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pojistná smlouva číslo: 0026286467

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00
Zastoupena: na základě zmocněni niže podepsanými osobami
IČ: 63998530
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

dále jen pojistitel

a

Zdravotnické zařIzenI Ministerstva vnitra
Sídlo: Praha 12 - Kamýk, Lhotecká 559/7
Zastoupena: Mgr. Danou Středulovou, ředitelkou Zdravotnického zařízenI
Ministerstva vnitra, na základě pověření
lČ: 75154960
Tel.: + , email:
dále jen pojistník

uzavÍrajÍ
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými
podmínkami pojistitele a přílohami tvoří nedílný celek.

Vypracoval (pečovatel):
Správa pojistné smlouvy:

Aleš zvolský, az15160
OKK RŘ Praha, 8892403000

žka 3433

0026286467240000



Česká podnikatelská pojišťovna, as., Vienna Insurance Group
PS 0026286467

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. členský stát sídla pojistitele: Česká republika

2. pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.

3. Předmět podnikání nebo činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v přiložené kopii
zřizovací listiny. Kopie uvedeného dokumentu tvoří přílohu Č. 1 pojistné smlouvy.

4. Pojištění se řIdí všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen
OPP), Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) uvedenými v ČI. || pojistné smlouvy a dále ujednáními
sjednanými v pojistné smlouvě. VPP, OPP a ZPP tvoří přílohu Č. 2 pojistné smlouvy.

5. Oprávněná osoba: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plněni podle příslušných
VPP, OPP či ZPP.

6. Územní platnost pojištění: v rozsahu článku 3 ZPP, není-li dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

7. Limity plněni byly stanoveny pojistníkem.

8. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.
9. Pro případ, že se na pojistníka při uzaviránÍ smluv vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění, se smluvní

strany 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 povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. pojistník je dále
povinen při registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku 3v8dkek tak, aby mohl být
pojistitel informován správcem registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. pojistník je rovněž povinen při
zasláni smlouvy správci registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění Smlouvy odstraněny veškeré
informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňuji.
Smluvní strany se dále dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky
pojištění, včetně práv a povinnosti z něj vyp|ývajÍcÍch, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek
pojištěni (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do
budoucna.

Článek II.
pojistná nebezpečí, předrňětY pojištění, pojistné částky, limity plnění a spoluúčasti

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

z pojištěni odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému
majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvou a
přIsIušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

pojištěni se řídI: VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD)
opp pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP)
zpp pro pojištění odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb ZPPZDRS P 1/16 (dále jen ZPPZDRS)
zpp pro pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku zppvv p 1/16 (dále jen ZPPVV)

1.1. pojištěni se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy
specifikované v DPPOP a ZPPZDRS, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:

- poskytováním zdravotních služeb v rozsahu oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a při
poskytnuti první pomoci nad rámec tohoto oprávnění, nebo v souvislosti se vztahy z těchto Činnosti přímo
vyp|ývajÍcÍmi;

- vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným uživánhn nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené
činnosti.

- vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.
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Rozsah pojištění:

pojistný princip:

Česká podnikatelská pojišt'ovna, a.s., Vienna Insurance Group
PS 0026286467

pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen ,,obecná odpovědnost"), článku 3
ZPPZDRS (dále jen ,,profesní odpovědnost") a článku 3 ZPPVV (dále jen ,,odpovědnost za
újmu způsobenou vadou výrobku"), není-li dále uvedeno jinak.

V souladu s článkem 3 DPPOP a článkem 3 ZPPZDRS se ujednává, že pojištění se vztahuje i na
právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou
v souvislosti s poskytováním zdravotní péče v průběhu stáže, na kterou byl v rámci plnění
svých pracovních povinnosti vyslán zaměstnanec pojistníka.

pojištěni se vztahuje i na újmu způsobenou zaměstnancem pojištěného při poskytování
zdravotních služeb u jiného poskytovatele zdravotních služeb za předpokladu, že
zaměstnanec jednal se souhlasem pojištěného, a to bez ohledu na skutečnost, zda má
pojištěný s jiným poskytovatelem zdravotních služeb uzavřenu smlouvu či nikoli.

pojištění obecné odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu
3 DPPOP.

pojištění profesní odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5,
bodu 2, písm. a) - C) ZPPZDRS. Odchylně od článku 11, bodu 5 VPPOD se ujednává horní mez
pro nahlášeni škodných událostí v délce 3 měsíců ode dne skončení trvání pojištěni.

pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se sjednává na pojistném
principu uvedeném v článku 5, bodu 3, písm. a) - C) ZPPVV. V souladu s článkem 11, bodem 5
vppod se ujednává horní mez pro nahlášeni škodných událostí v délce 3 měsíců po skončení
trvání pojištění.

Limit pojistného plněni:
pojištěni obecné odpovědnosti a profesní odpovědnosti se sjednává s jedním limitem pojistného plněni.
Limit pojistného plněni Činí 20.000.000,-KČ.
pojištění se sjednává se spoluúčasti ve výši 2.500,-KČ.
Územní platnost pojištěni: Evropa

Dále sjednané sublimity plněni se vztahují k limitu pojistného plnění obecné odpovědnosti a profesní odpovědnosti.

1.2. V souladu s článkem 3, bodem 2 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na:
- náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou poškozenému v

důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z újmy při ubhžení na zdraví a při usmrcení, ke
které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na pojistné plnění;

- náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci
pojištěného, který utrpěl újmu při ubhžení na zdraví nebo při usmrcení v důsledku pracovního úrazu nebo
nemoci z povolánI;

- náhradu regresních nároků uplatněných orgánem nemocenského pojištění v souvislosti s újmou při ubKžení
na zdraví nebo při usmrcení poškozeného, jestliže z újmy při ubKžení na zdraví nebo při usmrceni, ke které se
tyto náklady vážou, vznikl nárok na pojistné plněni,

RočnIsublimit pojistného plnění činí 2.000.000,-KČ.
pojištění se sjednává se spoluúčastí 2.500,-KČ.
Územní platnost pojištění: Evropa

1.3. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. g) DPPOP a článkem 7, bodem 2, písm. b) zppzdrs se ujednává, že
pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou zavlečením, rozšiřenňn nebo přenosem
viru HIV.
Ročni sublimit pojistného plnění činí 5.000.000,-KČ.
pojištěni se sjednává se spo|uúčastí 2.500,-KČ.
Územní platnost pojištění: Evropa
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1.4. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. d) DPPOP se ujednává, že pojištěni se vztahuje i na právním předpisem
stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na přirozených právech člověka
případně i způsobené duševní útrapy, nesouvĹsejÍcÍ s újmou při ubláeni na zdraví a při usmrceni. pojistné plnění
bude poskytnuto pouze na základě pravomocného rozhodnuti soudu.
Mimo výluk z pojištění uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách vztahujÍcÍch se k pojištění
odpovědnosti sjednanému pojistnou smlouvou, se toto pojištěni dále nevztahuje na povinnost pojištěného
nahradit poškozenému újmu vzniklou:

- urážkou, pomluvou, lstí nebo pohrůžkou;
- sexuálním obtěžováním nebo zneužívánkn;
- v důsledku jakékoliv diskriminace.

V případě újmy na přirozených právech člověka uvedených v článku 3, bodu 1, písm. C) dppop se pojistné plněni
poskytuje do výše v pojistné smlouvě sjednaného základního limitu pojistného plnění a bez podmínky předchozího
pravomocného rozhodnutí soudu, nestanoví-li pojistitel jinak.
Roční sublimit pojistného plnění činí 2.000.000,-KČ.
pojištěnj se sjednává se spoluúčastI 2.500,-KČ.
Územní platnost pojištění: Evropa

1.5. pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu
vzniklou v souvislosti se ztrátou nebo poškozením osobních věci pacientů.

Roční sublimit pojistného plnění Činí 100.000,-KČ.
pojištění se sjednává se spoluúčastI 2.500,-KČ.
Územní platnost pojištění: Evropa

Článek Ill.
výklad pojmů, výluky z pojištění

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP, DPP a ZPP se pro účely pojistné smlouvy přijímá tento výklad dalších
pojmů dotčených pojištěním podle této pojistné smlouvy:

Limitem pojistného plněni se rozumí horní hranice pojistného plněni pojistitele pro jednu a všechny pojistné události
nastalé v průběhu pojistného roku.
Ročním sublimitem pojistného plněni se rozumí horní hranice pojistného plnění pojistitele pro případy specifikované
v pojistné smlouvě. je uplatňován v rámci limitu plnění, ke kterému se vztahuje.
škodný průběh je poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vC. rezervy na Škody vzniklé, nahlášené, ale v době
poskytnutí bonifikace nevyplacené) sníženým o uhrazené regresy a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné
plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku úČinnosti příslušné pojistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv se
vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné započítává postupně do příslušných pojistných let, přičemž hranicí mezi
jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. RozhodujÍcÍ pro přiřazeni vyplaceného plnění do
jednotlivých pojistných let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události. U pojistných smluv sjednaných na dobu
kratší jednoho roku je vyplacené pojistné plněníi přijaté pojistné vztahováno ke sjednané době pojištěni.
pojistným rokem se rozumí období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění.
Územní platnosti v pojištění odpovědnosti:

o Česká republika se rozumí, že pojištěni se vztahuje na újmu vzniklou na území České republiky, v případě
soudního sporu musí být nárok uplatněn před českými soudy a podle platného právního řádu České republiky.

o státy, které jsou součástí Evropské unie, se rozumí, že pojištěni se vztahuje na újmu vzniklou na území státu,
který je součásti Evropské unie, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudy státu, který je
součásti Evropské unie, a podle platného právního řádu státu, který je součástí Evropské unie.

o Evropa se rozumí, že pojištěni se vztahuje na újmu vzniklou na území Evropy, v případě soudního sporu musí být
nárok uplatněn před soudy státu, který je součástí Evropy, a podle platného právního řádu státu, který je
součástí Evropy.

o Svět vyjma usa a Kanady se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu, vyjma
USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem země, kde újma vznikla, a podle
platného právního řádu této země.
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o Svět včetně USA a Kanady se rozumí, že pojištěni se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu
včetně USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem jakéhokoliv státu vyjma
USA a Kanady a podle platného právního řádu jakéhokoliv státu vyjma USA a Kanady.

Článek IV.
Hlášení škodných události

Vznik škodné události nahlási pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na
adresu:

Česká podnikatelská pojišt'ovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
OLPU MO
P.O.BOX 28
664 42 Modřice
tel.: email:

Článek V.
Plněni pojistitele

1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plněni podle vpp, OPP, ZPP a ujednání uvedených
v této pojistné smlouvě.

2. v případě plněni v cizí měně se pro přepočet použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni vzniku pojistné
události.

3. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady souvĹsejÍcÍ s pojistnou událostI ze zákona nárok na
odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok
nemá, poskytne pojistitel plněni včetně DPH.

Článek VI.
výše a způsob placeni pojistného

1. Ročni pojistné Činí:
1. pojištěni odpovědnosti 79.540,- KČ
Celkové roční pojistné činí 79.540,- KČ

2. pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, je-li placena
prostřednictvím peněžního ústavu.

3. pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800 pod variabilním
symbolem 0026286467 (číslo pojistné smlouvy).

pojistné je pojistným běžným. pojistné za roční pojistné období činí 79.540,-KČ a je splatné v úplné výši k datu
01.01. 2019.

Článek VIl.
Závěrečná ustanoveni

1. pojistná doba
pojištění se sjednává na dobu jednoho roku.
pojištění vzniká dne: 01.01. 2019
pojištění se sjednává do: 31.12. 2019

Změnu doby trvání pojistné smlouvy lze po vzájemné dohodě smluvních stran prodloužit jen písemným dodatkem
pojistné smlouvy-

2. Právni vztahy vzniklé z pojištěni dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory
z těchto právních vztahů vzniklé rozhoduji české soudy.
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3. pojistná smlouva byla vypracována ve 2 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 1
vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 4 přílohy.

4. Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a Přehled poplatků.
Aktuální podoba Přehledu poplatků je k dispozici na webových stránkách pojistitele nebo na libovolné pobočce
pojistitele.

5. pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové
podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi.

6. pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedIlnou součást pojistné smlouvy a úpravuji rozsah pojištěni, jeho
omezeni {včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištěni
a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

7. pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen
to kdykoliv prokázat.

8. pojistník prohlašuje, že rozsah pojištěni sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liŠí od
zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace
pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.

9. Odchylně od článku 15 VPPM 1/16 a vppod 1/16 se ujednává, že zpracování osobních údajů se řIdí dokumentem
Informace o zpracování osobních Udaju v neživotním pojištěni a následujÍcÍm oddÍlem:

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V následujÍcÍ Části jsou uvedeny základní informace o zpracováni Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás
uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou ustanovení 2., které se na Vás uplatni i pokud jste právnickou
osobou. VÍce informací, včetně způsobu odvolánI souhlasu, možnosti podáni námitky v případě zpracování na
základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování
osobních Udaju v neživotním pojištění, který tvoří přílohu č. 3 této pojistné smlouvy a je také trvale dostupný na
webové stránce www.cpp.cz v sekci ,,O SPOLEČNOSTI".

1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU
Zpracování na základě plněni smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele
pojistník bere na vědomi, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro oceněni rizika při vstupu do pojištění a
údaje o využívánÍ služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavřeni pojistné smlouvy, posouzeni přijatelnosti do pojištěnl: správy a
ukončeni pojistné smlouvy a likvidace pojistných udá/ostj když v těchto případech jde o zpracování
nezbytné pro plněnIsMouvy, a

- pro účely zajištěni řádného nastaveni a plněni smluvních vztahů s pojistníkem, zajištěni a soupojištěnl,
statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalováni pojistných
podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracováni založené na základě
oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracováni máte právo kdykoli podat námitku, která může
být uplatněna způsobem uvedeným v lnformacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištěni.

Zpracování pro účely plněni zákonné povinnosti
pojistník bere na vědomi, že jeho identifikační a kontaktní údaje a Udaje pro oceněni rizika při vstupu do pojištění
pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyp|ývajÍcÍ zejména ze zákona upravujÍcÍho distribuci
pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o prováděni mezinárodních sankcí.

Zpracování pro účely přímého marketingu
pojistnÍk bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využÍvání služeb může pojistitel také
zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely zasllánl svých rek/amn/ch sděleni a nab/zenl svých
služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociálnI SItě nebo
telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.
Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel
oslovoval s jakýmikoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: [j.

2. POVINNOST POjISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

- 6 -



Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
PS 0026286467

pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další
osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že
její identiňkační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účely kalkulace, návrhu
a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončeni pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištěni a
soupoj'ištěnl, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalováni pojistných podvodů a jiných protiprávních
jednání. Proti takovému zpracováni má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna
způsobem uvedeným v lnformacích o zpracováni osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracováni pro účely plněni zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že
identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyp|ývajÍcÍ zejména ze
zákona úpravujÍcÍho distribuci pojištěni a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankci.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se
zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování
osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikaci dalších správců, rozsahem zpracovávaných
údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a
právy, která Vám v této souvislosti náleží.

10. Přílohy pojistné smlouvy:

1. Kopie listiny dok|ádajÍcÍ předmět podnikáni nebo činnosti pojištěného
2. VPP, OPP a ZPP dle textu pojistné smlouvy
3. Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištěni
4. Pověření Mgr. Dany Středulové

V Praze dne 18. 12. 2018
Česká podni oup

Aleš zvolský jana Chabadova
vedoucí referátu disponent - junior upisovatel

podnikatelských rizik

V Praze dne
Zdravotnické zařIzenI Ministerstva vnitra

Mgr. Dana Středulová
ředitelka Zdravotnického zařizenI Ministerstva vnitra na

základě pověření

ČIslo dokumentu VSS

Zkontroloval pracovní
právního odděleni,

Zveřejněno v
registru smluv dne.
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Platné znění
ZŘIZOVACÍLISTINA

organizační složky státu

Ministerstvo vnitra, v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů, zřizuje k plnění úkolů v rámci své působnosti organizační složku
státu s názvem

Zdravotnické zařizenI Ministerstva vnitra.

Předchozí souhlas se zřízením této organizační složky státu byl vydán
Ministerstvem financí pod č.j. 19/51862/2008-191 dne 2. července 2008.

ČI. 1
Úvodní ustanoveni

l) Zřizovatelem organizační složky státu Zdravotnické zařízeni Ministerstva vnitra
(dále jen ,,zdravotnické zařízení") je Ministerstvo vnitra, které má sídlo na
adrese170 34 Praha 7 - Letná, Nad čjto|ou 936/3, IČO: 00007064.

2) Název nově zřízené organizační složky státu zní ,,Zdravotnické zařízeni
Ministerstva vnitra" a její sídlo je na adrese 143 01 Praha 12 - Kamýk,
Lhotecká559/7 v areálu Policejní akademie České republiky v Praze.

3) Zdravotnické zařízeni se zřizuje s účinností od 1. ledna 2009 na dobu neurčitou.

ČI. 2
Stanovení účelu a vymezeni předmětu činnosti

l) Zdravotnické zařízeni se zřizuje za účelem:
a) vytvořeni systému zdravotních služeb pro Policii České republiky a Hasičský

záchranný sbor České republiky (dále jen ,,bezpečnostní sbory"), Ministerstvo
vnitra, organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené
Ministerstvem vnitra k plněni úkolů v oboru jeho působnosti nebo zřízené
zvláštním právním předpisem, ke kterým vykonává Ministerstvo vnitra
zřizovatelské funkce (dále jen ,,resort"), včetně zabezpečeni ozdravné a lázeňské
péče, schopného reagovat a řešit úkoly nezávisle na změnách územního a
organizačního uspořádání bezpečnostních sborů,

b) zajištěni nezávislého postaveni zdravotnického zařízeni provádějÍcÍho
pracovnělékařskou službu,

c) zajištěni zdravotních služeb ve prospěch Správy uprchlických zařízeni
Ministerstva vnitra.

2. Předmětem činnosti zdravotnického zařízení je především:
a) plnění úkolů v oblasti

bezpečnostních sborů
pracovnělékařské služby
péče,

poskytování zdravotních služeb pro přís|ušnÍky
a zaměstnance resortu především formou

a zdravotní péče zejména preventivní a posudkové



b) plněni úkolů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zdravotnického zabezpečeni
bezpečnostních a výcvikových akci útvarů, kterým je poskytována
pracovnělékařská služba, zabezpečeni doprovodu oficiálních delegací a
mezinárodních akci konaných v České republice,

C) zdravotnická příprava a zdravotní výchova přÍs|ušniků bezpečnostních sborů,
d) zajišt'ování neodkladné péče,
e) zajišt'ování zdravotnického materiálu,
f) zabezpečováni a prováděni zdravotnických úkonů nesledujících léčebný účel ve

prospěch bezpečnostních sborů,
g) zdravotní péče o přislušniky bezpečnostních sborů vysílaných k plnění úkolů v

zahraničí,
h) zpracováni a příprava podkladů pro služební orgán k problematice

nemocenského pojištěni přÍs|ušniků,
i) plněni úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče žadatelům o uděleni

mezinárodní ochrany ve smyslu a v rozsahu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o
změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii české republiky, ve znění pozdějších
předpisů,

j) plněni úkolů v oblasti poskytováni zdravotní péče cizincům umístěných v zařízení
pro zajištění cizinců ve smyslu a rozsahu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,

k) zabezpečuje poskytování ozdravné a lázeňské péče přis|ušnÍkům
bezpečnostních sborů a zaměstnancům resortu v lázeňských domech Zařízeni
služeb pro Ministerstvo vnitra.

ČI. 3
Určení svěřeného majetku

l) Zdravotnické zařízení hospodaří s majetkem delimitovaným z Policie České
republiky, Ministerstva vnitra a Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra. Soupis
majetku je uveden v příloze č. 1.

2) Zdravotnické zařízení není oprávněno movitý majetek, který přesahuje potřeby
příslušné organizační složky, bez písemného souhlasu zřizovatele převést na
právnické nebo fyzické osoby.

ČI. 4
Organizační uspořádáni

l) Zdravotnické zařízeni spadá do gesce příslušného náměstka ministra vnitra.
2) Organizační uspořádáni zdravotnického zařízeni urči jeho ředitel v organizačním

řádu.

ČI. 5
Vymezení základních zřizovatelských funkcí a vztahů

l) Činnost zdravotnického zařízeni se řídí právními předpisy a interními akty řízení
zřizovatele.

2) Ředitele zdravotnického zařízení jmenuje a odvolává ministr vnitra.
3) Ředitel zdravotnického zařízeni v ostatních personálnIch záležitostech spadá do

působnosti příslušného náměstka ministra vnitra.



4) Personálni záležitosti zaměstnanců jsou v kompetenci ředitele zdravotnického
zařízeni.

5) Odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra metodicky řidl
zdravotnické zařízeni a plní funkci kontrolního a odvolacího orgánu v oblastech
pracovnělékařské služby, lékařské posudkové činnosti a ambulantní péče.

6) Zdravotnické zařízení hospodaří s vlastním rozpočtem, vede účetnictví a evidenci
majetku v ekonomickém informačním systému EKIS l a personálni a mzdovou
agendu v systému EKIS II.

7) Náklady spojené s užIváním objektů Ministerstva vnitra, Policie České republiky,
Hasičského záchranného sboru České republiky, policejních škol, Policejní
akademie České republiky v Praze a Zařízeni služeb pro Ministerstvo vnitra,
včetně nákladů spojených s užíváním síti, informačních systémů, intranetu a
internetu, jsou hrazeny z rozpočtů těchto organizaci.

ČI. 6
Přechodná a závěrečná ustanoveni

Zřizovací listina a její změny jsou uloženy u zřizovatele a u zdravotnického zařízeni.



Příloha č. 1 k č.j. MV-9846-44/OZZ-2009

Delimitovaný majetek, se kterým hospodaří zdravotnické zařízení po ukončeni
inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2008

1. Nemovitý majetek
a) objekt Bartolomějská 311/8, Praha 1

objekt (účet 021) 2.505.700,00 KČ
pozemek (účet 031) 978.160,00 KČ
celkem 3.483.860,00 KČ

b) objekt Bubenečská 20, Praha 6
objekt (účet 021)
pozemek (účet 031)
celkem

2.826.859,00 Kč
435.400,00 Kč

3.262.259,00 Kč

c) objekt Nová 1990/32, České Budějovice
objekt (účet 021) 5.274.628,00 Kč
pozemek (účet 031) 1.079.360,00 KČ
celkem 6.353.988,00 KČ

d) objekt Lidické náměstí 1163/2, Ústi nad Labem
objekt (účet 021) 4.172.880,00 KČ
pozemek (účet 031) 234.400,00 KČ
celkem 4.407.280,00 KČ

Celková účetní hodnota nemovitého majetku činí 17.507.387,- Kč

2. Movitý majetek
a) OHM + DNM
b) DDHM + DDNM
C) OEM
d) Zásoby

83.002.143,33 Kč
63.799.070,03 Kč

O Kč
3.358.126,08 Kč

Celková účetní hodnota movitého majetku činí 150.159.339,44 Kč

výše majetku, se kterým zdravotnické zařízeni hospodaří, činí 167.666.726,44
Kč.



OPATŘENÍ
Ministerstva vnitra

o změně a doplnění zřizovací listiny
organizační složky státu

Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra
č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22. října 2008

dodatek č. 1

I.

Zřizovací listina Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra se mění a doplňuje takto:

1. V ČI. 1 odst. 2 se slova ,,Praha 4 - Lhotka" nahrazuji slovy ,,Praha 12 - Kamýk".
2. V ČI. 2 odst. 1 se v písm. b) na konci věty tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písm. C), které zní:
,,c) zajištění zdravotních služeb ve prospěch Správy uprchlických zařízeni
Ministerstva vnitra.".

3. V ČI. 2 odst. 2 se v písm. i) na konci věty tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písm. j), které zní:
,,j) plněni úkolů v oblasti poskytováni zdravotní péče žadatelům o azyl ve smyslu a
v rozsahu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o
Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů,".

4. V či. 2 odst. 2 se doplňuje písm. k), které zní:
,,k) plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče cizincům umístěným
v zařízeni pro zajištěni cizinců ve smyslu a rozsahu zákona č. 326/1999 Sb., o
pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů.".

5. V ČI. 3 odst. 1 zní:
,,(l) Zdravotnické zařízeni hospodaří s majetkem delimitovaným z Policie České
republiky, Ministerstva vnitra a Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra. Soupis
majetku je uveden v příloze č. 1."

6. V ČI. 3 se vkládá odst. 2, který zní:
,,(2) Zdravotnické zařízeni hospodaří též s majetkem delimitovaným od Správy
uprchlických zařízeni Ministerstva vnitra. Soupis majetku bude přiložen ke
zřizovací listině po ukončení inventarizace majetku a závazků k 31. 8. 2009 jako
příloha č. 2.".

7. V ČI. 3 se odst. 2 označuje jako odst. 3 a dosavadní odst. 3 se zrušuje.
8. Přílohy č. 1 a č. 2 se nahrazují přílohou č. 1 tohoto opatření.

íl.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem schváleni zřizovatelem.

V Praze dne

ministr vnitra



Příloha č. 1 k č.j. MV-9846-44/OZZ-2009

Delimitovaný majetek, se kterým hospodaří zdravotnické zařízení po ukončeni
inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2008

1. Nemovitý majetek
a) objekt Bartolomějská 311/8, Praha 1

objekt (účet 021) 2.505.700,00 Kč
pozemek (účet 031) 978.160,00 KČ
celkem 3.483.860,00 Kč

b) objekt Bubenečská 20, Praha 6
objekt (účet 021)
pozemek (účet 031)
celkem

2.826.859,00 Kč
435.400,00 Kč

3.262.259,00 Kč

c) objekt Nová 1990/32, České Budějovice
objekt (účet 021) 5.274.628,00 KČ
pozemek (účet 031) 1.079.360,00 KČ
celkem 6.353.988,00 Kč

d) objekt Lidické náměstí 1163/2, Ústi nad Labem
objekt (účet 021) 4.172.880,00 KČ
pozemek (účet 031) 234.400,00 KČ
celkem 4.407.280,00 KČ

Celková účetní hodnota nemovitého majetku činí 17.507.387,- Kč

2. Movitý majetek
a) DHM + DNM
b) DDHM + DDNM
C) Zásoby

81.096.765,57 Kč
65.539.326,65 Kč

3.743.490,73 Kč

Celková účetní hodnota movitého majetku činí 150.379.582,95 KČ

výše majetku, se kterým zdravotnické zařizenI hospodaří, činí 167.886.969,95 KČ.

Příloha č. 2 k č.j. MV-9846-44/OZZ-2009



Delimitovaný majetek od Správy uprchlických zařízeni Ministerstva vnitra, se
kterým hospodaří zdravotnické zařízení po ukončeni inventarizace majetku a

závazků
k 31. 8. 2009

Movitý majetek

ZZC Bělá
ZZC Poštorná
PŕS Vyšní Lhoty
PŕS Praha - Ruzyně
AŽ Velké Přílepy

Celkem
Kč

DHM - 14.220,- Kč
DHM - 314.180,- Kč
DHM - 89.145,- Kč
DHM - O Kč
DHM - 201.399,9 Kč

DHM - 618.944,9 Kč

DDHM - 287.769,53 Kč
DDHM - 507.356,77 Kč
DDHM - 420.042,89 Kč
DDHM - 132.742,77 Kč
DDHM - 277.527,17 Kč

DDHM - 1.625.439,13

Celková účetní hodnota movitého majetku činí 2.244.384,03 KČ.



OPATŘENÍ
Ministerstva vnitra

o změně Zřizovací listiny
organizační složky státu

Zdravotnického zařízeni Ministerstva vnitra
č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22. října 2008

dodatek č. 2

0

Zřizovací listina Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra se mění takto:

1. V ČI. 2 odst. 1 písm. a) zni:
,,a) vytvořeni systému zdravotních služeb pro Policii České republiky a Hasičský

záchranný sbor České republiky (dále jen ,,bezpečnostní sbory"), Ministerstvo
vnitra, organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené
Ministerstvem vnitra k plněni úkolů v oboru jeho působnosti nebo zřízené
zvláštním právním předpisem, ke kterým vykonává Ministerstvo vnitra
zřizovatelské funkce (dále jen ,,resort"), včetně zabezpečeni ochrany veřejného
zdraví, schopného reagovat a řešit úkoly nezávisle na změnách územního a
organizačního uspořádání bezpečnostních sborů,"

2. V ČI. 2 odst. 1 písm. b) se slova ,,závodní preventivní péči" nahrazuji slovy
,,pracovnělékařskou službu.".

3. V ČI. 2 odst. 1 písm. b) se slova ,,a veterinárni péči," zrušuji.
4. V ČI. 2 odst. 2 písm. a) zní: ,,plnění úkolů v oblasti poskytováni zdravotních služeb

pro příslušniky bezpečnostních sborů a zaměstnance resortu především formou
pracovnělékařské služby a zdravotní péče zejména preventivní a posudkové péče,"

5. V ČI. 2 odst. 2 písm. b) se slova ,,závodní preventivní péče" nahrazuji slovy
,,pracovnělékařská služba".

6. V ČI. 2 odst. 2 písm. f) se slova ,,Policie České republiky a Hasičského záchranného
sboru České republiky" nahrazuji slovy ,,bezpečnostních sborů,".

7. V ČI. 2 odst. 2 písm. g) se slova ,,zdravotnické zabezpečení příslušníků" nahrazují
slovy ,,zdravotní péče o přís|ušnÍky".

8. V ČI. 2 odst. 2 se písm. h) zrušuje a dosavadní písm. i), j) a k) se označují jako písm.
h), i) a j).

9. V ČI. 4 odst. 1 se za slovo ,,gesce" vkládá slovo ,,příslušného'", včetně poznámky
pod čarou a za slovo ,,vnitra" se vkládá tečka a slova ,,pro vnitřní bezpečnost" se
zrušují.

l NMV č. 5/20 I l, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů

10. V ČI. 5 odst. 3 se za slovo ,,působnosti" vkládá slovo ,,přís|ušného1" a za slovo
,,vnitra" se vkládá tečka a slova ,,pro vnitřní bezpečnost" se zrušují.

11. V ČI. 5 odst. 5 se slova ,,závodní preventivní péče" nahrazují slovy
,,pracovnělékařské služby".

12. V příloze č. 1 bod 2 písm. a) a b) včetně shrnujících vět znějí:



,, a) OHM + DNM 78.044.734,37 Kč
b) DDHM + DDNM 61.795.960,-KČ

Celková účetní hodnota movitého majetku činí 143.584.185,15 Kč.
výše majetku, se kterým zdravotnické zařízeni hospodaří, činí 161.091.572,15 KČ."

II.
Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem schválení zřizovatelem.
V Praze dne 7.11.2012

Jan Kubice v.r.
ministr vnitra



OPATŘENÍ
Ministerstva vnitra

o změně Zřizovací listiny
organizační složky státu

Zdravotnického zařIzeni Ministerstva vnitra
č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22. října 2008

dodatek č. 3

Zřizovací listina Zdravotnického zařízeni Ministerstva vnitra se mění takto:

1. V ČI. 2 odst. 1 písm. a) se za slova ,,ochrany veřejného zdraví" vkládají slova ,,a
ozdravné a lázeňské péče,".

2. V ČI. 2 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a vkládá nové písm. k), které zni:
,,k) zabezpečuje poskytováni ozdravné a lázeňské péče přÍs|ušníkům

bezpečnostních sborů a zaměstnancům resortu v lázeňských domech
Zařízeni služeb pro Ministerstvo vnitra."

3. V ČI. 3 se zrušuje odst. 2 a dosavadní odst. 3 se označuje jako odst. 2.
4. V příloze č. 1 odst. 2 zni:
,,2. Movitý majetek

a) DHM + DNM
b) DDHM + DDNM
C) OEM
d) Zásoby

80.393.163,50 Kč
63.680.000,36 Kč

36.422,08 Kč
3.743.490,73 Kč

Celková účetní hodnota movitého majetku činí 147.853.077,23 KČ

výše majetku, se kterým zdravotnické zařízeni hospodaří, činí 165.380.464,08
Kč."

5. Příloha č. 2 se zrušuje.

Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem schváleni zřizovatelem.
V Praze dne 2. 7. 2014

Milan Chovanec
ministr vnitra



OPATŘENÍ
Ministerstva vnitra

o změně Zřizovací listiny
organizační složky státu

Zdravotnického zařízeni Ministerstva vnitra
č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22. října 2008

dodatek č. 4

Zřizovací listina Zdravotnického zařízeni Ministerstva vnitra se mění takto:

1. V příloze č. 1 odst. 2 zni:
,,2. Movitý majetek

a) DHM + DNM
b) DDHM + DDNM
C) OEM
d) Zásoby

85.340.205,44 Kč
64.457.619,78 Kč

181.642,32 Kč
3.743.490,73 Kč

Celková účetní hodnota movitého majetku činí 153.188.800,16 KČ

výše majetku, se kterým zdravotnické zařízeni hospodaří, činí 170.716.187,01
Kč."

Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem schváleni zřizovatelem.

V Praze dne 15. 10. 2014

Milan Chovanec
ministr vnitra



č.j. MV-25844-6/2015 příloha č. 11 k delimitačnímu protokolu

OPATŘENÍ
Ministerstva vnitra

o změně Zřizovací listiny
organizační složky státu

Zdravotnického zařízeni Ministerstva vnitra
č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22. října 2008

dodatek č. 5

Zřizovací listina Zdravotnického zařízeni Ministerstva vnitra se mění takto:

1. V ČI. 2 odst. 1 písm. a) se slova ,,ochrany veřejného zdraví a" zrušují.
2. V ČI. 2 odst. 2 písm. b) se slova ,,ochrany veřejného zdraví," zrušují.
3. V příloze č. 1 odst. 2 zní:
,,2. Movitý majetek

a) DHM + DNM
b) DDHM + DDNM
C) OEM
d) Zásoby

83.002.143,33 Kč
63.799.070,03 Kč

- Kč
3.358.126,08 Kč

Celková účetní hodnota movitého majetku činí 150.159.339,44 KČ

výše majetku, se kterým zdravotnické zařízení hospodaří, činí 167.666.726,44 KČ.

Il.
Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem schváleni zřizovatelem.

V Praze dne 7. května 2015

Milan Chovanec v.r.
ministr vnitra

Za správnost JUDr. Noha



Česká podnikatelská pojišťovna, as., Vienna Insurance Group
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Článek 1
Úvodnl ustanovenl

1. pojištění odpovědnosti, které sjednává Česká podnikatelská pojišťov-
na, as., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel) se řídí pojistnou
smlouvou, těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění
odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), příslušnými Doplňkový-
mi pojistnými podmínkami (dále jen DPP), příslušnými Zvláštními po-
jistnými podmínkami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními záko-
na č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. pojištění odpovědnosti je pojištěním škodovým.

Článek 2
předmětpojištěnl

Předmětem pojištění odpovědnosti je právním předpisem stanovená po-
vinnost k náhradě újmy specifikované v příslušných dpp, ZPP nebo v po-
jistné smlouvě, vznikla-li pojištěnému povinnost k náhradě újmy v rozsahu
a ve výši určené zákonem, těmito VPPOD, příslušnými OPP, ZPP a pojistnou
smlouvou.

ČIánek3
Územnlplatnost pojištěni

pojištěni odpovědnosti se vztahuje na škodné události, které nastanou
na místě uvedeném v příslušných DPP, ZPP nebo v pojistné smlouvě jako
územní platnost pojištěni.

ČIánek4
pojistná smlouvu, vznik a změny pojištěni

1. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vŮči pojistníkovi poskytnout
třetí osobě pojistné plněni, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním
(pojistná událost) a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.

2. pojistná smlouva vyžaduje písemnou formu, nenI-Ii pojištěni ujednáno
na dobu kratší než jeden rok, Totéž platí i pro všechna právni jednání
týkající se pojištěni, není-li ujednáno jinak,

3. přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného, ve výši uve-
dené v nabídce, považuje se písemná forma smlouvy za zachovanou.

4. pojištěni vzniká prvním dnem následujicIm po dni uzavřeni pojist-
né smlouvy, nebylo-li dohodnuto, že vznikne již uzavřením pojistné

5. v pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění odpovědnosti se vztahuje
lna dobu přede dnem uzavřenípojistné smlouvy.

6. Změn v pojistné smlouvě, kteľé mají vliv na výši pojistného nebo roz-
sah :jo ištění lze dQsáhnQUt ?\)j" . - " " _ _ "-" "" "' -

tyto údaje změnit na základě později uzavřené pojistné smlouvy.
7. Není-li ujednáno jinak, pIati, že pojistná smlouva a právni vztahy z ní

vyplývající se řídí právním řádem České republiky a pro spory z pojist-
né smlouvy jsou rozhodujľci příslušné soudy České republiky.

8. Nedílnou součásti pojistné smlouvy jsou VPPOD, piislušné DPP, případ-
ně příslušné ZPP a přílohy k pojistné smlouvě.

Článek 5
Práva a povinnostipojistn/ka a pojištěného

1. pojistník a pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně zodpovědět písem-
né dotazy pojistitele, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnuti,
jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojisti a za jakých podmínek. Povin-
nost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic
podstatného,

2. pojistník má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli
všechny změny týkajícI se sjednaného pojištěni. Skutečnosti, o kterých
ví, že nastanou, je povinen oznámit již předem.

3. pojištěný má povinnost dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména
nesmí porušovat povinnosti směřujÍcÍ k odvráceni nebo zmenšeni ne-
bezpečí ani strpět jejich porušováni třetími osobami. Pokud pojistná
událost již nastala, je pojištěný povinen učinit taková opatření, aby se
vzniklá újma již nezvětšovala.

4. pojištěný má povinnost oznámit orgánům činným v trestním řIzení
újmu, která vznikla za okolnosti vzbuzujících podezření ze spácháni
trestného činu nebo pokusu o něj.

5. pojištěný má povinnost poskytnout pojistiteli součinnost potřebnou
ke zjištění příčin újmy, podat pravdivá vysvětlení o jejím vzniku a roz-
sahu a předložit potřebné doklady, které si pojistitel vyžádal.

6. pojistník nebo pojištěný má povinnost zabezpečit vůči jinému práva,
která na pojistitele přecházejí.

7. pojistník nebo pojištěný má povinnost neprodleně pojistiteli oznámit,
že v souvislosti se škodnou událostl bylo proti pojištěnému nebo jeho
zaměstnanci zahájeno trestní, správni nebo rozhodčí řízeni,

8. pojistník nebo pojištěný má povinnost bezodkladně sdělit pojistite-
li, že poškozený uplatňuje právo na náhradu újmy přímo proti němu
nebo u soudu nebo u jiného příslušného orgánu. V řízení o náhradě
újmy ze škodné události je pojistník nebo pojištěný povinen postupo-
vat v souladu s pokyny pojistitele, zejména má pojištěný povinnost ne-
přistoupit na jakékoliv vyrovnání bez předchozího souhlasu pojistitele.

9. pojistník nebo pojištěný má povinnost oznámit pojistiteli bez zbyteč-
ného odkladu, že uzavřel další pojištění proti témuž pojistnému ne-
bezpečí, uvést ostatní pojistitele a limity pojistného plnění ujednané
v ostatních pojistných smlouvách.

10. pojistnIk nebo pojištěný nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co
zvyšuje pojistné nebezpečí, ani to třetí osobě dovolit; zjistI-Ii až doda-
tečně, že bez pojistitelova souhlasu dopustil, že se pojistné nebezpečí
zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámi. je-li pojištěno
cizí pojistné riziko, má tuto povinnost pojištěný.

11. je-li pojistníkem ve sjednaném pojištěni spotřebitel, má právo na tzv,
mimosoudní řešeni spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného
pojištěni. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebi-
telských sporů je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České
obchodní inspekce: www.coi,cz).

Článek 6
Práva a povinnosti pojistitele

1. pojistitel je povinen předat pojistnikovi pojistnou smlouvu včetně po-
jistných podmínek a veškeré přílohy k pojistné smlouvě. Dojde-li ke
ztrátě, poškozeni či zničeni pojistné smlouvy, vydá pojistitel na žádost

2. pojistitel je povinen v případě uzavřeni pojistné smlouvy formou ob-
chodu na dálku neprodleně po uzavření pojistné smlouvy předat či
odeslat dohodnutým komunikačním prostředkem pojistnou smlouvu

l
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Ceská podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

PODNIKATELE DPPOP P 1/16
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Článek 4
Územn/p/atnostpojištěn/

pojištěni odpovědnosti podnikatele se vztahuje na škodné události, které
nastanou na území České republiky, není-li v pojistné smlouvě ujednáno
jinak.

Článek 5
pojistné plnění pojistnýprincip

Článek 1
Úvodnl ustanoveni

1. pojištěni odpovědnosti podnikatele, které sjednává Česká podnika-
telská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel) se
řídI pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro
pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), těmito Doplň-
kovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti podni-
katele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP), příslušnými Zvláštními pojist-
nými podmínkami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Nestanovi-li tyto DPPOP jinak, pIati přIsIušná ustanovenIVPPOD.

Článek 2
Předmětpojištěnl

1. pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných události nastalých
v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek
limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě, není-li ujed-
náno v pojistné smlouvě jinak.

2. Mělo-li porušení povinnosti (pojistníka nebo pojištěného) uvedených
ve VPPOD, v těchto DPPOP nebo v příslušných ZPP vliv na vznik po-
jistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo
na zjištěni či určení výše pojistného plněni, má pojistitel právo snížit
pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušeni na rozsah
pojistitelovy povinnosti plnit.

3. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že ke
škodné události došlo v době trvání pojištěni a pojištěný za újmu od-
povídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z tohoto jednání vyplý-
vajiciho, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

1. Předmětem pojištění odpovědnosti podnikatele je právním předpi-
sem stanovená povinnost pojištěného nahradit poškozenému dále
specifikovanou újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě
v souvislosti s:
a) činnosti pojištěného specifikovanou v pojistné smlouvě;
b) vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným uživánhn nemovité

věci, pokud slouží k výkonu činnosti pojištěného uvedené v pojist-
né smlouvě;

C) vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté prá-
ce, jež se projeví po jejím předáni, pouze však je-li tak v pojistné
smlouvě ujednáno.

Článek 6
speciá/n/vý/ukyzpojištěn/

Článek 3
Rozsah pojistného krytí

l. pojištěni odpovědnosti podnikatele se vztahuje na právním předpi-
sem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému:
a) majetkovou újmu na jmění včetně následné finanční újmy z toho

vyplývajIcĹ a to do výše limitu pojistného plněni sjednaného v po-
jistné smlouvě;

b) čistou finanční újmu, a to do výše 10 % z limitu pojistného plněni
sjednaného v pojistné smlouvě;

c) újmu při ubhženi na zdraví a při usmrceni, újmu na přirozených
právech člověka souvisejicí s újmou při ublíženi na zdraví a při
usmrceni včetně následné finanční újmy z toho vyplývajícĹ a to do
výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištěni odpovědnosti podnikatele se rovněž vztahuje na právním
předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit zaměstnan-
ci majetkovou újmu, která mu byla způsobena při plnění pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, vznikla-li pojištěnému povin-
nost k její náhradě.

2. pojištěni odpovědnosti podnikatele se dále vztahuje:
a) na náhradu nákladů léčeni vynaložených zdravotní pojišťovnou na

zdravotní péči poskytovanou poškozenému v důsledku zaviněné-
ho protiprávního jednání pojištěného, jestliže z újmy při ublíženi
na zdraví a při usmrceni, ke které se tyto náklady vážou, vznikl ná-
rok na pojistné plněni;

b) na náhradu nákladů léčeni vynaložených zdravotní pojišťovnou
na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který
utrpěl újmu při ubHženi na zdraví nebo při usmrceni v důsledku
pracovního úrazu nebo nemoci z povoláni;

C) na náhradu regresních nároků uplatněných orgánem nemocen-
ského pojištěni v souvislosti s újmou při ubhžení na zdraví nebo
při usmrceni poškozeného, jestliže z újmy při ubKženi na zdraví
nebo při usmrceni, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na
pojistné plněni.

1. pojištěni odpovědnosti podnikatele se nevztahuje na povinnost po-
jištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou v souvislosti s vlast-
nictvím či oprávněným užívánim zchátralých nebo neudržovaných
nemovitých věci včetně jejich součástí a přislušenstvi.

2. pojištění odpovědnosti podnikatele se nevztahuje, pokud tak není
ujednáno příslušnými ZPP nebo v pojistné smlouvě, na povinnost po-
jištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou:
a) na převzaté věci nebo na převzaté přepravované věci;
b) v souvislosti s plněním závazku vyplývajiciho ze smlouvy o přepra-

vě nebo ze smlouvy o obstaráni přepravy;
C) na nehmotném majetku;
d) na přirozených právech člověka nesouvisejicich s újmou při ublíže-

ni na zdraví a při usmrcení;
e) informaci nebo radou;
f) v souvislosti s činností, u které právní předpis ukládá povinnost

uzavřít pojištěni odpovědnosti;
g) zavlečením, rozšiřenhn nebo přenosem nakažlivé choroby lidi, zví-

řat nebo rostlin.
3. pojistitel neposkytne pojistné plněni za újmu vzniklou:

a) osobám blízkým pojištěnému;
b) spoIupojištěným právn ickým nebo fyzickým osobám, osobám jim

blízkým nebo osobám, které s nimi trvale žijí ve společné domác-
nosti;

c) společníkům pojištěného, osobám jim blízkým nebo osobám, kte-
ré s nimi trvale žijíve společné domácnosti;

d) právnické osobě, ve které má pojištěný nebo osoby jemu blízké
majetkovou účast;

e) právnické osobě, ve které pojištěný vykonává funkci statutárního
orgánu.

Článek 7
výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištěni se rozumí:
1. Čistou finanční újmou majetková újma na jmění (škoda na jménO,

která vznikla jinak než jeho poškozením, zničením nebo pohřešová-
ním a nemá původ v předcházejíci majetkové újmě na jmění.

2. Informaci nebo radou poskytnuti neúplné nebo nesprávné infor-
mace nebo škodlivé rady za odměnu tím, kdo se hlási jako přÍs|Ušnjk
určitého stavu nebo povoláni k odbornému výkonu nebo jinak vystu-
puje jako odborník, pokud informaci nebo radu poskytne v záležitosti
svého vědění nebo dovednosti.

3. jměním souhrn majetku (hmotný a nehmotný majetek) a dluhů pat-
řIcI jedné právnické nebo fýzické osobě. Hmotný majetek je hmotná
věc, jež je ovladatelnou části vnějšího světa, a která má povahu samo-
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statného předmětu (věc movitá a věc nemovitá). Nehmotný majetek
jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné pod-
staty, například absolutní majetková práva (vlastnická práva, věcná
práva k cizím věcem, zástavní právo, dědické právo a další), relativní
majetková práva (práva ze smlouvy, autorská práva a ďalšO a další.

4. Majetkovou újmou na jmění újma na jmění (škoda), která vznikla
jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním,

5, Nemovitými věcmi pozemky, podzemní stavby se samostatným úče-
lovým určením a stavby zřízené na pozemku, který není ve vlastnictví
pojištěného, včetně jejich součástí a příslušenstvi.

6. Neudržovanými a zchátralými nemovitými věcmi nemovité věci,
u nichž jsou v dobrém technickém stavu rozhodující konstrukční sys-
témy, ale v důsledku zanedbáni údržby lze předpokládat, že jejich stav
se bude zhoršovat (např. podmáčení objektu, zatékání do objektu,
chybějici dveře nebo okna a přetěžováni konstrukce objektu), a nebo
stavby s poruchami a vadami na hlavních konstrukčních prvcích jako
například trhliny v nosných stěnách nebo na nosném skeletu, propad-
lé, prohnilé či škůdci napadené konstrukce krovů, trvalé deformace
stropních a schodišťových konstrukci a další.

7. Osobou blízkou příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo
partner a další osoby v poměru rodinném či obdobném, osoby se-
švagřené nebo osoby, které spolu trvale žiji.

8. pojistným rokem doba dvanácti měsíců po sobě jdoucích; první po-
jistný rok začíná dnem určeným v pojistné smlouvě jako počátek po-
jištění.

9. Pozemkem:
a) ohraničený prostor, na kterém je stavba umístěna a je s nim pevně

spojena;
b) ohraničený prostor přináležejici k jinému ohraničenému prostoru,

na kterém je stavba umístěna, případně ohraničený prostors těmi-
to ohraničenými prostory sousedÍcÍ a spolu tvoříci jeden ohraniče-
ný prostor ná|ežejÍcÍ jedné fýzické nebo právnické osobě;

c) ohraničený prostor určený k výstavbě (stavební pozemek).
Pozemek musí být označen parcelním číslem pozemku nebo číslem
stavební parcely.

1 O. Převzatou věcí věc movitá, která není ve vlastnictví pojištěného, kte-
rou však pojištěný převzal, a má být předmětem jeho závazku, tj.
a) věc, kterou pojištěný převzal za účelem provedeni objednané

činnosti (zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladně-
ni, apod.),

b) věc, kterou pojištěný převzal do oprávněného užíváni.
Za převzatou věc se nepovážuje majetek, který pojištěný převzal za
účelem splněni závazku vyplývajiciho ze smlouvy o přepravě nebo
smlouvy o obstarání přepravy.

11. Přirozenými právy člověka základni lidská práva a svobody chráně-
né Listinou základních práv a svobod České republiky upravené první

částízákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na-
příklad právo na život, právo na lidskou důstojnost a osobní čest, prá-
vo na dobrou pověst, právo na ochranu před neoprávněným zásahem
do soukromého a rodinného života, právo vlastnit majetek a další.

12. Součásti pozemku prostor nad i pod povrchem, stavba včetně jejich
součástí a přMušenstvI s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co
je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech; dále i rostlinstvo
na něm vzešlé.

13. Součásti stavby vše, co k ni podle její povahy náleží a co nemůže být
odděleno, aniž se tím stavba znehodnotí.

14. Společnou domácností domácnost tvořená fýzickými osobami, kte-
ré spolu trvale žijia společně uhrazuji náklady na své potřeby (splněny
musí být současně obě tyto podmínky).

15. Stavbou dočasnou objekt a zařízeni S|OuŽÍCÍ účastníkům výstavby
v době provádění stavby k provozním a sociálním účelům, umístě-
né na pozemku, který je zajištěn souvislým nepoškozeným oploce-
ním s min. výškou 150 cm, s vraty uzamčenými minimálně jedním
funkčním zámkem.

16. Stavbou veškerá stavební díla včetně jejich součásti a přislušenstvL
která vznikaji stavební nebo montážnitechnologii bez zřetele na jejich
stavebně technické provedeni, použité stavební výrobky, materiály
a konstrukce, na účel využiti a dobu trvání:
a) stavba zřízená na pozemku ve vlastnictví pojištěného;
b) stavba zřízená na pozemku, která není ve vlastnictví pojištěného;
c) jiná zařízeni (vedlejší stavba, drobná stavba, stavba ve výstavbě).

17. Stavbou drobnou přízemní stavba, která plni doplňkovou funkci
k pojištěné stavbě a nesloužI k bydlení, zastavěná plocha je do 16 m',
výška činí maximálně 4,5 m a hloubka podzemní stavby nepřesahuje
3 m.

18. Stavbou vedlejší stavba, která tvoří přislušenstvI stavby hlavni nebo
doplňuje uZIváni pozemku a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje
100 m' (například garáž, stodola, oploceni, opěrná zed: bazén, studna,
septik, kůlna, plynový zásobník, fotovoltaická elektrárna a jiné).

19. Stavbou ve výstavbě nově záhajovaná, rozestavěná nebo rekonstru-
ovaná stavba.

20. Újmou při ublížení na zdraví a při usmrceni majetková a nemajet-
ková újma při ubHžení na zdraví a při usmrcení včetně duševní útrapy,
rovněži duševní útrapy vzniklé manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě
blízké.

Článek8
Závěrečné ustanovení

Tyto DPPOP nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.
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Článek1
Úvodní ustanoveni

1. pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku, které
sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
(dále jen pojistitel), se řidl pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými
podmínkami pro pojištěni odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD),
Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištěniodpovědnosti pod-
nikatele DPPOP p 1/16 (dále jen DPPOP), těmito Zvláštními pojistnými
podmínkami pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou
výrobku ZPPW P 1/16 (dále jen ZPPVV) a příslušnými ustanoveními zá-
kona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

2. Nestanoví-li tyto ZPPW jinak, pIati příslušná ustanoveni VPPOD
a DPPOP,

Článek 2
Předmětpojištěnl

Předmětem pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrob-
ku je povinnost pojištěného nahradit poškozenému dále specifikovanou
újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s vadou
výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se pro-
jeví po jejím předáni.

Článek 3
Rozsah pojistného kryti

pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se vztahuje
na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit po-
škozenému újmu v rozsahu článku 3 DPPOP,

b) vadou výrobku (vadou poskytnuté práce), která byla pojištěným
při jeho dodáni předem oznámena;

c) výrobkem (poskytnutou prací), který byl na žádost poškozeného
pojištěným změněn nebo instalován do jiných podmínek, než pro
které je určen a v důsledku této skutečnosti došlo k újmě;

d) výrobkem (poskytnutou prací), který je součástí vzdušného do-
pravního prostředku;

e) výrobkem (poskytnutou prací), který nebyl dostatečně testován
podle uznávaných pravidel vědy a techniky nebo způsobem sta-
noveným závazným právním předpisem;

f) výrobkem (poskytnutou pracO, který je z technického hlediska bez
vady, ale nedosahuje avizovaných funkčních parametrů;

g) tabákem nebo tabákovým výrobkem nebo jinými výrobky použí-
vanými v souvislosti s tabákovými výrobky;

h) poškozením Či narušením celistvosti výrobku nebo provedením
nepovolených změn;

i) na věci dodané pojištěným, pokud k újmě došlo z důvodu, Že do-
daná věc byla vadná.

2. pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se nevzta-
huje, pokud tak není ujednáno v pojistné smlouvě, na povinnost pojiš-
těného nahradit újmu vzniklou:
a) na jmění, která vznikla jinak než jeho poškozením, zničením nebo

pohřešová nim;
b) výrobou vozidel, pneumatik anebo ochranných přileb vyjma vý-

roby komponentů zabudovaných anebo používaných do těchto
konečných výrobků;

C) vlastnictvím, provozem nebo použitím letadel a vozidel na vzdu-
chovém polštáři včetně konstrukce, oprav nebo instalačních prací
na letadlech a vozidlech na vzduchovém polštáři;

d) vynaložením nákladů na staženi vadného výrobku z trhu;
e) vynaložením nákladů na odstraněni, odklizeni či demontáže vad-

ného výrobku (vadně poskytnuté práce);
f) výrobkem (poskytnutou prací), jehož součásti jsou látky pocházejí-

či z lidského těla nebo z těchto látek získané deriváty nebo biosyn-
tetické výrobky;

g) na věci, která vznikla spojenkn, smísením, dalším zpracováním,
opracováním, zabudováním nebo zapracováním vadného výrob-
ku (vadného komponentu) dodaného pojištěným s jinými výrobky
(komponenty), a jejíž funkcionalita je na uvedeném přímo závislá;

h) na věci převzaté, na které pojištěný vykonával objednanou čin-
nost, pokud k újmě došlo tím, že objednaná činnost byla provede-
na vadně.

Článek 4
Územn/platnostpojištěn/ Článek 7

výkladpojmů
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se vztahuje
na škodné události, které nastanou na území České republiky, není-li v po-
jistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 5
pojistné plnění pojistnýptincip

l. pojistná plněni vyplacená ze všech pojistných události nastalých v prů-
běhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout výši limitu pojistného
plnění sjednaného v pojistné smlouvě, není-li v pojistné smlouvě ujed-
náno jinak.

2. Při škodě na věci způsobené vadou výrobku se poskytuje pojistné pl-
něni jen v částce převyšulÍcÍ částku vypočtenou z 500 € kurzem devi-
zového trhu vyhlášeným Ceskou národní bankou v den, v němž škoda
vznikla; není-li tento den znám, pak v den, kdy byla škoda zjištěna.

3. Předpokladem vzniku práva na pojistné plněni je skutečnost, že pojiš-
těný za újmu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby
trvání pojištění a dále že:
a) příčina škodné události nastala během trvání pojištěni;
b) ke škodné události došlo v době trvání pojištěni;
c) v době platnosti pojištění bylo pojištěnému poprvé doručeno pí-

semné uplatnění nároku poškozeného na náhradu újmy;
d) pokud je tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojistná ochrana se

rozšiřuje i na případy, kdy příčina škodné události a vznik škodné
události nastaly v době před počátkem pojištění, za podmínky,
že škodná událost nebo její příčina nebyla pojištěnému známa
v době sjednáni pojištění. Všechny podmínky musí být splněny
současně.

Článek 6
Speciáln/výlukyzpojištěn/

Pro účely tohoto pojištěni se rozumí:
1. Poskytnutou prací fýzická (manuálni) práce. Za poskytnutou práci se

nepovážuje duševní práce (například poskytnuti odborné služby, po-
skytnuti grafické úpravy, poskytnuti SW, poradenství, konzultační čin-
nost a další).

2. Uvedením na trh okamžik, kdy je výrobek na trhu poprvé úplatně
nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předániza účelem distribuce
nebo použÍvání nebo kdy jsou k němu převedena vlastnická práva.

3. Vadou výrobku vadný výrobek (věc movitá), který není tak bezpečný,
jak od něho lze rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem,
zejména ke způsobu, jakým je výrobek na trh uveden nebo nabízen,
k předpokládanému účelu, jemuž má výrobek sloužit, jakoži s přihléd-
nutím k době, kdy byl výrobek uveden na trh.Výrobek nelze považovat
za vadný, jen protože byl později uveden na trh výrobek dokonalejší. Za
vadný výrobek se nepovažujIvýsledky duševní práce (například posud-
ky, projekty, SW a další).

4. Vadou poskytnuté práce vadně vykonaná fýzická (manuálnO práce,
která se projeví po jejím předání. Za vadně poskytnutou práci se ne-
považuje vadně vykonaná duševní práce (například vadné poskytnuti
odborné služby, vadné poskytnutí grafické úpravy, vadné poskytnuti
software, vadné poskytnuti poradenství či konzultační činnost a další).

5. Výrobcem ten, kdo výrobek nebo jeho součást vyrobil vytěžil, vypěs-
toval nebo jinak získal, společně s nim i ten, kdo výrobek nebo jeho část
označil svým jménem, ochrannou známkou nebo jiným způsobem
a dálei ten, kdo výrobek dovezl za účelem jeho uvedeni na trh v rámci
své podnikatelské činnosti,

6. Výrobkem movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena, vypěstována
nebo jinak získána a je určena k uvedeni na trh jako výrobek za účelem
prodeje, nájmu nebo jiného použiti. Za výrobek se považuje i elektřina.

1. pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se nevzta-
huje na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou:
a) na samotném výrobku (na poskytnuté práci);
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Článek 8
Závěrečné ustanoveni

Tyto zppw nabývají účinnosti dnem l. dubna 2016.
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d) pokud je tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojistná ochrana se
rozšiřuje i na případy, kdy příčina škodné události a vznik škodné
události nastala v době před počátkem pojištěni, za podmínky,
Ze škodná událost nebo její příčina nebyla pojištěnému známa
v době sjednání pojištěni.

Všechny podmínky musí být splněny současně.

Článe k6
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

Článek 1
Úvodní ustanovenl

1. pojištěni odpovědnosti, které sjednává Česká podnikatelská pojišťov-
na, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel) se řídí pojistnou
smlouvou, všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištěni odpo-
vědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplňkovými pojistnými pod-
mínkami pro pojištěni odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále
jen DPPOP), těmito Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění
odpovědnosti při poskytováni zdravotních služeb ZPPZDRS P 1/16
(dále jen ZPPZDRS), příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění a přIslušnými ustanoveními
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění.

2, NestanovI-li tyto ZPPZDRS jinak, platl příslušná ustanovení VPPOD
a DPPOP.

Vedle povinností stanovených právními předpisy, VPPOD, DPPOP a pojist-
nou smlouvou má pojistník nebo pojištěný tyto další povinnosti:
a) při sjednání pojištěni předložit pojistiteli rozhodnuti o registraci po-

skytovatele zdravotnických služeb;
b) oznámit pojistiteli změnu či zrušeni registrace poskytovatele zdra-

votnických služeb.

Článek 7
Speciá/nlvý/ukyzpojištěnl'

Článek 2
Předmětpojištěnl

Předmětem pojištěni odpovědnosti při poskytováni zdravotních sluZeb je
povinnost pojištěného nahradit poškozenému dále speciňkovanou újmu,
vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s:
a) činnosti, u které právni předpis ukládá povinnost uzavřít pojištěni

(dále jen poskytováni zdravotních služeb);
b) poskytnutím informace nebo rady při poskytováni zdravotních slu-

žeb.

Článek 3
Rozsah pojistného kryti, pojištěné osoby

1. pojištěni odpovědnosti při poskytováni zdravotních služeb se vzta-
huje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného
nahradit poškozenému újmu v rozsahu článku 3 DPPOP, Odchylně
od článku 3, odst. 1, písm. b) dppop se pojištěni čisté finanční újmy
sjednává s limitem plněním ve výši limitu plnění sjednaného v po-
jistné smlouvě.

2. pojištění se vztahuje na fyzické a právnické osoby, které mají opráv-
nění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu přMušného práv-
ního předpisu. pojištěni se rovněž vztahuje na všechny zaměstnance
pojištěného,

1. pojištěni se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškoze-
nému újmu vzniklou:
a) porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnos-

tech, o kterých se pojištěný nebo jeho zaměstnanci dozvěděli při
výkonu poskytování zdravotních služeb;

b) vědomým odchýlením se od zákona nebo jiného předpisu, od pří-
kazu klienta nebo vědomým porušením jiné povinnosti;

C) nedodržením lhůt dohodnutých s klientem včetně lhůt stanove-
ných právním předpisem;

d) genetickými změnami organismu;
e) Činnosti krevní banky nebo podobné instituce;
f) lékařským a biologickým výzkumem včetně klinického hodnocení

léčiv;
g) škodnou události, která nastala nebo vznikla mimo území CR, s vý-

jimkou újmy při ublíženi na zdraví nebo při usmrcení způsobenou
při výkonu první pomoci v zahraničí;

h) výkonem zdravotní péče, pro kterou pojištěný nemá kvalifikaci
(oprávněnO ve smyslu přIslušných právních předpisů.

2. Není-li ujednáno, pojištěni se nevztahuje na povinnost pojištěného
nahradit poškozenému újmu vzniklou:
a) kosmetickým a plastickým chirurgickým zákrokem nebo jiným

zákrokem či podáním léků, který neslouží k odstraněni místniho
onemocnění nebo následků poranění a je prováděn z důvodů čis-
tě estetických;

b) přenosem viru HIV;
C) při ověřování nových poznatků na živém člověku použitím metod

dosud nezavedených nebo nepovolených v klinické praxi.

Článek8
výk/adpojmů

Článek 4
Územn/p/atnostpojištěn/

pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou na území České
republiky, není-li ujednáno jinak.

Článek5
Pojistné plnění, pojistný princip

1. pojistná plněni vyplacená ze všech pojistných události nastalých
v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout výši limitu
pojistného plněni sjednaného v pojistné smlouvě, není-li v pojistné
smlouvě ujednáno jinak.

2. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že
pojištěný za újmu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu
z doby trvání pojištění a dále že:
a) příčina škodné události nastala během trvání pojištěni;
b) ke škodné události došlo v době trvání pojištění;
c) v době platnosti pojištěni bylo pojištěnému poprvé doručeno pí-

semné uplatněni nároku poškozeného na náhradu újmy;
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Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1, Krevní bankou nebo podobnou institucí společnost, jejíž jedinou

nebo převažující aktivitou je zpracování krve, výroba krevních deri-
vátů nebo zpracování krevní plazmy a výroba derivátů z krevní plaz-
my. Nemocnice a polikliniky, ve kterých se provádějí odběry krve,
a které nepředávají nebo neprodávají produkty vzniklé z krevních
odběrů pravidelně a pro které nejsou odběry a zpracování krve je-
jich hlavni aktivitou se nepovažují za krevní banky nebo podobné
instituce.

2. Zdravotními službami poskytování zdravotní péče zdravotnickými
pracovníky a dále činnosti vykonávané jinými odbornými pracovní-
ky, jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s poskytová-
ním zdravotní péče, konzultační služby, nakládáni s tělem zemřelé-
ho včetně převozu těla zemřelého, zdravotnická záchranná služba,
zdravotnická dopravní služba, přeprava pacientů neodkladné péče
a další činnosti,

Článek 9
Závěrečné ustanovení

Tyto ZPPZDRS nabýváji účinnosti dnem 1.dubna 2016.



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAjŮ V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
(dále jen,,lnformace o zpracováni osobních údajů"l

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, lČO:63998530,
se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku ve-
deném Městským soudem v Praze, pod sp, zn. B 3433 (dále jen ,,my") považuje
ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči klientům.Ochra-
ně osobních údajů proto věnujeme náležitou pozornost a při zajištěni ochrany
osobních údajů jednáme v souladu s právními předpisy.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje ve vztahu k fy"
zickým osobám zpracováváme v případě uzavřených pojistných smluv nebo v sou-
vislosti s nimi. Naleznete zde informace, zda osobní údaje zpracováváme na základě
Vašeho souhlasu nebo na základě jiného právního základu (důvodu), k jakým úče-
lům údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se
zpracováním Vašich osobních údajů práva. Považujte tedy prosím tento dokument
za důležitý zdroj informací o tom, jak zpracováváme Vaše osobní Udaje.

Tyto Informace o zpracováni osobních údajů upravuji zpracováni osobních údajů
pojistníka, pojištěného a třetích osob a použiji se také přiměřeně na zpracováni
osobních údajů zájemce o pojištění, budoucího pojistníka nebo budoucího
pojištěného.Tyto Informace o zpracováni osobních Udaju se vztahují na:

· pojištěni přerušeni provozu
· pojištěni přepravy
· pojištěni odpovědnosti
· pojištěni majetku
· Cestovní pojištěni
· pojištěni právni ochrany

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následujici osobní Udaje:
a) Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, přijmenl, titul,

rodné ČÍ$ĹO, bylo-li přiděleno, jinak datum narozeni, adresa trvalého poby-
tu, státní přisjušnost, číslo a platnost průkazu totožnosti, obchodní firma,
místo podnikáni a identifikační číslo podnikajíci fýzické osoby, bankovní
spojení

b Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňuji
kontakt s Vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová
adresa apod.

c) Údaje pro oceněni rizika při vstupu do pojištěni, kterými se rozumí
zejména informace q předmětu pojištěni, jeho ocenění a umistění (v po-
jištění majetku), o charakteru vykonávané činnosti (v případě pojištěni
přerušeni provozu nebo pojištěni odpovědnosti), o délce pobytu a cIlové
destinaci (v případě cestovnihó pojištěn0,včetně originálů nebo kopil do-
kumentů poskytnutých za tímto účelem

d) Udaje o využíváni služeb, kterými se rozumí zejména Udaje o sjednáni
a využíváni našich služeb, o nastavení smluv a parametrech pojištěni, úda-
je získané během likvidace, údaje získané v rámci služby Moječpp, zázna-
my emailové komunikace a záznamy telefonních hovorů

e) Údaje o zdravotním stavu a genetické údaje, kterými se rozumí údaje
o Vašem tělesném a duševním zdraví, včetně údajů o poskytnuti zdravot-
ních služeb vypovidajkľch o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje za-
hrnující zejména Vaše predispozice k různým chorobám a onemocněním.
Tyto údaje však zpracováváme pouze u těch pojištěni, kde je uzavření po-
jistné smlouvy nebo pojistné plněni vázáno na zjišťovánízdravotního stavu.

V případě, že podepisujete pojistnou smlouvu nebo jiný dokument prostřednic-
tvím podepisovacího zařIzeni, zpracováváme také biometrické údaje v tomto
podpisu obsažené. jde například o rychlost, tlak, zrychleni a sklon pera v jednot-
livých částech podpisu.

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci pojišťovací činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v růz-
ném rozsahu bud':

a) na základě Vašeho souhlasu, nebo
b) bezVašeho souhlasu na základě plněni smlouvy, našeho oprávněného zá-

jmu, z důvodu plněni právni povinnosti nebo na základě nezbytnosti pro
určení, obhajobu a výkon právních nároků.

Zda Váš souhlas vyZadujeme, je závislé na tom, o jaké konkrétni zpracováni jde
a v jaké pozici ve vztahu k nám vystupujete, Můžete být zejména v postaveni po-
jistníka, tedy osoby, která uzavírá pojistnou smlouvu, pojištěného, tedy osoby,
na jejíž pojistné nebezpečí je pojistná smlouva uzavřena, nebo třetí osoby, jakou
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je oprávněná osoba, které bude v případě likvidace pojistné udábsti vyplaceno
pojistné plnění.

B.1 ZPRACOVÁNĹCITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAjŮ

Zpracováni citlivých osobních údajů pojištěného a poškozeného
Jste-li pojištěný nebo poškozený a vyžaduje-lito povaha pojištěninebo pojistné
události, zpracováváme v nezbytném rozsahu Udaje o Vašem zdravotním stavu
a genetické údaje bez Vašeho souhlasu na základě nezbytnosti pro určeni, vý-
kon nebo obhajobu právních nároků, a to pro účely:

· likvidacepoj/stné události(jinak řečeno pro to, abychom mohli poskytnoutpojistné plněni v případě pojistné události),
- správy a ukončen/pojistné smlouvy (jinak řečeno pro to, abychom i po uza-vřeni smlouvy mohli údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje

použit pro vyřizovániVašich žádosti),
- ochrany našich právních nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájitnaše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízeni),
- prevence a odhdovánl pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání

(jinak řečeno pro to, abychom zamezili škodám, které nám mohou vznik-
nout v důsledku pácháni pojistných podvodů).

Pro tyto účely uchováváme údaje oVašem zdravotním stavu a genetické údaje po
dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností pIynouckh z pojiště-
ní, tedy po dobu provedenílikvidace pojistné události a po dobu trvání promlčecí
doby (v délce maximálně IS let od skončeni pojištěnO nároků vyplývajicich nebo
souvisejicich s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu
našich právních nároků.V případě zahájenisoudniho, správního nebo jiného říze-
ní zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání
takových řízeni,

Zpracováni citlivých osobních údajů pojistníka, pojištěného a dalších osob
Ať jste pojistník, pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba podepíšujíci smlouvu nebo
jiný dokument prostřednictvím podepisovacího zařízeni, zpracováváme biomet-
rické údaje obsažené ve Vašem podpisu také na základě nezbytnosti pro urče-
ni, výkon nebo obhajobu právních nároků, a to pro účel:

· ochrany našich právn/ch nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájitnaše právni nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení).

Pro tento úČel osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k re-
alizaci práv a povinnosti plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po
dobu trvání pojištění) a po dobu trvání prordčecidoby (v délce maximálně 15 let
od skončeni pojištěnO nároků vyplývajicích nebo souvisejickh s pojištěním pro-
dlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků.V pří-
padě zahájení soudního, správního nebo jiného řízeni zpracováváme Vaše osobní
údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu ľrvánitakových řízeni,

ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ
PROVOZU PRO NEZÁVISLÉ ČINNOSTI

Tato část se na Vás vztahuje, pouze pokud dochází ke zpracování osobních úda-
jů v rámci pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti nebo v souvislosti
s ním,

Zpracovánicitlivých osobních údajů na Iák|aděVaŠeho souhlasu
Jste-li pojištěný v rámci tohoto pojištěni, případně dotčená osoba dle pojistné
smlouvy, zpracováváme v nezbytném rozsahu na základě Vašeho výslovného
souhlasu údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje, a to pro účely:

- kalkulace, návrhu a uzovřenl pojistné smlouvy (jinak řečeno pro to, aby-chom pro Vás mohli připravit pojištěni dle Vašich požadavků a potřeb),
- posouzen/při/ate/nosti do pojištěn/(jinak řečeno pro to, abychom zhodno-

tiliVáš zdravotní stav ve vazbě na riziko pojistné události),
- zajištěn/a soupojištěn/(jinak řečeno pro to, abychom mohli údaje o Vašem

zdravotním stavu a genetické údaje předat zajistiteli, tedy společnosti, se
kterou jsme si rozdělili pojistné riziko a která v případě pojistné události
ponese část výdajů na pojistné plnění, nebo jiné pojišťovně, abychom si
rovněž s ní rozdělili pojistné riziko).

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme tyto Udaje po dobu trvání procesu
uzavíránl smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.

Tento souhlas je dobrovolný, avšak je podmínkou pro uzavřeni pojistné smlouvy,
resp. přistoupeni k pojistné smlouvě.Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Od-



voláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracováni údajů o zdravotním stavu
a genetických údajů do okamžiku odvolání.

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat písemně na adrese Česká podnikatel-
ská pojišťovna, a, s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8,
nebo zasláním kopie dokumentu s Vašim podpisem na email . K od-
volání souhlasu můžete využít formuláLOdvdáni souhlasu se zpracováním údajů
o zdravotním stavu a genetických údajů'; který je dostupný na našich webových
stránkách www.cpp.cz v sekci.O SPOLEČNOSTL

Informace o odvoLání souhlasu můžete také získat prostřednictvím klientské linky
na čísle nebo na emailu .

Zpracováni citlivých osobních údajů bez Va$eho sQuhlasu
jste-li pojištěný v rámci tohoto pojištěni, případně dotčená osoba dle pojistné
smlouvy, zpracováváme v nezbytném rozsahu bez Vašeho souhlasu údaje o Va-
šem zdravotním stavu a genetické údaje na základě nezbytnosti pro určení, vý-
kon nebo obhajobu právních nároků, a to pro účely:

· likvidace pojistné udábsti (jinak řečeno pro to, abychom mohli poskytnout
pojistné plněni v případě pojistné události),

· správy a ukončen/pojistné smlouvy (jinak řečeno pro to, abychom i po uza-
vřeni smlouvy mohli údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje
použit pro vyřizováni Vašich žádosti), s výjimkou změny pojistné smlouvy
zahrnující posouzení přijatelnosti do pojištěni, kterou provádíme na základě
Vašeho souhlasu,

· prevence a odha/ován/pojistných podvodů a jiných protiprávních jednaní
(jinak řečeno pro to, abychom zamezili škodám, které nám mohou vznik-
nout v důsledku pácháni pojistných podvodů),

· ochrany našich právních nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit
naše právní nároky v soudním, mimosQudním nebo vykonávacím řízeni).

Pro tyto účely uchováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje
po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze
vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání pojištěni) a po dobu trvání
promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončeni pojištěnO nároků vyplýva-
jicich nebo souvisejÍcÍch s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem
na ochranu našich právních nároků.V případě zahájení soudního, správniho nebo
jiného řízeni zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou
dobu trvání takových řízení.

B.2 ZPRACOVÁNÍ OSTATNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (TJ. VYJMA CITLIVÝCH
OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Zpracováni osobních údajů pojistníka a pojištěného

Zpracováni bez Vašeho souhlasu - na základě plněni smlouvy a našich
oprávněných zájmů
Vaše OSobní údaje zpracováváme na základě plněnismlouvy, pokud jste pojist-
ník, nebo na základě našich oprávněných zájmů, pokud jste pojištěný, když
v těchto případech oprávněné zájmy spočívají v zajištěni řádného chodu naši
pojišťovací Činnosti a plněni našich závazků vůči pojistníkovi. Na těchto právních
základech zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro oce-
něni rizika při vstupu do pojištěnia údaje o využIvánklužeb, a to pro účely:

· kalkulace (modelace), návrhu a uzavřen/poj'istné sm/ouyy (jinak řečeno pro to,
abychom pro Vás mohli připravit pojištění dleVašich požadavků a potřeb),

· posouzen/při/atelnost/ do pojištěni (jinak řečeno pro to, abychom zhodno-
tili všechny okolnosti ve vazbě na riziko pojistné události),

· správy a ukončen/pojistné smlouvy (jinak řečeno pro to, abychQm mohli
vyřizovat Vaše požadavky souvisejÍcÍs pojištěním),

· /ikvidace pojistné události (jinak řečeno pro to, abychom mohli poskytnout
pojistné plněni v případě pojistné události).

V případě, že jste pojištěný a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě na-
šich oprávněných zájmů, máte proti tomuto zpracováni právo uplatnit námitku
podrobněji popsanou v kapitole ,Právo vznést námitku proti zpracováni: Pokud
využijete svého práva vznést námitku proti zpracovániVašich osobních údajů, jsme
povinni VaŠe osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření
Vaši námitky zjistíme, Ze máme k tomuto zpracováni závažné oprávněné důvody.

Zpracováni bez Vašeho souhlasu - na základě našich dalších oprávněných
zájmů
Ať jste pojistník nebo pojištěný, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní
údaje, údaje pro oceněni rizika při vstupu do pojištěni a údaje o vyuŽíváni
služeb na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) též
pro účely:

· zajištěni řádného nastaveni a plněni srnluvn/ch vztahů s pojistníkem a sou-
vise/lc/ch vztahů s pojištěným, kde je našim oprávněným zájmem zajištěni
řádného chodu naši pojišťovad Činnosti (např. pro vedení našich interních
evidenci, prováděni průzkumů spokojenosti),

· za/ištěn/a soupojištěn/(jinak řečeno pro to, abychom mohliVaše údaje pře-
dat zajistiteli, tedy společnosti, se kterou jsme si rozdělili pojistné riziko
a která v případě pojistné události ponese část výdajů na pojistné plnění,
nebo jiné pojišťovně, abychom si rovněž s ni rozdělili pojistné riziko), kde
je našim oprávněným zájmem rozloženi rizik a ochrana solventnosti,
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· sľaľisúky a cenotvorby ljinak řečeno pro to, abychom mohli na základě Va-
Šich údajů přesněji odhadovat pojistné riziko), kde je našim oprávněným
zájmem vyhodnocováni a řízeni rizik,

· ochrany našich právň/Ch nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit
naše právni nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízenO,
kde je našim oprávněným zájmem předcházeni vzniku škod na straně po-
jistitele,

· prevence a odha/ován/pojistných podvodů a jiných protiprávMch jednání
(jinak řečeno pro to, abychom zamezili škodám, které nám mohou vznik-
nout v důsledku pácháni pojistných podvodů), kde je našim oprávněným
zájmem předcházeni vzniku pojistného podvodu a zabráněnívzniku škod.

V případě skupinového pojištěnizpracováváme na základě našich oprávněných
zájmů ke shora uvedenýní účelům identifikační a kontaktní Udaje pojištěných
osob, které nám poskytl pojistník,

Pro tyto účely osobní Udaje uchováváme po dobu, po kterou jeto nezbytné k re-
alizaci práv a povinnosti plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po
dobu trvání pojištěnO a po dobu trvání promlčecídoby (v délce maximálně 15 let
od skončení pojištění) nároků vyplývajicich nebo souvisejicich s pojištěním pro-
dlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků.V pří-
padě zahájení soudního, správního nebo jiného řízeni zpracováváme Vaše osobní
údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízeni.

Proti tomuto zpracováni máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou
v kapitole ,,Právo vznést nániitku proti zpracovánC Pokud využijete svého práva
vznést námitku proti zpracovániVašich osobních údajů, jsme povinni Vaše o$Qbn|'
údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetřeniVaší námitky zjistí-
me, že máme k romuro zpracování závaZné oprávněné důvody.

Zpracováni bez Vašeho souhlasu - na základě plněni právních povinnosti
l my jako pojišťovna musíme pInit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud
Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro
takové zpracovániVáŠ souhlas.

Ať jste pojistnik nebo pojištěný, zpracováváme na tomto právním základě Vaše
identifikační a kontaktní údaje, údaje pro oceněni rizika při vstupu do pojiš-
těni, a to z důvodu dodržovánízejména následujklch zákonů:

· zákona č. 277/2009 Sb., o pojištbvnicrví (tento zákon stanovi podmínky
výkonu pojišťovací činnosti a ukládá povinnost pojišťovnám vzájemně se
informovat o skutečnostech týkajících se pojištěni a osobách na pojištěni
se podilejíckh, a to za účelem prevence a odhalováni pojistného podvodu
a jiného protiprávního jednání),

· zákona úpravujÍcÍho distribuci pojištění (tento zákon nám ukládá zejména
kontrolovat dodržování povinností pojišťovacích zprostředkovatelů, a za
tímto účelem Vás můžeme kontaktovat pro zjištěni Vaší zpětné vazby ty-
kajici se průběhu sjednáváni pojištěnO,

· zákona č. 69/2006 Sb., o prováděni mezinárodních sankci (tento zákon
ukládá povinnost prověřovat, Že klient není subjektem mezinárodních
sankci).

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpra-
cování ukládají právní předpisy, tj. maximálně po dobu 10 let ode dne ukončení
smluvního vztahu. Protože nám toto zpracováni ukládá zákon, nemůžete proti
tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto
údaje zpracovávat.

Zpracováni osobních údajů třetích osob

Zpracování osobních údajů třetích osob na základě našich dalších oprávně-
ných zájmů
Na základě oprávněného zájmu dále zpracováváme bez jejich souhlasu identifi-
kační a kontaktní údaje

- poškozených a oprávněných osob pro účely likvidace pojistných událos-
tí ochrany našich právních nároků a prevence a odhalován/pojistných pod-
vodů a jiných protiprávn/ch jednání a zaiišľěn/řádného nastavenia plněni
sm/uvn/ch vztahů spojistn/kem a souvisejic/ch vztahů spojišténým, případně
poškozeným nebo oprávněnou osobou (jinak řečeno pro to, abychom v pří-
padě pojistné události vyplatili pojistné plnění správné osobě), kde je na-
šÍm oprávněným zájmem předcházenívzniku škod na straně pojistitele,

- zástupců právnických osob, zákonných zástupců a jiných osob opráv-
něných zastupovat pojistníka nebo pojištěného pro účely kalkulace,
návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončen/pojistné smlouvy, li-
kvidace pojistných událostí ochrany našich právních nároků, prevence a od-
halování poµstných podvodů a jiných protiprávních jednánl, kde je našim
oprávněným zájmem zajištěni řádného chodu naši pojišťovací činnosti
a předcházeni vzniku škod na straně pojistitele,

- lékařů a pověřených poskytovatelů zdravotních služeb, kteří vedou či
zajišťuji zdravotní dokumentaci pojištěného nebo poškozeného, pro úče-
ly kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzenl přijatelnosti do
pojištěn/a likvidace pojistných událost( kde je našim oprávněným zájmem
zajištěni řádného chodu naši pojišťovací činnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné
k realizaci práv a povinnosti plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy
po dobu trvání pojištěni) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně



15 let od skončeni pQjištěni) nároků vyplývajicich nebo souvisejícich s pojištěním
prodlouženou q další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků.
V případě zahájeni soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme osobní
údaje třetích osob v nezbytném rozsahu po celou dobu trvánítakových řízení.

jste-li některou z výše uvedených osob, máte právo uplatnit námitku proti to-
muto zpracováni podrobněji popsanou v kapitole ,,Právo vznést námitku proti
zpracování Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracováníVašich
osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní Udaje pro daný účel dále nezpracová-
vat, ledaže v rámci šetřeni Vaši námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování
závažné oprávněné důvody.

Zpracováni osobních údajů třetích osob na základě plněni právních povin-
nosti
Osobní Udaje třetích osob zpracováváme také proto, abychom splnili zákonné
povinnosti, které nám ukládají zejména následujici zákony:

· zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictvi (tento zákon stanoví podmínky
výkonu pojišťovací činnosti a ukládá povinnost pojišťovnám vzájemně se
informovat o skutečnostech týkajících se pojištěni a osobách na pojištěni
se podÍĹejÍcich, a to za účelem prevence a odhalováni pojistného podvodu
a jiného protiprávního jednáník

0 zákon upravujkl distribuci pojištěni (tento zákon nám ukládá zejména
kontro|ovaľ dodržováni povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů, a za
tímto účelem Vás můžeme kontaktovat pro zjištěni Vaši zpětné vazby tý-
kajlcI se průběhu sjednávání pojištění),

· zákon č. 69/2006 Sb., o prováděni mezinárodních sankcí (tento zákon
ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem mezinárodních
sankcí).

Přo tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpra-
cování ukládají právní předpisy, tj. maximálně po dobu JO let ode dne ukončeni
smluvního vztahu. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti
tomuto zpracováni vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto
údaje zpracovávat.

C. Proč zpracováváme osobní údaje pro účely marketingu?

V rámci pojišt'ovaci činnosti se Vám snažíme nabízet naše produkty a služby, pří-
padně Vás odměňovat formou odměn a slev u některých našich partnerů. Tyto
marketingové aktivity vykonáváme

a) v určitých případech bez Vašeho souhlasu na základě našeho oprávněné-
ho zájmu;

b) v určitých případech pouze na základě Vašeho souhlasu.

Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného zájmu
Na základě našeho oprávněného zájmu budeme zpracovávat Vaše identifikační
a kontaktní údaje a údaje o využíváni služeb a informovat Vás o našich nových
produktech a službách. Nabídku od nás můžete dostat elektronicky, zejména
SMSkou, emailem, přes sociální sítě nebo telefonicky, nebo klasickým dopisem či
osobně od našich zástupců.
Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou
v kapitole,,Právo vznést námitku proti zpracovánj': Pokud využijete svého práva
vznést námitku proti zpracováni Vašich osobních údajů pro marketingové účely,
jsme povinni Vaše osobní Udaje pro tento účel dále nezpracovávat.
Nepřejete-li si pouze, abychom Vás kontaktovali s elektronickými obchodními
sděleními, máte právo jejich zadlání od počátku odmítnout postupem uvedeným
v pojistné smlouvě, případně v každém elektronickém sděleni, které Vám zašleme.

Marketingové aktivity prováděné pouze s Vašim souhlasem
jste-li pojistník, budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše identifi-
kační a kontaktní údaje, údaje pro vyhodnoceni potřeb a posouzeni vhod-
nosti pojištěni, údaje pro oceněnírizika při vstupu do pojištěnia údaje o vy-
užíváni služeb, a to pro účely:

· zadlání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostřed-
ky, a

· prováděni našich vlastních marketingových aktivit. které přesahuji nášoprávněný zájem, kdy se jedná o zpracování za účelem vyhodnoceni Va-
šich potřeb a zasiláni relevantnějšIch nabídek, v rámci kterého můžeme
sledovat Vaše chováni, spojovat osobní údaje shromážděné pro odlišné
účely a používat pokročilé analytickétechniky.

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv
odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, nebude možné některé naše nabídky
plné přizpůsobit Vašim potřebám a nebudeme Vám zasílat slevy či nabídky tře-
tích stran.

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat pšsemně na adrese Česká
podnikatelská pojišťovna, a, s,, Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23,
186 00 Praha 8, nebo zasláním kopie dokumentu s Vašim podpisem na email
info(acpp.cz. K odvoláni souhlasu můžete využít formulář,,Odvoláni souhlasu se
zpracováním osobních údajů pro účely marketingu': kte'ý je dostupný na našich
webových stránkách www,cpp.cz v sekci ,,O SPOLECNOST|':

Informace o odvolání souhlasu můžete také získat prostřednictvIm khentské linky
na čísle nebo na emailu .
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D. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, Ze
my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromaZd'u-
jeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedeni.

Pro zpracováni osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteřt
osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

a) externí tiskárny v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely tisku
a rozesňání korespondence týkající se pojištěni, tedy pro účely naši vnitřní
administrativní potřeby,

b) advokáti a společnosti zajišťujici vymáháni pohledávek v případě, kdy
zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků,

C) marketingové agentury v případě, kdy zpracovávají osobní údaje, aby
nám pomohly s přípravou a koordinaci našich obchodních a reklamních
aktivit, tedy pro účely nabízeni našich vlastnich produktů a služeb,

d) externí likvidátoři v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely likvi-
dace pojistných událostí,

e) smluvní lékaři v případě, kdy zpracovávají osobní údaje o zdravotním sta-
vu pro účely posouzenÍpřijate|nosti do pojištění nebo likvidace pojistných
udá|o5tí,

f) pojišťovací zprostředkovatelé v případě, kdy zpracovávají osobní údaje
pro účely kalkulace, návrhu a uzavřenipojistné smlouvy, správy a ukonče-
ni pojistné smlouvy nebo pro účely zasiláni našich reklamních sděleni,

g) poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě,
kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní
administrativní potřeby,

h) další pojišťovny, které pro nás v rámci wtsourcingu provádějí zpracováni
na základě příslušné smlouvy o sdíleni nákladů.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nachází v roli
správce.jedná se zejména q zajišťovny, tedy společnosti, se kterými jsme si rozděli-
li pojistné riziko a které v případě pojistné události ponesou část výdajů na pojistné
plněni, nebo jiné pojišťovny, abychom si rovněž s nimi rozdělili pojistné riziko.

Vzhledem k tomu, že zpracovatele a zajistitele, které zapojujeme do zpracováni,
můžeme změnit. jejich aktuálni seznam naleznete na webové stránce www.cpp.cz
v sekci«O SPOLEČNOSTI1

Současně můžeme předávat osobní údaje také České asociaci pojišťoven
(IČO: 49624024) a ostatním pojišťovnám, a to v rámci plněni povinnosti při pre-
venci a odhabvání pojistného podvodu dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnic-
tví, a dále v nezbytném rozsahu společnostem provádějícím audit naší činnosti.
Dále jsme povinni zpracovávané osobní Udaje předávat orgánům státní správy,
soudům, orgánům činným v trestním řízení orgánům dohledu v případě, že nás
o to požádají. Rovněž můžeme osobní údaje předávat těmto subjektům a exeku-
torům na základě našich oprávněných zájmů.

PŘEDÁVÁNĹOSOBNĹCH ÚDAjŮ V RÁMCI CESTOVNÍHO POj|$TÉN1

V některých případech cestovního pojištěnľ (zejména v případě repatriace) pře-
dáváme Vaše osobní údaje a údaje o zdravotním stavu a genetické údaje
zdravotnickým zařizenIm v zahraničí a dle sjednaného pojištěni iv zemích mimo
Evropskou unii. To vždy pouze v případě, kdy je takové předání nezbytné k po-
skytnuti zdravotních služeb v těchto zemích.

e. z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty pří-
mo Vámi v rámci jednání o uzavřeni pojistné smlouvy nebo v rámci jakéhokoliv
jiného kontaktu s Vámi (změna smlouvy, uplatněni práva na opravu apod.), a to
případně iv souvislosti s jiným pojištěním.

Nejvíce osobních údajů získáváme přímo od Vás, tím že nám je vyplníte na pří-
slušných formulářľch a ve smluvní dokumentaci a v rámci telefonických hovorů,
a to jak při kalkulaci, návrhu a uzavřeni pojistné smlouvy, tak při následné správě
pojištění a řešení pojistných události,

Udaje o Vašem zdravotním stävu získáváme především prostřednictvím 2dravotni-
ho dotazníku, hlášeni pojistné události a zdravotní dokumentace (lékařské zprávy).

V případě, že jste pojištěný, ať již v rámci individuálniho nebo skupinového pojištění,
získáváme prostřednictvIm těchto fbrmulářů Vaše osobní Údaje v některých přípa-
dech přímo od pojistníka (např. pokud rodič poskytuje informace o svých dětech).

Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje
z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou jak veřejné evidence (zejména veřejný
rejstřík, insdvenčni rejstřík), tak Vámi zveřejněné údaje na internetu, a to vždy
v souladu se zákonnými požadavky.

Dalším zdrojem osobních údajů mohou být jiné subjekty, pokud tak stanovi
zvláštni předpis (např. § 129 b zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví) nebo
pokud jinému subjektu dáte souhlas s předáváním Vašich osobních údajů
(např. udělením souhlasu k nabízenlvýrobků a služebtřetich stran).



F, Kdy dochází k automatizovanému rozhodováni?

Při zpracováni osobních údajů využíváme v některých případech prvky automati-
zovaného rozhodováni. To se uplatni zejména v rámci kalkulace, návrhu pojistné
smlouvy (včetně jejího obnoveni) a dále v rámci její správy, jedná setak o zpraco-
váni, které je nezbytné k uzavřeni nebo plněni pojistné smlouvy,

Automauzované rozhodováni spočívá v tom, že náš kalkulační program na zá-
kladě Vašich osobních údajů a dalších dostupných informaci vypočítá pojlstné,
popř. pojistnou částku.

Stejně tak tento program kontroluje a hlídá zejména včasné zaplaceni pojistného
nebo v případě prodlení s úhradou Vás upozorni, případně informuje o zániku
pojistně smlouvy. Prostřednictvím tohoto programu je také zajištěna automatic-
ká obnova smluv. Tyto procesy probihaji automatizovaně bez zapojeni lidského
prvku.Toto nám ve výsledku umožňuje soustředit se na to, abychom Vám posky-
tovali i jiné služby a zlepšovali naše produkty.

Můžete požadovat, aby takové rozhodnuti bylo přezkoumáno, zejména pokud
se domníváte, že automatizované rozhodnuú je nesprávné, a to způsobem po-
drobněji popsaným v kapitole,Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí

G. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních
údajů. máte také Vy pŕs zpracováni Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato
práva patří:

Právo na přistup
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje ovás zpracováváme, za jakým
účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní Udaje získáváme, komu je předáváme,
kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva souvisejki se zpracováním
Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto Informacích o zpracováni
osobních údajů. Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o Vás zpracovává·
me, můZete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou Či
nejsou z naši strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přistup
k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii
zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně
a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu
Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které oVás zpracováváme, jsou
nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu
opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz
V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše
osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z ná-
sledujících důvodů:

· Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpraco-
vávali,

· odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o úda-
je, k jejichž zpracováni je Váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný
důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro
obhajobu našich právních nároků),

· využijete svého práva vznést námitku proti zpracováni (viz niže kapitola
,,Právo vznést námitku proti zpracováni") u osobních údajů, které zpra-
cováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již
žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracováni opravňovaly, ne-
máme, nebo

· ukáže se, Ze námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být
v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, Zel když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená
to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní
v případě, Ze zpracováníVašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

· splnění naší právní povinnosti (viz výše kapitola .Zpracování bez Vašeho
souhlasu"),

· účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické úče-
ly, nebo

· určeni, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz výše kapitola
,,Zpracování bez Vašeho souhlasu").

Právo na omezenizpracovánÍ
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využit právo na omezeni
zpTacováni osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech po-
žadovat, aby došlo k označeni Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly před-
mětem žádných dalších operací zpracování- vtomto případě však nikoliv navždy
(jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dQbu.

Zpracováni osobních Udaju musíme omezit když:
· popíráte přesnost osobnkh údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou

správné,
· Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu

(např, nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výma-
zem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezeni (např. pokud
očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl),

· Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracová-
ní, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních
nároků, nebo

· vznesete námitku proti zpracováni, PrávO na námitku je podrobněji po-
psáno níže v kapitde,Právo vznést námitku proti zpracování Po dobu,
po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracováni
Vašich osobních údajů omezit,

Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám
poskytl a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plněni
smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně použí-
vaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snad-
no převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně
v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést
vZdy a za všech okolnosti všechny údaje, které jste vyplnil v našich formulářích
(například Váš vlastnoruční podpis).

Právo vznést námitku proti zpracováni
Máte právo vznést námitku proti zpracováni osobních údajů, k němuž dochází
na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše kapito|ymZpracovánÍ bez Vašeho
souhlasu" a ,,Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného
zájmu"). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracová-
vat bez ddšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné
oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracováni pokračovali.

Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí
Máte právo žádat přezkum automatizovaného rozhodnutí, a to zejména pokud
se domníváte, že takové rozhodnutí je nesprávné. Toto právo můžete uplatnit
způsobem uvedeným niže v kapitole,,jak lze uplatnit jednotlivá právah V rámci
tohoto práva můžete poZadovat, aby rozhodnuti bylo přezkoumáno člověkem,
a můžete vyjádřit svůj názorve vztahu k takovému rozhodnuti,

Právo podat stížnost
UplatněnIm práv výše uvedeným způscibem není nijak dotčeno Vaše právo po-
dat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže
v kapitole,,jak lze uplatnit jednotlivá práva?7 Toto právo můžete uplatnit zejména
v případě, Ze se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně
nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

H. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejkich se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již
jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet
na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Aktuální kontaktní infor-
mace jsou dostupné na našich webových stránkách www.cpp.cz v sekci.O SPD-
LEČNOSTŕ

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujicích prostředků:
Emailem na:
Písemně na adrese: Pobřežní 665/23, Karlin, Praha 8, 186 00
Informace o možnostech kontaktovat pověřence můžete také získat prostřednic-
tvím klientské linky na čísle .

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho mě-
sÍce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku,
jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném
prodloužení a jeho zdůvodněníVás samozřejmě budeme informovat,

Formuláře k uplatněni práv
Abychom Vám ještě vÍce usnadnili uplatnění vašich práv, můžete využít formu-
láře, které jsou dostupné na našich webových stránkách www.cpp.cz v sekci
.O SPOLEČNOSTI" nebo na vyžádáni na jakékoliv naši pobočce.

Podáni stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat
u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sIdh na adrese pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7,

Další informace a novinky z oblasti ochrany osobn/ch údajů naleznete na našich
webových stránkách www.cpp.cz v sekci,,0 SPOLEČNOSTL Na tomto místě také na-
leznete vždy ne/aktudlněiš/ verzi tohoto dokumentu.
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Mgr. Lubomír Metnar
ministr vnitra

Praha (L Června 2018
č.j.: MV-3151-71/KM-2018

Vážená paní magistro,

dnem . čěrvna 2Ô18 Vás do doby jmenování ředitele Zdravotnického zařízení
Ministerstva vnitra p o v č ř u j i výkonem fůnkce ředitelky Zdravotnického zařízení
Ministerstva vnitra s oprávněním řídit jeho Činnost a rozhodovat o všech jeho záleŽitostech.

S pozdravem

Vážená paní
Mgr. Dana Středulová
vedoucí organizaČního odboru
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Praha


