
 

 

 

 Pojistná smlouva 

č. 8070921318 
 
Smluvní strany: 

 
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 
se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 
530 02 Pardubice, Česká republika 
 
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu  Hradec Králové, oddíl B, vložka 567 
(dále jen "pojistitel") 
tel.: 466 100 777      fax: 467 007 444    www.csobpoj.cz 
 
pojistitele zastupuje: Ing. Kamila Glosová – account manager 

 
 
a 
 
 
Česká zemědělská univerzita v Praze, veřejná vysoká škola 
se sídlem Kamýcká 129 
16500, Praha - Suchdol 
 
IČO: 60460709  
Výpis z Živnostenského rejstříku 
(dále jen "pojistník") 
 
pojistníka zastupuje: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uzavírají 
tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník"). 

http://www.csobpoj.cz/
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Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky Pojištění letectví VPP AVN 

2014 (dále jen "VPP AVN 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.  
 

 
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních 

sjednaných touto pojistnou smlouvou: 
 

a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či 
jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku 
počátku pojištění, 

b) ve všech ostatních pojištěních:  
 

Česká zemědělská univerzita v Praze, veřejná vysoká škola 
Kamýcká 129 
16500, Praha - Suchdol 
IČO: 60460709 

 
Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tito uvedeni u konkrétního 
předmětu pojištění. 

 
3. Oprávněnou osobou je: 

a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b), 
b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským 

zákoníkem, 
není-li ujednáno jinak. 
 
Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších oprávněných osob, jsou tyto uvedeny u 
konkrétního předmětu pojištění. 

 
4. Pojistná smlouva se  uzavírá  od 21.01.2019 00:00 hodin do 21.01.2020 00:00 hodin (tento den již není 

zahrnut do doby, na kterou se pojistná smlouva uzavírá). 
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Článek II.  
Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah 

 
 

1.  Letecké pojištění – pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem letadla 

 
ROZSAH POJIŠTĚNÍ: 

 
1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám  

(dle VPP AVN 2014 část C čl. I odst. 1.) 
 
Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu 
způsobenou třetí osobě v rozsahu dle VPP AVN 2014 část C čl. I odst. 1. v souvislosti s provozováním 
letadel uvedených v příloze č.1 Seznam bezpilotních letadel (dále jen „příloha č.1), nicméně pojištění se 
vztahuje pouze na letadla, u kterých je vyplněn limit pojistného plnění v části 1.1 přílohy č. 1. 
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ: 
Vedle výluk stanovených ve VPP AVN 2014 se pojištění také nevztahuje na:  
a) odpovědnost za újmu způsobenou ve formě nemajetkové újmy třetí osobě neoprávněným zásahem do 

práva na ochranu osobnosti člověka, pokud vznikla v příčinné souvislosti  s: 

 porušením povinností vztahujících se k ochraně osobních údajů a upravených zákonem č.101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů nebo 

 porušením pravidel uvedených ve stanoviscích Úřadu pro ochranu osobních údajů (např. Stanovisko 
1/2013) nebo 

 zneužitím osobních údajů získaných při provozu letadla. 
b) odpovědnost za újmu způsobenou zneužitím jakýchkoli dat získaných při provozu letadla, bez ohledu na 

to, kdo data zneužil. 

 
Odchylně od VPP AVN 2014 část C čl. III odst. 1. písm. c) se ujednává, že pojištění odpovědnosti se 
vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou letadlem v době probíhajícího správního řízení za účelem 
vydání Povolení k létání a to při provozu letadla nezbytném pro vydání Povolení k létání. 
  
 

2.   Další ujednání 
2.1. Letadlem se rozumí BEZPILOTNÍ LETADLO (včetně modelů letadel s maximální vzletovou hmotností vyšší 

než 20 kg) a nebo BEZPILOTNÍ SYSTÉM.  
 
2.2  Provozem letadla se rozumí pojíždění při startu a přistání, vzlet a přistání a samotný let letadla. 

 
2.3. V době provozu letadla se pojištění vztahuje pouze na škodné události, které vzniknou při řízení tohoto 

letadla oprávněným pilotem. Oprávněným pilotem se rozumí: 
a) pilot uvedený v platném Povolení k létání letadla bez pilota v části Seznam evidovaných pilotů, jež je 

vydáno pro konkrétní letadlo Úřadem pro civilní letectví, nebo 
b) pilot uvedený v žádosti, na základě které probíhá správní řízení za účelem vydání Povolení k létání. 

 
2.4. Smluvní strany se dohodly, že pro vznik nároku na pojistné plnění za škodné události vzniklé při provozu 

letadla musí být letadlo v přímém dohledu pilota ve smyslu ustanovení 4 Doplňku X leteckého Předpisu L2. 
 
 
2.5. Pojistná částka, limity pojistného plnění, spoluúčast, územní platnost pojištění, pojistná doba, další výluky z 

pojištění odchylné od VPP AVN 2014 a způsob využití letadla,  jsou uvedeny zvlášť u každého letadla 
v příloze č.1 Seznam bezpilotních letadel. 
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2.6. Limit pojistného plnění dohodnutý v této pojistné smlouvě v hodnotě SDR (ZPČ) bude v případě vzniku 
pojistné události aplikován tak, že pojistitel poskytne pojistné plnění nejvýše do částky svou výší přesně 
odpovídající limitu pojistného plnění vyjádřené v české měně podle devizového kurzu SDR (ZPČ) 
stanoveného Českou národní bankou k datu vzniku pojistné události. 

 
 
2.7. POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO 

a) Vedle povinností stanovených VPP AVN 2014 je pojištěný povinen mimo jiné dodržovat pravidla, která 
upravuje DOPLNĚK X-Bezpilotní systémy, Předpisu L2 – Pravidla létání a Dodatek 4 – Systémy 
dálkového řízení letadla, Předpisu L2. Uvedené dokumenty jsou dostupné na webu letecké informační 
služby v sekci předpisy, adresa http://lis.rlp.cz. 

 
 

 

 

Článek III. 
Hlášení škodných událostí 

 
Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit 
pojistiteli na tel.: 466 100 777 nebo  na http://www.csobpoj.cz  nebo na adrese: 
 

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 
Odbor klientského kontaktního centra 
Masarykovo náměstí  1458,  
530 02  Pardubice 

 pojišťovací makléř: 
 I.P. trust, a.s. 
 Jaroslava Seiferta 2179 
 43401 Most 
   
 TEL.: 476 140 750, 602 203 452 

  

 

 
  

http://lis.rlp.cz/
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Článek IV.  
Pojistné 

 
 

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je 
pojistným běžným. 
 
Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí: 

 Pojištění     Pojistné      Roční pojistné  

1.  Letecké pojištění  17 010,- Kč  17 010,- Kč  

 
Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 
pojistného roku NEBO je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období,  které je u takového 
pojištění rovno pojistné době 
 
Roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v 
délce 1 pojistného roku 
 

Splátkový kalendář: 
 
Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí následujícím 
splátkovým kalendářem: 
 

  Datum splátky pojistného       Splátka pojistného     

1.  20.02.2019 17 010,- Kč  

 
Pojistné poukáže pojistník na účet I.P. trust, a.s., 
číslo 5080135724/5500 u  
konstantní symbol 3558, 
variabilní symbol 8070921318. 
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet I.P. trust, a.s.  
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Článek V.  
Závěrečná ustanovení 

 
Správce pojistné smlouvy: Ing. Kamila Glosová  
 
Pojistník pověřil písemnou plnou mocí, předanou pojistiteli před uzavřením této pojistné smlouvy, 
pojišťovacího makléře I.P. trust, a.s., Jaroslava Seiferta 2179, 434 01 Most výkonem zprostředkovatelské 
činnosti v pojišťovnictví týkající se jeho pojistného zájmu. Veškeré právní úkony a jiná sdělení pojistitele 
týkající se pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou a určená pojistníkovi doručí pojistitel vždy kromě 
pojistníka také výše uvedenému pojišťovacímu makléři. Pojistník se zavazuje informovat pojistitele písemně 
o tom, že plná moc jím udělená výše uvedenému pojišťovacímu makléři z jakýchkoliv důvodů zanikla, a to 
nejdéle do 10 dnů ode dne, kdy se pojistník o důvodu zániku plné moci dozvěděl.  
 

1. Elektronická komunikace: 
1.1. V souladu s ustanoveními § 562, § 570 a násl. a § 2773 občanského zákoníku, pojistitel a pojistník 

výslovně deklarují, že veškerá písemná právní jednání týkající se pojištění mohou být učiněna také 
elektronickými prostředky. 

1.2. Na žádost pojistníka stvrzenou podpisem pojistné smlouvy, pojistitel a pojistník sjednávají, že právní 
jednání pojistitele adresovaná účastníkům pojištění a učiněná elektronickou poštou se považují za 
doručená, bez ohledu na to, zda se s jejich obsahem adresát skutečně seznámil, okamžikem, kdy byla 
doručena: 

a) na e-mailovou adresu účastníka pojištění uvedenou v pojistné smlouvě, 

b) na e-mailovou adresu účastníka pojištění sdělenou prokazatelně pojistiteli kdykoliv v době trvání 
pojištění,  

c) do datového prostoru v internetové aplikaci elektronického bankovnictví Československé obchodní 
banky, a. s., přístupného účastníkovi pojištění z titulu jeho smluvního vztahu s Československou 
obchodní bankou, a. s., nebo  

d) do datového prostoru v internetové aplikaci pojistitele „Online klientská zóna“ přístupné účastníkovi 
pojištění na internetové adrese pojistitele “www.csobpoj.cz“ z titulu uzavření pojistné smlouvy. 

2. Speciální ujednání o formě právních jednání týkajících se pojištění: 
2.1. V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že 

odchylně od ustanovení § 2773 občanského zákoníku mohou být zcela všechna právní jednání týkající 
se pojištění, bez ohledu na závažnost jejich obsahu a bez ohledu na právní důsledky s právním 
jednáním související, učiněná účastníky pojištění vedle písemné formy také v některé z následujících 
forem, respektive některým z následujících způsobů: 

a) elektronickou poštou formou prostých e-mailových zpráv (tzn. e-mailových zpráv nevyžadujících 
opatření zaručeným elektronickým podpisem), 

b) ústně prostřednictvím telefonu; v takovém případě však výhradně prostřednictvím  

 telefonního čísla pojistitele 466 100 777 nebo  

 jiných telefonních čísel pojistitele (nikoliv např. telefonních čísel pojišťovacího zprostředkovatele 
činného pro pojistitele) zveřejněných a určených pojistitelem k telefonní komunikaci s účastníky 
pojištění ve věci vzniku, změny či zániku pojištění nebo ve věci šetření škodných událostí, za 
podmínky, že o telefonních hovorech realizovaných prostřednictvím těchto telefonních čísel je 
pojistitelem pořizován zvukový záznam, o jehož pořízení je každá osoba volající na tato telefonní 
čísla hlasovým automatem pojistitele informována před zahájením zaznamenávaného 
telefonního hovoru,    

 

http://www.csobpoj.cz/
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c) elektronickými prostředky prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“ (zřízené a 
provozované pojistitelem a dostupné účastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele 
www.csobpoj.cz) zabezpečeného internetového přístupu, k němuž účastník pojištění obdržel od 
pojistitele aktivační klíč (dále také jen „internetová aplikace"). 

Další ujednání a informace k formě právních jednání a oznámení týkajících se pojištění jsou uvedena 
ve všeobecných pojistných podmínkách, které jsou součásti této pojistné smlouvy. 

3. Registr smluv 
3.1. Smluvní strany této pojistné smlouvy sjednávají, že povinnost řádně a včas zaslat tuto pojistnou 

smlouvu a její dodatky (elektronický obraz textového obsahu této smlouvy v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a rovněž stanovená metadata této smlouvy) správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv (dále jen „registr“) podle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRS“), má pojistník. Předchozí větou není dotčeno 
právo pojistitele, aby tuto pojistnou smlouvu v registru smluv uveřejnil sám. 

3.2. Obě dvě smluvní strany této pojistné smlouvy čestně prohlašují a svými podpisy, respektive podpisy 
svých oprávněných zástupců, výslovně stvrzují, že souhlasí s uveřejněním celého obsahu této pojistné 
smlouvy a všech informací v ní obsažených, s výjimkou případných osobních údajů třetích fyzických 
osob odlišných od pojistitele a pojistníka, prostřednictvím registru smluv dle ZRS. Pojistník se dále 
zavazuje, že před zasláním této pojistné smlouvy k uveřejnění správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv zajistí znečitelnění všech případných osobních údajů třetích fyzických 
osob odlišných od pojistitele a pojistníka. 

3.3. Pojistník a pojistitel se dále dohodli, že ode dne nabytí účinnosti této pojistné smlouvy a jejích dodatků 
zveřejněním v registru smluv se účinky sjednaných pojištění, včetně práv a povinností z nich 
vyplývajících, vztahují i na období od okamžiku sjednaného v této pojistné smlouvě jako počátek 
pojištění do budoucna. 

3.4. Právní úprava obsažená v tomto článku  odst. 3. pojistné smlouvy (tzn. práva a povinnosti smluvních 
stran této pojistné smlouvy související s jejím uveřejněním prostřednictvím registru smluv) se použije 
pouze tehdy, pokud se na tuto pojistnou smlouvu, s ohledem na charakter jejich smluvních stran a 
s ohledem na obsah této smlouvy, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle ZRS. 

4. Prohlášení pojistníka  
4.1. Prohlášení pojistníka, je-li pojistník fyzickou osobou: Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že 

a) jsem byl před uzavřením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), pojistitelem řádně a 
detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen s 
Informacemi o zpracování osobních údajů (tzv. Informačním memorandem); 

b) seznámení s Informačním memorandem za pojistitele provedla buď právě ta konkrétní fyzická 
osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo pojišťovací makléř, který je 
vázán plnou mocí nebo smlouvou se zájemcem o pojištění resp. pojistníkem; 

c)  po seznámení se s  Informačním memorandem a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán 
naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s Informačním memorandem a pro 
zodpovězení všech mých případných dotazů k Informačnímu memorandu; 

d)  beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pojistitele o tom, že Informační memorandum je a 
bude zájemci o pojištění resp. pojistníkovi a jinému účastníku pojištění k dispozici na internetových 
(webových) stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádání pojistníka u té 
konkrétní fyzické osoby, která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na 
kterémkoliv obchodním místě pojistitele. 

http://www.csobpoj.cz/
http://www.csobpoj.cz/
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4.2. Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 
Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, uděluji pojistiteli souhlas s poskytnutím informací 
týkajících se pojištění: 
 členům skupiny ČSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.csob.cz/skupina 

a   
 ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví a zájmovým sdružením či korporacím těchto 

subjektů. 
4.3. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech 

souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo 
škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů 
veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z 
nich. 

4.4. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami 
pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich 
převzetí. Dále pojistník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi 
vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvlášť uvedenými v dokumentu „Infolist produktu“, která 
by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku, a 
souhlasí s nimi. Pojistník také prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu 
ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé. 

4.5. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má 
objektivně existující pojistný zájem na pojištění sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na 
jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající: 

a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je: 

 ve vlastnictví či spoluvlastnictví pojistníka; 

 sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím 
věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);   

 pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy; 

 pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku; 

 ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi; 

 ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem 
jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné 
skutečnosti; 

 ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo 
pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo 

 určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem. 

b) Sjednávané pojištění odpovědnosti    

 je pojištěním pojistníkovy odpovědnosti za újmu; 

 je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi; 

 je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, 
členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či 
jiné skutečnosti;  

 je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, 
kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti. 

 
  

http://www.csob.cz/skupina


Číslo pojistné smlouvy: 8070921318 
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5. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem. 

6. Počet stran pojistné smlouvy:   9 

7. Přílohy: 
1) Seznam letadel 
2) Doložka AVN 52E  
3) Povolení k létání 
4) Výpis z Živnostenského rejstříku 
5) VPP AVN 2014 

   
 

8. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno 
zplnomocněný makléř a zbývající dvě pojistitel. 

 

9. Prohlášení osoby pověřené pojistitelem sjednáním pojištění: 
 

Prohlašuji, že jsem jako oprávněný zástupce pojistitele předložil návrh pojistné smlouvy a dne 
18.01.2019 převzal sdělení o jeho přijetí, čímž byla smlouva uzavřena. 

 
 
 
 
 

 ............................................................   ............................................................  
jméno, příjmení a podpis osoby pověřené 
pojistitelem uzavřením pojistné smlouvy  

razítko a podpis pojistníka 
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Infolist produktu 
Informace pojistitele pro zájemce o pojištění  

 
 

 

 

 

 

Pojištění bezpilotních letadel 

 

Informace o produktu 

Pojistitel sjednává následující pojištění bezpilotních letadel, které může být sjednáno v níže uvedeném rozsahu: 

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem letadla 

Pojištění se řídí VPP AVN 2014 část C a sjednává se: 
 v rozsahu právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou třetí osobě v souvislosti s provozováním 

bezpilotního letadla; 
 s volitelnou územní platností Česká republika a Slovenská republika nebo Evropa; 

 s limitem pojistného plnění  750 000 SDR pro registrovaná letadla. 

 

Havarijní pojištění letadla 

Pojištění se řídí VPP AVN 2014 část B a sjednává se: 
 pro bezpilotní letadla registrovaná Úřadem pro civilní letectví; 
 pro bezpilotní letadla vč. integrované výbavy (integrovaného podvěsu) dodané výrobcem/prodejcem letadla s možností pojištění 

i mimořádné výbavy; 
 s volitelnou územní platností Česká republika a Slovenská republika nebo Evropa; 
 s pojistným plněním v nových cenách, maximálně však do časové ceny bezpilotního letadla nebo mimořádné výbavy; 
 se spoluúčastí dle volby pojistníka (minimálně 10 % z pojistného plnění); 
 v rozsahu  

(i) během provozu letadla pro případ náhlého poškození, zničení nebo pohřešování způsobené jakoukoliv nahodilou škodní 
událostí, která není pojistnými podmínkami vyloučena – tzv. allriskové krytí; 
(ii) mimo provoz letadla pro případ poškození, zničení nebo pohřešování způsobené živelními pojistnými nebezpečími, krádeží 

vloupáním, loupeží, při přepravě jako nákladu dopravními prostředky. 

 

Ustanovení pojistných podmínek, která by klient nemusel očekávat 

Všechna pojištění mají definovány výluky z pojištění, tedy situace, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné osobě právo na pojistné 
plnění. Výluky jsou obsaženy v pojistných podmínkách v článku nazvaném Výluky z pojištění. Společné výluky pro všechna pojištění 
jsou obsaženy v části A VPP AVN 2014, ostatní potom v dalších částech VPP AVN 2014, jimiž jsou jednotlivá pojištění upravena.  

Pojistné plnění z Havarijního pojištění se poskytuje nejvýše do časové ceny bezpilotního letadla nebo mimořádné výbavy. 

Pojištěný je povinen mimo jiné dodržovat obecně závazné právní předpisy, jako např. Doplněk X leteckého předpisu L2. Porušení 
povinností může vést ke krácení pojistného plnění. 

 

Všeobecné informace 

Pojistné  a poplatky 
 Pojistné je sjednáno jako běžné s pojistným obdobím v délce 1 roku. Výše pojistného se odvíjí od požadovaného rozsahu pojištění. 
 Pojistné je možné platit v hotovosti na obchodních místech pojistitele, bezhotovostním převodem na účet pojistitele, inkasem z účtu 

pojistníka nebo prostřednictvím poštovní poukázky. Pojistné je splatné prvního dne pojistného období. V pojistné smlouvě může být 
sjednáno placení pojistného v pololetních, čtvrtletních nebo měsíčních splátkách. Splatnost splátek pojistného je uvedena v pojistné 
smlouvě. 

 Bankovní účet pojistitele pro úhradu pojistného: 180135112/0300. 
 Daňové aspekty pojištění jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
 Platnost informací poskytnutých pojistitelem v tomto dokumentu není předem nijak časově omezena. Pojistitel je podle pojistných 

podmínek oprávněn v souladu s § 2785 a § 2786 občanského zákoníku měnit výši pojistného v souvislosti se změnami vymezených 
podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného na další pojistné období. 
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Informace o pojistné smlouvě a pojištění 
 Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání obvykle 12 měsíců. 
 Délka pojistné doby je pro každé letadlo specifikována v příloze 1 pojistné smlouvy. 
 Pojistnou smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Právní jednání, která se týkají pojištění, musí být učiněna v českém jazyce. 
 Pojistná smlouva bude uložena u pojistitele na níže uvedené adrese, kde lze požádat o kopii pojistné smlouvy. 
 Pokud byla pojistná smlouva uzavřena s výhradním použitím prostředku komunikace na dálku, poskytne pojistitel na vyžádání 

pojistníkovi veškeré další informace, pokud o ně požádá.  
 
Pojištění může zaniknout zejména z následujících důvodů: 

 dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části, 
 výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, 
 výpovědí do 3 měsíců od oznámení škodné události, 
 je-li pojištění sjednáno s běžným pojistným, výpovědí ke konci pojistného období doručené druhé straně nejpozději 6 týdnů před 

uplynutím pojistného období, 
 odstoupením od pojistné smlouvy. 

 

Praktické pokyny týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy: 

 Pojistník může od smlouvy odstoupit, pokud ho pojistitel vědomě neupozorní na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho 
požadavky nebo pokud pravdivě a úplně neodpoví na jeho písemné dotazy při jednání smlouvy nebo její změně. 

 Právo na odstoupení může být uplatněno nejpozději do 2 měsíců od zjištění porušení povinnosti. Pro případ odstoupení od smlouvy 
se vypořádají závazky z pojištění podle § 2808 odst. 2 občanského zákoníku. 

 Od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku má spotřebitel právo odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne 
jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky. Pro odstoupení od smlouvy stačí spotřebiteli, odeslat oznámení 
odstoupení v této lhůtě. Spotřebitel může k tomu využít formulář zveřejněný na webových stránkách pojistitele, které jsou uvedeny na 
konci tohoto dokumentu. Formulář je možno také získat na obchodních místech pojistitele. V případě, že spotřebitel odstoupí od 
smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku, vypořádají se závazky z pojištění podle § 2808 odst. 5 občanského zákoníku.  

 Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno na níže uvedenou adresu sídla pojistitele.  
 

 

Řešení sporu 
 Pojistná smlouva se řídí českým právním řádem. 
 Pro soudní řešení sporů z pojistné smlouvy jsou určeny věcně a místně příslušné soudy v České republice. 
 Stížnosti lze zasílat na níže uvedenou adresu sídla pojistitele. Pojistitel vyrozumí bez zbytečného odkladu stěžovatele o tom, že 

stížnost přijal, jakož i o způsobu a lhůtě vyřízení. Následně pojistitel stěžovatele písemně vyrozumí o vyřízení stížnosti. Stěžovatel 
má možnost obrátit se s případnou stížností na Českou národní banku jako orgán dohledu nad finančním trhem, včetně pojišťovnictví. 

 Pojistitel se při svém jednání řídí Etickým kodexem vydaným Českou asociací pojišťoven (dostupný na www.cap.cz). 
 Je-li zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným spotřebitel, má právo na tzv.: 

- mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých z 
jiných druhů pojištění, než ze životního pojištění, je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České obchodní inspekce: 
http://www.coi.cz/). 

- alternativní řešení sporu týkajícího se smluvního závazku vyplývajícího z pojistné smlouvy uzavřené on-line prostřednictvím 
platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. E-mailová adresa samotné ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, která coby pojistitel 
pojistné smlouvy uzavírá, je: info@csobpoj.cz. 

 

Vaše pojišťovna (pojistitel)  Zástupce pojišťovny 

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB  

Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
IČO: 45534306 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl B, vložka 567 
Tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz 
 
Hlavní předmět podnikání pojistitele 

Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb.,  
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů 
 
Název a sídlo orgánu dohledu 

Česká národní banka, se sídlem na adrese  
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 
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