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1. ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU 

 

Pojištění odpovědnosti za újmu se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti 

VPP PODN P 1/18 (dále jen VPP PODN), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti 

poskytovatele zdravotních sluţeb DPP PROZ P 1/18 (dále jen DPP PROZ) a dalšími ujednáními uvedenými pro toto 

pojištění v pojistné smlouvě. 

 

Je-li ujednání uvedené v této pojistné smlouvě v rozporu s ujednáním uvedeným ve VPP PODN nebo DPP PROZ, 

pak platí ujednání uvedené v této pojistné smlouvě. V opačném případě platí ujednání uvedené v této pojistné 

smlouvě i pojistných podmínkách současně. 

 

Pro případ kontradikce se jako závazná pouţijí prioritně příslušná ustanovení pojistné smlouvy a následně příslušná 

ustanovení jednotlivých příloh. 

 

 

1.1. Pojištěný a spolupojištěný 

Pojistník sjednává pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným. 

Pojistník dále sjednává pojistnou smlouvu ve prospěch osob, které pojištěný pouţil při své činnosti a to zejména 

stáţisty, studenty, dobrovolníky, osoby na odborné praxi, spolupracující lékaře a jiné osoby, které pro pojištěného 

nebo u pojištěného provádí pojištěnou činnost (dále jen „(spolu)pojištěný“).  

 

Pojistné krytí dle této pojistné smlouvy se bude automaticky vztahovat ve stejném rozsahu i na případného právního 

nástupce pojistného. 

 

 

1.2. Předmět pojištění 

 
Pojištění odpovědnosti za újmu dle této pojistné smlouvy se vztahuje na činnosti nebo vztahy z těchto činností 

vyplývajících, ke kterým má pojištěný oprávnění na základě Zřizovací listiny či výpisu ze ţivnostenského rejstříku, 

které tvoří přílohu č. 2 této pojistné smlouvy.  

 

Pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu dle této pojistné smlouvy se vztahuje téţ na poskytnutí první pomoci a to 

i nad rámec oprávnění dle výše uvedeného.  

 

Ustanovení čl. 27 DPP PROZ se pro účely toto pojistné smlouvy ruší. 

 

 

1.3. Územní platnost pojištění 

 
1.3.1. 

Pojištění se vztahuje na nároky na náhradu újmy za předpokladu, ţe jsou současně splněny následující podmínky:  

a)  příčina vzniku újmy resp. uvedení vadného výrobku na trh nebo předání vadně provedené práce nastala na území 
Evropy, 

b)  újma nastala na území Evropy,  

c)  nárok na náhradu újmy byl uplatněn na území Evropy,  

d)  nárok na náhradu byl uplatněn podle platného právního řádu státu nacházejícího se na území Evropy,  

e)  pojištěný za újmu odpovídá podle platného právního řádu státu nacházejícího se na území Evropy.  
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1.4. Princip pojištění 

1.4.1. 

Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, ţe jsou současně splněny následující podmínky: 

a) právní skutečnost (příčina vzniku újmy), v jejímţ důsledku újma vznikla, nastala: 

i. pro pojištění profesní odpovědnosti po 1. 1. 2000,  

ii. pro pojištění obecné odpovědnosti po 3. 7. 2004, 

iii. pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku po 1. 1. 2000 

(dále jen „retroaktivní datum“), 

b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy proti pojištěnému v době trvání pojištění, 

c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dnů po zániku pojištění. 

 

1.4.2. 

Nastala-li však příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímţ důsledku 

újma vznikla, v době od 1. 1. 2000 do 1. 7. 2012, poskytne pojistitel z jedné pojistné události pojistné plnění 

maximálně do výše 10 000 000 Kč a ze všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné 

plnění maximálně do výše 20 000 000 Kč. 

 

Nastala-li však příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímţ důsledku 

újma vznikla, v době od 2. 7. 2012 do počátku pojištění dle této pojistné smlouvy, poskytne pojistitel z jedné 

pojistné události pojistné plnění maximálně do výše 20 000 000 Kč a ze všech pojistných událostí nastalých během 

jednoho pojistného roku pojistné plnění maximálně do výše 40 000 000 Kč. 

 

1.4.3. 

Více nároků na náhradu újmy vyplývajících z jedné příčiny nebo z více příčin, které spolu časově, místně nebo jinak 

přímo souvisí, se povaţují za jednu pojistnou událost, a to nezávisle na počtu poškozených osob. 

 

1.4.4. 

Rozhoduje-li o náhradě újmy nebo její výši soud nebo jiný oprávněný orgán, je pojistitel povinen poskytnout pojistné 

plnění podle pojistné smlouvy, aţ poté, kdy mu bylo doručeno pravomocné rozhodnutí tohoto orgánu. 

 

 

1.5. Rozsah pojistného plnění / rozsah pojištění / limity plnění / sublimity plnění / spoluúčasti 

 

1.5.1. Rozsah pojistného plnění 

Není-li dále uvedeno jinak má pojištěný nebo spolupojištěný právo, aby za něj v případě vzniku pojistné události 

pojistitel v souladu s článkem 4 bodu 1 aţ 3 DPP PROZ uhradil: 

a)  újmu na zdraví včetně duševních útrap manţela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě 

usmrcení nebo zvlášť závaţného poškození zdraví poškozeného, včetně následné finanční újmy, která vznikla 

jako přímý důsledek újmy na zdraví či na ţivotě, 

b)  újmu na věci jejím poškozením, zničením, znehodnocením nebo pohřešováním včetně ztráty věci, včetně 

následné finanční újmy, která vznikla jako přímý důsledek újmy na věci,  

c) újmu na ţivém zvířeti způsoben zraněním, usmrcením nebo pohřešováním ţivého zvířete včetně ztráty, včetně 

následné finanční újmy, která vznikla jako přímý důsledek újmy na ţivém zvířeti. 

 

Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uloţené mu příslušnými právními předpisy, pojistnými podmínkami a 

pojistnou smlouvou, je pojistitel povinen uhradit náklady právní ochranu v rozsahu článku 7 DPP PROZ. 

 

 

 



Číslo pojistné smlouvy: 1200137730 strana 4 z 18 

 

1.5.2. Rozsah pojištění 

Základní pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti 

pojištěného za újmu vzniklou jinému:  

- v souvislosti s poskytováním zdravotních sluţeb dle příslušných právních předpisů a to v souladu s 

článkem 3 bod 1 písm. a) DPP PROZ (dále jen „profesní odpovědnost“),  

 

- v souvislosti s provozem zdravotnického zařízení, poskytováním zdravotních sluţeb, nikoliv však 

samotným poskytováním zdravotních sluţeb a to v souladu s článkem 3 bod 1 písm. b) DPP PROZ a 

dalšími činnostmi v rozsahu příslušného oprávněné v souladu s ujednáním v bodu 1.2. této pojistné 

smlouvy (dále jen „obecná odpovědnost“), 

 

- způsobenou vadou výrobku a to v souladu s článkem 3 bod 1 písm. c) DPP PROZ (dále jen „újma 

způsobená vadou výrobku“) 

 

Pojištění se v rámci základního pojištění sjednává dále: 

 

1.5.2.1. 

V souladu s článkem 17 DPP PROZ i na odpovědnost za újmu způsobenou výkonem vlastnických práv 

k nemovitostem a činnostmi souvisejícími s pojištěnou činností, 

 

 

1.5.2.2. 

V souladu s článkem 22 DPP PROZ i na odpovědnost za újmu způsobenou na pronajatých nemovitostech, 

 

 

1.5.2.3. 

V souladu s článkem 19 DPP PROZ i na odpovědnost za újmu způsobenou na věcech odložených a věcech 

vnesených, 

 

 

1.5.2.4. 

V souladu s článkem 3 DPP PROZ a v rozsahu této pojistné smlouvy i na odpovědnost za újmu, která je způsobena 

spolupojištěným osobám, spolupojištěnými osobami a mezi spolupojištěnými osobami navzájem. 

 

 

1.5.2.5. 

V souladu s článkem 26 DPP PROZ na náhradu nákladů na hrazené služby (léčení) třetích osob vynaloţených 

zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného a na náhradu 

dávek nemocenského pojištění (regresní náhradu). 

 

 

1.5.2.6. 

Odchylně od článku 8 bodu 1 písm. b) DPP PROZ na odpovědnost za újmy vzniklé v důsledku genetického 

poškození jakéhokoliv původu, genetickými změnami organismů nebo geneticky modifikovanými organismy. 
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1.5.3. Limity a sublimity plnění 

Limit pojistného plnění pro základní pojištění dle bodu 1.5.2. této pojistné smlouvy pro jednu pojistnou událost činí 

20 000 000 Kč 

Limit pojistného plnění pro základní pojištění dle bodu 1.5.2. této pojistné smlouvy pro všechny události vzniklé 

během jednoho pojistného roku činí 40 000 000 Kč. 

 

Ustanovení článku 4 bodu 9 DPP PROZ se nepouţije. 

 

 

1.5.4. Spoluúčasti 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 20 000 Kč. 

Pro újmy na věcech odloţených a věcech vnesených se sjednává spoluúčast ve výši 1 000 Kč. 

Pro újmy dle jednotlivých připojištění dle bodu 1.5.5. této pojistné smlouvy je spoluúčast uvedena zvlášť pro kaţdé 

připojištění níţe. 

 

 

1.5.5. Připojištění 

 

V souladu s článkem 4 bodu 11 DPP PROZ se připojištění sjednávají se sublimitem pojistného plnění v rámci limitu 

pojistného plnění základního pojištění. 

 

Nad rámec základního pojištění odpovědnosti se pojištění sjednává dále: 

 

1.5.5.1. 

V souladu s článkem 26 DPP PROZ na náhradu nákladů na hrazené služby (léčení) zaměstnance vynaloţených 

zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného a 

spolupojištěného a na náhradu dávek nemocenského pojištění (regresní náhradu). 

 

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč a spoluúčastí ve výši 10 000 Kč.  

 

 

1.5.5.2. 

V souladu s článkem 18 DPP PROZ na újmu způsobenou na věcech zaměstnanců. 

 

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 500 000 Kč a spoluúčastí ve výši 0 Kč.  

 

 

1.5.5.3. 

V souladu s článkem 20 DPP PROZ na odpovědnost za újmu způsobenou na movité věci či zvířeti, kterou pojištěný 

převzal za účelem provedení objednané činnosti včetně věcí pacientů (cizí věci převzaté). 

 

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč a spoluúčastí ve výši 5 000 Kč resp. 

1 000 Kč pro věci pacientů. 
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1.5.5.4. 

V souladu s článkem 21 DPP PROZ na odpovědnost za újmu způsobenou na movité věci či zvířeti, které pojištěný 

oprávněně uţívá, s výjimkou újmy způsobené na uţívaném motorovém vozidle (cizí věci užívané). 

 

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč a spoluúčastí ve výši 5 000 Kč. 

 

 

1.5.5.5. 

Na odpovědnost za újmu na zdraví či věci způsobenou třetí osobě psem. 

 

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč pro újmu způsobenou na zdraví a ve výši 

500 000 Kč pro škodu na věci a spoluúčastí ve výši 5 000 Kč. 

 

 

1.5.5.6. 

V souladu s článkem 23 DPP PROZ na odpovědnost za újmu způsobenou přenosem viru HIV a v souladu 

s článkem 24 DPP PROZ na odpovědnost za újmu způsobenou zavlečením nebo rozšířením jakékoliv formy 

hepatitidy. 

 

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč a spoluúčastí ve výši 20 000 Kč. 

 

 

1.5.5.7. 

V souladu s článkem 24 DPP PROZ na odpovědnost za újmu způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivých 

chorob lidí, zvířat nebo rostlin. 

 

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč a spoluúčastí ve výši 20 000 Kč. 

 

 

1.5.5.8. 

V souladu s článkem 25 DPP PROZ na odpovědnost za újmu způsobenou umělým přerušením těhotenství, jedná-li 

se o zdravotní výkon neposkytovaný na základě zdravotního pojištění, tzn. výkon za přímou finanční úhradu. 

 

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč a spoluúčastí ve výši 20 000 Kč. 

 

 

1.5.5.9. 

Odchylně od článku 13 bodu 1 písm. d) DPP PROZ na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností 

tkáňové banky (evidenční číslo XXXX) v souladu s poţadavky zákona č. 285/2002 Sb., zákon o darování, odběrech 

a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

směrnice č. 2004/23/EC, 

 

Odchylně od článku 13 bodu 1 písm. d) DPP PROZ na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností 

krevní banky. 

 

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč a spoluúčastí ve výši 20 000 Kč. 
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1.5.5.10. 

Odchylně od článku 13 bodu 1 písm. f) DPP PROZ na odpovědnost pojištěného nahradit poškozenému újmu 

způsobenou zkoušejícím při provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků a klinických zkoušek 

zdravotnických prostředků (dále jen „klinické hodnocení“), pokud zkoušející nedodrţel postup předepsaný 

zadavatelem klinického hodnocení a odchýlil se od pokynů upravených v základních dokumentech (zejm. protokolu, 

resp. plánu), které slouţí k prokázání dodrţení zásad správné klinické praxe a poţadavků právních předpisů.  

 

Pojištění se nevztahuje na povinnost zadavatele klinického hodnocení nahradit škodu či nemajetkovou újmu ani 

nenahrazuje povinné pojištění podle § 52 odst. 3 písm. f) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších 

předpisů a podle § 14, odst. 2, písm. l) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč a spoluúčastí ve výši 20 000 Kč. 

 

 

1.5.5.11. 

V souladu s článkem 27 DPP PROZ na odpovědnost za nemajetkovou újmu odlišnou od újmy uvedené v bodu 1.5.1. 

písm. a) této pojistné smlouvy, tj. na odpovědnost za zásah do práva na ochranu osobnosti člověka nebo právní 

osobnosti právnické osoby, k němuţ došlo v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, na které se vztahuje 

pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou. 

 

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 15 000 000 Kč a spoluúčastí ve výši 20 000 Kč. 

 

 

1.5.5.12. 

Odchylně od článku 8 bodu 1 písm. b) VPP PODN, článku 8 bodu 1 písm. c) DPP PROZ a nad rámec článku 12 

bodu 3 písm. b) DPP PROZ na odpovědnost pojištěného nahradit újmu způsobenou poškozenému působením 

magnetických a elektromagnetických polí a záření, bez ohledu na to, došlo-li k náhlé a nahodilé poruše 

ochranného zařízení u přístroje slouţícího k vyšetřování nebo léčení, či nikoliv. 

 

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč a spoluúčastí ve výši 20 000 Kč. 

 

 

1.5.5.13. 

Odchylně od článku 8 bodu 1 písm. b) VPP PODN, článku 8 bodu 1 písm. c) DPP PROZ a nad rámec článku 12 

bodu 3 písm. b) DPP PROZ na odpovědnost pojištěného nahradit újmu způsobenou poškozenému působením 

jaderné energie nebo záření, bez ohledu na to, došlo-li k náhlé a nahodilé poruše ochranného zařízení u přístroje 

slouţícího k vyšetřování nebo léčení, či nikoliv. 

 

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč a spoluúčastí ve výši 20 000 Kč. 

 

 

1.5.5.14. 

Odchylně od článku 16 bodu 1 písm. n) DPP PROZ na odpovědnost za újmu způsobenou výrobkem, jehoţ součástí 

jsou látky pocházející z lidského těla (např. tkáně, orgány, krev při transplantacích) nebo z těchto látek získané 

deriváty nebo biosyntetické výrobky, 

 

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč a spoluúčastí ve výši 20 000 Kč. 
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1.5.5.15. 

Odchylně od článku 13 bodu 1 písm. a) a b) DPP PROZ na odpovědnost pojištěného nahradit poškozenému újmu 

způsobenou plastickými a kosmetickými chirurgickými zákroky prováděnými z důvodů  estetických, tzn. úkony, 

které neslouţí k odstranění místního onemocnění, vrozené vady nebo následku poranění.  

 

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč a spoluúčastí ve výši 20 000 Kč. 

 

 

1.5.5.16. 

V souladu s článkem 28 DPP PROZ na odpovědnost za čistou finanční újmu (škodu). 

 

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč a spoluúčastí ve výši 10 000 Kč. 

 

 

1.5.5.17. 

V souladu s článkem 8 bodu 1 písm. m) DPP PROZ na odpovědnost za újmu způsobenou na věci provozem 

pracovního stroje. Pro jinou újmu neţ újmu na věci se sjednává pojištění v souladu s článkem 8 bodu 1 písm. m) 

DPP PROZ s limitem pojistného plnění základního pojištění. 

 

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 500 000 Kč a spoluúčastí ve výši 10 000 Kč. 

 

 

1.5.5.18. 

Odchylně od článku 8 bodu 1 písm. x) DPP PROZ na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním 

se stlačenými nebo zkapalněnými plyny. 

 

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 10 00 000 Kč a spoluúčastí ve výši 10 000 Kč. 

 

 

1.5.5.19. 

Odchylně od článku 8 bodu 1 bodu x) DPP PROZ na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním 

s nebezpečnými odpady včetně nebezpečných chemických látek nebo přípravků. 

 

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 10 00 000 Kč a spoluúčastí ve výši 10 000 Kč. 

 

 

2. Zvláštní ujednání 

2.1. 

Makléřská doložka: 

Pojistná smlouva bude spravována prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele RESPECT a.s., se sídlem Praha 

4, Pod Krčským lesem 2016/22, PSČ 142 00, IČO: 25146351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vloţka 4845 (dále jen „makléř“) na základě Smlouvy o spolupráci v oblasti pojištění 

sjednanou mezi Pojistníkem a makléřem na dobu určitou do 31.12.20120, jejímţ předmětem je kompletní správa 

pojistného programu Pojistníka. 
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Pojistník prohlašuje, ţe uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímţ základě zplnomocněný makléř 

vykonává pro pojistníka zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví a je pověřen správou pojistné smlouvy. 

 

2.2. 

Zánik pojištění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

Pro případ výpovědi pojištění ze strany pojistitele dle ustanovení §2805 písm. a) a b) občanského zákoníku, činí 

výpovědní doba 6 měsíců a počíná běţet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po obdrţení písemné 

výpovědi pojistníkem. 

Pro případ výpovědi pojistitele dle §2807 občanského zákoníku, platí podmínka, ţe výpověď musí být doručena 

pojistníkovi ne později neţ 6 měsíců přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, jinak pojištění zanikne ke konci 

následujícího pojistného období. 

 

2.3. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto 

pojistnou smlouvu včetně jejich příloh a následných dohod, kterými se tato pojistné smlouva doplňuje, mění, 

nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 

 

Uveřejněním pojistné smlouvy dle předchozího odstavce se rozumí vloţení elektronického obrazu textového obsahu 

pojistné smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněţ metadat podle §5 odst. (5) zákona o registru 

smluv do registru smluv. 

 

Smluvní strany se dále dohodly, ţe tuto pojistnou smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv pojistník.  

 

Pojistitel je povinen zkontrolovat, ţe tato pojistná smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv 

uveřejněna. V případě, ţe pojistitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně 

informovat pojistníka.  

 

Postup uvedený v tomto bodu se smluvní strany zavazují dodrţovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohody, 

kterými se tato pojistná smlouva bude případně doplňovat nebo rušit, není-li dále stanoveno jinak. 

 

2.4. 

Smluvní strany se zavazují, ţe o kaţdé změně identifikačních údajů pojistníka a pojistitele uvedených v záhlaví 

pojistné smlouvy (např. změna adresy sídla, bankovního spojení), se budou do sedmi pracovních dnů navzájem 

informovat. 

 

2.5. 

Pojistník má právo poţádat pojistitele v případě náhrady újmy o souhlas s uzavřením dohody o narovnání 

s poškozeným, a to mimosoudní cestou. Pojistitel u jednotlivých ţádostí pojistníkovi sdělí, zda s moţností uzavření 

dohody o narovnání souhlasí. 

 

2.6. 

Pojistitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pojistníka postoupit či převést jakákoli práva či 

povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy na jakoukoli třetí osobu. 
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2.7. 

Pojistná smlouva můţe být měněna a doplňována pouze formou písemných, vzestupně číslovaných smluvních 

dodatků. 

 

2.8. 

Pojistník si v souladu s ustanovením §100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy a to na poskytnutí nových nebo 

obdobných sluţeb jako je předmět této veřejné zakázky, tj. zejména: 

a) poskytnutí dalších (nových) sluţeb v oblasti (pojistných produktů) ve vztahu k majetku pojistníka/pojištěného 

nebo jeho odpovědnosti, 

b) rozšíření pojištění odpovědnosti pojistníka/pojištěného, 

c) pojištění nově pořízeného majetku pojistníka/pojištěného odpovídajícího z hlediska své povahy předmětu pojištění 

dle této zadávací dokumentace, 

d) zvýšení limitu pojistných částek, 

e) obnovu volné kapacity limitu (nebo sublimitu) pojistného plnění. V případě, ţe dojde v průběhu pojistné doby 

k vyčerpání nebo výraznému sníţení volné kapacity limitu (nebo sublimitu) pojistného plnění, je pojistník oprávněn 

řešit obnovu volné kapacity původního plnění za dodatečné pojistné odpovídající době do konce pojistného období a 

výši obnovované volné kapacity. 

 

Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku dle §100 odst. 3 ZZVZ činí částku 3 000 000 Kč bez DPH. 

 

K případnému vyuţití vyhrazené změny závazku dle §100 odst. 3 ZZVZ si pojistník vyhrazuje dobu 36 měsíců ode 

dne uzavření smlouvy (smluv) na plnění veřejné zakázky, tj. pojistník si vyhrazuje právo v této době zahájit příslušné 

jednací řízení bez uveřejnění na nové sluţby, které jsou předmětem vyhrazené změny závazku dle ustanovení §100 

odst. 3 ZZVZ. V uvedené lhůtě tuto vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy pojistník vyuţije buď najednou v plném 

rozsahu, nebo postupně vţdy v dílčím rozsahu aţ do úplného vyčerpání. 

 

Pro účely ujednání dle tohoto bodu se ujednává, ţe Pojistník/Pojištěný je shodný se Zadavatelem veřejné zakázky na 

základě které pojistitel předkládá tuto pojistnou smlouvu. 

 

2.9. 

Pojistitel není oprávněn poţadovat vůči pojistníkovi jakékoliv sankce či smluvní pokuty v případě prodlení úhrady 

pojistného, stejně tak úroky z prodlení v případě prodlení pojistníka s úhradou pojistného. 

 

2.10. 

Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory 

z těchto právních vztahů budou rozhodovat české soudy, tj. nebude sjednána rozhodčí doloţka. 

 

2.11. 

Bez ohledu na příslušné ujednání občanského zákoníku o pojištění velkých rizik a níţe uvedené ujednání v rámci 

bodu 8 této pojistné smlouvy a v souladu s poţadavkem dle zadávací dokumentace, na základě které vedoucí 

pojistitel a soupojistitel uzavírají tuto pojistnou smlouvu s pojistníkem, prohlašuje vedoucí pojistitel i soupojistitel, 

ţe odpovědnost za plnění veřejné zakázky, v rámci které podávají společnou nabídku, nesou společně a nerozdílně. 
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3. ÚČINNOST POJIŠTĚNÍ 

 

Počátek pojistné doby: 3. 3. 2019 

Konec pojistné doby: 2. 3. 2023 

 

Pojistná smlouva je sjednána na dobu určitou 4 roky.  

Pojistné období se sjednává v délce 12 měsíců.  

 

 

4. POJISTNÉ 

 

Název pojištění Pojistné v Kč 

Škodové pojištění odpovědnosti za újmu    9 500 000 

Celkem za 1 pojistný rok 9 500 000 

Celkem pojistné za dobu trvání pojištění (4 roky) 38 000 000 

 

Pojistné je sjednáno jako pojistné běžné. 

 

Pojistné je stanoveno dle rozsahu a za podmínek stanovených zadávací dokumentací Pojistníka ze dne 4.12.2018, 

přičemţ, pokud nedojde v průběhu platnosti pojistné smlouvy ke změně rozsahu nebo těchto podmínek, je pojistné 

pojistným maximálním, a to po celou dobu platnosti pojistné smlouvy.  

 

5. SPLATNOST POJISTNÉHO 

 

5.1. 

Celkové roční běţné pojistné stanovené v bodu 4 této pojistné smlouvy činí 9 500 000 Kč. 

 

5.2. 

Pojistné za roční pojistné období bude bezhotovostně hrazeno ve čtyřech stejných splátkách ve výši 2 375 000 Kč, a 

to na základě faktur vystavených pojistitelem. Kaţdá faktura bude znít na částku ¼ částky celkového ročního 

pojistného. 

 

Faktura bude vystavena vţdy pro období tří kalendářních měsíců trvání pojištění, za které pojistiteli náleţí pojistné. 

 

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů od doručení příslušné faktury na adresu sídla pojistníka. 

 

Faktura bude splňovat náleţitosti daňového dokladu, stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a §435 občanského zákoníku.  

 

Pojistník obdrţí originál faktury s jednou kopií. 
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Pojistník je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu bez zaplacení vrátit, pokud nebude obsahovat veškeré 

výše uvedené a dohodnuté náleţitosti nebo budou v jejím obsahu jiné vady. Ve vrácené faktuře bude vyznačen 

důvod vrácení. Pojistitel je v tomto případě je povinen fakturu opravit či vyhotovit nově, tím přestává běţet původní  

 

 

lhůta splatnosti a celá nová 30denní lhůta běţí znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury 

pojistníkovi. 

 

Pojistitel je po předchozí dohodě s pojistníkem oprávněn vystavit e-fakturu, splňující veškeré náleţitosti dle právních 

předpisů. Ustanovení předchozích odstavců o splatnosti a vrácení se přiměřeně uplatní i na e-fakturu. 

 

Úhrada pojistného bude prováděna v české měně. Peněţitá částka se povaţuje za uhrazenou okamţikem jejího 

odepsání z účtu pojistní ve prospěch účtu pojistitele. 

 

Nabídková cena (cena pojištění) nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, s hodnotou kurzu české koruny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz či stabilitu měny. 

 

 

 

6. HLÁŠENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI 

 
Oznámení škodné události je moţné podat:    

                                                        

• telefonicky na čísle +420 233 006 311  

nebo prostřednictvím vyplněného formuláře Oznámení škodné události 

• na kaţdém prodejním místě Pojišťovny VZP, a.s. 

• zasláním doporučeně na adresu sídla Pojišťovny VZP, a.s., odbor likvidace pojistných událostí 

• zasláním naskenovaného formuláře na adresu oznameni.udalosti@pvzp.cz. 

Formulář Oznámení škodné události lze stáhnout na adrese www.pvzp.cz/cs/servis-pro-klienty/ohlaseni-skodne-

udalosti nebo jej lze získat na kaţdém prodejním místě Pojišťovny VZP, a.s. 
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7. BONIFIKACE 
 

Pojistitel na základě ţádosti pojistníka provede vyhodnocení škodného průběhu pojistné smlouvy za hodnocené 

pojistné období, kterým je jeden pojistný rok. 

 

Nebude-li skutečná hodnota škodného průběhu pojištěného za uplynulý pojistný rok vyšší neţ 20% vyplatí pojistitel 

bonifikaci takto: 

Škodný průběh Výše bonifikace 

Od 0% do 5% včetně 15% 

Od 5,01% do 10% včetně 10% 

Od 10,01 do 20% včetně 5% 

 

Základem pro stanovení výše bonifikace je pojistné přijaté na účet pojistitele za pojistný rok. 

 

Nárok nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku. 

 

Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době 

poskytnutí bonifikace nevyplacené) sníţeným o uhrazené regresy a přijatým pojistným, přičemţ vyplacené pojistné 

plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv 

se vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné započítává postupně do příslušných dalších let, přičemţ hranicí mezi 

jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení vyplaceného plnění  

 

do jednotlivých let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události (datum prvního písemného uplatnění nároku 

poškozeného na náhradu újmy proti pojištěnému). 

 

Pojistitel má právo na vrácení příslušné části z vyplacené bonifikace v případě, ţe škodný průběh za uplynulý 

pojistný rok bude zvýšen v důsledku: 

- pojistné události vzniklé ve sledovaném pojistném roce a nahlášené po vyplacení bonifikace; 

- výplaty pojistného plnění, které převyšovalo rezervu na pojistné plnění započtenou do vyhodnocení bonifikace 

 

Pojistník souhlasí s tím, ţe od pojistného plnění bude odečtena částka ve výši přeplacené bonifikace. 
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8. UJEDNÁNÍ O SOUPOJIŠTĚNÍ 

8.1. 

Na pojištění dle této pojistné smlouvy se podílejí tito pojistitelé: 

 Pojišťovna VZP, a.s., která je vedoucím pojistitelem a přebírá 50 % práv a závazků plynoucích z 

pojištění (soupojištění) dle této pojistné smlouvy, 

 Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, která je (sou)pojistitelem a přebírá 50 % práv a 

závazků plynoucích z pojištění (soupojištění) dle této pojistné smlouvy, 

 

 

Pokud je níţe v textu tohoto ujednání o soupojištění uţito pojmu pojistitel bez bliţší specifikace, rozumí se tím 

vedoucí pojistitel a/nebo (sou)pojistitel ve smyslu tohoto bodu 1. 

 

8.2. 

Pojistitelé se podílejí na právech (zejména právo na pojistné) a závazcích (zejména závazek poskytnout pojistné 

plnění) plynoucích z pojištění výše uvedeným podílem. 

 

 

8.3. 

Vedoucí pojistitel: 

 stanovuje po dohodě s ostatními pojistiteli pojistně technické podmínky pojištění, včetně výše 

pojistného, 

 spravuje pojištění (soupojištění) jménem všech pojistitelů, zejména přijímá oznámení a projevy vůle 

pojistníka (pojištěného), přijímá oznámení o vzniku pojistné události, vede šetření nezbytná ke zjištění 

rozsahu povinnosti všech pojistitelů poskytnout pojistné plnění a pokud není níţe uvedeno jinak, přijímá 

pojistné, 

 vymáhá dluţné pojistné, uplatňuje postiţní právo, realizuje poţadavky vyplývající z poznatků pojistitelů 

o nastalé pojistné události při jejím šetření, pokud není níţe uvedeno jinak,  

 přijímá oznámení o vinkulaci pojistného plnění (v případech, kdy má být pojistné plnění vinkulováno), 

vede jejich evidenci a ostatní pojistitele bez zbytečného odkladu o provedení vinkulace pojistného plnění 

informuje, 

 přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka ohledně změn rozsahu pojištění a o této skutečnosti 

bezodkladně informuje ostatní pojistitele. Případnou změnou rozsahu pojištění není dotčen poměr podílů 

jednotlivých pojistitelů na právech a závazcích plynoucích z pojištění, pokud nebude ujednáno jinak. 

Jestliţe pojistitel návrh na rozšíření pojištění odmítne, je vedoucí pojistitel oprávněn sjednat tomu  

 odpovídající pojištění na vlastní vrub. Pokud návrh na rozšíření pojištění odmítne vedoucí pojistitel, je 

oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub pojistitel, 

 přijímá další oznámení a činí právní úkony, k nimţ je určen v níţe uvedených ujednáních,  

 předává ostatním pojistitelům bez zbytečného odkladu oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného). 

 

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

 

8.4. 

(Sou)pojistitel: 

 je povinen přijmout oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), které mu byly doručeny, a bez 

zbytečného odkladu je zaslat vedoucímu pojistiteli, 

 zaplatí vedoucímu pojistiteli 6 % ze svého podílu na pojistném jako úhradu nákladů vedoucího 

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

 

8.5. 

Vedoucí pojistitel uhradí (sou)pojistiteli příslušný podíl na pojistném sníţený o odměnu za správu pojištění, a to do 

30 dnů od zaplacení pojistného na účet vedoucího pojistitele. Převod pojistného bude uskutečněn na účet  
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(sou)pojistitele u peněţního ústavu pod variabilním symbolem 1200137730 (číslo pojistné smlouvy) uvedeným 

v této pojistné smlouvě. 

 

8.6. 

Jestliţe 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 

pojištění. Pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném sníţený o odměnu za správu pojištění. 

 

8.7. 

Ujednání předchozích bodů tohoto článku se přiměřeně pouţijí pro převod pojistného, které bylo vedoucím 

pojistitelem vymoţeno v rámci vymáhání dluţného pojistného (pojistného po splatnosti), pro převod plateb 

vymoţených vedoucím pojistitelem při uplatňování postiţního práva, a s výjimkou uvedenou níţe i pro veškeré další 

platby uskutečňované jednotlivými (sou)pojistiteli (např. vrácení tzv. nespotřebovaného pojistného). (Sou)pojistitel 

je povinen uhradit vedoucímu pojistiteli tyto platby do 30 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jejich zaplacení. 

 

8.8. 

Pokud pojistné plnění z pojistné události nepřesáhne 1 mil. Kč, vyplatí vedoucí pojistitel pojistné plnění oprávněné 

osobě v celé výši a vyúčtuje jej (sou)pojistiteli. (Sou)pojistitel je v tomto případě vázán rozhodnutím vedoucího 

pojistitele o vyplacení pojistného plnění a jeho výši. 

 

8.9. 

V případě pojistné události, u níţ je z výsledků zahájeného šetření zřejmé, ţe pojistné plnění přesáhne 1 mil. Kč, 

přizve vedoucí pojistitel tohoto (sou)pojistitele k šetření pojistné události. Vedoucí pojistitel vyplatí pojistné plnění 

oprávněné osobě v celé výši po skončení šetření, jemuţ předchází písemný souhlas všech takových (sou)pojistitelů 

s rozsahem jejich povinnosti plnit; pokud se však takový (sou)pojistitel šetření pojistné události ne(z)účastní, 

přestoţe k němu byl přizván, není jeho souhlasu třeba a tento (sou)pojistitel je vázán rozhodnutím vedoucího 

pojistitele v této věci. 

 

8.10. 

(Sou)pojistitel je povinen: 

 vyjádřit se ke své povinnosti uhradit pojistné plnění do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele, 

v opačném případě se má zato, ţe s rozsahem povinnosti plnit souhlasí, 

 uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na pojistném plnění do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele 

k jeho zaplacení, kterou lze učinit aţ po skončení šetření, 

 v případě, ţe je poskytována záloha na pojistné plnění, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na této 

záloze do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení. 

 

8.11. 

Vedoucí pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými pojistnými podmínkami a 

smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět pojištění 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 připojí. 

 

 

8.12. 

(Sou)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.). 
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8.13. 

Závazky vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se vypořádají: 

 ke dni zániku účinnosti pojištění dle této pojistné smlouvy, 

 ke dni zániku účasti pojistitele na pojištění dle této pojistné smlouvy. 

 

Vţdy však platí, ţe při vypořádání těchto závazků se zohledňují i rezervy na jiţ 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 jejich účasti na tomto 

pojištění. 

 

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

9.1. 

Pojistná smlouva je uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") v 

platném znění. 

 

9. 2. 

Pojistná smlouva je uzavřena v souladu se zadávací dokumentací pojistníka ze dne 4. 12. 2018 a to na základě 

veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s 

názvem „Pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění majetku“ vydanou zadavatelem Nemocnice Na Bulovce. 

Pojistitel akceptuje podmínky a poţadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci, zákoně č. 134/2016 Sb. a 

dalších právních předpisech, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky.  

 

9.3. 

Pojistná smlouva se uzavírá v elektronické podobě. Pojistná smlouva je podepsána elektronickým podpisem dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o sluţbách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZSVD“). Smluvní strany se dohodly, ţe Pojistitel podepíše pojistnou smlouvu uznávaným elektronickým 

podpisem v souladu s §6 ZSVD. Pojistník pojistnou smlouvu podepíše v souladu s §5 ZSVD kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

 

9.4.   

Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Pro spory z pojistné 

smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.  

 

9.5. 

Pojistník prohlašuje, ţe se jako zájemce o pojištění před uzavřením pojistné smlouvy (dále jen „smlouva“) seznámil s 

informacemi o pojistiteli a o závazku v souladu s §2760 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále potvrzuje, ţe 

se před uzavřením smlouvy podrobně seznámil s jejím obsahem včetně pojistných podmínek a všech dalších jejích 

součástí a ţe všemu rozuměl. S obsahem smlouvy souhlasí a potvrzuje pravdivost a úplnost údajů ve smlouvě 

uvedených. Není-li osoba pojistníka a pojištěného totoţná, prohlašuje, ţe pojištěného podrobně seznámil s obsahem 

smlouvy včetně všech jejích součástí, ţe pojištěný všemu rozuměl a vyjádřil svůj souhlas s obsahem smlouvy a ţe 

pojištěného vţdy seznámí i se všemi případnými změnami smlouvy. Dále prohlašuje, ţe k datu uzavření smlouvy 

nenastala u pojištěného ţádná událost, která by mohla být důvodem vzniku pojistné události. 

 

9.6.   

Pojistník prohlašuje, ţe úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění 

uvedené v dotaznících k pojištění, a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu 

pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích. 

 

9.7. 

Pojistník bere na vědomí, ţe dle právních předpisů upravujících pojišťovnictví pojistitel zpracovává osobní údaje 

včetně rodných čísel a takové zpracování osobních údajů se povaţuje za zpracování nezbytné pro dodrţení právní  
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povinnosti pojistitele jako správce osobních údajů. Bliţší informace o zpracování osobních údajů naleznete na 

www.pvzp.cz. 

 

9.8. 

Pojistník tedy, v případě, ţe je subjektem údajů dle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů 

(zjednodušeně řečeno, je fyzickou osobou) poskytuje osobní údaje svoje nebo osob pojištěných, neboť jejich 

zpracování je nezbytné jednak pro plnění zákonných povinnosti pojistitele vyplývajících zejména z právních 

předpisů upravujících pojišťovnictví a občanského zákoníku, dále pro splnění této smlouvy, jakoţ i z důvodu, ţe 

jejich zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů pojistitele. 

 

9.9. 

Pojistník prohlašuje na svou čest, ţe výše uvedená prohlášení a souhlasy pojištěného je oprávněn činit na základě 

souhlasu pojištěného. 

 

9.10. 

Pro účely této pojistné smlouvy a jejího pojištění se nepouţije ustanovení článku 19 Všeobecných pojistných 

podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti VPP PODN. 

 

9.11.   

Tato pojistná smlouva obsahuje 18 stran a 3 přílohy a je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichţ jeden obdrţí pojistník, 

jeden pojišťovací zprostředkovatel, jeden obdrţí soupojistitel a jeden si ponechá vedoucí pojistitel. 

 

 

 

10. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - pojistné podmínky 

Příloha č. 2 – zřizovací listina, výpis ze Ţivnostenského rejstříku 

Příloha č. 3 – zplnomocnění vedoucího pojistitele soupojistitelem 

 

 

 

V Praze dne 02. 01. 2019        

 

 

 

 

     

…………………………….           ………………………………….. 

Halina Trsková                       Pavel Ptáčník 

místopředsedkyně představenstva        člen představenstva 

Za vedoucího pojistitele Pojišťovna VZP, a.s. 

 

 

 

 

 

 

   

 



Číslo pojistné smlouvy: 1200137730 strana 18 z 18 

 

 

V Praze dne 02. 01. 2019 

 

  

 

 

 

    

…………….………………………….           ………………………………….. 

Halina Trsková                       Pavel Ptáčník 

místopředsedkyně představenstva        člen představenstva 

Za (sou)pojistitele Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group na základě plné moci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 

 

 

 

………………………….………………………….. 

Nemocnice Na Bulovce 

Mgr. Jan Kvaček 

ředitel nemocnice 

         za pojistníka 


