
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rámcová pojistná smlouva č. 5900021911  
 
 
 
 
 
 
 

Slavia pojišťovna a.s. 
se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: 110 00, Česká republika 

IČ: 601 97 501 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591 

zastoupená Mgr. Karlem Waisserem, předsedou představenstva a JUDr. Ivanou Zörklerovou, členkou 
představenstva 

(dále jen „pojistitel“) 
 

 
 
 

a 
 
 
 

Horská služba ČR, o.p.s. 
se sídlem Špindlerův Mlýn č.p. 260, PSČ: 543 51, Česká republika 

IČ: 274 67 759 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl O, vložka 113  

zastoupená Ing. Františkem Hadáčkem, ředitelem společnosti 
(dále jen „pojistník“) 

 
 
  

 
 
 
 

uzavírají 
 
 
 
 

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými 
podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek. 

 
 
 
 
 



   

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve prospěch zaměstnanců Horské služby ČR, o.p.s. a dobrovolných 
záchranářů Horské služby České republiky, z.s. 

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v přiloženém výpisu z obchodního 
rejstříku. 

3. Pro pojištění podle této pojistné smlouvy příslušně platí následující pojistné podmínky, které jsou nedílnou 
součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu: 

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění 06/2018 (dále jen „VPP CP“) 

Článek II. 
Podmínky pojištění 

 
1. Touto pojistnou smlouvou se pojišťují zaměstnanci a dobrovolní členové Horské služby ČR, o.p.s. a Horské 

služby České republiky, z.s. a jejich rodinní příslušníci, kteří cestují do zahraničí na krátkodobé pobyty. Pojistník 

je povinen pro evidenci pojistitele vést a zasílat seznam pojištěných osob v elektronické podobě. Pojistník je 

povinen seznam pojištěných zaslat před nástupem pojištěného na zahraniční cestu, včetně udání varianty 

pojištění a územního rozsahu (viz. odstavec 4. tohoto článku). 

2. Pojistník má povinnost seznámit každého pojištěného se zněním příslušných pojistných podmínek, předat jim 

kartičku cestovního pojištění pro každého pojištěného dle této pojistné smlouvy a zároveň příslušné VPP. 

3. Pojistná nebezpečí: 

Nastane-li během trvání pojištění pojistná událost, pojistitel poskytne plnění v tomto rozsahu: 

 Odchylně od Článku 16, odstavce 1., bodu „i“ VPP CP 06/2018 se ujednává, že se pojištění vztahuje i 

na účasti na výpravách do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami a na expedice. 

 Odchylně od Článku 16, odstavce 1., bodu „r“ VPP CP 06/2018 se ujednává, že se pojištění vztahuje i 

na činnosti s velmi vysokým rizikem, např. záchranářské práce a jiné uvedené v daném odstavci. 

 Pojištění se sjednává vždy s rozsahem rizikových sportů definovaných ve VPP CP 06/2018 v Článku 2, 

odstavci 22 a to odchylně od znění tohoto odstavce i pro pohyb osob mimo značené cesty a v 

nadmořské výšce nad 5 000 m n.m. nebo po cestách s řetězy, lany, žebříky, skialpinismus včetně 

pohybu mimo vyznačené trasy a včetně pracovní činnosti. 

 Územní rozsah: Evropa/Svět 

 

Druh pojištění Rozsah pojištění 
VARIANTA A 

EVROPA/ 
SVĚT 

 
VARIANTA B 

EVROPA/ 
SVĚT 

 

1) Pojištění léčebných 
výloh 

a) ambulantní ošetření včetně 
předepsaných léků, hospitalizace a 
lékařské ošetřování během hospitalizace, 
přeprava do nejbližšího zdravotnického 
zařízení, přeprava pojištěného zpět do 
vlasti   

5 000 000Kč 10 000 000Kč 

b) přeprava tělesných ostatků 

c) akutní stomatologické ošetření (včetně 
extrakce nebo výplně) 

5 000 Kč 15 000 Kč 

d) nezbytné náklady na dopravu 
opatrovníka 

30 000 Kč 30 000 Kč 

e) nezbytné náklady na ubytování 
opatrovníka 

5 000 Kč 5 000 Kč 



   

2) Předčasný návrat z 
cesty 

 
10 000 Kč 10 000 Kč 

3) Zmeškání odjezdu 
dopravního 
prostředku 

 
5 000 Kč 5 000 Kč 

4) Asistenční služby v 
zahraničí 

24 - hodin denně dostupný servis při 
pojistné události v zahraničí 

do výše limitu 
LV 

do výše limitu 
LV 

5) Záchranná pátrací 
činnost 

 do výše limitu 
LV 

do výše limitu 
LV 

6) Zachraňovací 
náklady 

 do výše limitu 
LV 

do výše limitu 
LV 

7) Ztráta cestovních 
dokladů 

 
5 000 Kč 5 000 Kč 

8) Pojištění 
odpovědnosti 

a) majetková újma 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 

b) újma způsobená člověku na zdraví a 
při usmrcení 

6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 

9) Úrazové pojištění 

a) smrt následkem úrazu 600 000 Kč 600 000 Kč 

b) trvalé následky úrazu 600 000 Kč 600 000 Kč 

c) tělesné poškození 600 000 Kč 600 000 Kč 

10) Pojištění 
zavazadel 

a) zničení 15 000 Kč 15 000 Kč 

b) odcizení 60 000 Kč 60 000 Kč 

11) Zpoždění  
a) zavazadel 5 000 Kč 5 000 Kč 

c) únos letadla 5 000 Kč 5 000 Kč 

Článek V. 
Hlášení škodných událostí 

 
1. V případě pojistné události z pojištění léčebných výloh má pojištěný povinnost obrátit se neprodleně na 

smluvní asistenční službu pojistitele Global Assistance a.s., která poskytne garanci vzniklých plateb. 

 

Global Assistance a.s.  tel. + 420 255 790 262 

sídlem Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 e-mail callcentrum@1220.cz. 

 

nebo, v případě jiné pojistné události, než z léčebných výloh má pojištěný povinnost oznámit pojistiteli přímo 
nebo prostřednictvím pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, 
telefonem, faxem nebo e-mailem pojistiteli: 

 

Slavia pojišťovna a.s. tel. 221 803 470 fax. 221 803 479 

110 00 Praha 1, Revoluční 655/1 e-mail: lpu@slavia-pojistovna.cz likvidace@slavia-pojistovna.cz 

 

V případě, že je škodná událost oznámena telefonem, faxem nebo e-mailem, je pojistník (pojištěný) povinen 
dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje 
za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem 
nebo pojištěným na adresu pojistitele uvedenou výše. 

 
2. Pojistitel je oprávněn přezkoumat zdravotní stav občana na základě zpráv vyžádaných s jeho souhlasem; je 

oprávněn rovněž vyžádat si prohlídku lékařem, kterého sám určí.  

  



   

Článek VI. 
Pojistná doba, pojistné období 

 
1. Pojistná doba je doba účinnosti pojistné smlouvy (doba, na kterou bylo pojištění sjednáno). 

2. Pojištění podle této pojistné smlouvy nabývá účinnosti počínaje dnem 1. 1. 2019 a sjednává se na dobu 

neurčitou. 

3. Pojištění se sjednává na dobu celého dne (24 hodin denně) pobytu pojištěného v zemích oblastí Evropy nebo 

Světa, dle zvolené varianty a dle seznamu pojištěných osob uvedených v Článku II. 

Článek VII. 
Pojistné a způsob placení 

1. Pro potřeby této pojistné smlouvy stanovil pojistitel následující sazby pojistného pro jednu pojištěnou osobu a 

den: 

VARIANTA A VARIANTA B 

EVROPA 40 Kč 50 Kč 

SVĚT 90 Kč 100 Kč 

2. Roční zálohové pojistné ve výši 45.000 Kč je splatné na počátku pojistného období. 

3. Hlášení jednotlivých cest není zapotřebí, s výjimkou cest soukromých. Pojistník vede evidenci všech 

zahraničních pracovních cest a je povinen kdykoliv během pojistného období umožnit pojistiteli přístup k této 

evidenci a prokázat její úplnost. V případě vzniku újmy je pojistník povinen prokázat, že se jedná o jeho 

zaměstnance či osobu vyslanou jménem pojistníka a zahraniční pracovní cesta byla řádně evidována. Všechny 

soukromé cesty musí být předem nahlášeny pojistiteli (číslo pojistné smlouvy, jména a příjmení pojištěných, 

datum počátku cesty, datum ukončení cesty a cíl cesty) prostřednictvím pojišťovacího makléře. 

4. Pojistník je povinen nejpozději 10 pracovních dní před koncem pojistného období poskytnout pojistiteli 

informace o počtu cestovních dní za uplynulé pojistné období, na jehož základě bude pojistitelem provedeno 

vyúčtování pojistného. 

5. V případě pojistné události potvrdí písemně kontaktní osoba pro potřeby vyřizování pojistných událostí uvedená 

v pojistné smlouvě, že osoba uplatňující pojistnou událost byla v době pojistné události pojištěna.  

6. Pojistník je povinen uhradit roční zálohové pojistné v uvedené výši na účet zplnomocněného makléře číslo 

107107107/0300 vedený u ČSOB a.s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 5900021911. 

7. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet pojistitele.  

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Pojistník prohlašuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy byl seznámen s obsahem pojistných podmínek 

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění 06/2018. Pojistník si je vědom, že tyto pojistné podmínky 

tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a 

povinnosti účastníků pojištění, následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně 

jako pojistnou smlouvou.  

2. Pojistník prohlašuje, že převzal písemné vyhotovení příslušných pojistných podmínek a že před uzavřením této 

smlouvy mu byly sděleny všechny právními předpisy požadované informace. 

3. Pojistník výslovně prohlašuje, že převzal informace o zpracování osobních údajů a byl poučen o svých právech 

náležejících mu podle platných a účinných předpisů ČR a EU.  

4. Pojistník prohlašuje, že seznámí všechny dotčené fyzické osoby s obsahem této smlouvy včetně uvedených 

pojistných podmínek. Zároveň se zavazuje předat těmto osobám informace o zpracování osobních údajů a 



   

poučit je o jejich právech jako subjektů poskytujících své osobní údaje ve smyslu platných právních předpisů ČR 

a EU. 

5. Pojistník prohlašuje, že zplnomocnil pojišťovacího makléře Experting, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Antala 

Staška 34, PSČ: 140 00, IČ: 493 58 481, vedením a zpracováním svého pojistného zájmu. Smluvní strany této 

pojistné smlouvy se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou 

smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo 

pojištěnému doručením zplnomocněnému pojišťovacímu makléři. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré 

písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované zplnomocněným 

pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka 

nebo pojištěného doručením pojistiteli. 

6. Pojistník prohlašuje, že odpověděl na všechny dotazy pojistitele úplně a pravdivě, nezamlčel žádné informace 

přímo vztažené k předmětu pojištění nebo ovlivňující podmínky pojištění a je si vědom následků nepravdivých či 

neúplných informací.  

7. Ujednává se, že pojistné může být pojistitelem pravidelně aktualizováno s ohledem na změny vzniklé během 

uplynulého pojistného období a inflační vývoj v ČR a v případně úpravy pojistné smlouvy bude potvrzeno v 

aktualizačním dodatku.  

8. Pojistná smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, postupně číslovanými oboustranně 

dohodnutými dodatky, které se stávají nedílnou součástí pojistné smlouvy. 

9. Tato pojistná smlouva je vystavena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojistitel a jeden 

pojišťovací makléř. 

10. Pojistná smlouva obsahuje 5 stran textu a 4 přílohy.  

 
Výčet příloh: Příloha č. 1 – VPP CP 06/2018 

 Příloha č. 2 – kartička pojištění 

Příloha č. 3 – výpis pojistníka z Obchodního rejstříku  

 
 
 
 
 
V  .......................................... dne ………… V Praze dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
Ing. Patricia Lepšíková 

underwriter  
Úsek underwritingu a zajištění 

…………………………………… 
JUDr. Jaromír Šír 

underwriter 
Úsek underwritingu a zajištění 

…………………………………… 
Ing. FRANTIŠEK HADÁČEK 

ředitel společnosti 
Horská služba ČR, o.p.s. 


