
 

  

Pojistná smlouva č. 7721119494 
Úsek pojištění hospodářských rizik 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika  
IČO: 47116617 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen „pojistitel“) 

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami  

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Osvoboditelů 5301, Zlín, PSČ 760 01,  
tel: xxx, e-mail: xxx 
 
a 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
se sídlem Beethovenova 650/2, 662 15 Brno, Česká republika 
IČO: 62156462 
veřejná vysoká škola podle zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a nezapisovaná do veřejného rejstříku 
(dále jen „pojistník“) 

Zastoupený: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou 
 

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka. 

uzavírají  

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

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele  
 

Eurovalley s.r.o. 
se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika 
IČO: 29368324 
(dále jen „samostatný zprostředkovatel“) 

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele: Eurovalley s.r.o., Pražákova 66a, 639 00 Brno 

Sjednání této pojistné smlouvy zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího 
makléře. 

 



 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 Pojištěným je pojistník. 1.
   

 K pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen 2.
„ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“). 

 
Všeobecné pojistné podmínky  

   VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti 
 
 
 Zvláštní pojistné podmínky 
 ZPP P-700/14 - pro pojištění věci (majetku)  

ZPP P-200/14 - pro pojištění pro případ odcizení 
ZPP P-250/14 - pro pojištění skla 
ZPP P-300/14 - pro pojištění strojů 
ZPP P-320/14 - pro pojištění elektronických zařízení  
ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu 

 ZPP P-695/14 - pro pojištění věcí během silniční dopravy 
 

 Dodatkové pojistné podmínky 
 DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek: 
 
 

Věci (majetek) 
 DALL101 - Lehké stavby, dřevostavby - Výluka (1401) 
 DALL105 -  Suterén - Výluka (1401) 
 DALL108 -  Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se finančních prostředků a cenných 

předmětů) (1612) 
 DALL109 -  Předepsané způsoby zabezpečení finančních prostředků a cenných předmětů (1606) 
 DALL111 -  Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401) 
 DALL113 -  Poškození vnějšího kontaktního zateplovacího systému (zateplení fasády) ptactvem, hmyzem a 

hlodavci - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
 DALL114 -  Malby, nástřiky nebo polepení - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
 DALL115 -  Nepřímý úder blesku - Rozšíření rozsahu pojištění (1404) 
 DALL116 -  Předepsané způsoby zabezpečení mobilních strojů (1606) 
 DALL117 - Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění (1612) 
 
 

 Zabezpečení 
 DOZ104 - Loupež přepravovaných peněz nebo cenin - Předepsané způsoby zabezpečení peněz a cenin 

přepravovaných osobou provádějící přepravu (1401) 
 DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401) 
 

 Stroje 
 DST109 - Ponorná čerpadla nebo čerpadla v hlubinných studních - Výluka (1401) 
 DST110 - Přesčas - Vymezení předmětu pojištění (1603) 
 DST111 - Výměna agregátů, opravy vinutí - Vymezení pojistného plnění (1401) 
 DST112 - Expresní a letecká doprava - Vymezení předmětu pojištění (1603) 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 Odpovědnost za újmu 
 DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou 

výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1612) 
 DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 

 DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění 
(1401) 

                             DODP106 - Křížová odpovědnost - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
 DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412) 
        DODP110 - Peněžitá náhrada nemajetkové újmy - ochrana osobnosti - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 

DODP112 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Rozšíření rozsahu pojištění (1704) 

 DODP119 - Cizí věci převzaté včetně provozu motorových vozidel - Rozšíření rozsahu pojištění (1612) 
DODP122 - Připojištění odpovědnosti členů orgánů za jinou než čistou finanční újmu - Rozšíření rozsahu 
pojištění (1502) 
DODP124 - Umělecká, kulturní, sportovní nebo reklamní činnost dítěte - Rozšíření rozsahu pojištění (1507) 
DODP127 - Věci odložené a vnesené - Rozšíření rozsahu pojištění (1603) 
DODP130 - Věci zaměstnanců - Rozšíření rozsahu pojištění (1603) 
 
 
Obecné 

 DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401) 
 DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1401) 
 DOB104 - Demolice, suť - Rozšíření pojistného plnění (1401) 
 DOB105 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401)  
 DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1401) 

DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401) 
 

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

 Obecná ujednání pro pojištění majetku  1.

1.1. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se 
ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění 
tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení 
pojištěných věcí. 



 

1.2. Pro pojištění majetku je místem pojištění  

Beethovenova 650/2, Brno, PSČ 662 15, Česká republika,  

Mozartova 647/1, Brno, PSČ 662 15, Česká republika, 

Bayerova 575/5, Brno, PSČ 662 15, Česká republika,   

Novobranská 691/3, Brno, PSČ 662 15, Česká republika,   

Komenského nám. 609/6, Brno, PSČ 662 15, Česká republika,   

Komenského nám. 4, Brno, PSČ 602 00, Česká republika,   

Orlí 710/19, PSČ 662 15, Česká republika,   

ostatní místa pojištění na území České republiky, na nichž se po právu nachází majetek pojištěného, 

ostatní místa pojištění na území Evropy, pouze však pro mobilní elektronická zařízení. 

 Přehled sjednaných pojištění 2.

2.1. Pojištění věci (majetku) 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující 
tabulce/následujících tabulkách: 

2.1.1 Pojištění věci (majetku) 
Místo pojištění: dle čl. II, odst. 1.2. této pojistné smlouvy 
Rozsah pojištění: ZPP P-700/14 část 2. - proti vyjmenovaným poj. nebezpečím a část 3. - proti všem nebezpečím kromě 
vyloučených 
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-700/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB104, DOB105, DOB106, DOB107, DALL101, 
DALL105, DALL108, DALL109, DALL111, DALL114, DALL115, DALL116, DALL117 

P.č. Předmět pojištění Pojistná částka10) Spoluúčast5) 
Pojištění se 

sjednává 
na cenu*) 1) 

MRLP3)  
První riziko2) 

- odcizení 

MRLP3)  
První riziko2) 
-vandalismus 

1 

 
 
Nemovité objekty – 
soubor 
 
Jde o soubor vlastních a 
cizích budov a hal včetně 
stavebních součástí 
(vnitřních a vnějších), 
trafostanic, výměníkových 
stanic, strojního zařízení a 
vybavení budovy tvořících 
jejich příslušenství (např. 
instalace elektro, vody, 
topení, plynu, výtahů, 
vzduchotechniky apod.).  
a soubor oplocení, 
rozvodných sítí, 
technologií energetických 
zařízení, zpevněných a 
umělých ploch, laviček a 
veřejného osvětlení v 
rámci areálu apod. 
Souborem rozvodných sítí 
se rozumí např. 
kanalizace, plynovodní 
řády, objekty rozvodné a 
zařízení rozvodů energie 
apod. v areálech 
pojištěného 
 
 

1 100 000 000 Kč 5 000 Kč *) 2 000 000 Kč   2 000 000 Kč   

2  420 000 000 Kč 5 000 Kč *) 2 000 000 Kč   2 000 000 Kč   



 

 
Vlastní movité zařízení a 
vybavení, cizí předměty 
užívané a cizí předměty 
převzaté – soubor 
 
Jde o soubor strojů, 
zařízení a inventáře (vč. 
DDHM), věci umělecké a 
historické hodnoty (vlastní 
i cizí včetně věcí 
vnesených), veškerý 
majetek uvedený v účetní, 
operativní či jiné evidenci 
pojištěného apod.  
Dále jde o mobilní podium 
a mobilní zastřešení  
 

3 

 
 
Cenné předměty - soubor   
  
 

 
 

4 000 000 Kč 
             **) 

 

5 000 Kč *) 2 000 000 Kč   2 000 000 Kč   

4 

 
Věci umělecké, historické 
nebo sběratelské 
hodnoty - soubor 
  
 

5 

 
 
Stavební součásti a 
příslušenství budov nebo 
ostatních staveb – soubor 
  
 
Jde o věci, které k budově 
nebo stavbě podle své 
povahy patří a jsou určeny 
k tomu, aby byly s 
budovou trvale užívány. 
Jedná se zejména o okna 
dveře, příčky, vnitřní 
instalace, obklady, 
podlahy, malby, antény, 
EZS, EPS, dešťové svody, 
přístřešky atd. 
 
 

 
 

1 000 000 Kč 
           **) 

 

5 000 Kč *) 2 000 000 Kč   2 000 000 Kč   

6 

 
Movité předměty – 
soubor 
  
 
Jde o věci studentů 
(včetně studentů 
ubytovaných na koleji) 
 

 
 

2 000 000 Kč 
              **) 

 

5 000 Kč *) 2 000 000 Kč   2 000 000 Kč   

7 

 
 
Zásoby - soubor 
  
 

 
 

2 000 000 Kč 
           **) 

 

5 000 Kč *) 2 000 000 Kč   2 000 000 Kč   

8   5 000 Kč *) 500 000 Kč 500 000 Kč 



 

 
Finanční prostředky – 
soubor vybraných věcí 
 
Jde o peníze, ceniny 
 
 

500 000 Kč 
**) 

9 

 
 
Finanční prostředky – 
soubor vybraných věcí 
 
Jde o peníze v příruční 
pokladně 
 
 

 
30 000 Kč 

**) 
5 000 Kč *) 30 000 Kč 30 000 Kč 

10 

 
 
Vícenáklady – obnova dat 
a dokumentace 
 
Jde o náklady, které 
pojištěný vynaloží na 
obnovu a/nebo 
znovupořízení dat, 
databází, softwaru, plánů, 
záznamů, písemností a 
jiných dokumentů 
poškozených nebo 
zničených v souvislosti s 
pojistnou událostí  
 
 
 

 
 

1 000 000 Kč 
            **) 

 

5 000 Kč 
        *) 

 
1 000 000 Kč   1 000 000 Kč   

11 

 
 
Vícenáklady – 
dokumentace a likvidace 
 
Jde o přiměřené a 
doložitelné náklady a 
vícenáklady, které 
pojištěný vynaloží na 
přípravu podkladů, 
dokladování, ověřování 
nebo zdokumentování 
pojistné události, na 
kterou se vztahuje tato 
pojistná smlouva. 
Takovéto náklady zahrnují 
mzdové prostředky a s 
nimi spojené režijní 
náklady vynaložené 
pojištěným (např. 
příplatky za přesčasovou 
práci, práci v noci, o 
víkendech a zákonem 
stanovených svátcích, za 
přednostní zpracování, 
výrobu, dodání, pronájem, 
za spěšnou přepravu 
včetně letecké) a rovněž 
další náklady na externí 
účetní, poradce, 

 
 

5 000 000 Kč 
**) 

 

5 000 Kč *) 5 000 000 Kč   5 000 000 Kč   



 

konzultanty a soudní 
znalce.  
Pojištění se dále vztahuje 
také na zvýšené náklady 
vynaložené v důsledku 
změny legislativy, obecně 
závazných předpisů, 
norem apod., pokud je 
pojistník při odstraňování 
následků po pojistné 
události takové náklady 
povinen vynaložit 
 
 
 

12 

 
 
Vícenáklady – oprava 
nebo renovace 
uměleckých částí 
movitých věcí nebo 
umělecko-řemeslných 
stavebních součástí  
 
Jde o nezbytné a účelně 
vynaložené náklady na 
restaurování historických 
nebo památkově 
chráněných objektů 
 
 

 
1 000 000 Kč 

**) 
5 000 Kč *) 1 000 000 Kč   1 000 000 Kč   

13 

 
 
Vícenáklady - mimořádná 
spotřeba vody 
 
Jde o náklady za 
mimořádnou spotřebu 
vody, ke které došlo 
únikem vody z 
poškozeného vodovodního 
potrubí 
 
 

 
 

 
200 000 Kč 

**) 
 

***) 

5 000 Kč *)   

14 

 
 
Vícenáklady - 
zachraňovací náklady  
 
Jde o zachraňovací 
náklady dle čl.13 VPP P-
100/14 
 

 
50 000 000 Kč 

**) 
5 000 Kč *) 2 000 000 Kč   2 000 000 Kč   

15 

 
Vícenáklady – výměna 
zámků po vloupání 
 
Jde o náklady na výměnu 
zámků vnějších či 
vnitřních dveří budovy na 
místě pojištění, pokud 
došlo ke ztrátě klíče v 
důsledku pojistné události 
nebo odcizení 

 
500 000 Kč 

**) 
5 000 Kč *) 500 000 Kč   500 000 Kč   



 

 

16 

 
Vícenáklady - demolice, 
suť, hašení 
 
Jde o náklady na hašení, 
demolici, skládkovné, 
odvoz suti, likvidaci 
zbytků a následků pojistné 
události včetně nákladů 
na dočasné přemístění 
majetku a dle DOB104 
 
 

 
100 000 000 Kč 

**) 
5 000 Kč *)   

Poznámky: 
**) Pojištění cenných předmětů, věcí umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, stavebních součástí a příslušenství budov a 
ostatních staveb, finančních prostředků a vícenákladů se sjednává na první riziko2), hodnotou uvedenou ve sloupci „Pojistná částka“ 
se v tomto případě rozumí MRLP3). 
 
***) Pojištění nákladů na mimořádnou spotřebu vody je omezeno limitem pojistného plnění z jedné pojistné události ve výši 50 000 
Kč a maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 200 000 Kč. 
 
Ujednává se, že se ustanovení části 1. čl. 3 odst. 2) písm. f) ZPP P-700/14 ruší a nově zní: 
„Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako nákladu.“ 
 
Ujednává se, že se pojištění odchylně od části 3. ZPP P-700/14 nevztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné 
věci. 
 
Odchylně od části 2., čl.9 odst.2) písm. a) ZPP P-700/14 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na krádež při které pachatel 
nepřekonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, tzv. krádež prostá. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je hlášení 
krádeže policii ČR. Pro toto pojištění se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 20 000 Kč. 
 
Pro věci v uzavřeném prostoru, za který se považuje také uzamčená kovová klec nebo dřevěná skříň, se ujednává maximální roční 
limit pojistného plnění ve výši 100 000 Kč. 

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách  
 

2.2.Pojištění pro případ odcizení 

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce: 

2.2.1 Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin 
 

Místo pojištění: dle čl.II, odst.1.2. této pojistné smlouvy 
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin 
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB106, DOZ104, DOZ105 

P.č. Předmět pojištění Pojistná částka10) Spoluúčast5) 
Pojištění se 

sjednává 
na cenu*1) 

MRLP3)  
První riziko2) 

MRLP3) 
Zlomkové 
pojištění4) 

1 
Přepravované peníze a 
ceniny – soubor 

nesjednává se 5 000 Kč *) 500 000 Kč nesjednává se 

Poznámky: 
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách  
 

2.3.Pojištění skla 

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce: 

2.3.1.Pojištění skla   
Místo pojištění: dle čl. II, odst. 1.2. této pojistné smlouvy 
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-250/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB104, DOB105, DOB106, DOB107 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 
částka10) 

Spoluúčast5) 
Pojištění se 
sjednává na 

cenu*) 1) 

MRLP3) 
První riziko2) 

MRLP3) 



 

1 

Skla - soubor   
                         
Jde o soubor oken, výloh, zrcadel, 
světlíků, vitrín, pultů, vnitřních 
stěn, vstupních dveří a případné 
provizorní zasklení, ve všech 
případech bez ohledu na tloušťku 
jednotlivého skla / celého zasklení, 
včetně nalepených folií, nápisů a 
čidel elektrické zabezpečovací 
signalizace na těchto sklech, 
soubor sanitární keramiky, 
světelných reklam, laboratorního 
skla apod.                                                                                                                                                                                                                       

  5 000 Kč *) 500 000 Kč   

2 

 
Vícenáklady – nouzové 
zabezpečení výplně 
 
Jde o náklady na nouzové 
zabezpečení výplně po rozbitém 
skle, a to včetně montáže a 
demontáže stavebních součástí 
nutné k provedení nouzového 
osazení okenních tabulí či opravy 
zasklení (např. ochranných mříží, 
markýz, uzávěrů oken apod.) 
 

 5 000 Kč *) 150 000 Kč  

Poznámky: 
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách 

2.4. Pojištění strojů 

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující 
tabulce/následujících tabulkách: 

2.4.1 Pojištění strojů 
  Místo pojištění: dle čl. II, odst. 1.2. této pojistné smlouvy 

Rozsah pojištění: v rozsahu ZPP P-300/14 a uvedených doložek 
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-300/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB106, DST109, DST110, DST111, DST112 

Poř. 
č. 

Předmět pojištění Pojistná částka10) Spoluúčast5) 
Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  
 

1 

 
 
Pojištěný stroj – soubor 
 
Jde o soubor vlastních i cizích 
stacionárních i mobilních 
strojů dle účetní evidence 
zadavatele  
(SKP 29, CZCPA 28; + 
nedokončené investice)  
 
 

26 000 000 Kč 20 000 Kč *) 2 000 000 Kč 

2 

 
Vícenáklady - přesčas 
 
Jde o vícenáklady, které 
oprávněná osoba 
prokazatelně vynaložila na 
přesčasové práce a práce v 
noci, práce o sobotách a 
nedělích dle DST110 a 
expresní nebo letecké dodávky 

 20 000 Kč  *) 

 
 

100 000 Kč 
**) 

  



 

náhradní dílů a cestovní 
náklady techniků a expertů ve 
smyslu DST112 
 

3 

 
Vícenáklady – vyměnitelné 
části strojů 
***) 
 
Jde o náklady na výměnu 
vyměnitelných částí 
pojištěného zařízení (vrtáky, 
nože, pilové listy, akumulátory 
atd.) 
 

 
20 000 Kč 

  
*) 

100 000 Kč 
*) 

 
Poznámky: 
 
**) Pojištění vícenákladů se sjednává na první riziko2). 
 
***)  
Ujednává se, že odchylně od čl.3 odst.3 písm. a), b) ZPP P-300/14 se pojištění vztahuje i na poškození vyměnitelných částí 
pojištěného zařízení (vrtáky, nože, pilové listy, akumulátory atd.). Pojistitel poskytne plnění v případech, kdy k poškození nebo 
zničení takového zařízení došlo náhle a neočekávaně v souvislosti se škodou na jiné části stroje a příčina pojistné události nespočívá 
v přirozeném opotřebení.  
 
Ujednává se, že odchylně od čl.1 odst.4) ZPP P-300/14 se pojištění souboru vztahuje i na stroje, jejichž stáří přesáhlo v době vzniku 
škody 10 let. 
 
V souladu s ustanovením čl.1 ZPP P-300/14 se pojištění strojů vztahuje i na jejich elektronické součásti. 
  

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách  

 

2.5. Pojištění elektronických zařízení 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující 
tabulce/následujících tabulkách: 

2.5.1 Pojištění elektronických zařízení 
 
Místo pojištění: dle čl.II, odst.1.2. této pojistné smlouvy 
Rozsah pojištění: v rozsahu ZPP P-320/14 a uvedených doložek 
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-250/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB106 

P.č. Předmět pojištění Pojistná částka10) Spoluúčast5) 

Pojištění 
se 

sjednává 
na cenu*1) 

MRLP3) 

 První 
riziko2) 

MRLP3) 

1  

 
 
Pojištěné zařízení – 
soubor 
  
Jde o soubor vlastní i cizí 
stacionární i mobilní 
elektroniky dle účetní 
evidence pojistníka 
 
 
 

180 000 000 Kč 

5 000 Kč  
pro mobilní 

elektronická zařízení  
 

20 000 Kč  
pro stacionární 

elektronická zařízení 

*)  

1 000 000 Kč  
pro mobilní 

elektronická zařízení  
 

2 000 000 Kč  
pro všechna 

elektronická zařízení 

2 
 
 

 
5 000 Kč  

pro mobilní 
*) 100 000 Kč  



 

Vícenáklady – přesčas 
**) 
 
 
Jde o vícenáklady, které 
oprávněná osoba 
prokazatelně vynaložila 
na přesčasové práce a 
práce v noci, práce o 
sobotách a nedělích, 
expresní nebo letecké 
dodávky náhradní dílů a 
cestovní náklady techniků 
a expertů 
 
 
 
 
 

elektronická zařízení  
 

20 000 Kč  
pro stacionární 

elektronická zařízení 

3 

 
Vícenáklady – 
vyměnitelné části 
elektronických zařízení 
***) 
 
Jde o náklady na výměnu 
vyměnitelných částí 
pojištěného zařízení 
(vrtáky, nože, pilové listy, 
akumulátory atd.) 
 

 

5 000 Kč  
pro mobilní 

elektronická zařízení  
 

20 000 Kč  
pro stacionární 

elektronická zařízení 

*) 100 000 Kč  

Poznámka:  
 
**) 
Odchylně od čl. 9 odst.14 ZPP P-320/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady na  
odměny vyplacené za práci přesčas, v noci a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, které pojištěnému vznikly v  
souvislosti s pojistnou událostí nastalou na elektronickém zařízení pojištěném v této pojistné smlouvě. 
 
Ve smyslu čl.8 odst.2 písm. c) ZPP P-320/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za účelně vynaložené náklady  
na expresní dopravu a leteckou dopravu náhradních dílů, které pojištěnému vznikly v souvislosti s pojistnou událostí nastalou  
na elektronickém zařízení pojištěném v této pojistné smlouvě. 
 
***)  
Ujednává se, že odchylně od čl.3 odst.3 písm. a) ZPP P-320/14 se pojištění vztahuje i na poškození vyměnitelných částí pojištěného 
zařízení (vrtáky, nože, pilové listy, akumulátory atd.). Pojistitel poskytne plnění v případech, kdy k poškození nebo zničení takového 
zařízení došlo náhle a neočekávaně v souvislosti se škodou na jiné části elektronického zařízení a příčina pojistné události nespočívá v 
přirozeném opotřebení.  
 
Ujednává se, že odchylně od čl.1 odst.4) ZPP P-320/14 se pojištění souboru vztahuje i na zařízení, jejichž stáří přesáhlo v době vzniku 
škody 5 let. 
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách 

2.6. Pojištění věcí během silniční dopravy 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující 
tabulce/následujících tabulkách: 

2.6.1. Pojištění věcí během silniční dopravy 
 
Územní platnost pojištění: Evropa 
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. 2 odst. 1) a 2) ZPP P-695/14 
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-695/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB106, DOB107 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění Spoluúčast5) 
Pojištění se sjednává 

na cenu*1) 
Limit pojistného plnění 

První riziko2) 
     



 

 
1 

Pojištěné věci - soubor    
                                                                       
Jde o věci přepravované jakýmkoliv 
vozidlem, které řídí zaměstnanec 
pojistníka 
 

 
5 000 Kč 

 
*) 

 
1 000 000 Kč 

Poznámky: 
 
Ujednává se, že odchylně od čl.5 odst.5 ZPP P-695/14, se za uzamčený prostor se považuje i vnitřní prostor vozidla a za překonání 
překážky v souvislosti s odcizením se považuje viditelné poškození vozidla dokumentované policí České republiky.  
 
Ujednává se, že odchylně od čl.5 odst.5 písm.b) ZPP P-695/14, při odstavení vozidla mezi 22.00. hodin až 06.00. hodin bude pojistné 
plnění poskytnuto v plné výši limitu pouze v případě, že vozidlo bylo odstaveno v uzavřené garáži nebo na hlídaném parkovišti. Pro 
případ odcizení nákladu, ke kterému došlo mezi 22.00. hodin až 06.00. hodin, z vozidla, které bylo odstaveno na nehlídaném parkovišti 
nebo mimo uzavřenou garáž, se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 50 000 Kč na jednu pojistnou událost.  
 
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách 
 

2.7. Pojištění odpovědnosti za újmu 

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách: 
 
2.7.1 Pojištění odpovědnosti za újmu 
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DOB101, DOB106, DODP102, DODP104, DODP105, DODP106, 
DODP109, DODP110, DODP112, DODP119, DODP122, DODP124, DODP127, DODP130  
Poř. 

č. 
Rozsah pojištění 

Limit pojistného 
plnění6) 

Sublimit 
pojistného plnění7) 

Spoluúčast5) 
Územní platnost 

pojištění 

1 

 
 
Pojištění obecné 
odpovědnosti za újmu a 
pojištění odpovědnosti za 
újmu způsobenou vadou 
výrobku a vadou práce po 
předání dle DODP102 
 

15 000 000 Kč    

 
 

1 000 Kč  
*) 

  

Evropa 

2 

 
Cizí věci užívané dle 
DODP104 a cizí věci převzaté 
včetně provozu motorových 
vozidel dle DODP119 
 

  1 000 000 Kč 1 000 Kč Česká republika 

3  

 
 
Náklady zdravotní pojišťovny 
a regresy dávek 
nemocenského pojištění dle 
DODP105 
 
 

 5 000 000 Kč   Evropa 

4 

 
 
Provoz pracovních strojů dle 
DODP109 
 
 

 1 000 000 Kč 1 000 Kč Evropa 

5 

 
Peněžitá náhrada 
nemajetkové újmy - ochrana 
osobnosti dle DODP110 
 

 15 000 000 Kč 1 000 Kč Evropa 



 

6 

 
Čisté finanční škody dle 
DODP112 
 

 1 000 000 Kč 1 000 Kč Evropa 

7 

 
 
Umělecká, kulturní, sportovní 
nebo reklamní činnost dítěte 
dle DODP124 
 

 15 000 000 Kč 1 000 Kč Evropa 

8 

 
Věci odložené a vnesené dle 
DODP127, včetně věcí žáků a 
studentů ubytovaných na 
koleji a věci zaměstnanců dle 
DODP130 
 
 

 5 000 000 Kč 

  
 

**) 
 
 

Evropa 

 
Poznámky: 
 
 
Odchylně od čl. 5 odst. 2) až 4) ZPP P-600/14 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně 
splněny následující podmínky: 
a) příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku újma vznikla, nastala po 

retroaktivním datu, kterým je 01. 04 2014, 
resp. případně příčina vzniku újmy, tj. to že konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně 
předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo, nastala po retroaktivním 
datu, kterým je 01. 04 2014, 
resp. případně příčina vzniku újmy, tj. vada vykonané práce, nastala po retroaktivním datu, kterým je 01. 04 2014, 

b) k usmrcení nebo ublížení na zdraví člověka, k poškození, zničení nebo ztrátě věci nebo k usmrcení, ztrátě nebo zranění zvířete 
došlo v době trvání pojištění. 

Za okamžik ublížení na zdraví člověka se považuje: 
a) v případě ublížení na zdraví úrazem okamžik, kdy došlo ke krátkodobému, náhlému a násilnému působení zevních sil nebo vlivů, 

které způsobily ublížení na zdraví, 
b) v případě ublížení na zdraví jinak než úrazem okamžik, který je jako vznik tohoto ublížení na zdraví lékařsky doložen. 

Za okamžik usmrcení člověka se považuje okamžik ublížení na zdraví člověka, v jehož důsledku došlo k jeho usmrcení. 

Za okamžik zranění zvířete se považuje: 
a) v případě zranění úrazem okamžik, kdy došlo ke krátkodobému, náhlému a násilnému působení zevních sil nebo vlivů, které 

způsobily zranění, 
b) v případě zranění jinak než úrazem okamžik, který je jako vznik tohoto zranění lékařsky doložen. 

Za okamžik usmrcení zvířete se považuje okamžik zranění zvířete, v jehož důsledku došlo k jeho usmrcení. 

 
Vztahuje-li se pojištění i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy 
v jiných případech, než jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2) ZPP P-600/14, je pojistitel odchylně od čl. 5 odst. 2) až 4) ZPP P-600/14 povinen 
poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky: 
a) příčina vzniku takové nemajetkové újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku taková 

nemajetková újma vznikla, nastala po retroaktivním datu, kterým je 01. 04 2014, 
resp. případně příčina vzniku takové nemajetkové újmy, tj. to že konkrétní výrobek, který způsobil takovou nemajetkovou újmu, 
byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno 
vlastnické právo, nastala po retroaktivním datu, kterým je 01. 04 2014, 
resp. případně příčina vzniku takové nemajetkové újmy, tj. vada vykonané práce, nastala po retroaktivním datu, kterým je 01. 04 
2014, 

b) taková nemajetková újma vznikla v době trvání pojištění. 
 
Vztahuje-li se pojištění i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit čistou finanční škodu, je pojistitel 
odchylně od čl. 5 odst. 2) až 4) ZPP P-600/14 povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny 
následující podmínky: 
a) příčina vzniku čisté finanční škody, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku čistá finanční 

škoda vznikla, nastala po retroaktivním datu, kterým je 01. 04 2014, 
resp. případně příčina vzniku čisté finanční škody, tj. vada vykonané práce, nastala po retroaktivním datu, kterým je 01. 04 2014, 

b) čistá finanční škoda vznikla v době trvání pojištění. 



 

Smluvní strany se dohodly, že pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se vztahuje i na újmu způsobenou žáku, studentu nebo 
zaměstnanci jiným žákem, studentem nebo zaměstnancem. Pro účely tohoto pojištění je za pojištěného považován i žák nebo 
student, avšak pouze po dobu studia u pojištěného Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, IČO: 62156462 a pouze na škody 
v souvislosti s jejími činnostmi. Pro toto pojištění se sjednává sublimit pojistného plnění7) ve výši 1 000 000 Kč. 
 
*)  
Spoluúčast5) pro náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou a pro regresní náhradu orgánu nemocenského 
pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění, pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního 
úrazu nebo nemoci z povolání na zdraví nebo životě člověka, na kterou se vztahuje pojištění podle ZPP P-600/14 se nesjednává se. 
 
Spoluúčast5) v případě újmy na zdraví nebo životě zaměstnance, žáka nebo studenta se nesjednává. 
 
Spoluúčast5) v případě újmy nebo škody mezi žáky nebo studenty způsobené navzájem činí 500 Kč. 
 
**)  
Spoluúčast5) pro věci žáků, studentů a zaměstnanců se nesjednává.  
 
1) nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14 
 časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14 
 obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14 
 jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy 
2) první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14 
3) MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li pojištění 

sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí 
vzniklých za dobu trvání pojištění 

4) zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14 
5) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) 

VPP P-100/14 
6) odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během 

jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění 
7) odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během 

jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění 
8) dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14, resp. čl. 14 odst. 2) DPP P-330/16, resp. čl. 20 odst. 4) DPP 

P-340/16 
9) integrální časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li 

přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. Je-li však přerušení nebo omezení provozu 
pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění 

10) agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě pojištění 
výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot 

11) MRLPPR je horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem 
jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku. Je-li pojištění přerušení provozu sjednáno na dobu kratší než jeden 
pojistný rok, je MRLPPR horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla 
důvodem jejich vzniku, nastala během doby trvání pojištění. Není-li sjednán limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost, 
považuje se sjednaný MRLPPR i za limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost 

12) MRLPPR v rámci pojistné částky stanovené ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. c) VPP P-100/14 a sjednané pro ušlý zisk a 
stálé náklady pojištěného v příslušné tabulce pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu 

 Pojistné plnění  3.

3.1. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 
způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na 
dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem 
pojistného plnění ve výši 50 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele 
poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.  

3.2. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 
způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno 
na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem 
pojistného plnění ve výši 50 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele 
poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

3.3. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 
způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, zemětřesením nastalé v průběhu jednoho pojistného 
roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno 



 

maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž 
vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

3.4. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 
způsobené sesouváním nebo zřícením lavin, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného 
roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno 
maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž 
vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

3.5. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 
způsobené vodovodním nebezpečím nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno 
na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem 
pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele 
poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 



 

Pojistné plnění ze všech pojistných událostí způsobené z příčiny vodovodních nebezpečí za vodné a stočné 
účtované za únik vody, ke kterému došlo v souvislosti poškození a nebo zničení potrubí, je omezeno limitem 
pojistného plnění z jedné pojistné události ve výši 50 000 Kč a maximálním ročním limitem pojistného plnění ve 
výši 200 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění se za každou pojistnou událost odečítá spoluúčast ve výši 
1 000 Kč. 

3.6. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 
způsobené nárazem dopravního prostředku nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění 
sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním 
limitem pojistného plnění ve výši 50 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost 
pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

3.7. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 
způsobené pádem předmětu nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu 
kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného 
plnění ve výši 50 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout 
pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.  

3.8. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DALL115 - Nepřímý úder blesku, v souhrnu za všechny pojistné 
události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden 
pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 1 000 
000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast 
ve výši 5 000 Kč.   

3.9. Pojistné plnění z pojištění atmosférických srážek, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu 
jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání 
pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč. Od celkové výše 
pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši 5 000 Kč. 

3.10. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DALL113 – Poškození vnějšího zateplovacího systému 
(zateplení fasády) ptactvem, hmyzem a hlodavci – Rozšíření rozsahu pojištění (1401) - Rozšíření rozsahu 
pojištění (1401) a za škody působené úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště pojištěné budovy 
malbami, nástřiky nebo polepením, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho 
pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), 
je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 500 000 Kč. Od celkové výše pojistného 
plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši 5 000 Kč.  

3.11. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DALL114 - Malby, nástřiky nebo polepení - Rozšíření rozsahu 
pojištění (1401) a za škody působené úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště pojištěné budovy 
malbami, nástřiky nebo polepením, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho 
pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), 
je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 200 000 Kč. Od celkové výše pojistného 
plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši 10 % min. však 1 000 Kč.  

3.12. Pojistné plnění ze všech pojistných událostí způsobené z příčiny odcizení bez překonání překážky, tj. krádeží 
prostou, je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 20 000 Kč. Pro toto pojištění se 
sjednává spoluúčast pojištěného ve výši 1 000 Kč. 

3.13. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DOB104 – Demolice, suť, a to bez ohledu na to, ke kolika 
druhům a předmětům pojištění se pojištění dle této doložky vztahuje, v souhrnu za všechny pojistné události 
nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, 
v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 100 000 000 Kč. 
Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast uvedená 
v čl.II této pojistné smlouvy vztahující se k pojistné události z příčiny příslušného pojistného nebezpečí.  

 



 

3.14. Pro území České republiky s výjimkou míst pojištění specifikovaných v této pojistné smlouvě adresou, 
parcelním číslem nebo obdobně konkretizujícím způsobem je pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných 
touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené všemi pojistnými nebezpečími, 
kromě vyloučených (dle ZPP P-700/14), nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno 
na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), omezeno maximálním ročním limitem 
pojistného plnění ve výši 2 000 000 Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele 
poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

Článek III. 
Výše a způsob placení pojistného 

 Pojistné za jeden pojistný rok činí: 1.

1.1. Pojištění věci (majetku) 
 Pojistné ...............................................................................................................................................  269 712 Kč 
1.2. Pojištění pro případ odcizení - loupež přepravovaných peněz a cenin   
        Pojistné ..................................................................................................................................................... 6 500 Kč  
1.3. Pojištění skla 
 Pojistné .................................................................................................................................................. 10 000 Kč 
1.4. Pojištění strojů 
 Pojistné ................................................................................................................................................  46 980 Kč  
1.5. Pojištění elektronických zařízení 
 Pojistné .................................................................................................................................................  90 050 Kč  
1.6.  Pojištění věcí během silniční dopravy 
        Pojistné .................................................................................................................................................... 18 000 Kč  
1.7.  Pojištění odpovědnosti za újmu 
        Pojistné ...................................................................................................................................................  74 219 Kč 

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí  ..............................................................  515 461 Kč 

Sleva 15 % za dobu trvání pojištění, tj. 77 319 Kč   

Ostatní slevy 2 Kč 

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí  .....................................  438 140 Kč. 

 Pojistné je sjednáno jako běžné.   2.

        Pojistné období je tříměsíční. Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto:  

datum:               částka: 

       1. dubna                                                                     109 535 Kč 

       1. července                                                                109 535 Kč 

       1. října                                                                        109 535 Kč 

       1. ledna                                                                      109 535 Kč 

 Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet samostatného zprostředkovatele Eurovalley s.r.o., 3.
Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno-střed, IČO 29368325, na základě jím vystavené faktury se splatností 21 
dní ode dne obdržení faktury. Pojistné se považuje za uhrazené dnem odeslání na účet Eurovalley s.r.o.. 

 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského 4.
prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než 
jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na 
území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného 
předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.  



 

Článek IV. 
Hlášení škodných událostí 

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného 
samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže 
uvedených kontaktních údajů: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centrální podatelna 
Brněnská 634 
664 42 Modřice 

tel.: 957 105 105 

fax: 547 212 602, 547 212 561 

datová schránka: n6tetn3 

www.koop.cz 

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

Článek V. 
Zvláštní ujednání 

Obecná ujednání 

Výpověď pojistné smlouvy 

1. Ujednává se, že pojistník může pojistnou smlouvu vypovědět k výročnímu dni pojistné smlouvy, výpověď však 
musí být pojistiteli doručena 6 týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistný rok předcházející výročnímu dni 
pojistné smlouvy. Právním jednáním pojistitele neskončí vztah z pojistné smlouvy z žádného důvodu a žádným 
způsobem v kratší době než 8 týdnů ode dne, kdy právní jednání dojde pojistníkovi, není-li smluvními stranami 
ujednáno jinak.   

Sleva za dobu trvání pojištění   

2. Pojištění se sjednává v minimální délce trvání 48 měsíců od počátku pojištění, při zachování pojistného období v 
délce 12 měsíců. Za tuto dlouhodobost pojištění poskytne pojistitel pojištěnému slevu v úrovni 15 % z ceny 
pojistného (tato sleva je samostatně vyčíslena v čl. IV této pojistné smlouvy). V případě, že pojistník pojištění 
ukončí před uplynutím této doby, vrátí pojistiteli slevu, která byla udělena za celou dobu trvání pojistné smlouvy 
až do účinnosti výpovědi.  

Tímto ujednáním není dotčeno ujednání o automatické obnově pojistné smlouvy. V případě, že pojistná smlouva 
bude na základě ujednání o automatické obnově trvat déle než 48 měsíců, zůstane sleva za dlouhodobost 
udělena i nadále a sankce za předčasné ukončení pojistné smlouvy se neuplatní.   

Automatická obnova pojistné smlouvy 

3. Ujednává se, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se na další 
pojistný rok, pokud pojistník nesdělí pojistiteli nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, nebo 
pojistitel pojistníkovi osm týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. 
Pojistitel garantuje zachování sazeb výpočtu pojistného po celou dobu trvání pojistné smlouvy. 

Bonifikace  

4. Pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smyslu Doložky DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1401). 



 

 

 

Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodného průběhu pojistné smlouvy za 
hodnocené období, kterým je jeden pojistný rok. Bude-li skutečná hodnota škodného průběhu pojistné smlouvy 
nižší než hodnota smluvně stanovená, přizná pojistitel bonifikaci následovně: 

 Škodný průběh výše bonifikace 
 do   0 %                                                                                          30 % 
  do   5 %                                                                                          25 % 
 do 10 %                                                                                          20 % 
 do 20 %                                                                                          10 % 
 do 30 %                                                                                            0 % 

Sankční doložka  

5. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové 
plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či 
finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany 
základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a 
embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických 
za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě. 

Aplikace smluvních ujednání  

6. Pokud níže uvedená smluvní ujednání upravují výhradně takové druhy pojištění (např. živelní pojištění, pojištění 
odpovědnosti za újmu apod.), které nejsou zahrnuty v rozsahu pojištění dle pojistné smlouvy, považují se taková 
smluvní ujednání pro danou pojistnou smlouvu za neplatná.  

Spoluúčast  

7. V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění 
se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze 
všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. 
To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci 
postižené pojistnou událostí samostatně.  

Movitý a nemovitý majetek, zásoby – živelní pojištění  

Pád stromu, stožáru a jiných věcí  

8. Ujednává se, že odchylně od části 2. čl. 9 odst. 1) písm. b) ZPP P-700/14 se pojištění vztahuje i na poškození nebo 
zničení pojištěné věci nárazem nebo pádem, tj. nárazem dopravního prostředku (vyjma letadel), jeho částí nebo 
jeho nákladu do pojištěné věci, pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou 
součástí poškozené věci nebo součástí téhož souboru jako poškozená věc.  

Zpětné vystoupení vody z kanalizačních potrubí  

9. Ve smyslu ZPP P-700/14 se ujednává, že pojištění pro případ pojistného nebezpečí povodeň i záplava se vztahuje 
i na škody způsobené zpětným vystoupnutím kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením 
venkovní kanalizace v důsledku atmosférických srážek, povodně nebo záplavy.  

Cizí věci užívané, ujednává se: (nová cena)  

10. Ujednává se, že ve smyslu části 1. čl. 6 odst. 1) ZPP P-700/14 je pojistnou hodnotou věcí užívaných její nová cena 
(pojištění na novou cenu).  

Cizí věci užívané, ujednává se: (přechod vlastnictví)  

11. Ve smyslu ustanovení čl. 5 VPP P-100/14 pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, 
nájemních či jiných smluv, zůstávají v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v 
rozsahu sjednané pojistné smlouvy.  

 

 



 

 

Podpojištění  

12. Ujednává se, že odchylně od čl. 15 odst. 2) písm. h) VPP P-100/14, je pojistník a pojištěný povinen oznámit 
pojistiteli změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, zvýšila-li se v době trvání pojištění alespoň 
o 15 %, při nesplnění této povinnosti má pojistitel právo uplatnit podpojištění.  

Zvýší-li se pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o méně než 15 %, nebude ve smyslu 
ustanovení čl. 15 odst. 2) písm. h) VPP P-100/14 pojistitelem požadován doplatek pojistného.  

Dojde-li k navýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o více než 15 %, je pojistník 
povinen tuto skutečnost písemně oznámit pojistiteli prostřednictvím pojišťovacího makléře.  

Vyúčtování pojištění nově nabytého majetku bude prováděno za podmínek a sazeb dle této pojistné smlouvy.  

Dále se ujednává, že ustanovení čl. 22 odst. 2) VPP P-100/14 se ruší a nově zní:  

„Ustanovení odst. 1) neplatí, odpovídala-li v době sjednání pojištění pojistná částka pojistné hodnotě věci a 
pojistník neporušil povinnost oznámit pojistiteli zvýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí 
alespoň o 15 % nebo jí odpovídající povinnost uloženou mu ve smlouvě.  

Pojistná plnění 

13. Ujednává se, že se ruší ujednání v části 1. čl. 3 odst. 2) písm. e) ZPP P-700/14. 

Náraz dopravního prostředku  

14. Ujednává se, že odchylně od části 1. čl.3 odst.2) písm.e ZPP P-700/14 z pojištění vzniká právo na plnění 
pojistitele za škody způsobené nárazem dopravního prostředku do pojištěné věci, pokud byl tento dopravní 
prostředek v době nárazu řízen nebo provozován pojištěným.  

Vodné, stočné 

15. Odchylně od části 2. čl.9 ZPP P-700/14, poskytne pojistitel pojistné plnění i za vodné a stočné účtované za únik 
vody, ke kterému došlo v souvislosti s pojistnou událostí. Pojištěný je povinen prokázat výši škody dokladem od 
smluvního dodavatele vody.  Maximální roční limit pojistného plnění a spoluúčast k tomuto pojištění je uvedena 
v čl. II, odst. 3.  

Dřevostavby  

16. Odchylně od písm. a), b) a c) doložky DALL101 – Lehké stavby, dřevostavby – Výluka (1401), se ujednává, že 
pojištění se vztahuje i na budovy, ostatní stavby nebo mobilní buňky s dřevěnou nebo nechráněnou ocelovou 
nosnou konstrukcí a s opláštěním z rostlého dřeva (prkny, fošny, kulatina, půlkulatina), z desek na bázi dřeva a 
papíru (dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní papírové hmoty, apod.) a s lehkou kovovou 
konstrukcí s textilním opláštěním.  

Odchylný způsob zabezpečení věcí proti jejich odcizení 

17. Odchylně od doložek DALL108 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se finančních 
prostředků a cenných předmětů) – Upřesnění (1612), DALL109 - Předepsané způsoby zabezpečení finančních 
prostředků a cenných předmětů – Upřesnění (1606) a DALL111 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad 
pojmů (1401) se ujednává následující individuální způsob zabezpečení předmětů pojištění proti jejich odcizení:   

Uzavřený prostor 

Ujednává se, že za uzavřený prostor se považuje i prostor maringotky nebo mobilní buňky nebo neukotveného 
stánku. Dále se za uzavřený prostor se považuje i prostor ohraničený prosklenou fasádou a prostor ohraničený 
pláštěm (i střechou) sendvičové konstrukce a lehkými stavebními příčkami (sádrokartonovými i prosklenými). 
Ve střeše se mohou nacházet světlíky a požární klapky. Za uzamčené dveře nebo vrata se považují i požární 
dveře, prosklené dveře (uzavřené elektromechanickým ovládáním) a vratové systémy. Za uzamčená vrata se 
považují i vrata a mříže uzavřené elektrickým pohonem. Prosklené plochy nemusí být mechanicky zabezpečeny.  

Za uzavřený prostor se považuje také každá jednotlivá místnost v budově; za vloupání do uzavřeného prostoru 
se považuje prokazatelné násilné překonání překážky, která tento prostor odděluje od okolí (tedy např. vypáčení 
dveří kanceláře uvnitř kancelářské budovy, učebny uvnitř škody); pro nárok na pojistné plnění přitom není nutné, 
aby známy násilného vniknutí byly zároveň shledány na vnějších konstrukčních prvcích budovy, v níž se tento 
uzavřený prostor nachází.  



 

 

 

Alternativní zabezpečení 

Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že se pojištění vztahuje na odcizení předmětu 
pojištění krádeží i bez překonání mechanického zabezpečení (definovaného touto pojistnou smlouvou), je-li 
předmět pojištění v době vzniku pojistné události monitorován kamerovým systémem. 

Kamerové systémy 

V případě pojistných událostí uplatňovaných na kamerovém systému nebo dalších stavebních součástech 
poskytne pojistitel plnění i v případě, budou-li pojištěné věci umístěny mimo uzavřený prostor, mimo oplocené 
prostranství a při jejich odcizení dojde k překonání konstrukčního upevnění. 

Finanční prostředky a cenné předměty v příruční pokladně 

Za dostatečné zabezpečení pro peníze a cennosti v uzamčené příruční pokladně se považuje, je-li tato umístěna 
tak, aby nebyla viditelná, v uzamčené skříni nebo zásuvce. Pro toto pojištění se sjednává maximální roční limit 
pojistného plnění ve výši 50 000 Kč, se spoluúčastí ve výši 50 000 Kč. 

Jízdní kola zaměstnanců a hostů 

Za věci zaměstnanců a hostů jsou považována i jízdní kola, která jsou odložena na místech k tomu určených 
pojištěným. Pro pojištění odcizení se ujednává, že jako dostatečné zabezpečení je považován zámek na kolo. 
Maximální výše pojistného plněni je stanovena na 10 000 Kč na každé odcizené jízdní kolo. 

V případě, že není v této části smluvních ujednání sjednán individuální způsob zabezpečení pro předměty  
pojištění pojištěné touto pojistnou smlouvou pro případ jejich odcizení, platí požadovaný minimální způsob 
zabezpečení platný v doložkách DALL108 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se 
finančních prostředků a cenných předmětů) – Upřesnění (1612), DALL109 - Předepsané způsoby zabezpečení 
finančních prostředků a cenných předmětů – Upřesnění (1606), DALL111 - Předepsané způsoby zabezpečení - 
Výklad pojmů (1401) s maximálními limity pojistného plnění  pro všechny pojistné události nastalé v jednom 
pojistném roce uvedenými v těchto jednotlivých doložkách.  

Stroje a elektronická zařízení mimo provoz 

18. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na zařízení převzatá pojištěným, která jsou provozuschopná, avšak v době 
pojistné události mohou být mimo provoz, mohou na nich probíhat prohlídky či opravy, mohou být v rámci 
místa pojištění přepravována, přemísťována, demontována či opětovně montována.  

Únik médií ze strojů a elektronických zařízení 

19. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na poškození, zničení či znehodnocení provozních kapalin a náplní, jestliže 
k nim došlou v přímé souvislosti se škodou na pojištěném strojním zařízení. Pro toto pojištění se sjednává 
maximální roční limit pojistného plnění ve výši 100 000 Kč, se spoluúčastí ve výši 5 000 Kč. 

Základní programové vybavení stroje nebo elektronického zařízení 

20. Pojištění se vztahuje na programové vybavení pojištěné věci (software – základní programové vybavení), jestliže 
došlo k jeho zničení v souvislosti se zničením nebo poškozením pojištěné věci.   

Stáří strojů  

21. Odchylně od čl.1 odst.4) ZPP P-300/14 se sjednává následující ustanovení: 

Pro pojištění strojů účetně vedených v evidenci pojištěného jako DHM nebo jako součást budovy se ujednává, že 
se pojištění vztahuje na stroje provozuschopné a pravidelně udržované bez ohledu na jejich stáří. 

Pro pojištění strojů účetně vedených v evidenci pojištěného jako DDHM se ujednává, že pojištěny jsou pouze 
stroje, jejichž stáří v době vzniku škody nepřesáhlo 5 let. 

Stáří elektronických zařízení 

22. Odchylně od čl.1 odst.4) ZPP P-320/14 se sjednává následující ustanovení: 

Pojištění se vztahuje na elektronická zařízení vedená v účetní evidenci pojištěného jako DHM nebo nová 
investice (nebo na soubory těchto zařízení) bez ohledu na jejich stáří. 



 

Pojištění se vztahuje na elektronická zařízení vedená v účetní evidenci pojištěného jako DDHM, jejichž stáří 
v době škody nepřesáhlo 5 let. 

 

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu  

Prodloužení konce pojištění - pravomocné rozhodnutí  

23. Je-li šetření pojistitele závislé na výsledku řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávního nebo 
trestního soudního řízení, přestupkového nebo jiného správního řízení) nebo rozhodčího řízení, počne u práva na 
pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za újmu promlčecí lhůta běžet nejdříve dnem právní moci rozhodnutí v 
takovém řízení.  

To však neplatí v případě, že pojištěný ve smyslu čl. 4 odst. 1) písm. a) ZPP P-600/14 bez zbytečného odkladu 
neoznámil pojistiteli, že poškozený proti němu uplatnil právo na náhradu újmy. 3  

Jurisdikce - rozšíření pojistného krytí  

24. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání zní čl. 6 odst. 1) písm. c), odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) ZPP P-600/14 
následovně: „c) pojištěný za újmu odpovídá podle právního řádu jakéhokoliv státu světa vyjma Spojených států 
amerických a/nebo Kanady.  

V případě, že je pojistnou smlouvou pro některé pojištění sjednána územní platnost pojištění pro celý svět (vč. 
Spojených států amerických a/nebo Kanady), zní čl. 6 odst. 1) písm. c), odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) ZPP P-
600/14 pro takové pojištění následovně: „c) pojištěný za újmu odpovídá podle právního řádu jakéhokoliv státu 
světa (vč. Spojených států amerických a/nebo Kanady).  

Vada výrobku – základní software  

25. Za součást výrobku se považuje také nahraný základní software nebo operační systém (vč. základních dat), který 
dodal pojištěný společně s výrobkem. V případě, že újma způsobena vadou výrobku má plně nebo částečně 
původ ve vadě takového základního softwaru nebo operačního systému, neuplatní se doložka DOB101 – 
Elektronická rizika.  

Stavebně montážní činnost  

26. Pro vyloučení pochybností a při zachování všech výluk se ujednává, že se pojištění odpovědnosti za újmu 
vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu 
(újmu na jmění) uvedenou v čl. 1 ZPP P-600/14, za předpokladu, že byla způsobena jinému v souvislosti se 
stavebně-montážní činností pojištěného, je-li taková činnost pojištěného uvedena v listině přiložené k pojistné 
smlouvě.  

Odpovědnost z držby nemovitosti či nájemních a obdobných vztahů  

27. Čl. 1 dost. 6) ZPP P-600/14 zní: „Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z 
vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti.  

Neúmyslné vývozy  

28. Je-li touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou 
práce po předání, ujednává se pro vyloučení pochybností, že se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
vadou výrobku vztahuje i na újmu vzniklou mimo oblast územní platnosti pojištění s výjimkou území USA nebo 
Kanady, pokud pojištěný nebo osoby jej zastupující v době úplatného nebo bezúplatného předání výrobku za 
účelem distribuce nebo používání nebo v době převedení vlastnického práva k němu nevěděli ani nemuseli 
vědět o skutečnosti, že se výrobek dostane mimo oblast územní platnosti pojištění.  

Pro vyloučení pochybností se dále ujednává, že se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou vykonané 
práce, která se projeví po jejím předání, vztahuje i na újmu vzniklou mimo oblast územní platnosti pojištění s 
výjimkou území USA nebo Kanady, pokud pojištěný nebo osoby jej zastupující v době předání výsledků 
vykonané práce nevěděli ani nemuseli vědět o skutečnosti, že se výsledky vykonané práce dostanou mimo 
oblast územní platnosti pojištění.  

Tím nejsou dotčena ust. čl. 6 odst. 2) písm. b) a c) a odst. 3) písm. b) a c) ZPP P-600/14.  

 

 



 

 

 

Odpovědnost pojištěného za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce, včetně 
motorových vozidel 

29. S ohledem na skutečnost, že výkon funkce člena orgánu veřejné vysoké školy je velmi obdobný výkonu práce 
zaměstnance v pracovněprávním vztahu, se ujednává, že odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou členům 
svých orgánů při výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem se bude posuzovat přiměřeně 
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 
souvislosti s ním podle pracovněprávních předpisů. Toto ujednání však nemá vliv na platnost a účinnost výluk z 
pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí, není-li dále ujednáno jinak. 

Ujednává se, že pro případ újmy způsobené pojištěným, členovi svého orgánu v souvislosti s výkonem jeho 
funkce ve smyslu předchozích odstavců se odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14 pojištění vztahuje i na 
povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového 
vozidla; pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud: 

a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za 
újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), 

b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 
vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že: 
i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít, 
ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla, nebo 
iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu 

s právními předpisy, nebo 

c) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně. 

Odpovědnost členů orgánů za jinou než čistou finanční újmu   

30. Toto pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného člena orgánu nahradit jinou 
než čistou finanční újmu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho funkce. V návaznosti na pojištění 
odpovědnosti pojištěného za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce, včetně 
motorových vozidel dle předchozího bodu se toto pojištění sjednává v rozsahu doložky DODP122 - Připojištění 
odpovědnosti členů orgánů za jinou než čistou finanční újmu - Rozšíření rozsahu pojištění (1502). 

Článek VI. 
Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů 

1. Prohlášení pojistníka 

1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho 
souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou 
Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. 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. 

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

1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné 
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. 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. 

1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu 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/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. 
Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách. 

 

1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). 
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění. 

1.6. Pojistník prohlašuje, že věci 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. 

2. Registr smluv 

2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá 
povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník 
k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele 
práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, 
pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.  

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako 
smluvní straně), do pole „Datová schránka“ uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy“ uvést číslo této pojistné 
smlouvy. 

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných 
informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).  

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se 
účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako 
počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) 
do budoucna.  

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na 
Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste 
právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě 
zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o 
zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz 
v sekci „O pojišťovně Kooperativa“. 

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU 

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění 
a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel: 

− pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení 
pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění 
smlouvy, a 

− pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky 
a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných 
protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě oprávněných zájmů 
pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna 
způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění. 

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona 
upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. 

 

 

https://exchweb.koop.cz/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAA3AHQQRh42Q57iSoP7AV2IBwAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAAAXZPOAAAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAACWWQGAAAJ&pspid=_1487580981601_547995038#_blank
https://exchweb.koop.cz/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAA3AHQQRh42Q57iSoP7AV2IBwAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAAAXZPOAAAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAACWWQGAAAJ&pspid=_1487580981601_547995038#_blank
https://exchweb.koop.cz/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAA3AHQQRh42Q57iSoP7AV2IBwAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAAAXZPOAAAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAACWWQGAAAJ&pspid=_1487580981601_547995038#_blank
https://exchweb.koop.cz/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAA3AHQQRh42Q57iSoP7AV2IBwAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAAAXZPOAAAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAACWWQGAAAJ&pspid=_1487580981601_547995038#_blank
http://www.koop.cz/


 

 

 

 

 

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY 

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

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA  

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

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 

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

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

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 1. dubna 2019 (počátek pojištění) do 31. 03. 2023 (konec 
pojištění).  

2. Pojistník je povinen vrátit pojistiteli veškeré slevy poskytnuté za dobu trvání pojištění (sleva za dlouhodobost), 
jestliže pojistník pojištění vypoví před uplynutím pojistné doby. 

3. Odpověď pojistníka 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. 

4. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění 
touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být 
měněna pouze písemnou formou. 

5. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká 
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. 

6.  Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný 
zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této 
pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto 
pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných 
pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem 
pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému 
zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ 
„adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany 
dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované 
samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli 
se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli. 



 

 

 

 

 

7. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá                       
2 stejnopisy a samostatný zprostředkovatel 1 stejnopis. 

8. Tato pojistná smlouva obsahuje 25 stran. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této 
pojistné smlouvy. 

 
 

 

V Brně dne 26. března 2019  ..........................................   ..........................................  
 za pojistitele za pojistitele 

 

V Brně dne 28. března 2019  ..........................................  
 za pojistníka 
                  
                                                              
 
 
 
 
Pojistnou smlouvu vypracoval:  
02-2019 
  


