
Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva č. 7720863029
Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika 
IČO; 47116 617
zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, sp. zn B 1897 
jako vedoucí pojistitel (dále jen „vedoucí pojistitel"),

zastoupený na základě pověřeni Ing, Karlem Kyptou, obchodním ředitelem Úseku pojištění hospodářských rizik 
a Mgr. Petrem Bačovským, vedoucím oddělení odpovědnosti Úseku pojištění hospodářských rizik

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8( PSČ 186 00,

General! Pojišťovna a.s.
se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, PSČ 120 84, Česká republika 
IČO: 618 59 869
zapsanýCá) v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, sp. zn 8 2866 
jako (sou)pojistiteL CdáLe jen „(sou)pojistitel")

zastoupený na základě plné moci (sou)pojistitele pro vedoucího pojistitele a pověřeni vedoucího pojistitele 
(jeho statutárního orgánu) pro své dále zde uvedené zaměstnance zaměstnancem vedoucího pojistitele Ing. 
Karlem Kyptou, obchodním ředitelem Úseku pojištění hospodářských rizik a zaměstnancem vedoucího 
pojistitele Mgr. Petrem Bačovským, vedoucím oddělení odpovědností Úseku pojištění hospodářských rizik

Pojišťovna VZP, a.s.
se sidlem Praha 7, jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, Česká republika 
IČO; 27116 913
zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, sp. zn B 9100 
jako (sou)pojistitel (dále jen „(soiúpojistiteO

zastoupený na základě plné moct (sou)pojistitele pro vedoucího pojistitele a pověření vedoucího pojistitele 
(jeho statutárního orgánu) pro své dále zde uvedené zaměstnance zaměstnancem vedoucího pojistitele Ing. 
Karlem Kyptou, obchodním ředitelem Úseku pojištěni hospodářských rizik a zaměstnancem vedoucího 
pojistitele Mgr. Petrem Bačovským, vedoucím oddělení odpovědností Úseku pojištění hospodářských rizik

(dále jen „pojistitel“)
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Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocníce Praha
se sídlem Praha 6, U Vojenské nemocnice 1200, PSČ 169 02, Česká republika 
IČO: 613 83 082
(dále jen „pojistník")
zastoupený plk prof, AAUDr, Miroslavem Zavoralem, Ph,D.

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s níže uvedenou adresou pojišťovacího makléře.

uzavírají

ve smyslu zákona č, 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými 
podmínkami pcjistiteLe a přílohami, na které $e tato pojistná smlouva odvolává, tvoři nedílný celek

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře;

RESPECT, a.s.
se sídlem Praha 4, Pod Krčským lesem 2016/22, PSČ 142 00, Česká republika 
IČO: 251 46 351
(dále jen „pojišťovací makléř")

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s výše uvedenou adresou pojišťovacího makléře.



Článek I.
Úvodní ustanovení

1, Pojištěným je pojlstník.

2, Předmět činností pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je uveden v přiložené zřizovací listině 
zdravotnického zařízení, čj. 182-3/2012-2697 ze dne 13, 2. 2012 (příloha t  1) a ve výpisu 
ze živnostenského rejstříku (příloha č  2).

3, K tomuto pojištěni se vztahujt

Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP)
VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP")
2PP P-510/14 - pro pojištěni odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu

Článek II.
Druhy a způsoby pojištění! předměty a rozsah pojištění

1. Základní pojištění je upraveno VPP P-100/14, 2PP P-510/14 a následujícími smluvními ujednáními,

1.1. Odchylně od čl 1 odst. l)  2PP P-510/14 se základní pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou 
povinnost pojištěného poskytovatele zdravotních služeb nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu 
na jmění) uvedenou v cl. 1 odst 2) a dalších odstavcích čl 1 2PP P-510/14, za předpokladu, že byla 
způsobena jinému;
a) poskytováním zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 5b.t o zdravotních službách v rozsahu 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb uvedeného v přiložené zřizovací listině zdravotnického 
zařízeni, č.j. 182-3/2012-2697 ze dne 13. 2. 2012 a při poskytnutí první pomoct i nad rámec tohoto 
oprávnění (dále jen „profesní odpovědnost“).

b) v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb podle písm. a), nikoli však vlastním poskytováním 
zdravotních služeb (dále jen „obecná odpovědnost"). Pojištění obecné odpovědnosti se vztahuje 
zejména na povinnost nahradit újmu vyplývající z vLastníctví, držby nebo jiného oprávněného užíváni 
nemovitostí sloužící k výkonu činností, pro kterou je touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištěni 
Pojištění obecné odpovědnosti se dále vztahuje na činnost provozování domova/penzionu/ubytovny 
na adresách dle účetní evidence pojištěného na území České republiky. Pojištění obecné odpovědnosti 
se vztahuje rovněž na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou 
újmu nebo Škodu za předpokladu, že byla způsobena jinému v souvislosti s činnosti nebo vztahem 
pojištěného vyplývajících z takového předmětu podnikání, předmětu činnosti nebo účelu činnosti (dále 
jen „předmět podnikám') pojištěného, který je uveden v listině přiložené k pojistné smlouvě (výpisu 
ze živnostenského rejstříku). Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, 
podskupin apod, (dále jen „obory činnostO -  např. obory činností živností volné, považují se 
u takového předmětu podnikání za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně 
uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, přiložených listin); nejsou-lí obory činnosti v pojistné 
smlouvě výslovně uvedeny, považují se u takového předmětu podnikání za předmět podnikání pouze ty 
obory činností, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikáni evidujícím 
rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni 
sjednání pojištěni

c) vadou výrobku (dále jen „odpovědnost za výrobek").

1 . 2 . lim it pojistného plněni pro základní pojištění a n i 30 000 000 Kč.

Odchylně od ČL 8 odst. 1 2PP P-510/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých 
během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše 50 000 000 Kč.

Spoluúčast pojištěného na plnění z každé pojistné události činí pro toto pojištění 20000 KČ, není-Lt 
stanoveno jinak.

1.3. Sublimít pro pojištění odpovědnosti za výrobek dle bodu 1.1. písm, c) tohoto článku, který se sjednává 
v rámci limitu pojistného plnění uvedeného v bodě 1.2. tohoto článku, Činí 20 000000 Kč. V případě, že 
se jedná o výrobek, jehož součástí jsou látky pocházející z Lidského těla (např. tkáně, orgány, krev při 
transplantacích) nebo z těchto látek získané deriváty nebo biosyntetické výrobky, sjednává se toto 
pojištění se sublimitem 10 000 000 Kč, který se sjednává v rámci sublimitu sjednaného v předchozí větě.



2 jedné pojistné událostí nastalé z pojištění dle tohoto bodu poskytne pojistitel pojistné plněni 
maximálně do výše uvedeného subltmitu. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z pojištění dle 
tohoto bodu během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plněni v souhrnu maximálně 
do výše uvedeného sublimitu.

1.4. Ve smyslu čL S odst. 2) písm. a) a čL 5 odst. 3) písm. a) ZPP P-51Q/14 je retroaktivním datem 1. 3.2003. 
Nsstala-Li příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejíchž 
důsledku újma vznikla, od 1. 1. 2003 do 31. 8. 2008, poskytne pojistitel pojistné plnění z jedné pojistné 
události nastalé z pojištění profesní a obecné odpovědnosti podle bodu 1.1. písm. a) a b) tohoto článku 
do výše 10 000 000 Kč, což je sublimit, který se sjednává v rámci limitu pojistného plnění uvedeného 
v bodě 1.2. tohoto článku.

Pokud konkrétní výrobek, který způsobil ujmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem 
distribuce neb o používání od 1. 1. 2003 do 31. 8. 2008, poskytne pojistitel pojistné plnění z jedné 
pojistné události nastalé z pojištění odpovědnosti za výrobek podle bodu 1.1. písm, c) tohoto článku do 
výše 10000000 Kč, což je sublimit, který se sjednává v rámci sublimitu pojistného plnění uvedeného 
v bodě 1.3. tohoto článku.

Z jedné pojistné události nastalé z pojištění dle tohoto bodu poskytne pojistitel pojistné plnění 
maximálně do výše uvedeného sublimitu, Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z pojištění dle 
tohoto bodu během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně 
do výše uvedeného sublimitu.

2. Specifický rozsah pojištění (dále jen „připojištění") je upraven VPP P-100/14, ZPP P-S10/14 
a nás Ledujícími smluvními ujednáními

2.1. Z jedné pojistné událostí nastalé ze specifického rozsahu pojištění poskytne pojistiteL pojistné plnění 
maximálně do výše příslušného sublimitu. Na úhradu všech pojistných udáLostí nastaLých ze specifického 
rozsahu pojištění během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu 
maximálně do výše přísLušného sublimitu.

2.2. Odchylně od čL 2 odst. 1) písm. k) a odst. 5) písm. e) a nad rámec Či 1 ZPP P-51Cýl4 se pojištěni 
vztahuje též na povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy v jiných 
případech, než jsou uvedeny včL 1 odst 2) ZPP P-510/14, uloženou mu pravomocným rozhodnutím 
soudu z důvodu neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti člověka nebo právní 
osobnosti právnické osoby, k němuž došLo v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, na které se 
vztahuje základní pojištěni sjednané touto pojistnou smlouvou.

Mimo výLuk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení této pojistné smlouvy 
a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou se toto 
pojištění dáLe nevztahuje na povinnost k peněžité náhradě nemajetkové újmy způsobené:
a) urážkou, pomluvou,
b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním,
c) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např, práv na patent, práv 

z ochranných známek a průmysLových vzorů, práv na ochranu názvu právnické osoby a označení 
původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících),

d) při výkonu veřejné moct.

Toto připojištění se sjednává se sublimitem 5 000 000 Kč.

2.3. Nad rámec čL 1 ZPP P-S10/14 $e pojištění vztahuje i  na právním předpisem stanovenou povinnost 
pojištěného nahradit čistou finanční škodu, tj. újmu na jmění, kterou je možno vyjádřit v penězích 
a která vznikLa jinak, než jako:
a) škoda způsobená na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
b) škoda způsobená usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete,
c) následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, věci nebo 

zvířeti.

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vypLývajících z příslušných ustanovení této pojistné smLouvy 
a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému touto pojistnou 
smLouvou se toto připojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit čistou finanční škodu způsobenou:
a) vadou výrobku,
b) vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání,
c) vadou poskytnuté odborné služby (např. zprostředkování obchodu nebo služeb, vedení účetnictví,



projektová činnost ve výstavbě),
d) znečištěním životního prostředí,
e) nenáhlým, pozvolným, postupným nebo průběžným působením nebezpečných/odpadníth látek, 

teploty, vlhkosti, hluku, pachu, dýmu, záření, otřesů nebo podobných ímisí/emisí/vltvů na okolí,
0  pojištěným v souvislosti s výkonem funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního nebo 

kontrolního orgánu právnické osoby,
g) schodkem na finančních hodnotách, jejíchž úschovu nebo správu pojištěný vykonává,
h) zpronevěrou,
l) v souvislosti s jakoukoli finanční/platební transakcí (včetně obchodování s cennými papíry čí dražby 

cenných papírů),
j) v souvislosti s poskytováním (včetně neposkytnutí) rad, doporučení, pokynů, odhadů, předpovědi 

a pod. a/nebo se zastupováním čí zprostředkováním, které se týká jakéhokoli investování nebo 
financování a/nebo které se týká hodnot/cen nemovltostí/objektů/prostorů nebo elektřiny, plynu, 
vody, tepla, tepelné energie, pohonných hmot a/nebo obdobných komodit nebo budoucích změn jejich 
hodnot/cen nebo budoucích změn stavu a okolí nemovltostí/objektů/prostorů, v souvislosti 
s nedostatečným, neuspokojivým nebo nižším než očekávaným nebo odhadovaným či garantovaným 
výnosem jakékoli investice nebo se změnou tržní hodnoty/ceny jakékoli investice nebo komodity,

k) při chybném vedení vlastního účetnictví nebo provedením chybné platby v účetnictví pojištěného,
l) na pohledávce pojištěného,
m) výkonem funkce správce konkursní podstaty, insolvenčního správce nebo Likvidátora,
n) výkonem exekuční činnosti,
o) nesplněním nebo prodlením se splněním smluvní povinnosti,
p) nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelem,
q) nedodržením rozpočtu/předběžného odhadu/kalkulace,
r) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu; pro účeLy tohoto připojištěni se typovým 

projektem rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
s) jakýmkoli porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, 

práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu názvu právnické osoby a označení 
původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících),

t) porušením povinnosti mlčenlivostí,
u) jakoukoli činností související se zpracováním a poskytováním dat a informací, službami databank, 

správou sítí, racionalizací nebo automatizací,
v) poskytováním softwaru nebo hardwaru,
w) v souvislosti s výstavbou nebo údržbou přehrad,
x) na podzemních sítích nebo zařízeních, pokud správnost zakreslení situace jednotlivých podzemních 

sítí nebo zařízení nebyla prokazatelně odsouhlasena jejích správci,
y) pří zastoupení před soudy při výkonu specializovaného právního poradenství podLe zvláštních 

předpisů, jestliže byly na základě smlouvy mezi pojištěným a jeho klientem vykonány pouze úkony 
právní služby v souvislosti se zastoupením před soudy,

z) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto připojištění se Škodou způsobenou vědomou nedbalostí 
rozumí škoda, která byla způsobena konáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může 
způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí.

Bez ohledu na jakákoli jiná ujednaní neuhradí pojistitel z tohoto připojištěni škodu, jejíž náhradu je 
pojištěný povinen poskytnout subjektům uvedeným v či 2 odst 6) písm. a) až c) ZPP P-510/14.

Odchylně od bodu 1.4. tohoto článku je retroaktivním datem pro toto připojištění datum 1. 9. 2011.

Toto připojištění se sjednává se sublimitem ve výší 5 000 000 Kč.

2 A  Odchylně od či 2 odst. l) písm. d), e) a odchylně od čL 2 odst. 2) písm. b) ZPP P-510/14 se pojištění 
vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, 
včetně víru HIV a jakékoliv formy hepatitídy a na povinnost nahradit újmu způsobenou činnosti krevní 
banky.

Toto připojištěni se sjednává se sublimitem ve výši 5 000000 KČ.

2.5. Odchylně od či 2 odst. 4) písm. a) se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou 
na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný převzal v souvislosti s činností nebo vztahem podle čL 1 
odst. 1) ZPP P-510/14 za účelem provedení objednané činnosti.

Toto připojištění se sjednává se sublimitem ve výší 1000000 Kč.



2*6* Odchylně od čl 2 odst 4 písm. b) se pojištění vytahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou na 
movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl 
1 odst* l) ZPP P-510/14, s výjimkou újmy způsobené na užívaném motorovém vozidle,

Toto připojištění se sjednává se sublimitem ve výši 1 000 000 Kč,

2*6. Odchylně od čL 2 odst. 3) písm. d) ZPP P-51C/14 se pojištěni vztahuje i na povinnost nahradit újmu 
vypLývající z působení magnetických nebo elektromagnetických polí. Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. f) 
ZPP P-510/14 se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou působením jaderné energie 
a zářenim všeho druhu, bez ohledu na to, došlo-li k náhlé a nahodilé poruše ochranného zařízení 
u přístroje sloužícího k vyšetřování nebo léčení, čl nikoliv.

Toto připojištěni se sjednává se sublimitem ve výši 5 000 000 Kč.

2.7. Odchylně od čl. 2 odst 4} písm. c) ZPP P-510/14 se pojištění vztahuje i na povinnost poskytnout:
i) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
íi) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku 

nemocenského pojištění,
pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemocí z povolání, které utrpěl 
zaměstnanec pojištěného v souvislostí s činností nebo vztahem pojištěného podle čl 1 odst* 1) ZPP P- 
510/14.

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřeně 
podmínky pojištění odpovědnosti za ujmu.

Toto připojištěni se sjednává se sublimitem ve výší 1000 000 Kč.

2.8. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem pojištěné činností 
zaměstnanci pojištěného na movité věci při plnění pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích nebo 
v přímé souvislosti s ním.

Toto pojištěni se sjednává se sublimitem 500 000 Kč.

2.9. Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného jako vysílající organizace nahradit újmu způsobenou 
jinému dobrovolníkem při výkonu dobrovolnické sužby na základě smlouvy o výkonu dobrovolnické 
služby uzavřené mezi dobrovolníkem a pojištěným jako vysílající organizací

Pojištění se vztahuje í na povinnost pojištěného jako vysílající organizace nahradit újmu způsobenou 
dobrovolníku při výkonu dobrovolnické služby na základě smlouvy o výkonu dobrovolnické služby 
uzavřené mezí dobrovolníkem a pojištěným jako vysílající organizací.

Toto připojištěni se sjednává se sublimitem ve výši 5 000 000 Kč,

2.10. Odchylně od čl. 2 odst 2) písm. c) ZPP P-510/14 se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit újmu 
způsobenou zkoušejícím při provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků a klinických 
zkoušek zdravotnických prostředků (dále jen „klinické hodnocení'*), pokud zkoušející nedodržel postup 
předepsaný zadavateLem klinického hodnocení a odchýlil se od pokynů upravených v základních 
dokumentech (zejm. protokoLu, resp. plánu), které slouží k prokázání dodržení zásad správné klinické 
praxe a požadavků právních předpisů. Pojištěni se nevztahuje na odpovědnost zadavatele klinického 
hodnocení za újmu ani nenahrazuje povinné pojištění podle §  52 odst 3 písm. 0  zákona č. 378/2007 Sb. 
a podle §  10 odst. 1 písm. i) zákona č* 123/2000 Sb.

Toto připojištění se sjednává se sublimitem ve výši 2000000 Kč.

Odchylně od bodu 1.4. tohoto čLánku je retroaktivním datem pro toto připojištění datum 1.9.2011.

2.11. Pojištění se vztahuje i  na povinnost nahradit újmu způsobenou při poskytování sociálních služeb ve 
smyslu 5 49, 50 a 52 zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění.

Toto pojištění se sjednává se sublimitem ve výši 1000 000 Kč.

2.12. Odchylně od čl 2 odst. 2) písm, a) ZPP P-510/14 se pojištění vztahuje i  na povinnost nahradit újmu 
způsobenou výkonem plastické nebo kosmetické chirurgie včetně výkonu pro estetické účely.

Toto připojištění se sjednává se sublimitem ve výši 5 000 000 Kč.



2.13, Pojištění se vztahuje 1 na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s činností pojištěného 
„mimoškoLní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení vč. lektorské Činnosti", včetně újmy 
způsobené studentu, který vykonává praxi u pojištěného,

Toto pojištění se sjednává se sub Limitem ve výši 1 000 000 Kč.

2.14, Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit škodu způsobenou na věcech vnesených nebo odložených 
(včetně klenotů, peněz a jiných cenností) ve smyslu §  294S a násl občanského zákoníku.

Toto připojištěni se sjednává se sublimítem ve výši 500 000 Kč,

2.15, Odchylně od či 2 odst. 3) písm, e) ZPP P-510/14 se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit újmu 
způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými a zkapalněnými plyny,

Toto pojištění se sjednává se sublimitem ve výši 10000 000 KČ.

216. Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou osobou vykonávající smluvní odbornou 
činnost pro ClVN na základě uzavřené smlouvy (stáže, specializované pobyty, odborné školící praxe, 
dobrovolníci apod.). Z pojištění jsou vyloučeny újmy způsobené těmito osobami, pokud byla příslušná 
činnost vykonávána bez odborného dohledu oprávněného zaměstnance nebo pracovníka pojištěného, 
přestože je takový dohled pro výkon příslušné činnosti nutný.

Toto pojištění se sjednává v rámci Limitu sjednaného pro základní pojištění,

217. Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou studentovi, který vykonává praxí 
u pojištěného.

Toto pojištění se sjednává v rámci Limitu sjednaného pro základní pojištěni

218. Pojištěni se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou na vozidlech zaparkovaných 
na nehlídaném parkovišti v areálu ÚVN na místě k tomu určeném,

Toto pojištění se sjednává v rámci Limitu sjednaného pra základní pojištěni

219. Odchylně od čL 2 odst. l) pism. o) ZPP P-510/14 se pojištění vztahuje i  na právním předpisem 
stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou znečištěním životního prostředí, a to be2 
ohledu na to, zda újmu způsobila nebo nezpůsobila náhlá a nahodilá porucha ochranného zařízeni

Odchylně ad čL 2 odst. 3) písm. e) ZPP P-510/14 se toto pojištění vztahuje 1 na právním předpisem 
stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním 
s nebezpečnými chemickými Látkami nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady.

Škodnou událostí se pro účely tohoto pojištění rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela 
neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost (skutečnost), která vznikla v souvislosti 
s činností nebo vztahem pojištěného specifikovanými pojistnou smlouvou, a která by mohla být 
důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

Nastalo-li následkem škodné události znečištěni životního prostředí, poskytne pojistitel nad rámec či 1 
ZPP P-510/14 pojistné plnění i v rozsahu přiměřených, účelně vynaLožených nákladů (s použitím metod 
známých v době, kdy se začalo s opatřeními) na zamezení, odstranění a/nebo neutralizování jakéhokoliv 
úniku nebo šíření nebezpečné látky, ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události, pokud 
z něj bezprostředně hrozí vznik újmy na životě, zdraví nebo majetku fyzických nebo právnických osob 
odlišných od pojištěného, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané pojistnou 
smlouvou.

Odchylně od čL 5 odst, 2) a 3) ZPP P-510/14 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z tohoto 
pojištění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky;
a) škodná událost nastala v době trvání tohoto pojištění,
b) první projev první újmy vzniklé v důsledku této škodné události nastal v době trvání tohoto pojištění,
c) pojištěný zjistil, že došlo k této škodné udáLosti, do 72 hodin od jejího vzniku,
d) první újma způsobená znečištěním životního prostředí nastala do 72 hodin od vzniku této škodné 

události,
e) pojištěný oznámiL pojistiteli neprodLeně, nejpozději však do 30 dnů od vzniku této škodné událostí;

i) vynaložení nákladů na zamezení, odstranění a/nebo neutralizování jakéhokoliv úniku nebo Šíření 
nebezpečné Látky, ke kterému došlo nebo dochází následkem této škodné udáLosti, nebo 

ií) nárok na náhradu újmy uplatněný poškozeným proti pojištěnému, 
f5 pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 30 dnů po oznámení ve smyslu písm. e),



nebude-li mezi pojíštitelem a pojištěným dohodnuto jinak,

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy 
a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému pojistnou smlouvou 
se toto pojištění dáte nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou;
a) poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního dědictví; 

změnou, poškozením nebo zničením charakteristických prvků krajiny; vyhynutím živočišného nebo 
rostlinného druhu,

b) změnou, poškozením nebo zničením přirozeného stavu nebo vlastností složek životního prostředí 
(např, ovzduší, povrchových a podzemních vod, hornin, půdy, fauny a flory, ekosystémů), které nejsou 
ve vlastnictví žádné fyzické ani právnické osoby,

c) na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
d) nenáhlým, pozvolným nebo postupným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu 

na okolí (např. délet rva jícím ukládáním kalů a sedimentů vzniklých po zpracování odpadních vod),
e) znečištěním životního prostředí z doby před vznikem škodné událostí (staré 2átěže),
f) v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud 

toto porušeni bylo nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohlo být známo pojištěnému, 
statutárnímu orgánu nebo jeho členu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před 
vznikem Škodné události,

g) v důsledku špatného technického stavu, nedostatečně nebo vadně provedené údržby, pokud tyto 
skutečnosti byly nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohly být známy pojištěnému, 
statutárnímu orgánu nebo jeho členu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před 
vznikem škodné události,

h) v důsledku používání technologického zařízení na nakládání s odpady či ochranného zařízení 
po skončení doby jeho použitelnosti deklarované výrobcem nebo jiným k tomu oprávněným 
subjektem,

i) tak, že nemohla být zjištěna v době, kdy nastala škodná událost, neboť to tehdejší stav vědeckých 
a technických znalostí neumožňoval,

j) tak, že její úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného, a to v rozsahu plnění z tohoto jiného 
pojištění,

k) v důsledku závažné havárie ve smyslu platných právních předpisů,

Pro vyloučení všech pochybností se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na jakoukoli odpovědnost, 
povinnost a/nebo náklady vyplývající ze z. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její 
nápravě a o změně některých zákonů, a/nebo Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES 
o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí 
a/nebo obdobných platných právních předpisů.

Toto pojištění se sjednává v rámci limitu sjednaného pro základní pojištěni

3. Územní platnost pojištění

3.L Odchylně od čl 6 odst. 1 ZPP P-510/14 je předpokladem vzniku práva na plnění z pojištěni, že jsou 
současně splněny následující podmínky:
a) újma (resp. první z na sebe navazujících újem) vznikla na území Evropy,
b) příčina vzniku újmy nastala na území Evropy,
c) pojištěný za újmu odpovídá podle právního řádu státu nacházejícím se na území Evropy.

3.2. V  případě újmy způsobené vadou výrobku je odchylně od čl 6 odst 2 ZPP P-510/14 předpokladem vzniku 
práva na plnění z pojištění, že jsou současně splněny následující podmínky;
a) újma (resp. první z na sebe navazujících újem) vznikla na území Evropy,
b) konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným na území Evropy úplatně nebo bezúplatně 

předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným na území Evropy 
převedeno vlastnické právo,

c) pojištěný za újmu odpovídá podle právního podle právního řadu státu nacházejícího se na území 
Evropy.

3.3. V případě povinnosti nahradit újmu způsobenou při. poskytování první pomoci pojištěným není 
rozhodující, na území jakého státu byla první pomoc pojištěným poskytnuta, kde došlo ke vzniku újmy 
ani podle jakého právního řádu pojištěný za takovou újmu odpovídá.



Článek lil.
Výše a způsob placení pojistného

3» Pojistné za pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou za jeden pojistný rok činí 10 965 000 Kč.

2, Pojistné za pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou 2a čtyři pojistné roky činí 43 860 000 Kč.

3, Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je tříměsíční. Pojistné za příslušné pojistné období ve

splatnost faktury bude 60 dnů od data jejího doručení pojistníkovi.

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet vedoucího pojistitele č. ú. 2226222/0800, 
variabilní symboL -  číslo pojistné smlouvy.

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
b) číslo dokladu,
c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vČ. DPH,
f) název provedené práce nebo sLužby,
g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
i) seznam příloh,
j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitostí uvedené v předchozím bodě nebo 
k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je pojistník oprávněn vrátit jej 
pojistiteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento 
doklad pojistiteli zaniká, neuplatníTí pojistník do Čtrnácti pracovních dnů ode dne doručení takového 
dokladu dodavatelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) 
objednateli začne plynout nová Lhůta splatnosti. Pojistitel je však povinen opravit vady dokladu nebo 
doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu pojistníkem dodatečně vyzván i  po Lhůtě výše 
uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu 
(faktury) dle tohoto bodu.

6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje jsou uvedeny v Kč.

výši 2 741250 Kč je v každém pojistném roce splatné vždy na základě daňového dokladu (faktury) s tím, že

4. Účetní daňový doklad (faktura) bude splňovat náLežitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad bude obsahovat zejména:

Článek IV.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné událostí je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného 
pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a,s„ Vienna Insurance Groupl iv p  ia, v LCf ti td xt csui «t ik

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centrální podatelna 

Brněnská 634,
664 42 Modříce 

TeL: 841105 105 
fax: 547 212 602, 547 212 561

E-maiL;
www.koop.cz

Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události 
písemnou formou.

http://www.koop.cz


Článek V,
Zvláštní ujednání

1. V případě, že v průběhu pojistné doby dojde k vyčerpání nebo výraznému snížení sjednaného limitu nebo 
subíímitu pojistného plnění, je zadavatel oprávněn řešit obnovu kapacity limitu nebo sublimttu 
pojistného plněni za poměrné dodatečné pojistné odpovídající době do konce pojistného období a výše ve 
smlouvě sjednaného limitu nebo subllmitu plněni

2. Pojistitel bere na vědomí skutečnost, že sí pojistník vyhradil opční právo ve smyslu § 99 zákona 
o veřejných zakázkách na zadání nové veřejné zakázky na další nové služby podobného druhu v jednacím 
řízení bez uveřejnění. Základní předmět plnění nové veřejné zakázky bude vždy obdobný předmětu veřejné 
zakázky „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za újmu poskytovatele zdravotnického zařízení“ 
ev.Č. zakázky 4914X2.
K případnému využití opčního práva si pojistník vyhrazuje dobu 48 měsíců ode dne uzavření této pojistné 
smlouvy, tj. pojistník si vyhrazuje právo v této době zahájit příslušná jednací řízení bez uveřejnění na nové 
služby, které jsou předmětem opčního práva. Pojistník si vyhrazuje využít uvedené opční právo v uvedené 
Ihůtě 48 měsíců buď najednou v rozsahu celého předmětu opčního práva, nebo postupně vždy v dílčím 
rozsahu až do úplného vyčerpání celého předmětu opčního práva.

3. Ujednává se, že se ruší ustanovení čL 10 odst 9) VPP P-100/14,

4. Výší pojistného (nabídkové ceny) lze překročit pouze pří prokazatelném navýšení cen surovin, paliv, 
energií, směnného kurzu koruny vůči euru nebo dolaru o více než 20%. Změna pojistného musí být 
projednána s pojistníkem minímáLně s měsíčním předstihem. V případě změn celních či daňových sazeb 
může být pojistné navýšeno, a to pouze ve výší shodné s touto změnou.

Článek VI.
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné 
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nim i 
Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám 
sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení 
pojistných podmínek.

2* Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu 
s ustanovením §  2760 občanského zákoníku.

3. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu 
přístupu k ním v souladu s ustanovením §  11,12, 21 zákona Č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

4. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě
(např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v či I. bodu 3. této pojistné smlouvy a seznámil se s
nimi Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah 
pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení 
a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

5, Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydlíště/trvalého pobytu/místa podnikáni a kontakty elektronické 
komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich 
rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem 
nebo pojištěným, využívány i  pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí 
i  pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydlíště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo 
kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost 
používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

6, Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).

7* Pojistník prohlašuje, že věcí nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou
nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud 
není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.



Článek V II.
Ujednání o soupojíštění

1. Na pojištění dle této pojistné smlouvy se podílejí tito pojistitelé:
* Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, která je vedoucím pojistitelem a přebírá 7 0 %  

práv a závazků plynoucích z pojištění (soupojištění) dle této pojistné smlouvy,
* General! Pojišťovna a.s., která je (sou)pojistitelem a přebírá 15 %  práv a závazků plynoucích z pojištění 

Csoupojištění) dle této pojistné smlouvy,
* Pojišťovna VZP, a.s., která je (sou)pojistitelem a přebírá 15 %  práv a závazků plynoucích z pojištění 

(soupojíštění) dle této pojistné smlouvy.
Pokud je níže v textu tohoto ujednání o soupojíštění užito pojmu pojistitel bez bližší specifikace, rozumí 
se tím vedoucí pojistitel a/nebo (sou)pojístitel ve smysLu tohoto bodu 1.

2. Pojistitelé se podílejí na právech (zejména právo na pojistné) a závazcích (zejména závazek poskytnout 
pojistné plnění) plynoucích z pojištění výše uvedeným podílem.

3. Žádný z pojistitelů neručí za splnění povinnosti jiného pojistitele.

4* Vedoucí pojistitel:
a) stanovuje po dohodě s ostatními pojistiteli pojistně technické podmínky pojištění, včetně výše 

pojistného,
b) spravuje pojištění (soupojíštění) jménem všech pojistitelů, zejména přijímá oznámení a projevy vůle 

pojíst nika (pojištěného), přijímá oznámení o vzniku pojistné události, vede šetření nezbytná ke 
zjištění rozsahu povinností všech pojistitelů poskytnout pojistné plnění a pokud není níže uvedeno 
jinak, přijímá pojistné,

c) vymáhá dlužné pojistné, uplatňuje postižní právo, realizuje požadavky vyplývající z poznatků 
pojistitelů o nastalé pojistné události při jejím šetření, pokud není níže uvedeno jinak,

d) přijímá oznámení o vinkulaci pojistného plnění (v případech, kdy má být pojistné plnění 
vinkulováno), vede jejích evidenci a ostatní pojistitele bez zbytečného odkladu o provedení vinkulace 
pojistného plnění informuje,

e) přijímá oznámení a projevy vůle pojístníka ohledně změn rozsahu pojištění a o této skutečností 
bezodkladně Informuje ostatní pojistitele. Připadnou změnou rozsahu pojištění není dotčen poměr 
podílů jednotlivých pojistitelů na právech a závazcích plynoucích z pojištění, pokud nebude ujednáno 
jinak. Jestliže pojistitel návrh na rozšíření pojištění odmítne, je vedoucí pojistitel oprávněn sjednat 
tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub. Pokud návrh na rozšíření pojištění odmítne vedoucí 
pojístiteL, je oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastni vrub pojistitel,

f) přijímá další oznámení a Činí právní úkony, k nimž je určen v níže uvedených ujednáních,
g) předává ostatním pojlstiteLům bez zbytečného odkladu oznámení a projevy vůle pojístníka 

(pojištěného).

5. Veškerá komunikace mezi pojistníkem a pojistiteli bude zajišťována výhradně vedoucím pojistitelem.

6. (Sou)pojistiteL‘
a) je povinen přijmout oznámení a projevy vůle pojístníka (pojištěného), které mu byly doručeny, a bez 

zbytečného odkladu je zaslat vedoucímu pojistiteli,
b) zaplatí vedoucímu pojistiteli 3,5 %  ze svého podílu na pojistném jako úhradu nákladů vedoucího 

pojistitele vzniklých v souvislosti se správou pojištění (dále jen: „odměna za správu pojištěni1).

7. Vedoucí pojistitel uhradí (sou)pojistiteli příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu 
pojištění, a to do 30 dnů od zaplacení pojistného na účet vedoucího pojistitele. Převod pojistného bude 
uskutečněn na účet (sou)pojistitele u peněžního ústavu a pod variabilním symbolem uvedeným v této 
pojistné smlouvě.

8. Jestliže je pojistné Inkasováno pojišťovacím makléřem, poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném 
ve lhůtách a způsobem uvedeným ve smlouvě (mandátní apod.) uzavřené s příslušným pojistitelem na účty 
jednotlivých pojistitelů. Vedoucímu pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném spolu 
s odměnou za správu pojištěni Pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném snížený 
o odměnu za správu pojištěni

9. Ujednání předchozích bodů tohoto článku se přiměřeně použijí pro převod pojistného, které bylo 
vedoucím pojistitelem vymoženo v rámci vymáhání dlužného pojistného (pojistného po splatnosti), pro 
převod plateb vymožených vedoucím pojistitelem při uplatňování postižního práva, a s výjimkou 
uvedenou níže i pro veškeré další platby uskutečňované jednotlivými (sou)pojistlteli (např. vrácení tzv.



nespotřebovaného pojistného). (5ou)poji$titel je povinen uhradit vedoucímu pojistiteli tyto platby do 30 
dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jejich zaplacení.

10. Pokud příslušný podíl (sou)pojístitele na pojistném plnění z pojistné události nepřesáhne 1 mil Kč, 
vyplatí vedoucí pojistitel pojistné plnění oprávněné osobě v celé výší a vyúčtuje jej (sou)pojistlteli. 
(Sou)pojlstitel je v tomto případě vázán rozhodnutím vedoucího pojistitele (včetně uzavření soudního 
i mimosoudního smíru) o vyplacení pojistného plnění a jeho výši.

11. V případě pojistné události, u níž je z výsLedků zahájeného šetření zřejmé, že příslušný podíl 
(sou)pojístitele na pojistném plnění přesáhne 1 miL Kc, přizve vedoucí pojistitel tohoto (sou)pojistttele 
k šetření pojistné události Vedoucí pojistitel vyplatí pojistné plnění oprávněné osobě v celé výši po 
skončení šetření, jemuž předchází písemný souhlas všech takových (sou)pojistíteLů s rozsahem jejích 
povinnosti plnit; pokud se však takový (sou)pojtstltel šetření pojistné udátosti ne(z)účastní, přestože 
k němu byl přizván, není jeho souhlasu třeba a tento (sou)pojistitel je vázán rozhodnutím vedoucího 
pojistitele v této věci (včetně uzavření soudního i  mimosoudního smíru).

(Sou)pojistitel je povinen:
a) vyjádřit se ke své povinnosti uhradit pojistné plnění do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele, 

v opačném případě se má zato, že s rozsahem povinnosti pLnit souhlasí,
b) uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na pojistném plněni do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele 

k jeho zaplacení, kterou lze učinit až po skončení šetření,
c) v případě, ze je poskytována záloha na pojistné plnění, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na této 

záloze do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplaceni

12. Vedoucí pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými pojistnými 
podmínkami a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět pojištěni sjednané touto pojistnou 
smlouvou. O tomto svém záměru předem písemně informuje ostatní (sou)pojistiteLe, kteří jsou v takovém 
případě vázáni rozhodnutím vedoucího pojistitele a k výpovědi pojištění se připoj!

13. (5ou)pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými pojistnými podmínkami 
a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět svůj podíl na právech a závazcích plynoucích 
z pojištění dLe této pojistné smlouvy. O tomto svém záměru předem písemně informuje vedoucího 
pojistitele, který povede přísLušná jednání k nalezení řešení (např. vstup nového pojistitele do práv 
a závazků plynoucích z pojištění, apod.).

14. Závazky vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se vypořádají:
a) ke dni zániku účinnosti pojištění dle této pojistné smlouvy,
b) ke dni zániku účastí (sou)pojístiteLe na pojištění dle této pojistné smlouvy.

Vždy však platí, že při vypořádání těchto závazků se zohledňují 1 rezervy na již nahlášené, ale dosud 
neuhrazené Škody. V případě uplatnění oprávněného nároku na plnění z pojištění dle této pojistné 
smlouvy po zániku jeho účinnosti, jsou ostatní pojistitelé povinni se na pojistném plnění podílet ve výši 
odpovídající jejích účasti na tomto pojištění.

Článek V ili.
Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Počátkem pojištění je den 1.1. 2015.

2. Odpověď po jíst nika na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka") 
s dodatkem nebo odchyLkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou 
odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

3. jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 
a podepisovat za pojistníka a pojistitele.

4. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením příslušné změny 
smlouvy.

5. Pojíštník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř 
vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojístrríka, a to v rozsahu této pojistné 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištěni sjednanému touto 
pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojíst niko ví nebo pojištěnému se považují za doručené 
pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od či 18 VPP P~ 100/14 se pro



tento případ „adresátem" rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré 
písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím 
makléřem za po jist nika nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo 
pojištěného, a to doručením pojistiteli.

6. Pojistná smlouva byla vypracována v šesti stejnopisech, pojistník, pojišťovací makléř a (sou)pojistitelé 
obdrží 1 stejnopis a vedoucí pojistitel sí ponechá dva stejnopisy.

7. Tato pojistná smlouva obsahuje třináct stran a dvě přílohy, její součástí jsou pojistné podmínky 
pojistitele uvedené v či I, této pojistné smlouvy a dokument Informace pro zájemce o pojištěni 
V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění v rozporu 
s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy.

Výčet příloh: příloha č. 1 -  zřizovací listina zdravotnického zařízení, č.j. 182-3/2012-2697 ze dne 13. 2. 2012 
příloha č 2 -  výpis ze živnostenského rejstříku

V Praze dne 18.12.2014

Úsek pojištění hospodářských rizik
vedoucí oddělení odpovědnosti 

Úsek pojištěni hospodářských rizik

za vedoucího pojistitele Kooperativo pojišťovna, as., Vienna Insurance Group

V Praze dne 18.12.2014

obdiodní ředitel
Úsek pojištění hospodářských rizik 

za (sou)pojistiíele Generali Pojišťovna as.

vedoucí oddělení odpovědnosti 
Úsek pojištění hospodářských rizik

na základě plné moci a pověření

V Praze dne 18.12.2014

Úsek pojištění hospodářských rizik
vedoucí oddělení odpovědnosti 

Úsek pojištění hospodářských rizik

za (sou)pojistitele Pojišťovna VZPt as. na základě plně moci a pověřeni

V Praze dne
30  - 12-  2014

za pofistniKa
MUDr. fvan Jeřábef/

náměstek morale pro L P P  Q&nj
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Oj. 182-3'2012-2697
V Praze dne/«/. února 2012 
Výtisk č, 1
Počet listů: 4
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Česká republika -  Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, íČ: 60162694, 
/a ní/, jedná ministr obrany Alexandr V O N D R A , jako zřizovatel ve vztahu k příspěvkové 
organizaci Ústřední vojenská nemocníce Praha. U vojenské nemocnice 1200. PSČ 169 02, 
IC: 61383082

/.řízené na základe R M O  o. 64/1993 s účinností od 1. dubna 1994 podle § 31 odsí. 1 zákona 
Č N R  č. 576/1990 Sh.. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky 
a obci v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 10/1993 Sb., 
o státním rozpočtu České republiky na rok 1993. o změně a doplnění některých zákonů 
České národní rady a některých dalších předpisů,

I. Zřizovatel;
(.'eska republika -  Ministerstvo obrany 
1Č; 60162694

II. Název, sídlo a identifikační číslo organizace;
Název organizace: Ústřední vojenská nemocníce -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
Sídlo organizace; Praha 6 - Střešoviee, U vojenské nemocnice 1200

i j střední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha (dále jen ..LIVN”) se

pracovníků. K. dosažení tohoto účelu poskytuje zdravotní péči, včetně specializované a zvláště

osobám na úrovni poskytované ve fakultních nemocnících v České republice a zabezpečuje 
další vzdělávání lékařů a pracovníků nelékařskýeh zdravotnických povolání včetně studentů.

vydává

úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

1Č : 613830*2

III. Úěel a předmět Činnosti organizace: 

I. Účel:



U V N  je výzkumnou organizací ve smyslu čJ. 107 Smlouvy o fungování Bvropské unie 
( K  v;ilv CL Smlouvy o založení Evropských Společenství).

U VN  provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo vývoj a inovace a šíří jejich 
výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologii; zisk reinvestuje do 
tčehio činností a k jejím výzkumným kapacitám nebo výsledkům nemají přednostní přístup 
subjekty provádějící ekonomickou činnost spočívající v nabídce zboží nebo služeb, které by 
na ni mohly uplatňovat vliv.

2. Hlavní Činnost:
a) poskytování léčebné a preventivní zdravotní péče včetně specializované a zvláště 

specializované diagnostické a léčebné peče příslušníkům Armády České republiky 
a dalším osobám nu úrovni poskytované ve fakultních nemocnicích v České republice.

b) poskytování vysoce specializované péče o osoby ve spádovém území stanoveném 
Ministerstvem zdravotnictví (centra péče),

c) poskytováni následné zdravotní péče.
d) poskytování nadstandardních služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče,
e) provádění vojensko-odhorného výcviku a přípravy pracovníků na činnost za nouzového 

stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu a plnění úkolů k zabezpečení uvádění UVN  
do vy šších stupňů bojové a mobil izaení pohotovosti,

íj účast na výchově a vzdělávání studentů fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity 
obrany, jejíž je výukovou základnou, a studentů civilních lékařských fakult a dalších 
vysokých škol, poskytujících vzdělání zdravotnickým pracovníkům.

g) účast na výchově a vzdělávání studentů středních zdravotnických škol a dalších 
odborných škol. poskytujících vzdělání zdravotnickým pracovníkům,

h) účast na dalším vzděláváni lékařů, farmaceutů a dalších odborných zdravotnických 
pracovníků,

í) účast nu provádění vojensko-od horného výcviku a přípravy zdravotnických pracovníků 
určených pro plnění funkcí ve zdravotnických zařízeních rozvinovaných za nouzového 
stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu,

j) spolupráce ve výchovně vzdělávací a vědeckovýzkumné oblasti s vojenskými a civilními 
orgány a organizacemi C il a v rozsahu vymezeném zřizovatelem i s obdobnými 
vojenskými a civilními zahraničními organizacemi,

k) účast nu zpracování analytických studií a expertízmch úkolů zaměřených na komplexní 
rozvoj lékařských oborů v rozsahu stanovených zřizovatelem,

l) provádění klinických hodnocení humánních léčiv a klinických hodnocení a klinických 
zkoušek zdravotnických prostředků,

m) poskytování specializované lékárenské péče v plném rozsahu ve prospěch nemocničních 
oddělení, příslušníků Armády České republiky a ostatního obyvatelstva,

u) přeprava raněných a nemocných.
o) provozování domova-penzi onu pro důchodce, poživatele důchodů vyplácených 

Vojenským úřadem sociálního zabezpečení a jejich rodinné příslušníky, a pro účastníky 
odboje a jejich manželky (manžele),

p) provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo vývoje nebo inovací 
ti siření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikováním nebo převodu technologií, 
Prováděni dalších tvůrčích činností pro rozvoj a využití jejich výsledků v oblastech 
působností vojenské zdravotnické služby, výkon projekční, expertní, poradenské 
a specializované zkušební Činnosti, včetně ověřovacích, kontrolních a vojskových 
zkoušek.

q) prováděni obslužných činností pro potřeby UVN, zejména:



t. úklidové práce v budovách a areálu ÚVN,
2. příprava stravy ve stravovacím provozu pro pacienty a zaměstnance ÚVN,
3. praní nemocničního prádla pro pacienty a zaměstnance ÚVN ,
4. údržba a opravy v areálu ÚVN.
3. si ře/en í areál u t J V N.
6. údržba a opravy vozidel ÚVN.
r) poskytováni pobytových sociálních služeb osobám, které již nevyžadují ustavní 

zdravotní péci v souladu se zákonem c, i 08/2006 Sh,, o sociálních službách,
s) praktické lékařství - poskytování lékařské služby první pomocí (LSPP).

3. Jiná činnost;
V souladu s ustanovením § 53 zákona ě. 218/2000 Sb„ o rozpočtových pravidlech 

a o /méně některých souvisejících zákonu (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisu, k využili volných kapacit v rámci hlavní činnosti a kapacit k zabezpečení provozu 
organizace, bez omezení stanovených úkolu v hlavní činnosti a za účelem dosažení 
zlepšeného hospodářského výsledku, může příspěvková organizace vykonávat tuto jinou 
činnost;

a) poskytováni plakátovacích ploch pro reklamní činnost, 
hl poskytování služeb dopravy osobní i nákladní,
e) poskyío\ ání stravovacích služeb pro cizí strávníky,
d) provozování závodní kantýny,
e) poskytování služeb praní prádla pro cizí právnické a fyzické osoby,
f) údržbu a opravy vozidel právnických a fyzických osob.
g) poskytování software.
h) specializovaný maloobchod kosmetickým a drogistickým zbožím,
í) provozování sportovní činnosti, zejména služební tělovýchovy, ve vlastním sportovním 

zařízení.
j) pořádání kongresu v areálu U V N  a poskytování či zajišťování služeb stím souvisejících 

(vědné krátkodobého pronájmu nebytových prostor), zejména služeb technického 
charakteru, služeb marketingových a PR, služeb stravovacích a služeb tlumočnických.

IV. Statutární orgán:
a) Statutárním orgánem je ředitel ÚVN, kterého do funkce ustanovuje a z funkce odvolává 

ministr obrany. Ředitel řídí činnost organizace a rozhoduje ve všech jejich záležitostech, 
pokud nejsou zákony a interními normativními akty vydanými v souladu a na základě 
těchto zákonů vyhrazeny do působností zřizovatele.

h) Zástupci statutárního orgánu jsou náměstek ředitele Ú V N  pro léčebně preventivní péči 
a náměstek ředitele U V N  pro ekonomické řízení,

V. Hus půdaře ni a nakládání s majetkem;
a) U V N  hospodaří s majetkem státu, který ji byl dán zřizovatelem a je uveden 

\ deiimítačních protokolech, které jsou nedílnou součástí zřizovací listiny ě j. 4595-1 ze 
dne 31. března 1994. K. nemovitému majetku evidovanému v katastru nemovitostí, se 
kterými 1 *VN hospodaří, se zapisuje příslušnost Ú V N  hospodařit s majetkem státu podle 
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
\ /tazích.

a) K nakládání s majetkem vyžaduje Ú V N  souhlas zřizovatele v případech stanovených 
uzákoněni č. 219/2000 $b., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, pepř. stanovených interními normativními akty vydanými na základě zákonu.



b) Zisk dosažený z činností, uvedených v článku III. bodu 2 písmena p), použije U VN  
k Ima lícování těchto Činností, Majetek pořízený pro tylo činnosti bude používán k dalším 
aktivitám pouze doplňkově.

VL Doba, na kterou je organizace zřízena:
Organizace je zřízena na dobu neurčitou,

Vlk Ostatní ustanovení:
a) Podle ustanovení $ 2 písni, b) zákona č. 552/1991 Sb.. o státní kontrole, ve zněni 

pozdějších předpisů, státní kontrolu podle zvláštních právních předpisů jménem 
zři zmate le vykonávají orgány uvedené ve statutu ÚVN, 

h) Pro účely aplikace zákona č. 412/2005 Sb.. o ochraně utajovaných informací 
n o bezpečnostní způsobilostí, ve zní ní pozdějších předpisů, $e na U V N  vztahují interní 
normativní akty MO, směrnice a metodické pokyny bezpečnostního ředitele M O  -  ředitele 
odboru.

0) Uinnosl U VN  se řídí statutem UVN. který schvaluje ředitel Ú VN  po předchozím 
projednání s osobou pověřenou ministrem obrany k výkonu funkce zřizovatele UVN, 
právními předpisy a dalšími interními normativními akty vydanými v jejich mezích.

V tomto úplném znění zřizovací listiny je obsažena původní Zřizovací listina příspěvkové 
organizace Ústřední vojenská nemocníce Praha čj. 4595-1 ze dne 31. března 1994 a změny 
provedené ke dni podpisu tohoto úplného znění zřizovací listiny, vyplývající z níže 
uvedených dodatku a úprav:

a) Dodatek ě 1 k ěj. 4595-1 ze dne 25. září 1997:
h) Dodatek č. 2 k ěj. 4595-1 ze dne 9. února 1999;
e) Dodatek ě. 3 k ěj. 4595-1 ze dne 27. června 2000;
d) Dodatek e. 4 k čj. 4595-1 ze dne 29. prosince 2000;
e) Dodatek ě. 5 ej. 10268/25/2001-1236/2 ze dne 7. listopadu 2001; v úplném znění 

zřizovací listiny č.j. 10268/25/200 U 1236/2 ze dne 7. listopadu 2001;
[} Dodatek č. ó ěj. 524-73/2005/DP~269? ze dne 3 L  října 2005, v úplném znění zřizovací 

listiny ěj. 524-74/2005/DP-2697 ze dne 31. října 2005;
g) Opatření zřizovatele č. 7 čj. 43 2-95/2007/DP-2697 ze dne 19. Června 2007:
h) Opatření zřizovatele č. 8 Čj. 345-53/2007/DP- 2697 ze dne 30. dubna 2008;
1) Opatření zřizovatele č, 9 Čj, 370-42/2008/DP-2697 ze dne 28. dubna 2009;
j) Opatření zřizovatele č, 10 čj. 1 Í34-3/2010-2697 ze dne 12. července 2010;
k) Opatřen* zřizovatele ě. 11 čj. 1134-49/2010-2697 ze dne 7. října 2010;
l) Opatření zřizovatele ě. 12 Čj. 70-3/201!-2697 ze dne 28. června 2011, v úplném znění 

zřizovací listiny ěj. 70-17/2011-2697 ze dne 28, června 2011;
m) Opatření zřizovatele ě. 13 čj, 182-2/2012-2697, v úplném znění zřizovací listiny ěj. 182- 

3/2012-2697.

*



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
P la tn o st k  0 5 ,1 1 .2 0 1 4  12:29:31

Název: Ústřední vojenská nemocníce - Vojenská fakultní nemocníce Praha
Sídlo; IJ vojenské nemocnice 1200/1, 162 00, Praha - Břevnov
Identifikační číslo: 61383082
Statutární orgán nebo jeho čienově:

Jméno a příjmení: plk.prof. MUDr, Miroslav Zavoral, Ph.D.

Živnostenské oprávnění ě, /
Předmět podnikání: Hostinská činnost
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 13,02.1995
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Pavla PANGRÁCOVÁ

Živnostenské oprávnění č. 2
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Gbory činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Údržba motorových vozidel a jejích příslušenství
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního 
zboží
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 

Druh živnosti; Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 21.08.2007
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č, 3
Předmět podnikání: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti - tělesná výchova a sport
Druh živností: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 22.01.2009
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: PaedDr. Jaroslav Sedláček

Živnostenské oprávnění č. 4 
Předmět podnikání: Opravy silničních vozidel
Druh živnosti; Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 29.11*2010
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Pavel Novák

Živnostenské oprávnění č.S
Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami

o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 
nebo věcí

Druh živnosti: 
Vznik oprávnění:

Koncesovaná
23.12,2010
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Doba platností oprávnění: na dobu neurčitou

Provozovny k předmětu podnikání číslo 
1. Hostinská činnost

Adresa: U vojenské nemocnice 1200/1,162 00, Praha - Břevnov
Identifikační číslo provozovny: 1005778477 
Zahájení provozování dne: 13.02.1995

Seznam zúčastněných osob 
Jméno a příjmení: PaedDr* Jaroslav Sedláček

Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Občanství: 
Bydliště:

Pavla PANGRÁCOVÁ

Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Bydliště:

Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Občanství: 
Bydliště:

plk.prof. MliDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 6

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platností výpisu zapsány 
v živnostenském rejstříku.

ZVW2.5 WEB 0040/032
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Kooperativa
V IEN N A  IN SU R A N C E  G ROUP

Všeobecné pojistné podmínky 
pro pojištěni majetku 
a odpovědnosti
OBSAH
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článek 11 Plnění pojistitele............................   4

Článek 12 Šetření pojistitele ............. ............... .............................4

Článek 23 Zachraňovací náklady ............................................ . S

Článek 14 Povinnosti pojistitele............................................. 5

Článek 1$ Povinnosti pojistnika, pojištěného a jiné osoby, která uplatňuje 

právo na pojistné plnění................................................ . S

Č Á ST I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1 Úvodní ustanovení

3) Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami uvedenými 

v pojistné smlouvě, zákonem 1 89/2012 Sb., občanským zákoníkem 

(dáte jen „občanský zákoník“), a dalšími příslušnými právními předpisy.

2) Tyto všeobecné pojistné podmínky se vztahují na pojištění majetku, 

odpovědností, případně jiných hodnot pojistného zájmu.

3) Vedle těchto všeobecných pojistných podmínek mohou být podmínky 

pojištění podrobněji upraveny v příslušných zvláštních čí jiných pojistných 

podmínkách (dále jen „zvláštní pojistné podmínky”) V případě, že je jakékoli 

ustanovení všeobecných pojistných podmínek v rozporu s ustanovením 

zvláštních pojistných podmínek, má přednost příslušné ustanovení zvláštních 

pojistných podmínek. Nejsou-Li ustanovení zvláštních a všeobecných pojistných 

podmínek v rozporu, platí ustanovení všeobecných i zvláštních pojistných 

podmínek zároveň.

4) Tyto všeobecné pojistné podmínky i  příslušné zvláštní pojistné podmínky 

jsou součástí pojistné smlouvy a v pojistné smlouvě se od nich lze odchýlit 

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek v rozporu

s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné

Článek 16 Důsledky porušená povinnosti .......................................... . 6

Článek 17 Forma jednám____, 7

Článek 13 Doručování....... .......................................... ............... 7

Článek 19 Rozhodné právo a rozhodováni spo rů .........* ........................ 7

Článek 20  Náklady pojistitele ............... .................................. . . . . . 8

ČÁST 2. POJIŠTĚN Í VĚC I NEBO JINÉHO MAJETKU.................................8

Článek 21 Pojistná hodnota, pojistná částka............................. ...........8

Článek22 Podpojíštění.............. ........................ 8

Článek 23 Um it pojistného p l n ě n í 8 

Článek 24 Pojištěni souboru věd ............................. 8

ČÁST 3. ZÁVĚREČNÁ USTANO VENÍ....................... ........................... 8

Článek 25 Výklad pojm ů................ .............................................. . 8

smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek 

v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i  pojistných podmínek zároveň.

5) Pojištění se sjednává jato pojištěni škodové.

6) Je-lí pojistníkem podnikatel, ujednává se, že pro vztah založený touto 

pojistnou smlouvou se nepoužijí ustanovení $ 1799 a 1800 občanského 

zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.

Článek 2 Vznik a trvání pojištění

1) Pojištění se sjednává na pojistnou dobu, která je vymezena dnem počátku 

pojištění a v případě pojištění na dobu určitou t dnem konce pojištěni. Pojištění 

se sjednává na dobu neurčitou, není-li ujednáno jinak.

2) Pojištění vzniká v okamžiku určeném datem a časem, který je uvedený

ve smlouvě jako počátek pojištění. Není-U uveden přesný čas počátku pojištění, 

vzniká pojištění v 00 :00  hodin dne uvedeného ve smlouvě jako počátek 

pojištění, nejdříve však uzavřením smlouvy. Není-U ve smlouvě počátek pojištěni 

vůbec uveden, vzniká pojištění v 00:00  hodin prvního dne následujícího 

po uzavření smlouvy.



1) Pojistnou smlouvu ke  změnit dohodou pojistníka a pojistitele

(např, dodatkem k pojistné smlouvě). Pro uzavření takové dohody platí stejná 

pravidla jako pro uzavřeni pojistné smlouvy. Okamžik účinnosti změny pojistné 

smlouvy je uveden v dohodě o její změně.

2) V  souvislosti se změnou pojistné smlouvy nedochází ke změně počátku

a konce pojistných období ani pojistného roku uvedených v pojistné smLouvě. 

To platí i  v případě, že dohodou o změně pojistné smlouvy je sjednáno nové 

pojištění. První pojistné období dodatkem sjednaného pojištění však začíná 

počátkem tohoto nového pojištěni a končí uplynutím dne, který předchází 

počátku dalšího pojistného období vyplývajícího ze smlouvy.

3} Pojistnou smlouvu lze postoupit třetí osobě pouze se souhlasem pojistitele.

4} V případě nezaplacení pojistného se pojištění nepřerušuje.

Článek 4 Zánik pojištění

1} Pojištěni zaniká v případech stanovených v pojistné smlouvě, pojistných 

podmínkách Čí v občanském zákoníku. Pojištění zaniká zejména dnem:

a) uplynutí pojistné doby, jde-li o pojištění sjednané na dobu určitou;

b) zániku pojistného zájmu; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, 

kdy se o zániku pojistného zájmu pojistníka dozvěděl Pojistník je povinen 

zánik pojistného zájmu pojistiteli prokázat;

d  zániku pojistného nebezpečí;

d) zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce;

e) smrti pojištěné fyzické osoby, není-li v cl. 5 uvedeno jinak. Dochází-H

v důsledku smrti pojištěného ke změně vlastnictví věci, k níž se vztahuje 

sjednané pojištění, posoudí se zánik, resp změna účastníků pojištění podle 

ustanovení upravujících důsledky změny vlastnictví věd;

0  doručení oznámení nastalé změny vlastnictví pojištěné věd pojistiteli, 

není-U v čL 5 uvedeno jinak. Pojistitel je oprávněn požadovat prokázání 

změny předložením dokladu prokazujícího změnu vlastnictví věci, 

ke které se vztahuje sjednané pojištění (včetně dokladu o zániku společného 

jmění manželů), nebo jiným způsobem; bez předložení takového dokladu 

se považuje změna vlastnictví pojištěné věci 2a neoznámenou a pojištění 

nadále trvá, pokud se pojistitel nedohodne s pojistníkem na jiném způsobu 

prokázání změny vlastnictví pojištěné věci;

g) prohlášení konkursu na majetek pojistníka nebo zamítnutím návrhu 

na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, to neplatí pro povinné 

pojištění.

2) Pojištění dále zaniká v případě prodlení pojistníka s úhradou pojistného, 

a to marným uplynutím dodatečné lhůty k zaplacení dlužného pojistného 

stanovené pojistitelem v upomínce pojístníkoví,

3) Pojistník 1 pojistitel mohou pojištění ukončit výpovědi-

a) k poslednímu dni každého pojistného období, jde4i o pojištěni s běžným 

pojistným; tato výpověď musí být druhé straně doručena nejméně Šest 

týdnů před koncem pojistného období, v opačném případe pojištění 

zaniká až ke konci následujícího pojistného období, pro které je šest týdnů 

dodrženo;

b) doručenou druhé straně do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; 

pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby;

c) doručenou druhé straně do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné 

události pojistiteli; pojištění zanikne upíynutím měsíční výpovědní doby

4) Pojistitel dále může pojištěni ukončit výpovědí bez výpovědní doby

v případě, že pojistník či pojištěný poruší svou povinnost oznámit pojistiteli

zvýšení pojistného rizika; pojištěni zanikne dnem doručení výpovědi 

pojístníkoví.

5) Pojistník i  pojistitel mohou od pojistné smlouvy či dohody o její změně 

odstoupit v případech a za podmínek uvedených v občanském zákoníku.

6) Pojistitel může od pojistné smlouvy Či dohody o její změně odstoupit 

zejména v připadl, že pojistník čí pojištěný úmyslně a  z nedbalosti nezodpoví 

pravdivě a úplně písemné dotazy pojistitele v souvislosti s uzavíráním pojistné 

smlouvy či dohody o její změně, pokud by pojistitel při pravdivém a úplném 

zodpovězení takových dotazů pojistnou smlouvu či dohodu o její zimně 

neuzavřel Odstoupením se pojistná smlouva zrušuje od počátku a smluvní strany 

jsou povinny si vrátit vše, co již bylo ze smlouvy plněno.

7) Pojistitel múze od pojistné smlouvy či dohody o její změně odstoupit také 

do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o rozhodnuti o úpadku pojištěného 

nebo o způsobu řešení úpadku pojištěného. Odstoupením se pojistná smlouva 

zrušuje s účinky do budoucna a pojištění zanikne dnem doručeni odstoupení 

pojístníkoví.

8) Pojištěni zaniká dnem doručení oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného 

plnění Pojistitel může pojistné plnění odmítnout, pokud je příčinou pojistné 

události skutečnost, o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události 

a kterou nemohl dříve zjistit vzhledem k tomu, že pojistník Či pojištěný úmyslně 

Či z nedbalosti odpověděli nepravdivě či neúplně na písemné dotazy pojistitele 

při uzavírání pojistné smlouvy či dohody o její změně, pokud by pojistitel 

pojistnou smlouvu či dohodu o její změně neuzavřel popřípadě ji uzavřel

za jiných podmínek, kdyby o této skutečnosti věděl

9) Zánik pojištění se řidl příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

není-li v pojistných podmínkách nebo smlouvě uvedeno jinak

Článek 5 Změny účast niku pojištění, přechod práv a povinností

3) Ujednání o trvání pojištění podle tohoto článku jsou platná pouze v případě, 

že pojištěná věc či soubor věcí se nadále nachází v místě, ke kterému se sjednané 

pojištění vztahuje.

2) Pokud se změní vlastník pojištěné věcí a dosavadní vlastník věcí nebyl 

pojistníkem, pojištění touto změnou nezaniká. Práva a povinnosti ze sjednaného 

pojištění přecházejí z dosavadního vlastníka na nového vlastníka věd. To platí

i  v případě, kdy se novým vlastníkem věd stane pojistník.

3) Zemře li pojistník, pojištění zanikne až uplynutím posledního pojistného 

období, za které je zaplaceno pojistné, a to i  pokud jde o pojistná období

s počátkem po smrti pojistníka. Do pojištění vstupuje až do zániku pojištění 

na místo pojistníka jeho právní nástupce. Není-li však zaplaceno pojistné 

za pojistné období, v němž pojistník zemřel, zanikne pojištění dnem smrti 

pojistníka. Pro pojištění cizího pojistného nebezpečí se však odchylně použije 

článek 7 odst. 5).

4) Není-li smlouvou sjednáno jiné pojištění odpovědností za újmu než pojištění 

odpovědnosti 2a újmu vyplývájíd z vlastnictví věd, posoudí se zánik a změny 

účastníků takového pojištění podle ustanovení týkajlddi se změny vlastnictví 

věci uvedených v tomto Článku.

Článek 6  Pojistný zájem

1) Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné 

události. Pojistný zájem pojistníka je podmínkou vzniku a trvání pojištění. 

Pojistník má vždy pojistný zájem na vlastním majetku, Pojistník má pojistný



zájem 1 na majetku jiné osoby, pokud by mu bez jeho existence a uchování 

hrozila přímá majetková ztráta. Daí-lt pojištěný k pojištění souhlas, má se za to, 

že pojistný zájem pojtstníka byl prokázán.

2) Pojistný zájem pojtstníka může být založen zejména, jde4i o pojištění:

a) majetku, který pojístník oprávněně užívá nebo ho převzal za účelem 

provedení objednané činnosti,

b) majetku, který je ve vlastnictví osoby pojistníkovi blízké,

0  majetku právnické osoby členem jejího statutárního orgánu nebo tím, 

kdo právnickou osobu podstatné ovlivňuje jako její člen nebo na základě 

dohody čí jiné skutečnosti, a naopak pojištění majetku těchto osob danou 

právnickou osobou,

d) majetku, který je ve vlastnictví společníka nebo Člena pojistníka nebo osoby 

společníkovi (členovi) blízké,

e) majetku společnosti, ve které má pojístník majetkový podíl nebo ve které 

má majetkový podíl stejný subjekt jako v pojistníkovi -  právnické osobě,

0  majetku, který slouží k zajištěni pohledávky pojtstníka,

g) majetku, který pojístník spravuje,

h) odpovědnosti osob uvedených v písm. b) až e),

i) odpovědnosti osoby, která může způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění 

odpovědnosti zaměstnance zaměstnavatelem).

3) Pojistil-U pojístník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojistitel

o tom nevěděl, ará nemohl vědět, je smlouva neplatná. Pojistiteli však naleží 

odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl.

4) Pojístník je povinen oznámit pojistiteli, Že došlo k zániku pojistného zájma 

Toto omámení musí být učiněno v písemné formě a musí v něm být uvedeny 

informace a k němu přiloženy dokumenty, ze kterých bude zánik pojistného 

zájmu vyplývat.

Č lánek? Pojištění cizího pojistného nebezpečí

3) Pojístník může uzavřít smlouvu vztahující se na pojistné nebezpečí třetí 

osoby (pojištěného), která je odlišná od pojistníka (dále jen „pojištěni cizího 

pojistného nebezpečí*1), pokud má na takovém pojištění pojistný zájem.

2) Pojístník je povinen seznámit pojištěného s obsahem smlouvy vztahující 

se na pojistné nebezpečí pojištěného,

3) Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je pojištění cizího pojistného nebezpečí 

sjednáno ve prospěch pojištěného, tj. právo na pojistné plnění má pojištěný,

a to i  tehdy, je-li pojistíteL povinen vyplatit pojistné plnění, na něž má nárok 

pojištěný, osobě odlišné od pojištěného (např, v pojištění odpovědnosti za újmu).

4) Pouze je-U tak výslovně uvedeno ve smlouvě, je pojištění cizího pojistného 

nebezpečí sjednáno ve prospěch pojistníka či jiné třetí osoby, V takovém případě 

mohou tyto osoby uplatnit právo na pojistné plnění, pouze pokud prokáží,

že seznámily pojištěného s obsahem smlouvy a že pojištěný, vědom si, že právo 

na pojistné plnění nenabude, souhlasí $ tím, aby pojístník či jiná třetí osoba 

pojistné plnění přijali

Neprokáže-li pojístník tento souhlas pojištěného nejpozději do konce sjednané 

pojistné doby, zaniká pojištění uplynutím této doby. Nastane-ll pojistná událost, 

aniž byl tento souhlas pojištěného udělen, nabývá právo na pojistné plnění 

pojištěný

]e-li pojištěný který není plně svéprávný, potomkem pojistníka, musí být souhlas 

pojištěného s výplatou pojistného plnění pojistníkovi nahrazen zvláštním 

souhlasem. Zvláštní souhlas se nevyžaduje, pokud je pojístník zákonným 

zástupcem pojištěného a nejde o pojištění majetku.

S) Dnem pojxstníkovy smrti, nebo dnem jeho zániku bez právního nástupce 

vstupuje do pojištění na místo pojistníka pojištěný. Oznámili však pojistiteli 

v písemné formě do 30 dnů ode dne pojíst nikovy smrti nebo ode dne jeho 

zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, zaniká pojištění dnem smrti nebo 

dnem zániku pojistníka.

Článek 8 Obecné výluky z pojištění

1) Pojištění se nevztahuje na jakékoliv události, které vznikly v důsledku:

a) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných 

nepokojů, stávky, výluky teroristických aktů (tj. násilných jednání 

motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) včetně 

chemické nebo biologické kontaminace,

b) zásahu státní moci nebo veřejné správy,

c) působení jaderné energie.

2) Z pojištění nevzniká právo na plnění za újmu způsobenou úmyslně 

pojištěným, pojistřúkem, oprávněnou osobou nebo jinou osobou z podnětu 

některého z nich.

3) Právo na pojistné plnění či jiné plnění z pojištění nevznikne v případě, 

že jeho poskytnutí by bylo v rozporu $ právními předpisy jakéhokoliv státu 

(včetně mezinárodních úmluv) upravujícími mezinárodní sankce 2a účelem 

uckžerrí nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních 

lidských práv a boje proti terorismu.

b) Pokud je ve smlouvě ujednáno, že se pojištění odchylně od pojistných 

podmínek vztahuje i  na případ, který je z pojištění jinak vyloučen, nemá takové 

ujednání vliv na platnost a účinnost ostatních výluk z pojištění ani jiných 

ustanovení omezujících pojistné krytí

5) Na pojištění se mohou vztahovat ještě další výluky uvedené v pojistné 

smlouvě, příslušných zvláštních pojistných podmínkách nebo vyplývající 

z právních předpisů.

Článek 9 Územní platnost pojištění

Podmínkou vzniku práva na plnění z pojištění je, že újma i  její příčina nastaly 

na území České republiky, není-li ujednáno jinak,

Článek 10  Pojistné

I)  Pojístník je povinen řádně a včas platit pojistné.

2} Pojistné se sjednává jako běžné, není-lí v pojistné smlouvě uvedeno, 

že se jedná o jednorázové pojistné.

3) jednorázové pojistné se sjednává za celou pojistnou dobu. Běžné pojistné 

se sjednává za jednotlivá pojistná období, jejichž délka je uvedena v pojistné 

smlouvě. Není-lL ujednáno jinak, je pojistným obdobím 32 měsíců. První pojistné 

období začíná dnem počátku pojištění

4) Neni-lí ujednáno jinak, je běžné pojistné splatné vždy první den příslušného 

pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění.

5) Pojistné se považuje za zaplacené včas, je-li nejpozději v den jeho splatnosti 

připsáno na bankovní účet pojistitele nebo jím určené osoby s va riabilním 

symbolem stanoveným pojistitelem, popřípadě uhrazeno v hotovosti pojistiteli 

nebo zástupci pojistitele, který je pojistitelem zmocněn pojistné inkasovat



6) Pojistné zaplacené pod variabilním symbolem určeným pojistitelem 

se považuje za uhrazené pojistníkem či jinou osobou s jeho souhlasem,

7) Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, neni-U dohodnuto 

nebo občanským zákoníkem stanoveno jinak,

B) Pojistitel muže změnit výši pojistného jednostranně v případech stanovených 

občanským zákoníkem či uvedených v následujícím odstavci tohoto článku, nebo 

dohodou s pojistníkem. Za dohodu s pojistníkem o změně pojistného se považuje 

také úprava pojistného na základě podmínek uvedených ve smlouvě, ze kterých 

je zřejmý způsob stanovení nové výše pojistného (např. systém bonus / malus).

9) Pojistitel může jednostranně změnit výši běžného pojistného na další 

pojistné období, změm-ll se podmínky rozhodné pro stanoveni výše pojistného, 

zejména:

a) obecně závazné právní předpisy nebo ustálená soudní praxe (např. v oblasti 

náhrady újmy), které mají vliv na stanovení výše pojistného nebo pojistného 

plněni nebo na výši nákladů pojistitele (např, změna daní či povinného 

rozsahu pojistné ochrany),

b) faktory vedoucí ke zvyšování pojistného plněni, které nejsou závislé na jeho 

vůli (např. v důsledku změny cen zboží, náhradních dílů, služeb nebo

v důsledku změny četnosti škodných událostí),

c) obecně závazné právní předpisy, které ukládají pojistiteli dodatečné výdaje 

(např. povinné odvody), k nimž v době uzavření smlouvy nebyl pojistitel 

povinen, nebo

d) nenUt pojistíte dostatečné k zajištění trvalé splnitelnosti závazků pojišťovny 

podle zákona upravujícího pojišťovnictví

10) Pokud pojistník se změnou výše pojistného podle prechozího odstavce 

nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně do jednoho měsíce ode dne, 

kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V  takovém případě zanikne 

pojištění uplynutím pojistného období předcházejícího pojistnému období,

ve kterém mělo dojít ke změně výše pojistného, upozomiUi pojistitel pojíst nika 

na tento následek a nedojde-lí k jiné dohodě mezi pojistníkem a pojistitelem. 

Pojištění vsak z důvodu nesouhlasu pojistníka s novou výší pojistného 

nezanikne, je-li pojistné pro nové pojistné období upravené podle tohoto článku 

nižší než pojistné za předcházející pojistné období. Pokud není v uvedené lhůtě 

nesouhlas vyjádřen, pojištění nezaniká a pojistitel má právo na nově stanovené 

pojistné.

11) Pojistitel má právo ze zaplaceného pojistného uhrazovat své pohledávky 

za pojistným v pořadí, v jakém po sobe vznikly, jiné své pohledávky související 

s pojištěním má pojistitel právo uhradit přednostně

12) Pokud pojistné nebylo zaplaceno včas a ve sjednané výši, je pojistitel 

oprávněn požadovat úrok z prodlení a náklady spojené s upomínáním

a vymáháním tohoto pojistného.

Článek 11 Plněni pojistitele

1) Pojistné plnění je omezeno horní hranici, která je určena pojistnou částkou 

nebo limitem pojistného plněni

2) Pojistitel poskytne pojistné plněni pokud osoba, která uplatňuje právo

na pojistné plněni, prokáže a šetření pojistitele potvrdí, že se jedná o nahodilou 

událost krytou pojištěním, tj. existuje povinnost pojistitele plnit a je zjištěn 

rozsah této povinnosti.

3) Oprávněnou osobou (tj, osobou, která má právo na pojistné plnění 

z pojištěni) je pojištěný není-li v pojistné smlouvě nebo v ostatních

ustanoveních pojistných podmínek vztahujících se ke sjednanému pojištění 

uvedeno jinak.

4) Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčasti 

Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem 

nebo jejích kombinaci Spoluúčast pojistitel odečte od celkové výše pojistného 

plnění. Celkovou výší pojistného plnění se rozumí částka, v niž by bylo 

stanoveno pojistné plnění před odečtením dohodnuté spoluúčasti Pokud celková 

výše pojistného plněni nepřesahuje dohodnutou spoluúčast, pojistitel pojistné 

plnění neposkytne. V pojištění odpovědnosti za újmu se náhrada újmy vyplácí 

poškozenému po odečteni spoluúčasti od celkové výše pojistného plnění.

5) Pojistné plnění se poskytuje v penězích. To platí i  v případě, kdy je vypláceno 

pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za újmu a pojištěný je povinen 

způsobenou újmu nahradit uvedením do předešlého stavu. Pojistné plnění

i  jakákoliv jiná plnění z pojištění budou hrazena v tuzemské měně, pokud 

z právních předpisů, včetně mezinárodních dohod, kterými je Česká republika 

vázána, nebo z dohody s pojistníkem nevyplývá povinnost plnit v jiné měně.

Pro účely stanoveni výše plnění se pro přepočet měn použije kurz vyhlášený 

Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události Pro účely výplaty 

v cizí měně se použije kurz banky pojistitele platný ke dní výplaty plněni 

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pojistitel nenese jakékoliv kurzové riziko 

související s přepočtem měn.

6) fiňá-li oprávněné osoba, resp. poškozený subjekt při oprav! nebo náhradě 

související s pojistnou událostí nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 

(dále jen „DPH“), poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené bez DPH.

V případech, kdy oprávněná osoba, resp. poškozený tento nárok nemá, poskytne 

pojistitel plnění ve výši vyčíslené včetně DPH.

Článek 12 Setřeni pojistitele

1) Pojistitel zahájí šetření bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení

o škodné události a pokračuje v něm tak, aby bylo skončeno nejpozději do tří 

měsíců po obdržení takového oznámení. Nebude-ti možné Šetření v této lhůtě 

ukončit, je pojistitel povinen sdělit osobě, která uplatnila právo na pojistné 

plnění, důvody teto skutečnosti.

2) Do doby šetření se nezapočítává doba, po kterou probíhá řízení před 

orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávní nebo trestní soudní řízeni 

přestupkové nebo jiné správní řízení) nebo rozhodčí řízení, jehož výsledek 

je rozhodný pro stanovení povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění, 

nebo řízení ve věci trestního oznámení pro podezření z pojistného podvodu, 

které bylo podáno z důvodu nepravdivých nebo zamlčených údajů v souvislosti 

s oznámenou událostí. Po tuto dobu není pojistitel v prodlení s plněním své 

povinnosti vyplatit pojistné plnění, popř. zálohu na pojistné plnění

3) Pojistné plnění je splatné do 15 dnů ode dne skončeni šetření pojistitele 

nutného ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Setřeni

je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné 

plnění

4) Pojistitel může v odůvodněných případech doporučit způsob opravy nebo 

výměnu věci, ke které se vztahuje sjednané pojištění. Pokud oprávněná osoba 

přesto věc opravila nebo vyměnila jiným způsobem, je pojistitel povinen plnit 

jen do výše, kterou by plnil, kdyby oprávněná osoba postupovala podle jeho 

doporučení

5) V  případě, že nelze ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení, 

poskytne pojistitel na písemnou žádost osoby, která uplatnila právo na pojistné 

plnění, přiměřenou zálohu na pojistné plnění. Při stanovení přiměřené výše



zálohy pojistitel zohlední zejména dosavadní výsledky šetření a výši prokázané 

a doložené újmy. Pojistitel zálohu neposkytne, je-U rozumný důvod její 

poskytnutí odepřít zejména:

a) není-ti z výsledků dosavadního setření jisté, zda se na škodnou událost bude 

vztahovat pojištění nebo kdo je oprávněnou osobou,

b) porušil-tí pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje právo

na pojistné plněni, povinnost související 5 uplatněním práva na pojistné 

plnění a šetřením pojistitele, zejména obsahuje-li oznámení škodné událostí 

nebo jakékoliv jiné podání či doklad ke škodné události nepravdivé nebo 

hrubě zkreslené údaje týkající se škodné události nebo jsoudí takové údaje 

zamlčeny, nebo neposkytuješ řádně součinnost, 

d  je-lí proti osobě uplatňující právo na pojistné plnění nebo oprávněné osobě 

vedeno trestní řízení ve věci související s oznámenou škodnou událostí, nebo

d) existuje-li důvodné podezření, že při uplatnění práva na pojistné plnění 

došlo ke spáchání trestného činu, přičemž o důvodné podezření ze spáchaní 

trestného činu jde vždy, když je v souvislosti s takovým uplatněním práva 

na pojistné plnění podáno trestní oznámení na pojistníka, pojištěného, 

oprávněnou osobu, osobu, která uplatnila právo na pojistné plnění nebo jinou 

osobu jednající z jejich podnětu.

6) Pojistitel je oprávněn odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky 

pojistného nebo své jiné pohledávky z pojištění. To neplatí pro povinné 

pojištění.

7) Pojistitel je oprávněn započíst proti plnění z pojištění svoji pohledávku vůči 

osobě, která má právo na plnění z pojištění, i pokud pohledávka za touto osobou 

vznikla z jiného pojištěni

Článek 13 Zachraftovací náklady

1) Zachraň ovacími náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na:

a) odvracení bezprostředně hrozíc! pojistné události,

b) zmírněná následků jíž nastalé pojistné události

t) odklizení pojištěného majetku poškozeného pojistnou událostí nebo 

jeho zbytků, pokud je povinnost toto učinit z hygienických, ekologických 

či bezpečnostních důvodů.

2) Není-li ujednáno jinak, nahradí pojistitel zachraňoval náklady a škodu 

utrpěnou v souvislosti 5 činností uvedenou v odst. 1) až do výše 10 %  z horní 

hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané pro konkrétní 

rozsah pojištění (ve vztahu k pojistnému nebezpečí, předmětu pojištění apod.), 

ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná 

událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody, 

maximálně však do výše 10 %  z pojistné hodnoty pojištěného majetku, resp. těch 

jeho částí, které byly ohroženy nebo dotčeny vznikem pojistné událostí,

se kterou souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody.

3) jde-li o záchranu života nebo zdraví osob, nahradí pojistitel zachraňovad 

náklady a Škodu utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst 1) až do výše 

30 %z horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednaní 

pro konkrétní rozsah pojištění (ve vztahu k pojistnému nebezpečí, předmětu 

pojištění apod.), ze kterého hrozil vznik pojistné událostí nebo ze kterého 

nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovadch nákladu nebo 

vznik škody.

k) Omezení vyplývajíd z odst. 2) a 3) neplatí pro zachraňován náklady, které 

pojistník, pojištěný nebo jiná osoba vynaložili se souhlasem pojistitele a které 

by jinak nebyli povinni vynaložit.

5) O vyplacenou náhradu zachraňovacích nákladů á n&radu škody podle tohoto 

flanku se horní hranice pojistného plnění nesnižuje.

6) Pojistitel nehradí náklady vynaložené:

a) na obvyklou údržbu a ošetřování véd,

b) na plnění povinnosti předcházet vzniku újmy, s výjimkou nákladů podle 

odst. 3) písm. a),

c) pojištěným nebo jinou osobou v rámci povinností stanovených jím jiným 

zákonem než občanským zákoníkem.

Článek lk  Povinností pojistitele

1) Pojistitel je povinen dodržovat povinnosti stanovené v pojistné smlouvě, 

všeobecných pojistných podmínkách či příslušných zvláštních pojistných 

podmínkách a v občanském zákoníku či jiných právních předpisech.

2) Pojistitel je zejména povinen:

a) zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy, které zájemce o pojištění nebo 

pojistník položil pri jednání o uzavření n  změně pojistné smlouvy

b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištěni;

c) vrátit doklady, které si vyžádá osoba, která je předložila, nenUi nezbytné, 

aby v originále zůstaly součástí příslušné spisové dokumentace pojistitele.

ČUnek 1S Povinnosti pojistníka, pojištěného a jiné osoby, která uplatňuje 

právo na pojistné plnění

1) Pojistník, pojištěný a jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, 

jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené v pojistné smlouvě, všeobecných 

pojistných podmínkách Či příslušných zvláštních pojistných podmínkách

a v občanském zákoníku či jiných právních předpisech.

2) Pojistníka pojištěný jsou zejména povinni:

a) umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným posoudit pojistné riziko, 

a přezkoumat činnost zařízení sloužících k ochraně majetku, předložit

k nahlédnutí projektovou, požámě-techmckou, protipovodňovou, účetní 

i  jinou obdobnou dokumentaci a umožnit pořídit jejich kopie. Dále jsou 

povinni umožnit pojistiteli ověřit správnost podkladů pro výpočet 

pojistného;

b) zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy pojistitele týkající 

se sjednávaného pojištění;

c) oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli změny týkající se skutečnosti, 

na které byli pojistitelem tázáni nebo které jsou uvedeny ve smlouvě, 

zejména změnu Činnosti pojištěného, změnu vlastnictví věcí, ke kterým 

se vztahuje sjednané pojištění, změny osobních a dalších údajů 

uvedených ve smlouvě včetně změny příjmení, adresy bydliště nebo sídla 

a korespondenční adresy, všech dalších kontaktních údajů poskytnutých 

za účelem vzájemné komunikace, bankovního spojení aj.;

d) neučinit bez souhlasu pojistitele nic, co zvyšuje či by mohlo zvýšit pojistné 

riziko, a neumožnit takové jednání třetí osobě; zvýšeni pojistného rizika

je pojištěný povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli;

e) vynaložit veškeré úsilí, které po nich lze rozumně požadovat, aby předešli 

vzniku pojistné události, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující 

k odvrácení nebo zmen šení nebezpečí, které jsou jím uloženy právními 

předpisy nebo m  jejich základě nebo které na sebe vzali jakoukoli smlouvou, 

a nesmí strpět porušování těchto povinnosti ze strany třetích osob;

f) řádně se starat o údržbu pojištěné věci, včetně provádění předepsaných 

servisů a revizí podle právních předpisů, technických norem nebo pokynů 

výrobce;

g) oznámit bezodkladně pojistiteli ostatní pojistitele, u kterých jsou pojištěni 

proti témuž pojistnému nebezpečí, a hranice pojistných plnění (pojistné 

částky, Limity pojistného plnění apod.} uvedené v ostatních smlouvách;

h) oznámit pojistiteli změnu pojistné hodnoty pojištěné věd nebo souboru věcí, 

zvýsila-U se v době trvání pojištění alespoň o 10 %, není-li ujednáno jinak; 

při nesplnění této povinnosti má pojistitel právo uplatnit podpojíštění;



i) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že zanikla možnost vzniku 

pojistné události ínapř. že došlo k zámku pojistného nebezpečí nebo 

pojistného rizika),

j) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu rozhodnutí o úpadku a o způsobu 

řešení úpadku pojistníka a pojištěného,

k) předložit pojistiteli dokumenty, které sí vyžádá v souvislosti s uzavíráním, 

změnou či zánikem pojistné smlouvy a poskytnout mu v této souvislosti 

veškerou další požadovanou součinnost,

í) předložit doklad prokazující změnu vlastnictví věd, ke které se vztahuje 

sjednané pojištění (včetně dokbdů o zániku společného jmění manželů); 

bez předložení takového dokladu se považuje změna vlastnictví pojištěné 

věci za neoznámenou a pojištění nadále trvá, pokud se pojistitel nedohodne 

s pojistníkem na jiném způsobu prokázání změny vlastnictví pojištěné věcí

3) Nastane-li škodná událost, jsou pojistník, pojištěný a jiná osoba, která

uplatňuje právo na pojistné plněni, zejména povinní:

a) učinit veškerá opatření k tomu, aby nezvětšoval rozsah následků škodné 

události;

b) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, podat 

vysvětlení o vzniku (za jakých okolností ke škodné události došlo) a rozsahu 

následků této události a tyto skutečnosti prokázat, podat vysvětlení

o právech třetích osob, předložit doklady, které si pojistitel vyžádá, umožnit 

pořízení jejich kopte a postupovat způsobem stanoveným pojistitelem, 

Všechny údaje musí být pravdivé a nezkreslené a žádné údaje týkající 

$e škodné události nesmí být zamlčeny;

c) předložit doklady požadované pojistitelem v českém jazyce. Je-li doklad 

vystaven v jiném jazyce, doložit na základě žádosti pojistitele jeho originál 

a jemu odpovídající autorizovaný překlad do českého jazyka, který pojistník 

nebo jiná osoba uplatňující právo na pojistné plnění zajistí na své náklady, 

a umožnit pořízení jejich kopie;

d) neměnit stav způsobený škodnou událostí bez souhlasu pojistitele, nejdéLe 

však pa dobu pěti dnů od oznámeni škodné události pojistiteli. To neplatí, 

pokud bylo potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo 

jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo $ odstraněním jeho zbytků 

začít dříve. V  těchto případech jsou povinni zabezpečit dostatečné důkazy

o rozsahu poškození, např. šetřením provedeným policií nebo jinými 

vyšetřovacími orgány, fotografickým čt filmovým záznamem;

e) umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám veškerá Šetření nezbytná 

pro posouzení nároku re pojistné plnění a jeho výši;

f) postupovat v souladu $ pokyny pojistitele;

g) oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo 

přestupkovém řízení vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících 

spáchání trestného činu nebo přestupku;

h) plnit oznamovací povinnost uloženou obecně závaznými právními předpisy.

4} Nastane-tí pojistná událost, jsou pojíst nik, pojištěný a oprávněná osoba také

povinní:

a) předat pojistiteli doklady potřebné k uplatnění práva na náhradu újmy 

způsobené pojistnou událostí nebo jiného práva, které na pojistitele přešlo 

výplatou plnění z pojištění, a postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému 

tato práva uplatnit,

b) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli nalezení věcí, za kterou pojistitel 

poskytl pojistné plnění Pokud se pojistitel a oprávněná osoba nedohodnou 

jinak, je oprávněná osoba povinna vrátit pojistné plnění po odečteni 

přiměřených nákladů na opravu této věci, jsou-li účelné a nutné k odstranění 

závad, které vznikly v době, kdy byla zbavena možnosti s věci nakládat,

1} Pojistitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud pojistník nebo pojištěný 

porušil úmyslně nebo z nedbalosti povinnost odpovědět pravdivě a úplně 

na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, jestliže 

by pojistitel pojistnou smlouvu neuzavřel, kdyby o této skutečností věděl.

2) Pojistitel m i právo sn ížit pojistné plněni úměrně tomu, jaký je poměr 

pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet:

a) pokud bylo v důsledku porušení povinnosti pojistníka nebo pofištěného 

pří jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné,

b) pokud pojistník nebo pojištěný porušil povinnost oznámit pojistiteli

bez zbytečného odkladu změny týkající se skutečností, na které se pojistitel 

písemné dotazoval nebo které jsou uvedeny ve smlouvě, a pojistitel 

v důsledku toho nemohl stanovit novou výší pojistného,

c) pokud pojistník nebo pojištěný porušil povinnost bez zbytečného odkladu 

oznámit zvýšení pojistného rizika a nastala-li po této změně pojistná událost.

3) Pojistitel má právo sn ížit pojistné plnění, pokud porušení povinnosti 

pojistníka, pojištěného nebo jiné oprávněné osoby mělo podstatný vliv 

na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následku 

nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění. Pojistitel sntX pojistné 

plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo porušení povinností na rozsah pojistitelovy 

povinnosti plnit. Pojistitel má v takovém případě právo neposkytnout pojistné 

plnění či v případě opakovaného plnění pozastavit jeho výplatu až do splnění 

povinností

4) Pojistitel má právo odmítnout poskytnutí pojistného plnění,

pokud je příčinou pojistné události skutečnost, o které se pojistitel 

dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl drive zjistit vzhledem 

k tomu, že pojistník či pojištěný úmyslně či z nedbalosti odpověděli nepravdivě 

čt neúplně na písemné dotazy pojistitele při uzavírání pojistné smlouvy 

či dohody o její směně, pokud by pojistitel pojistnou smlouvu či dohodu 

o její změně neuzavřel, popřípadě ji uzavřel za jiných podmínek, kdyby o této 

skutečnosti věděl Pojištění dnem doručení oznámeni pojistitele o odmítnutí 

pojistného plnění zanikne.

5) Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud oprávněná osoba uvedla 

při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě 

zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje 

týkající se této události zamlčela.

6) Pojistitel má práva vypovědět pojištění bez výpovědní doby, pokud 

pojistník nebo pojištěný porušil povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika. 

Pojistitel může pojištění vypovědět do dvou měsíců ode dne, kdy se o zvýšení 

pojistného rizika dozvěděl V takovém případě náleží pojistiteli pojistné

do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo; jednorázové pojistné 

mu náleží celé.

T) Pojistitá má právo na náhradu nákladů uvedených níže v tomto odstavci 

Tyto náklady může pojistitel započíst proti plnění z pojištěni nebo je odečíst 

od pojistného plnění Pojistitel má právo na náhradu:

a) nákladů vynaložených na šetření skutečností týkajících se škodné události, 

o nichž mu byly oznámeny vědomé nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje 

nebo o nichž mu byty tyto údaje zamlčeny,

b) nákladů vynaložených na šetření škodné událostí, pokud je vyvolali 

porušením své povinnosti pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, které 

uplatňuje právo na pojistné plnění,

0  újmy vzniklé v důsledku porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo 

jiné osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění, a náhradu zbytečně



vynaložených nákladů, včetně nákladů na vedení soudního sporu, vzniklých 

z téhož důvodu.

Článek 17 Forma jednám

1) Smlouva musí být uzavřena v písemné formě, nestanoví-li občanský zákoník 

jinak.

2) V případě, že bude přijetí nabídky ze strany pojistníka shledáno neplatným 

z důvodu nedodrženi písemné formy nebo jiného důvodu a pojistník uhradí 

první pojistné či jeho splátku ve výši a íhůtě uvedené v nabídce ínení-li lhůta

v nabídce uvedena, do jednoho měsíce od doručení nabídky), považuje se nabídka 

za přijatou zaplacením tohoto prvního pojistného Čí jeho splátky.

3) Právní jednáni, oznámení a žádostí vyžaduji písemnou formu, majUi vliv na:

a) trvání a zánik pojištění,

b) změny pojistného,

t) změny rozsahu pojištěnu

4) Právní jednání, pro které je nutná písemná forma, je platné, zejména je-li 

vlastnoručně podepsáno jednající osobou, je-li učiněno prostřednictvím datové 

schránky, je-ll opatřeno zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního 

zákona či jedí učiněno prostřednictvím internetové aplikace pojistitele

se zabezpečeným přístupem.

5) Právní jednaní, oznámení a žádosti neuvedené v cdst 3). mohou být učiněny 

písemně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím internetové aplikace pojistitele 

nebo prostřednictvím datové schránky, pokud pojistitel doručování do datové 

schránky umožňuje. To platí zejména pro hlášeni pojistné události, pro oznámení 

pojistníka nebo pojištěného ohledně změny příjmení, adresy bydliště, 

korespondenční adresy a dalších kontaktních údajů, uvedených ve smlouvě,

a žádost pojistníka o změnu způsobu placeni běžného pojistného (vyjma placení 

pojistného na základě souhlasu s inkasem z účtu). Právní jednání, oznámeni 

a žádosti dle tohoto odstavce učiněné jinak než v písemné formě musí být 

dodatečně doplněny písemnou formou, vyžádá-li sí to pojistitel

8) V  záležitostech pojistného vztahu, zejména v souvislosti se správou pojištění 

a řešením pojistných událostí, je pojistitel, oprávněn kontaktovat ostatní 

účastníky pojištění i  elektronickými nebo jinými technickými prostředky 

(např. telefon, SMS, e-mail fox, datová schránka), pokud není dohodnuto jinak. 

Pojistitel při volbě formy komunikace přihlíží k povinnostem stanoveným 

příslušnými právními předpisy a k charakteru sdělovaných Informaci.

7) Právní jednání, oznámení a žádosti jsou účinné vůči druhé smluvní straně, 

jakmiLe jí byly doručeny.

Článek 18 Doručování

1) Písemnosti doručované prostřednictvím držitele poštovní licence budou 

zasílány:

a) pojistiteli na adresu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 

Brněnská 634,664 42 Modříce, popřípadě jinou adresu, kterou pojistitel 

pojistníkovt oznámí;

b) pojistitelem na korespondenční adresu příslušné osoby (adresáta) uvedenou 

v pojistné smlouvě či jinak oznámenou pojistiteli Není-Li korespondenční 

adresa v pojistné smlouvě uvedena čí pojistiteli dodatečně oznámena, 

budou písemnosti zasílány na adresu uvedenou ve smlouvě nebo oznámenou 

pojistiteli jako bydliště nebo trvalý pobyt, popř. sídlo takové osoby.

2) Pojistník je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu jakoukoliv 

změnu korespondenční adresy a adresy svého trvalého pobytu, bydliště nebo 

sídla. Pokud pojistník zmaří doručení písemnosti tím, ze pojistiteli řádné 

neoznámí změnu své korespondenční adresy, adresy svého trvalého pobytu, 

bydliště či sídla, platí, že zásilka řádně došla třetí pracovní den po odeslání

a jde-li o doručování na adresu v jiném státu než České republice, pak patnáctý 

pracovní den po odeslání.

3) Nejde-li o doručení podle odstavců 4) až 6), je písemnost odeslaná 

pojistitelem doporučenou zásilkou s dodejkou považována za doručenou dnem 

uvedeným jako den přijetí písemnosti na dodejce (doručence) a písemnost 

odeslaná pojistitelem doporučenou zásilkou bez dodejky, popř. odeslaná 

obyčejnou zásilkou, třetí pracovní den po odeslání a jde-Lí o doručování

na adresu v jiném státu než České republice, pak patnáctý pracovní den po 

odeslání.

4) Zmaří-li adresát dojití písemností tím, že ji odepře převzít, platí, že řádně 

došla dnem, kdy adresát písemnost odepřel převzít.

5) Zmaří-ll adresát dojití písemnosti tím, že si nepřevezme písemnost 

{odeslanou pojistitelem doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou

s dodejkou) uloženou na poště v úložní Lhůtě, platí, že řádně došla dnem uplynutí 

úložní Lhůty.

6) Zmaři4i adresát dojití písemnosti jinak, než je uvedeno v předchozích 

odstavcích (např. tím, že neoznačí poštovní schránku svým jménem a příjmením 

nebo názvem), platí, že řádně došla dnem jejího vrácení pojistiteli,

7) Písemnost odeslaná pojistitelem doporučenou zásilkou nebo doporučenou 

zásilkou s dodejkou se považuje za doručenou i v případě, že ji namísto adresáta 

převezme jiná osoba (například rodinný příslušník), jemuž posta doručila zásilku 

v souladu s právními předpisy o poštovních službách

8) Pokud není dohodnuto jinak, lze písemnosti doručovat i  elektronicky 

(např. prostřednictvím datové schránky, internetové aplikace pojistitele, 

elektronickou zprávou, popřípadě elektronickou zprávou opatřenou zaručeným 

elektronickým podpisem), a to na kontaktní údaje poskytnuté za účelem 

elektronické komunikace. Písemnost odeslaná pojistitelem elektronicky

na poslední adresátem poskytnutý kontaktní údaj se považuje za doručenou 

desátý den po jejím odeslání, neíze-li datum jejího doručení zjistit nebo není-li 

v příslušných právních předpisech stanoveno jinak, i když se adresát o jejím 

obsahu nedozvěděl, pokud to právní předpis nevylučuje.

9) Písemnosti může doručovat rovněž zaměstnanec pojistitele nebo jiná 

pojistitelem pověřená osoba, a to zejména na adresy podle odst. 3} písm, b), 

ale i  na jakékoli jiné místo, kde bude adresát ochoten písemnost převzít.

Takto doručovaná písemnost se považuje za doručenou dnem jejího převzetí,

Článek 19 Rozhodné právo a rozhodování sporů

1) Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající čí s ní související se řídí 

Českým právem,

2) Spory vyplývající z pojistné smlouvy či s ní související budou předloženy 

k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.



Za služby uvedené v Přehledu nákladu náleží pojistiteli úhrada podle Přehledu 

nákladů účinného v den vyžádání služby. Aktuální zněni Přehledu nákladů 

je zveřejněno na všech obchodních místech pojistitele a na jeho internetových 

stránkách.

ČÁST 2. POJIŠTĚNI V i a  NEBO J IN É !»  MAJETKU 

Článek 21 Pojistná hodnota, pojistná částka

1) Pojistná hodnota je hodnota věci rozhodná pro stanovení pojistné částky.

2) Pojistná hodnota věci může být vyjádřena jako:

a) nová cena, tj. cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící 

ke stejnému účelu, znovu pořídit v daném Čase a na daném místě jako věc 

novou (pojištění na novou cenu),

b) časová cena, tj. cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží 

ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnoceni věci 

opravou, modernizaci nebo jiným způsobem (pojištěni na Časovou cenu),

c) obvyklá cena, tj. cena, která by byla dosažena při prodeji stejné,

popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném 

místě (pojištění na obvyklou cenu).

3) Pojistnou Částku stanoví pojistník tak, aby odpovídala pojistné hodnotě 

pojištěné věci v době uzavřeni pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak,

Článek 22 Podpojiitění

33 le-li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší než pojistná 

hodnota pojištěné věd, má pojistitel právo snížit plněni ve stejném poměru, 

v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěné věci

2) Ustanovení odst. l)  neplatí, odpovídáU4i v době sjednání pojištění pojistná 

částka pojistné hodnotě věd a pojistnik neporušil povinnost oznámit pojistiteli 

zvýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí alespoň o 10 %  nebo 

jí odpovídající povinnost uloženou mu ve smlouvě.

Článek 23 Lim it pojistného plním

1) Limit pojistného plnění se stanoví jako horní hranice pojistného plnění 

v případě, kdy:

a) nelze v době sjednání pojištění určit pojistnou hodnotu („pojištěni na první 

riziko"),

b) se pojištění vědomě sjednává pouze na část ¡máme pojistné hodnoty věd bez 

stanoveni pojistné částky („zlomkové pojištění*)

<3 se limit pojistného plnění sjednává v rámci stanovené pojistné částky; 

pro tyto případy platí povinnost pojistníb stanovit pojistnou částku ve výši 

odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci v době uzavření pojistné 

smlouvy, povinnost omámit pojistiteli zvýšení pojistné hodnoty alespoň 

o l0 % ,  případně jí odpovídajíd povinnost uložená ve smlouvě, a oprávnění 

pojistitele uplatnit podpojlštění v případě porušení výše uvedených 

povinnosti

2) Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události maximálně 

do výše sjednaného Limitu pojistného plnění. Na úhradu všech pojistných 

událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné 

plněni v souhrnu maximálně do výše sjednaného limitu pojistného plněni

je li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel 

na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění

pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného limitu pojistného 

plnění.

3) Byb-lt v průběhu trvání pojistného roku v důsledku vzniku pojistné událostí 

čerpáno z limitu pojistného plnění, může sl pojistník na základě dohody 

s pojistitelem pro zbytek pojistného roku obnovit limit pojistného plnění 

do původní výše za dodatečné pojistné.

Článek 2 *  Pojištění souboru věd

Bylo-li sjednáno pojištění souboru věcí (dále jen „soubor"), vztahuje se pojištění 

na všechny věci, které k souboru náleží pří vzniku pojistné události. Ujednání

0 pojistné část» nebo limitu pojistného plnění, pojistné hodnotě, podpojlštění 

nebo přepojíš těm. se vztahují na celý soubor. Vztah ujeli se pojištění na několik 

souborů, určí se pojistná Částka nebo limit pojistného plnění pro každý soubor 

samostatně. Veškerá ujednání týkající se pojištění souboru platí obdobně

1 pro pojištění hromadné věcí.

ČÁST 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 2S Výklad pojmů

1) Časovou cenou je cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přehlíží 

ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci 

opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

2) Hromadnou věd je soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, 

považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení

3) Nahodilou událostí je událost, která je možná a u které není jisté, zda v době 

trváni pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.

4) Novou cenou je cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící 

ke stejnému účelu, znovu pořídit v  daném čase a na daném místě jako věc novou,

5) Obvyklou cenou je cena, která by byla dosažena při prodeji stejné,

popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném místě.

6) Pojistníkem je osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu.

7) Pojistnou dobou je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.

8) Pojistnou událostí je nahodilá událost krytá pojištěním.

9) Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události

10) Pojistným obdobím je období dohodnuté ve smlouvě, za které se platí 

pojistné. První pojistné období začíná počátkem pojištěni jsou-U pojistná 

období určena v měsídch nebo letech, začíná další pojistné období dnem, 

který se svým číselným označením shoduje se dnem počátku prvního pojištěni 

sjednaného smlouvou. Není-li takový den v příslušném měsíci, připadne počátek 

pojistného období na poslední den takového měsíce. Pojistné období končí 

uplynutím dne, který předchází dni počátku následujícího pojistného období

lD  Pojistným rizikem  je míra pravděpodobností vzniku pojistné události 

vyvolané pojistným nebezpečím. Pojistné riziko se zvýši směnili se okolnosti, 

které byly uvedeny ve smlouvě nebo na které se pojistitel tázal při jednání 

o uzavření nebo změně smlouvy pro potřebu ohodnocení pojistného rizika, 

tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistné události z výáovně 

ujednaného pojistného nebezpečí.



12} Pojistným rokem je doba 12 měsíců. První pojistný rok začíná dnem počátku 

prvního pojištěni sjednaného smlouvou. Další pojistný rok začíná dnem, který 

se svým číselným označením shoduje se dnem počátku prvního pojistného 

roku. NenUi takový den v příslušném měsíci, připadne počátek pojistného 

roku na poslední den takového měsíce. Pojistný rok končí uplynutím dne, který 

předchází dni počátku následujícího pojistného roku.

13) Pojištěným je osoba, na jejíž majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu 

pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

14) Soubor věcí tvoří jednotlivé věci, které mají stejný nebo podobný charakter 

nebo jsou určeny ke stejnému účelu.

15) Škodnou událostí je událost, která by mohla být důvodem vzniku práva 

na pojistné plnění

16) Škodovým pojištěním je pojištění, jehož účelem je vyrovnat v ujednaném 

rozsahu úbytek majetku pojištěného vzniklý v důsledku pojistné události

17) Účastníkem pojištění jsou pojistitel a pojístník jakožto smluvní strany 

a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištěni vzniklo právo nebo 

povinnost.

18) Událostmi, které vznikly v důsledku působení jaderné energie, se rozumí 

událostí vzniklé:

a) z ionizujícího zářeni nebo kontaminacemi radioaktivitou z jaderného paliva 

nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,

b) z radioaktivních, toxických nebo jinak riskantních anebo kontaminujících 

vlastností nukleárního zařízeni, reaktoru nebo nukleární montáže

nebo nukleárního komponentu,

c) z působení zbraně využívající atomové nebo nukleární Štěpení, syntézu 

nebo jinou podobnou reakcí, radioaktivní síly nebo materiály.

19) Újmou způsobenou úmyslně je újma, která byla způsobena úmyslným 

konáním nebo úmyslným opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit 

Škodlivý následek a chtěl jej způsobit, anebo věděl, že škodlivý následek může 

způsobit, a pro případ, že jej způsobí, byl s tím srozuměn.

20) Věd se rozumí věc hmotná.
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1) Pojištění se vztahuje na prkením předpisem stanovenou povinnost 

pojištěného poskytovatele zdravotních služeb (dále jen „pojištěný*) nahradit 

nemajetkowu újmu r>ebo škodu (újmu rva jmění) uvedenou v dalších odstavcích 

tohoto flinku, za předpokladu, že byla způsobena jutému:

a) poskytováním zdnwofcnich služeb v rozsahu oprávněni k poskytování 

zdravotních služeb uvedeného v pojistné smlouvě a při poskytnuti první 

pomočit nad rámec tohoto oprávnění (dále jen „profesní odpovědnost")

a pokud je to výslovně uvedeno v pojistné smlouvě, také:

b) v souvislosti s poskytoránCm «Jravotnich služeb podle písm, a), nikoli však 

vlastním poskytováním zdravotních služeb (dále jen „obecná odpovědnost*). 

Fbjištění obecné odpovědnosti se vztahuje zejména na povinnost nahradit 

újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání 

nemovitosti sloužící k výkonu čim osti, pro kterou je pojistnou smlouvou 

sjednáno pojištění.

c) vadou výrobku (dále jen »odpovědnost  za výrobek”).

2) V  případě újmy na E vo ti nebo zdrávi člověka poskytne pojistitel náhradu;

a) nemajetkové újmy způsobené zásahem do práva poškozeného na ochranu jeho 

zdrávi (nap?, bolestné, ztížení společenského uptatnénO, 

iO duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému 

v  případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného, 

t) násl«k# finanční škody, která vznikla jako přímý důsledek újmy na žiw tě 

nebo zdraví člověka, pokud se na takovou újmu vztahuje pojištění sjednané 

m  základě těchto pojistných podmínek (např. ztráta na výdělku, ušlý zisk, 

náklady léčení, náidady pohřbu),

3) V případě újmy na hmotné věcí (dále jen jtktD  poskytne pojistitel náhradu:

a) škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,

b) následné finanční škody, která vznikla vlastníkovi věci nebo osobě oprávněné 

užívající věc na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené

v písm, a), pokud se na škodu na takové věci vztahuje pojištění sjednané 

na základě těchto pojistných podmínek (např. ušlý risk, náklady na likvidací 

zničené véci, půjčovné za náhradní stroj).

Článek $  Územní platnost pojU těni.... .......................... ................. 3

Článek 7 Hákbdy právrá ochrany.............. ................................. . 4

Článek8 Plnění p o ju t it o U . ................. ............ .................... . %

LianeK9 in o m a z a e s pop  ste r *  ...... ......................... ................ . o

Článek 10 Výkladpo^nů - ....... . ....... . .......... ............. . k

4) V případě ujmy na živém zvířeti (dále jen „m ře ") poskytne pojistitel 

náhradu:

a) škody způsobené usmrcením ztrátou nebo zraněním zvířete,

b) následné finanční škody která vznikla vlastníkovi zvířete nebo osobě 

oprávněně užívající zvíře na základě smlouvy jako přímý důsledek škody 

uvedené v písm, a), pokud se na škodu na zvřeti vztahuje pojištění 

sjednané na základě těchto pojistných pocknínek (rayjř ušlý zisk); účelně 

vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete se hradí tomu, 

kdo jevyruiožiL

5) Pojištění se vztahuje i  na povnm at pojištěného poskytnout

a) náhradu nákladů na hrazené služby vynáofených zdravotní pojišťovnou,

b) regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského 

pojištění v souvislosti »vznikem  nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku újmy na zdraví nebo žiyotě člověka, 

na kterou se vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek. 

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jáko náhrada úýny a platí 

pro ně přiměřeně podmínky pojištění odpovědnosti za újmu

6) U jištění se vztahuje také na náhradu nákladů nutných k právní ochraně 

pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu újmy, pokud se r»a n i vztahuje 

pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek, a to v rozsahu 

vyplývajícím z čL 7.

Článek 2 Výluky z pojištění

l)  Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:

a) úmyslné (včetně svévcie nebo škodolibosti);

b) v souvislosti s činností pojištěného, kterou vykonává neoprávněně;

Ů v důsledku porušení právní povinnosti nebo jiné právní skutečnosti, o kterých 

pojištěný v době uzavření pojistné sm bw y věděl nebo s přihlédnutím 

ke všem okolnostem mohl vědět;

d) přenosem viru HIV;

e) zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin 

Pojištění odpovědnosti za výrobek (je-li sjednáno) se však vztahuje



m povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou zavlečením nakažlivé 

choroby lidi nebo zvířat v důsledku pozřeni závadných potravin, krmtv nebo 

nápojů vyrobených nebo dodaných pojištěným (např. salmonelóza, listertóza);

f) zářením všeho druhu, nedošlo-li k náhlé a nahodilé poruše ochranného 

zařízení u přístroje sloužícího k vyšetřování nebo Léčení,

g) fcrmaldebydem, azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest, umělým 

minerálním vláknem nebo toxickou plísní;

h) genetickým poškozením ^kéhakoli původů, genetickými změnami organismu 

nebo geneticky modifikovanými organismy;

0  v souvislosti s činností, při které právní předpis stanoví, že pojištění vznikne 

bez uzavření pojistné smlouvy na základě jiných skutečností,

j) v souvislosti s činností, při které právní předpis ukládá povinnost uzavřít 

pojištění odpovědnosti za škodu (újmu), nejde4í o poslcytwání zdravotních 

služeb;

k) dotčením práva na ochranu osobnosti člověka nebo právní osobnosti 

právnické osoby. Pojištění se však vztahuje na povinnost pojištěného 

nahradit újmu způsobenou dotčením práva na ochranu života nebo zdraví 

v rozsahu Č i 1, jehož příčinou nebyl zásah do jiného práva na ochranu 

osobnosti (napf. omezení osobní svobody, zásah do cti nebo důstojnosti);

1} porušením povinnosti mlčenlivosti;

m) prodlením se splněním smluvní povinnosti,

n) na véd nebo zvířeti, které po jištěný užívá neoprávněně,

o) znečištěním životního prostředí, pokud újmu nezpůsobila náhlá a nahodilá 

porucha ochranného zařízení;

p) výkonem funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního nebo 

kontrolního orgánu právnické osoby,

q) osobou s nebezpečnými vlastnostmi, které se pojištěný vědomě ujal tak, 

že jí bez její nutné potřeby poskytl útulek nebo jí svěřil určitou činnost

2) ftrjištěm profesní odpovědnosti se dále nevztáhli}* na povinnost pojištěného

nahradit úýnu způsobenou;

a) výkonem plastické nebo kosmetické chirurgie pouze pro estetické účely,

b) fim o stí krevní banky,

<3 lékařským a biologickým  výzkumem včetné klinického hodnocení léčiv 

a zdravotnických prostředků,

d) pří ověřování poznatků nebo postupu na živém člověku použitím metod 

dosud nezavedených v klinické praxi

e) poskytováním zdw otních služeb, pro které pojištěný nebo osoby pro něj 

činné nemají kvalifikaci ve smyslu příslušných právních předpisu, tato výluka 

se však neuplatní, pokud byla újma způsobena při poskytování první pomoci 

pojištěným.

3) U jištění obecné odpowMrwsti se dále nevztáhle na pmrinnost pojištěného

nahradit újmu způsobenou;

a) v souvislosti s vlastnictvím nebo prowzem motorovýrfi vozidel (včetně 

motorových vozidel sloužících jako sanitky, motorové invalidní vozíky, 

pracovní stroje apodj, drážních vozidel, vzdbšnýchdapravnchprostřethoů 

(vfrině bezpilotních systémů), plavidel, jakož i  letišť, ploch určených

ke vzletům a přistáním sportovních létajících zařízeni přístavu a přístavišť, 

drah nebo lanovek, a to všeho druhu a bez ohledu na to, jestli se na povinnost 

pojištěného nahradit újmu vztahuje povinné pojištěni

b) z vlastnictví nebo provozování skládek rvebo úložišť odpadů včetné likvidace 

odpadů,

Ú dodavatelem nebo distributorem elektřiny, plynu, vody nebo tepla 

přerušením, omezením nebo koUsáotm jejich dodávek (včetné přepěti 

přetlaku apodj;

d) působením  m agnetických nebo elektrom agnetických p o li

e) v souvislostí s nakládáním se střelivem, pyrotechnikou, výbušninam i 

Stlačeným i nebo zkapalněnými plyny, nebezpečnými chemickými látkami 

nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady.

4) Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištěni se nevztahuje 

na povinnost;

a) nahradit újmu způsobenou na movité věn nebo zvířeb, které pojištěný 

převzal ra účelem provedení objednané Činnosti 

h) nahradit újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný 

oprávněně užívá 

d  poskytnout

i) náhradí nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou, 

vO regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislostí se vznikem 

nároku na dávku nemocenského pojištěni 

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemocí 

z povoláni které utrpěl zaměstnanec pojištěného,

d) nahradit újmu způsobenou unělým přerušením těhotenství jedtá-U 

se o zdravotní výkon neposkytovaný na základě zdravotního pojištěni 

tm, výkon za přímou finanční úhradu.

5) R ijlstitel neposkytne plnění za;

a) újmu, jestliže pojištěný převzal povinnost k její náhradě v rozsahu širším, 

než který vyplývá z právního předpisu, včetné případů, kdy pojištěný nemůže 

uplatnit námitku promlčení z toho důvodu, že sjedná delší promlčecí ihůtu, 

než která vyplývá z práwíího předpisu, nebo se námitky promlčení vzdat

b) prára z vadného plnění (vady, záruky) a náklady spojené s uplatněním těchto 

práv,

<3 způsobenou ekologickou újmu a náklady a pcwinnosti s ru související včetné 

preventivních,

d) pokuty, penále čí jiné sm luw ií správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, 

které mají represí vn i exemplární nebo preventiwu charakter, bez ohledu 

na to, komu byly uloženy,

e) náhradu nemajetkcvé újmy v jiných případech, než jsou uvedeny v Č L1

odsti 2),

f5 náhradu újmy nebo práva, které byly přiznány soudem ve Spojených státech 

¡rnerickýcb nebo Kanadě nebo přiznanou ra základě práva Spojených států 

amerických nebo kanady

6) Pojistitel neuhradí újmu (s výjimkou újmy na zdraví a na Kvótě), jejíž náhradu 

je pojištěný povinen poskytnout

a) svému manželovi registrwanému partnerovi sourozenci příbuzným v řadě 

přímé nebo osobám, které 5 ním žijí ve společné domácnosti,

b) svým společníkům nebo jejích manželům, registrovaným partnerům, 

sourozencům nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí 

se společníkem ve společné domácnosti

<3 právnické osobě, se kterou je majetkově propojen.

7) Další výtoky vzt^uijírí se k pojištění odpwědnosti za výrobek jsou uvedeny

v & l

S ) Ka pojištění se mohou vztahovat ještě další výluky uvedené v pojistné 

smlouvě, jiných ustanoveních těchto pojistných podmínek, jiných pojistných 

podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění nebo vyplývající z právních

předpisů.

článek 3 DolH  výluky z poji& ifriM lpovtdhofH  za výrobek

1} Pojištění odpcvědrwsti za výrobek se vedle výluk vyplývajících z &. 2 

nevztahuje na újmu způsobenou výrobkem:

a) který nebyl dostatečně testován podle uznávaných pravidel vědy a techniky 

nebo způsobem stanoveným právním předpisem,

b) který pojištěný získal za podmínek, které mu brání uplatnit právo na náhradu 

újmy vůči jinému odpovědnému subjektuv souladu s právními předpisy,

0  který je z techntdkébo hlediska bez vady, áe  nedosahuje avizovaných nebo 

dohodnutých funkčních parametrů,





»

C U M 7  NáJdadypriím í ochrany

1) Fbkud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené mu v souvislosti 

s® vznikem škodné události pojistnou srréouvou, pojistnými pwknfokami

a právními předpisy, je pojistitel povinen uhodit účetně vynáožené náklady;

a) řízení o náhradě újmy před příslušným orgánem, pokud byto ntfné ke zjištění 

povinnosti pojištěného k nilradě újmy nebo její výš* v souvislosti

se škodnou událostí, a náklady právního »stoupení pojištěného v touto 

řízení, a to ve všech stupních,

b) ru obhajobu v trestním Uzení Cv přípravném řízení i  v řízení před soudem 

ve všech stupních) vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou 

událostí, pokud se k tomu písemné zavázal,

d  mímo5Oudn0 Hi prt^ednávání ri^oku poškozeného na náhradu úýny, pokud 

se ktomu písemně zavázat

2) Náklady právního zastoupení a obhajoby podle odst 1), které přesahují 

mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými 

právními předpisy, pojistitel uhradí pouze v případě. Je se k tomu písemně 

zavázal

3) Pojistitel nehradí náklady podle odst, 1), jestliže byl pojištěný v souvislosti 

se škodnou událostí uznán vinným úmyslným trestným činem Pokud

již pojistitel tyto náklady uhradil má proti pojištěnému právo na vrácení 

vyplač« né Částky

C U M  8 Plnění pojistitel*

D  Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedhé pojistné události maxunáně 

do výše lim itu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě Na úhradu 

všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne 

pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše lim itu pojistného plním  

sjednaného v pojistné snicmvě

2) Pro specifický rozsah pojištění (zejméra připojištění) lze v rámci lim itu 

pojistného plnění sjednat zvláštní lurát pojistného plnění (dáte jen .¿ublimU"). 

P ě stite l poskytne pojistné plnění z jedné pojbtné události nastaté

m specifického rozsahu pojištění maximálně do výše přídušného sufoHnétu.

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění 

během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu 

maximálně do výše příslušného sublimitu.

3) Výše úhrady nákladů právní ochrany podle č i 7 spolu s poskytnutým 

pojistným plněním z jedné pojistné událostí může dosáhnout maximálně výše 

lim itu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě, resp. výše subhmttu 

sjednaného pro příslušný specifický rozsah pojištění, pokud pojistná událost 

nastala výlučně z takového specifického rozsahu pojištění

4) Limit prýistného plnění a subUmíty, zahrnující i  úhradu nákladů právní 

ochrany podle &. 7, zvolil pajistbk po zvážení 2 s vědom ín všech rizik spojených 

s činností nebo vztahem, pro které je pojištění sjednána

5) 2a újmu způsobenou na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, 

historické ne bo sběratelské hodnoty (např. obrazy, sochy; sbírky známek), 

penězích, směnkách, cenných papírech, zaknihovaných cenných papírech

a ceninách je pojistitel povinen poskytnout pojistné plném z jedné pojistné 

události za všechny takové věd nejvýše do celkové částky 5 0 0  0 0 0  Kč

6) )e-U šetření pojistitele závislé na výsledku řízení před orgánem veřejné moci 

(zejména občanskoprávního nebo trestního soudního řízení, přestupkověho 

nebo jiného správního řízení) nebo rozhodčt»o řízení, nemůže být bez r>ěj 

ukončena Pojistitel v takovém případě není do doby, kdy je mu doručeno 

pravomocné rozhodnutí tohoto orgánu, v prodlení s poskytnutím pojistného 

plnění jrri zálohy na pojistné plněni

T) Pokud se k }*bié pojistné události vztahuje více spoluúčastí, odečte

se od celkové výše pojistného plném pouze ta spoluúčast, která je z nich nejvyšši

Č U M  9 Trváni a zánik pojUtlní

1) Není4i v pojistné smtowé ujednáno jinak, sjednává se pojištění na jeden 

pojistný rok,

2) Pbkračuje-H v poskytováni zdravotních služeb po úmrtí pojištěného

jiná fyzická nebo právnická osoba za splnění podmínek zákona o zťbwotntch 

službách, vstupuje do pojištění na místo zemřelého pojištěného dbem jeho úmrtí 

tato osoba, a to až do dne zániku oprávněni k poskytwání zdravotních služeb 

zemřelého pojištěného d e  zákona o zdravotních službách.

Podmínkou vstupu teto osoby do pojištění na místo zemřelého pojištěného 

však je, že tato osoba oznámí písemně pojistiteli do 1 měsíce od úmrtí 

pojištěného pokračování v poskytováni zdravotních služeb 

Tato osoba je dále povinna do 15 dnů ode dne, kdy obdržela osvědčení o splněni 

podmínek pro pokračování v poskytování zdnerotnícb služeb, doručit kopii 

tohoto osvědčení pojistiteli

Č U M  10 Výklad pojmu

1) M otorovým vorldtom se rozumí rrekoiepvé vozidLo poháněné dastním

motorem • včetně motorovýdt vozidel sloužících jako pracovní stroje (např, bagr, 

autojefáb, rolba, pásový nebo kótový finišer), elektrovozidel, motorových 

invalidních vozíků, vozítek segway a pod,, bez ohledu na ta  jestli je takové 

vozidlo určena k provozu na pozemních komunikacích a jestli nu  byb přidělena 

registrační značka (státní poznávací zaa&a).

2) Objednanou Činností se rozumí zejména zpracování, oprava, úprava, prodej, 

úschova, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci

3) Odpovědností za upnu se rozumí z právních předpisů vyplývající povinnost

nahradit újmu.

4) Odiramnýrai^dizemm se rozurni zcizen í sloužící k ochraně před škcxtxvým 

působením Útek na životní prostředí Náhlou a nahodilou poruchou ochranného 

zařízení se nozwní náhli a nahodilá porucha způsobeni vnftírri závadou zařízení, 

kterou pojištěný nemohl předpoklidit ani při řádné péči

5) Osobami žijícím i ve společné domácnosti se rozumí fyzické osoby, které 

spolu trvale žiji a společně uhrazují náklady na své potřeby,

6) Poškozením věd se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možné 

odstranit ekonomicky účelnou opravou, nebo změna stavu věci, kterou 

objektivně nelze odstranit ekonomicky účelnou opravou, přesto však je věc

použitelná k původnímu účelu,

7) Právnickou osobou, se kterou je pojištěný majetkově propojen.«  tozumt 

a) pr&midá osoba ve které má poctěný větší než SG %  majetkovou účast, 

h) právnická osoba, která má v pojištěném větší než 5 0 %  majetkovou účast,

t) právnická osoba, ve které má větší než 50%  majetkovou účast subjekt, který 

má větší než 50%  majetkovou účast zároveň v pojištěném.

B) Spote&tfecfn se rozumí společník obchodní společnosti, který je zapsán 

v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku.

3) Užíváním véd se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své dispozici 

a může využívat její užitné vlastnosti, a to i  formou braní jejích plodů a užitků 

(požívání věcí)

10) Vadou výrobku se rozumí stav, kdy výrobek nevykazuje stanovené, avizované 

nebo dohodnuté vlastnosti; v ostatních případech vlastnosti, které lze od něj 

rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, zejména k předpokládanému



účeíu, jemuž má v y ro b í sloužit, jakož i  s M Hédnutíro k době, kdy byi výrobek 

uveden na trk

U )  VicC se rozumí věc hm otni Ujednání vzldnijírí se na věci se na zvíře použijí 

obdobní, a to v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze

12) Výrobkem se rozumí hmotná movitá víc, která byla vyrobena, vytěžena, 

vypěstována nebo jinak získána a je určena k uvedení na trh za účelem prodeje, 

nájmu nebo jiného použiti, bez ohledu na stupeň jej#» zpracování, a to i  tehdy, 

M i  součástí nebo příslukíostvím  jiné movité nebo nemovité věci Za výrobek 

$e považuje také ovladatelná přírodní síla, která je určena k uvedení na trh, 

například elektřina.

13) Vzdušným dopravním prostředkem se rozumí leta&o, horkovzdušný balón, 

vzducholodi nebo jiné zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře,

14) 2»ečtttěnfrn životního prostředí se rozumí poškození životního 

prostředí Či jeho stolek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových 

a podzemních vod, živých organismů -  flóry a fauny). Za újmu způsobenou 

znečištěním životního prostředí se považuje i  následná újma, která vznikla

v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat 

v důsledku kontaminace vod, zničení rostlin v důsledků kontaminace půdy, 

ušlý zisk). Kontaminací se rozumí zamoření, znečištění Či jiné zhoršení jakosti, 

bonity nebo kvality jednotlivých štoček životního prostředí

15) Zm isnim  v id  se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možně 

odstranit ekonomicky účelnou opravou a pro kterou věc již neíce dále používat 

k původrtmu účelu.

16) Ztrátou věd  se rozumí stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli 

možnost s věcí nakládat.

5 Vm-155 (01/20143
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/ £ y  2. Č ÍM  SE 
t» /  POJIŠTĚNÍ Ř ÍD Í

Pojistná smlouva se řídí českým právem. Pojištění se řídí zákonem číslo 83/2012 5b,, občanským zákoníkem (dáLe jen občanský zákoník), 
pojistnou smlouvou a všeobecnými a zvláštními pojistnými podmínkami uvedenými v pojistné smlouvě. Pojistné podmínky jsou součásti 
pojistné smlouvy. Pokud jste pojistné podmínky obdržel/a v elektronické podobě (na CD) a tato forma Vám nevyhovuje, můžete o jejich 
tištěnou verzi požádat v kterémkoliv obchodním místě Kooperativy. Pojistné podmínky jsou Vám rovněž k dispozici na www.koop.cz.

0 3. KDY POJIŠTĚNÍ VZNIKÁ
A KDY A JAK ZANIKÁ

Pojištění vzniká v okamžiku určeném datem a Časem, který je uvedený ve smlouvě jako počátek pojištěni Není-Li uveden přesný čas 
počátku pojištění, vzniká pojištění dnem uvedeným v pojistné smLouvě; není4i v pojistné smlouvě tento den uveden, vzniká pojištění dnem 
následujícím po dní uzavření pojistné smlouvy. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou.
Pojištěni může zaniknout z důvodů, jejichž přehled je uveden v tomto článku a dále v Článcích 4  a 5 níže a které jsou dále podrobně 
popsány v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách a v občanském zákoníku.
Hlavními důvody zániku pojištění jsou:
► uplynutí pojistné doby;
► zánik pojistného zájmu či pojistného nebezpečí;
► zánik pojištěné právnické osoby bez právního nástupce;
► oznámení změny vlastnictví pojištěné věcí.
Pojištěni může rovněž zaniknout jako následek prodlení s placením pojistného. V takovém případě Vám zašleme upomínku, ve které 
určíme dodatečnou Lhůtu k zaplacení dlužného pojistného. Není-li pojistné zaplaceno ani v této dodatečné Lhůtě, pojištění bez dalšího 
zanikne. Tuto lhůrtu je možné dohodou před jejím uplynutím prodloužit.

http://www.koop.cz
http://www.koop.cz
http://www.koop.cz
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Ql. 4. V JAKÝCH PŘÍPADECH 
V  MŮŽETE POJIŠTĚNÍ VYPOVĚDĚT

Pojištění je možné 
vypovědět

*  do dvou měsků ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby;
► k poslednímu dni každého pojistného období, jde-li o pojištění s běžným pojistným; tato výpověď musí být 

druhé straně doručena nejméně Šest týdnů před koncem pojistného období, v opačném případě pojištění 
zanikne až ke konci pojistného období, pro které byla tato  šestitýdenní výpovědní doba dodržena;

► do tř í měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné událostí pojišťovně; pojištění zamkne uplynutím měsíční 
výpovědní doby.

Pojišťovna může dále pojištění vypovědět bez výpovědní doby v případě, že Vy nebo pojištěný porušíte svou povinnost oznámit nám zvýšení 
pojistného rizika.

5. KDY MŮŽETE OD POJISTNÉ SMLOUVY 
ODSTOUPIT

Odstoupit
můžete,

pokud bychom nepravdivě či neúplně zodpověděli Vaše písemné dotazy v souvislosti $ uzavíráním pojistné 
smlouvy Či dohody o její změně nebo Vás neupozornili na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a Vašimi 
požadavky. V těchto případech můžete od smlouvy odstoupit do dvou měsíců ode dne, kdy jste se o porušení 
povinností dozvěděl či se o něm muset dozvědět.

Od pojistné smlouvy uzavřené mimo naše obchodní prostory můžete odstoupit, pokud jste smlouvu sjednal jako spotřebitel, a to ve 
lhůtě 14 dnů od jejího uzavření.

Pojišťovna může od pojistné smlouvy či dohody o její změně odstoupit, pokud jste Vy nebo pojištěný zodpověděl nepravdivě či 
neúplně naše písemné dotazy v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy či dohody o její změně, pokud bychom při pravdivém 
a úplném zodpovězení takových dotazů pojistnou smlouvu či dohodu o její změně neuzavřeli Odstoupení Vám musíme doručit 
nej později do dvou měsíců ode dne, kdy jsme se dozvěděli o porušeni povinností či se o něm museli dozvědět.

Odstoupením se pojistná smlouva či dohoda o její změně od počátku ruší a strany si musí vrátit veškerá poskytnutá plněni Pokud jsme od 
pojistné smlouvy či dohody o její změně odstoupili my, máme právo započíst si náklady spojené se vznikem a správou pojištění

§ 6. KDY A JAKÝM ZPŮSOBEM 
PLATÍTE POJISTNÉ

Pojistné se sjednává jako běžné nebo jednorázové. SěŽné pojistné se platí pravidelně za jednotlivá pojistná období zpravidla po celou dobu 
trvání pojištěni s tím, Že délka pojistného období je dohodnuta v pojistné smlouvě, jednorázové pojistné se platí za celou dobu, na kterou 
bylo pojištění sjednáno. Výše pojistného je vždy uvedena v pojistné smlouvě a jeho splatnost ve všeobecných pojistných podmínkách; 
u běžného pojistného je pak vždy uvedena výše pojistného za jedno pojistné období.
Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem -  SINK), poštovní poukázkou, 
prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, s nimiž máme uzavřenou dohodu o tomto způsobu placení pojistného 
(jejich seznam zveřejňujeme na svých webových stránkách wsvw.koop.cz), není-ll pojistnou smlouvou některý způsob vyloučen.

i
á k

¡f,m 7. JAK NAHLÁSIT 
!” ! POJISTNOU UDÁLOST
Pojistnou událost je třeba pojistiteli oznámit bez zbytečného odkladu na některý z níže uvedených kontaktů: 
Na kterémkoliv našem obchodním místě.
► NA INPOLINCE 2ř B 41105105
► PÍSEMNĚ NA ADRESU.

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vierma Insurance Group 
Centrum zákaznické podpory 
Brněnská 634 
664 42 Modříce

*  P R O S T Ř E D N IC T V ÍM  www-kooo.cz



8. JAK URČUJEME VÝŠI POJISTNÉHO 
A NA CO SE POJIŠTĚNÍ NEVZTAHUJE

PLNĚNÍ

Výše pojistného plnění se odvíjí od sjednané horní hraníce plnění, tj. od limitu pojistného plnění nebo pojistné částky. Horní hranice plnění 
je uvedena v pojistné smlouvě. Pro některé specifické případy je tato  hraníce uvedena v příslušných pojistných podmínkách. Je-Li pojištění 
sjednáno jako Škodové, nemůže pojistné plnění zároveň přesáhnout úbytek majetku, který vznikl v důsledku pojistné udáLosti

Vztahuje se pojištěni na všechno?
Přestože pojištění poskytuje široký rozsah krytí, existuji případy_, na 
které se pojištění nevztahuje, tzv, výfuky z pojištěni V ýčet výlu k  je  
uveden v příslušných p o jistn ý c h  p o d m ín k á ch t které s i p ro sím  
pečlivě p ro stu d u jte .

9. JAK NAKLÁDÁME 
S V AŠIM I OSOBNÍM I ÚDAJI

Jaké osobní údaje 
zpracováváme

K jakému účelu 
a jak dLouho 
osobní údaje 
zpracováváme

Obchodní sděleni

Předáváni 
osobních údajú

Monitoring
telefonické
komunikace

Vaše práva 
v souvislostí 
s osobními údaji

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákona nebo s Vaším souhlasem. Zpracováváme osobní 
údaje, které nám poskytnete v rámci jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo její změně a pří plnění práv 
a povinnosti z pojistné smlouvy. Osobní údaje zpracováváme v rozsahu jména a příjmení, adresy, rodného 
čísla Či data narození, údajů o Vašem zdravotním stavu, popř. dalších osobních údajů nezbytných pro plnění 
pojistné smlouvy. V některých případech (zejména skupinové pojistné smlouvy) zpracováváme rovněž osobní 
údaje, které nám oprávněně, resp. na základě Vašeho souhlasu, předal jiný správce (např. zaměstnavatel).

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výkonu pojišťovací činností, zejména výkonu práv a povinností 
z pojistné smlouvy, správy pojištěni, řešení pojistných událostí a plnění požadavků dozorových a jiných 
státních orgánů. Citlivé údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném 
pro ohodnocení pojistného rizika nebo pří likvidací pojistné události na základě zvláštního souhlasu, který 
nám udělujete při podpisu pojistné smlouvy, zdravotního dotazníku nebo hlášení pojistné události 
Poskytnutí osobních údajů je ve všech případech dobrovolné, avšak nutné k tomu, aby pojistná smlouva 
mohla být uzavřena, resp. k tomu, aby pojistná událost mohla být řádně prošetřena a aby na zákLadě výsledků 
tohoto šetřeni mohlo být vyplaceno pojistné plnění.
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání práv a povinností z pojistné smlouvy, resp. po delší dobu, 
pokud je to nezbytné podle příslušných právních předpisů.

Vaše osobní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace, rovněž používáme, abychom Vás mohli 
Informovat o našich nových produktech nebo službách. Za účelem nabídky služeb či jiných obchodních 
sdělení můžeme Vaše osobní údaje předat rovněž osobám patřícím do skupiny Vlenna Insurance Group 
a Finanční skupiny České spořitelny, a.s.
Můžete nám však kdykoliv sdělit, že si nepřejete být za tím to účelem oslovováni, a my Vale osobní údaje 
vymažeme z databáze používané pro marketingové účely

Osobní údaje zpracováváme sami nebo prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Ve všech případech přísně dbáme 
na to, aby byly zachovány všechny povinnosti, které správci a zpracovatelům plynou ze zákona o ochraně osobních 
údajů, a aby byl subjekt údajů chráněn před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.
Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny rovněž třetím  osobám v souladu $ právními předpisy upravujícími 
ochranu osobních údajů a pojišťovnictví, zejména České asociaci pojišťoven a dalším zpracovatelům, kteří 
nám poskytují služby v souvislosti s plněním zákonných a smluvních práv a povinnosti (např. poskytovatelům 
asistenčních nebo externích likvidačních služeb).

V souvislosti s výkonem pojišťovací činnosti a dalších anností vymezených zákonem o pojišťovnictví 
můžeme nahrávat příchozí i odchází telefonní hovory na zvukový záznam a tento záznam použít. Stejně 
mohou postupovat poskytovatelé asistenčních služeb. Záznam hovoru může být využit za účelem ochrany 
práv vyplývajících z pojistné smlouvy, zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním čí jiném řízení, 
jehož účastníky jsme my, poskytovatel služeb, Vy nebo některý Z pojištěných.

V případě, že máte zájem o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o Vaší osobě zpracovávány, 
kontaktujte nás prosím na adrese pro doručování uvedené v článku 1 výše.
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou s ohledem na ůčeL jejich zpracováni nepřesné, 
můžete se na nás obrátit se žádostí o vysvětlení nebo se žádostí o odstranění tohoto stavu (např. blokování, 
provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů). Vaši Žádost budeme bezodkladně řešit. Se svou žádostí 
se můžete rovněž obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů $e sídlem Pplk. Sochora 27,170 00  Praha 7.
Podrobné aktuální informace týkající se ochrany osobních údajů najdete na našich webových stránkách www.koop.cz.

http://www.koop.cz


Informace pro zájemce o pojištění

10. JAK A KAM MŮŽETE 
”  PODAT STÍŽNOST

Co kdyš nejsem spokojen?
užbami spokojeniř můžete podat písemně či 
>li naše kontaktní místo, jejichž seznam je 
etových stránkách www.koop.cz.

Pro urychlení vyřízeni stížnosti vlak doporučujeme adresovat stížnost na adresu pro doručováni, případná na e-mailovou adresu 
uvedenou v článku 1 výle,
Pokud je stížnost podána ústně, je o ní pořizován záznam. Stížností vyřizujeme v co nejkratším termínu s tím, že její přijetí Vám vždy do 
deseti pracovních dnů potvrdíme a následně Vás písemně seznámíme s výsledkem šetření.
Se stížnostmi je rovněž možné se obracet na Českou národní banku, která plní funkcí dohledu v pojišfovnictvt 
Padáním stížností není dotčeno Vaše právo obrátit se na soud.

Vm-12Sl0lfe014)
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Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Generální ředitelství 
Pobřežní 665/21,186 00 Praha 8

P O V Ě Ř E N Í

Představenstvem Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, 
Pobřežní 665/21, PSČ: 186 00, 2apsané do obchodního rejstříku vedeného rejstříkovým soudem 
v Praze pod spisovou značkou B 1897 (dále jen „pojišťovna"), jednající předsedou představenstva 
Ing. Martinem Divišem, M BA  a členkou představenstva JUDr. Hanou MachaČovou je v souladu 
s interními předpisy a vzhledem k pracovnímu zařazení

p o v ě ř e n

pan: Mgr. Petr Bačovský

zaměstnanec pojišťovny, k právním úkonům nezbytným pro realizaci obchodní činnosti společnosti 
v rámci Úseku pojištění hospodářských rizik.

Zejména je pověřen k právním úkonům:

a) směřujícím ke vzniku, změně nebo zániku pojištění na základě pojistných smluv,
b) ve věci veřejných soutěží, vč. veřejných zakázek ve smyslu platných právních předpisů,
c) ve věci smluv o zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví.

Pověření se nevztahuje na nákup a prodej nemovitostí, uzavírání smluv o úvěrech a na vystavování 
nebo avalování směnek.

Tímto pověřením se vymezuje rozsah zmocnění výše jmenovaného při jednáních za pojišťovnu 
navenek.

V Praze dne 1.10.2012

členka představenstva

Kooperativa pojišťovna, a.s„ \  Pobřežní 565/21 \  Zapsaná u rejstříkového soudu v Praze \  i t  47116617S DIČ (DPH) CZ69900095S \  lflfo@ koop.ci \  Infotinfea 
Vienna Insunm c* Group /  186 DO Praha 8  /  spis. zn. B 1897, zákl kapitál 3 mlet Ki, /  DIČ (oslat ni) C247116617 /  www.koop.a: /  »  841105 105
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Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Generální ředitelství 
Pobřežní 665/21t 186 00 Praha 8

p o v ě ř e n !

Představenstvem Kooperativy pojišťovny, a,s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8t 
Pobřežní 665/21, PSČ: 186 00, zapsané do obchodního rejstříku vedeného rejstříkovým soudem 
v Praze pod spisovou značkou B 1897 (dále jen „pojišťovna**), jednající předsedou představenstva 
Ing. Martinem Divišem, M B A  a členkou představenstva ]UDr. Hanou Machačovou je v souladu 
s interními předpisy a vzhledem k pracovnímu zařazení

p o v ě ř e n

pan: Ing. KareL Kypta

zaměstnanec pojišťovny, k právním úkonům nezbytným pro realizaci obchodní činnosti společnosti 
v rámci Úseku pojištění hospodářských rizik.

Zejména je pověřen k právním úkonům:

a) směřujícím ke vzniku, změně nebo zániku pojištění na základě pojistných smluv,
b) ve věci veřejných soutěží, vč. veřejných zakázek ve smyslu platných právních předpisů,
c) ve věci smluv o zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví.

Pověření se nevztahuje na nákup a prodej nemovitostí, uzavírání smluv o úvěrech a na vystavování 
nebo avalování směnek.

Tímto pověřením se vymezuje rozsah zmocnění výše jmenovaného při jednáních za pojišťovnu 
navenek.

V Praze dne 1.10.2012

členka představenstva

Kooperativ* pojišťovna, « 5
Vienna Insurance Group •>

PoblWNI 665/21 
166 00 Pnha S ) Zapsaní u rejstříkového soudu v Praze 

spis. am, 01097, zákl kapitál: 3 mid, K í >Ič 47116617, DIČ (DPH) CZ6990009S5 
DIČ (ostatní) C247116617 >InřoJgJkoop.tz \  lrvfoltnka 
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