položkami. Zároveň jsou pro tyto předměty sjednány níže uvedené pojistné
částky a spoluúčasti.

POL.
Č.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA
V KČ

SPOLUÚČAST
V KČ

1
Seznam vlastních a cizích strojů do 15 let stáří uvedených
v Příloze č. 1 této smlouvy (včetně silničních a zvláštních
vozidel, kterým je přidělována RZ/SPZ)

4.3. Místo pojištění
4.3.1. Jako místo pojištění se sjednává území České republiky.

5. POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Pojištění se řídí: VPPMO-P a DPPEZ-P a dalšími ujednáními uvedenými v této smlouvě

5.1. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí
5.1.1. Základní rozsah - pro předměty pojištění sjednané pod položkou č. 1 až 3 v bodu 5.2. této

smlouvy v rozsahu článku 2 DPPEZ-P.
5.1.2. Pojištění odcizení - pro předměty pojištění sjednané pod položkou č. 1 až 3 v bodu 5.2. této

smlouvy.

5.2. Předměty pojištění, limity plnění a spoluúčasti
V souladu s ustanovením článku 3 DPPEZ-P se pojištění vztahuje na předměty pojištění uvedené
pod jednotlivými položkami. Zároveň jsou pro tyto předměty sjednány níže uvedené limity plnění a
spoluúčasti.
Pojištění je v souladu s článkem 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno jako pojištění prvního rizika
a částka uvedená pro pol. níže je podle čl. 21 bodu 12 VPPMO-P limitem plnění prvního rizika.

POL.
Č.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ – ELEKTRONIKA DO 10 LET STÁŘÍ LIMIT PLNĚNÍ
1.R. V KČ

SPOLUÚČAST
V KČ

1
Soubor vlastní a cizí elektroniky (kancelářská, výpočetní,
laboratorní a měřící technika, bezpečnostní systémy a alarmy,
kamerové systémy, audio-video systémy a ostatní zařízení
elektronické povahy pro podporu provozu, výuky a činností)

2 Elektronika mimo objekt, včetně uschování ve vozidlech
(přenosné GPS, notebooky, video kamery a fotoaparáty)

3 Vlastní elektronická zařízení (videokamery a fotoaparáty)

5.3. Místo pojištění
5.3.1. Pro pol. č. 1 a 2 bodu 5.2. této smlouvy se jako místo pojištění sjednává území České republiky.
5.3.2. Pro pol. č. 3 bodu 5.2. této smlouvy se jako místo pojištění sjednává celý svět.
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6. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Pojištění se řídí: VPPMO-P a dalšími ujednáními uvedenými v této smlouvě

6.1. Pojištěný předmět činnosti
6.1.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit

škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činností vysoké
školy dle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách) a v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z Živnostenského
rejstříku vedeného u Úřadu městské části Praha 6, který je nedílnou součástí této pojistné smlouvy
a tvoří její přílohu.

6.2. Rozsah pojištění / pojistná nebezpečí
6.2.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P.
6.2.1.1. Odchylně od článku 22 bod 2 VPPMO-P se dále ujednává, že předpokladem vzniku práva na

pojistné plnění rovněž je:
a) že v době trvání pojištění a v souvislosti s oprávněně prováděnou činností uvedenou v pojistné

smlouvě nebo se vztahy z této činnosti vyplývajícími a na území ujednaném v pojistné smlouvě
bylo proti pojištěnému poprvé písemně uplatněno právo poškozeného na náhradu škody či újmy
vzniklé jiné osobě ublížením na zdraví nebo usmrcením,

b) a zároveň škoda či újma vzniklá jiné osobě ublížením na zdraví nebo usmrcením vznikla v době od
1.1.2012 do 31.12.2018 a dále v době trvání pojistné smlouvy,

c) a zároveň pojištěný právo na pojistné plnění uplatnil u pojišťovny v době trvání pojištění nebo v
průběhu 60 dnů po jeho skončení,

d) a zároveň příčina vzniku škody či újmy nastala nejdříve dnem 1.1.2012.
6.2.2. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník

pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za
správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo
na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu
by způsobil sám.

6.2.3. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

6.2.3.1. Ujednává se, že pro škody či újmy vzniklé na území mimo Českou republiku se pojištění
v základním rozsahu sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 

6.2.3.2. V souladu s článkem 24 bodem 7 písmenem a VPPMO-P se ujednává, že v případě náhrady
nemajetkové újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení se sjednává sublimit pojistného plnění ve
výši  a spoluúčast ve výši 

6.2.3.3. V souladu s VPPMO-P se ujednává, že v případě škod způsobených na věcech vnesených a
odložených se sjednává sublimit pojistného plnění ve výši  a spoluúčast ve výši 

6.2.3.4. V souladu s VPPMO-P se ujednává, že v případě škod způsobených na věcech zaměstnanců a
studentů se sjednává sublimit pojistného plnění ve výši a spoluúčast ve výši 

6.2.3.5. V souladu s článkem 22 bodem 6 a 7 VPPMO-P se ujednává, že v případě náhrady nákladů léčení
vynaložených zdravotní pojišťovnou a regresní náhrady dávek nemocenského pojištění se sjednává
sublimit pojistného plnění ve výši  a spoluúčast ve výši 

6.2.4. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:
6.2.4.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením,

zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody)
Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnosti
pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této
osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve
vlastnictví nebo v užívání.
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Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu
způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že došlo ke vzniku
škody na území ujednaném v pojistné smlouvě a v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou
činností či vztahy z této činnosti vyplývajícími, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.
Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv

obchodní společnosti nebo družstva,
e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v

souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení
nebo veřejných zakázkách,

f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek,
h) způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro

určení této ceny.
Pojištění se dále nevztahuje na ušlý zisk vzniklý v důsledku vady výrobku.
Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky
se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí
přednáškové činnosti.
Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ
finančních škod:
– nastalých v důsledku vady výrobku,
– nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným,
– spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků

náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou,
– nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným

výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování
tohoto vadného výrobku, je vadná.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

6.2.4.2. Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných
hmotných movitých věcech

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a a b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se
vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na
hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.
Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:
a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
c) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci,
d) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních,
e) vzniklé na zvířatech,
f) vzniklé na motorových vozidlech.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

6.2.4.3. Doložka V111 Regresní náhrady
Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní
pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného
protiprávního jednání pojištěného.
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Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených
zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního
jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.
Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na
pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za
předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z
povolání.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

6.2.4.4. Doložka V102 Pojištění čistých finančních škod vzniklých nezákonným rozhodnutím
Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnosti
pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této
osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v
užívání (čistá finanční škoda), pokud byla tato škoda způsobena při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti
za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve
znění pozdějších předpisů.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo
v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.
Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv

obchodní společnosti nebo družstva,
e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo

v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení
nebo veřejných zakázek,

f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

6.2.4.5. Doložka V112  Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu
Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se
nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu
způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví
nebo usmrcení.
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou
újmu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Vedle výluk uvedených ve VPPMO- P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného
nahradit nemajetkovou újmu:
a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.
Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

6.2.5. Zvláštní ujednání
6.2.5.1. Pro případ pojištění odpovědnosti za újmu se za pojištěné považují též studenti pojistníka, kteří

vykonávají praxi nebo studium u jiné právnické nebo fyzické osoby a kteří této fyzické nebo
právnické osobě způsobí škodu při praxi nebo studiu nebo v přímé souvislosti s nimi.
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Pro tyto případy se sjednává sublimit pojistného plnění ve výši  a spoluúčast ve výši

6.2.5.2. Pro případ pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví, na životě nebo na věci studenta, která nastala
při praktickém vyučování u fyzické nebo právnické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se za
pojištěného považuje též fyzická nebo právnická osoba, u níž se toto praktické vyučování
uskutečňovalo. Pro tyto případy se sjednává sublimit pojistného plnění ve výši  a
spoluúčast ve výši 

6.3. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí
6.3.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů

pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce,
resp. které předpokládá, činí  Zúčtování pojistného se neprovádí.

6.3.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:
Položka

č. Pojistná nebezpečí Roční pojistné
v Kč

1 Pojištění odpovědnosti v základním rozsahu
2 Doložka V70 Finanční škody
3 Doložka V723Věci užívané a převzaté

4 Doložka V111 Regresní náhrady

5 Doložka V102 Pojištění čistých finančních škod vzniklých nezákonným
rozhodnutím

6 Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí

7. SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ
7.1. Pojistná doba
7.1.1. Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 1.1.2019.
7.1.2. Ve smyslu zákoníku se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění

nezaniká a prodlužuje se za stejných podmínek o další pojistný rok, pokud pojistník nebo
pojišťovna nesdělí druhé straně pojistné smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného
roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem (automatická prolongace). Počátek dalšího
pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 1.1. každého roku.

7.2. Pojistné a jeho splatnost
7.2.1. Přehled pojistného za pojištění sjednaná v této smlouvě je uveden v Příloze č. 2.

Pojistné ve výši 2 982 176,- Kč bude hrazeno na účet zprostředkovatele
variabilní symbol 8992655515, konstantní symbol 3558, nejpozději do 15.1. každého pojistného
roku. Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet zprostředkovatele.

7.2.2. Pro další pojistné roky následující po prvním pojistném roce bude základní výše ročního pojistného
stanovena podle bodu 7.3.1. této smlouvy.

7.2.3. Dlužné pojistné je pojistník povinen uhradit na účet pojišťovny uvedený v upomínce.
7.2.4. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány žádné poplatky za služby

související se sjednaným pojištěním.

7.3. Zvláštní ujednání
7.3.1. Ujednání o aktualizaci pojistných částek / limitů plnění

Ujednává se, že pokud došlo k prodloužení této smlouvy na další pojistný rok, provede pojistník
nejpozději do 14 dnů po skončení každého pojistného roku revizi a aktualizaci všech pojistných
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částek resp. limitů plnění pojištěných věcí na další pojistný rok a bude zohledněno pořízení a
vyřazení majetku.
K datu počátku každého pojistného roku, tj. k 1.1., bude vypracován dodatek této pojistné smlouvy,
ve kterém bude aktualizace pojistných částek zpracována a v souvislosti s ní bude provedena
případná úprava výše pojistného na další pojistný rok.

7.3.2. Účinnost pojištění - povodeň nebo záplava: Ustanovení čl. 14 bodu 4 VPPMO-P neplatí.

7.3.3. Cizí věci užívané – automatické pojištění při přechodu do vlastnictví pojištěného
Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný po právu užívá na základě písemných smluv,
jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu této smlouvy.

7.3.4. Spoluúčast - pojistná událost na více předmětech pojištění
V případě pojistné události na více pojištěných předmětech nastalé z téže příčiny, odečte pojistitel
pouze jednu spoluúčast, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro pojištěného výhodnější odečtení
spoluúčastí z jednotlivých předmětů pojištění, jichž se pojistná událost týká.

7.3.5. Ujednává se, že jakýkoliv nový majetek, který svým charakterem patří mezi pojištěné věci, který
pojištěný nabude v průběhu pojistného období, a který bude umístěn na jiném místě, než je
ujednáno v této smlouvě, bude automaticky pojištěn v rozsahu této smlouvy. Pojištění se vztahuje
pouze na majetek umístěný na území České republiky. Pojištěný je povinen výše uvedenou změnu
oznámit pojistiteli nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí majetku, poměrné pojistné bude
čtvrtletně zúčtováno v dodatku k pojistné smlouvě s datem účinnosti od data nabytí majetku.
Pokud pojištěný do termínu 30 dnů od nabytí nového majetku pojistiteli tento majetek řádně
nenahlásí, není pojištěn.

7.3.6. Pro účely pojištění majetku se ujednává, že ke dni sjednání pojištění odpovídají pojistné částky
pojištěných věcí pojistné hodnotě a pojistitel nebude namítat podpojištění.

7.3.7. Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu, pak v případě znovupořízení poškozeného nebo
zničeného předmětu pojištění vyplatí pojistitel částku odpovídající přiměřeným nákladům na
znovupořízení v době pojistné události sníženou o cenu případných zbytků bez odpočtu opotřebení.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Pojistník prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku

9 VPPMO-P.
8.2. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za

odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného
rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

8.3. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká
pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 601 00 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník,
pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou
obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad
pojišťovnictvím.

8.4. Právem rozhodným pro pojistnou smlouvu je právní řád České republiky.
8.5. Smluvní strany se dohodly, že případné sporné škody, rozpory ohledně kvality a úplnosti plnění

předmětu smlouvy budou vyčísleny nebo rozhodnuty soudním znalcem, kterého odsouhlasí obě
strany.

8.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vč. všech jejich dodatků) povinna
uveřejnit pojišťovna, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojišťovna je povinna
zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nezveřejňují
(především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojišťovny, přičemž za obchodní
tajemství pojišťovna považuje zejména údaje o pojistných částkách, o zabezpečení majetku, o
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bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o
sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/bonusu).
Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný
souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) v registru smluv. Uveřejnění
nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojišťovny.

8.7. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal
veškeré uvedené pojistné podmínky. Pojistník dále prohlašuje, že se s pojistnými podmínkami
seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

8.8. Smluvní strany se dohodly, že případné sporné škody, rozpory ohledně kvality a úplnosti plnění
předmětu smlouvy budou vyčísleny nebo rozhodnuty soudním znalcem, kterého odsouhlasí obě
smluvní strany.

8.9. Pojišťovna se zavazuje mít po celou dobu platné povolení k provozování pojišťovací činnosti dle
zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

8.10. Obchodní vztahy smluvních stran, neupravené touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, platným právním řádem ČR a
obchodními zvyklostmi.

8.11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 1 obdrží pojistník, 1 zprostředkovatel a 2
pojistitel.

9. PŘÍLOHY:
Příloha č. 1 – Seznam vlastních a cizích strojů, Příloha č. 2 – cenová nabídka, Výpis z
Živnostenského rejstříku, VPPMO-P, DPPSP-P, DPPMP-P, DPPST-P, DPPEZ-P

Za pojistníka:

V Praze dne 12.12.2018

........................................................................................................................................................
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

Za pojistitele:

V Praze dne 10.12.2018

........................................................................................................................................................

Útvar korporátní a průmyslové pojištění




