
POJISTNÁ SMLOUVA
Č. 2739901360

Pojistitel:
UNIQA pojišťovna, a.s.
Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6
lČ: 492 40 480
vedená u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:
Město Hlinsko
Sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 539 01, Hlinsko
lČ: 002 70 059

Další pojištění:
Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449
Sídlem: Ležáku 1449, 53901, Hlinsko
lČ: 709 13501

Základní škola, Hlinsko, Smetanova 403
Si lo: Smetanova 403, 539 01, Hlinsko

709 13528

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603
Sídlem: Resslova 603, 539 01, Hlinsko
lČ: 70913510

Mateřská škola Hlinsko
Sídlem: Rubešova 1250
lČ: 709 71 269

Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229
Sídlo: Budovatelu 1229, 539 01, Hlinsko
lČ. 70971 251

Základní umělecká škola Hlinsko
Sídlem: Poděbradovo náměstí 305
lČ: 709 13536

Dům dětí a mládeže Hlinsko, okres Chrudim
Sídlem: Hlinsko, Adámkova tř. 1116, okres Chrudim
lČ: 435 00 111
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Městská knihovna Hlinsko, příspěvková organizace
Sídlem: Hlinsko, Adámkova tř. 554, okres Chrudim
lČ: 647 83 227

Městský kulturní klub Hlinečan, příspěvková organizace
Sídlem: Adámkova třída 341, 539 01 Hlinsko
lČ: 434 99 678

Městské muzeum a galerie Hlinsko, příspěvková organizace
Sídlem: Hlinsko, Havlíčkova 614, okres Chrudim
lČ: 00370924

Sportoviště města Hlinska, s.r.o.
Sídlem: Smetanova 1524, 53901 Hlinsko
iČ: 01844300

školní jídelna Hlinsko, Ležáků 1449
Sídlem: Ležáku 1449, 539 01 Hlinsko
lČ: 050 77 532

Počátek pojištění: 14. 10. 2016
11.09.2017 pro pojištěného Základní školu Hlinsko, Ležáku 1449

Konec pojištění: 14. 10. 2019 bez automatického prodlužováni
Změna platná Od: 29.5.2019 dodatek č. 02

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek — obecná část - UCZ1I4 se
ujednává, že pojištěni vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištěni.
Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištěni, pojištění vzniká pouze tehdy,
pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnu ode dne jejího podpisu
pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pouštěné Dředmět činnosti:
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
a dalších souvisejících právních předpisu včetně právních předpisu, výpisu
z obchodního rejstříku a zřizovacích listin regulujících postavení a činnosti dalších
pojištěných subjektu

Základní pouštěni odpovědnosti — v rozsahu článku 3 doplňkových pojistných podmínek pro
pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby — UCZIOdp-P/14 (dále jen „UCZIOdp
P114“).
Limit plnění: 50.000.000 Kč
Spoluúčast: 1.000 Kč

O Kč pro újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení žáku
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Územní platnost: Evropa se sublimitem plnění 10.000.000 Kč
Česká republika

Roční pojistné: 174.800 Kč
Odchylně od čI. 8 odst. 2 písm. g) UCZIOdp/14 se pojištěni vztahuje i na povinnost nahradit
škodu a při ublíženi na zdraví a při usmrceni těž újmu, která byla zpusobena porušením
právní povinnosti v době před uzavřením pojištěni, konkrétně po datu 6. 3. 2012.

Další pojištěná rizika a nebezpečí — v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-Pí1 4:

Odpovědnost za škodu zpusobenou vadou výrobku (W)
Sublimit plnění: 50.000.000 Kč
Spoluúčast: 1.000 Kč

O Kč pro újmu při ublížení na zdraví a při usmrceni žáku
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění
Odchylně od čI. 4 bodu 1 UCZIOdp-P/14 se v rámci limitu plnění a spoluúčasti pro základní
pojištění a odpovědnost za škodu zpusobenou vadou výrobku pojištění vztahuje i na případy,
kdy dodávka vadného výrobku byla uskutečněna po datu 6. 3. 2012.
Výluka z pojištění na škodu a při ublíženi na zdraví též újmu vzniklou zavlečením,
rozšířením, přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin ve smyslu ustanovení čI. 8
odst. 2 písm. n) UCZ/Odp/14 se pro účely této smlouvy neuplatni.

Odpovědnost za finanční Škodu (04)
Sublimit plněni: 3.000.000 Kč
Spoluúčast: 1.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 12.700 Kč

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnancu (11)
Sublimit plnění: 500.000 Kč pro všechny pojistné události na 1 den

50.000 Kč na 1 zaměstnance
Spoluúčast: 1.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistně: 2.000 Kč

Odpovědnost za škodu zpusobenou při výkonu veřeiné služby (15)
Sublimit plnění: 5.000.000 Kč
Spoluúčast: 1.000 Kč
Uzemní platnost Česká republika
Roční pojistné 6.000 Kč

UNIQA pojišťovna,
Evropská 136, 16012 Praha 6
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Křížová odpovědnost včetně odstranění výluk na majetkovou propojenost pro základní
pojištění a odpovědnost za Škody zpusobené vadným výrobkem (17)

Sublimit plněni: 10.000.000 Kč
Spoluúčast: 1.000Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištěni
Základní pojištěni a pojištěni odpovědnosti za škodu zpusobenou vadou výrobku se vztahuje
i na povinnost pojištěného nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu
zpusobenou osobám pojištěným v rámci jedné smlouvy. Ustanovení čI. 8 odst. 4 písm. a), b)
a odst. 5 UCZIOdp/14 se pro uvedené pojištění nepoužijí.

Odpovědnost za škodu zpusobenou při výkonu veřeiné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním Dostupem (18)
Sublimit plněni: 5.000.000 Kč
Spoluúčast: 1 .000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 14.000 Kč

Odpovědnost zastupitelu (19)
Sublimit plnění: 10.000.000 Kč
Spoluúčast: 1.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 12.000 Kč
Odchylně od článku 4 bodu 15 UCZIOdp-P/1 4 se pojištění vztahuje i na případy, kdy škodná
událost (příčina vzniku škody nebo újmy) nastala v době před uzavřením pojištěni, konkrétně
v období od 7.3.2012 do 13.10.2015 se sublimitem plnění 3.000.000 Kč a v období od
14.10.2015 do 13.10.2016 se sublimitem plněni 10.000.000 Kč ale to pouze za předpokladu,
že pojištěný v době uzavírání pojištění o škodné události nevěděl a ani vědět nemohl.

Odpovědnost za nemaietkovou úimu, která vznikla iinak než při ublíženi na zdraví
nebo usmrcením (99)
Sublimit plnění 10.000.000 Kč
Spoluúčast 1.000 Kč
Územní platnost Česká republika
Roční pojistné 12.000 Kč

Odchylně od či. 8 odst. 3 písm. b) UCZIOdp/14 se pojištěni vztahuje i na povinnost nahradit
újmu vzniklou jinak než při ublížení na zdraví a při usmrcení, pokud je povinnost k její
náhradě dána soudním rozhodnutím. Pojištění se však nevztahuje na povinnost nahradit
nemajetkovou újmu která vznikla jinak než při ublíženi na zdraví nebo usmrcením, pokud
byla zpusobena urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním, anebo která
vznikla zaměstnanci pojištěného.

UNIQA pojišťovna,
Evropská 136, 16012 Praha 6
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Závěrečná ustanovení

Roční pojistné celkem: 233.500 Kč
Sleva za dobu pojištění: 10 %
Roční pojistné po slevě: 210.150 Kč
Zpusob placení: Ročně
Splátka pojistného: 210.150 Kč
Splatnost pojistného: 14.10. (den a měsíc běžného roku)
Alikvotní pojistné dle dod.č.2 za období 29.5.2019 — 14.10.2019 činí 5.353 Kč a je
splatné ihned.

Případná odchylka pojistného je zpusobena upřesněním výpočtu počitačovým zpracováním

Makléřská doložka
Pojištěný pověřil makléřskou společnost ITEAD a.s. vedením (řízením) a spravováním jeho
pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této smlouvy, bude prováděn výhradně
prostřednictvím tohoto zplnomocněného makléře (ITEAD a.s.), který je oprávněn přijímat
smluvně závazná opatřeni, prohlášení a rozhodnuti smluvních partneru.

Pojistné bude placeno na účet zplnomocněného makléře.
Číslo účtu: 1021134723
Kód banky: 6100
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 2739901360
Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet zplnomocněného
makléře.

Ujednáni ke slevě za pojištění na 3 roky
Sleva 10 % za délku pojištěni se poskytuje na celou dobu pojištěni. Pojistník je oprávněn
vypovědět pojistnou smlouvu dle příslušných ujednáni VPP, obecná část UCZJ14, které tvoří
přílohu této pojistné smlouvy. Vypoví-li však pojistník pojistnou smlouvu před uplynutím
sjednané lhůty pojištění a pojistná smlouva z tohoto duvodu zanikne před 14. 10. 2019, je
povinen neoprávněně získanou slevu vrátit.

Zpusob likvidace pojistných událostí:
V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího
zprostředkovatele, který s Vámi pojištěni sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA
pojišťovny, a.s. Při každém jednáni uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň
variabilním symbolem.

UNIQA poji«ovna, as.
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V Praze dne 28.5.20«

Ing. Petra-kjr‘driková Mg
senior upisovatel vedoucí

pojištění odpovědností pojištění odpovědnosti

„Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením
pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém
jazyce informace o pojistném vztahu a o zpracování osobních údajů pro účely tohoto
pojistného vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných
podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavřeni
pojištěni odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům,
že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci,
byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměnla.

Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním této
smlouvy se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze dne 27.
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 951461ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů). Pojistník je povinen pojištěného, resp. pojištěné, jakož i
všechny další oprávněné třetí osoby, řádně a včas informovat o zpracování jejich
osobních údajů v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, o jejich
souvisejících právech a dalších relevantních skutečnostech vymezených v článku 13,
resp. v článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a sice poskytnutím
samostatné listiny obsahující informace o zpracování osobních údajů dle článku 13,
resp. článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to poskytnutím
stejnopisu listiny označené jako „Informace o zpracování osobních údajů“ nebo jiným
vhodným způsobem.

Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jménoinázev v seznamu významných
klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění).
Toto prohlášení je činěno pro účely ~ 128 zákona č. 27712009 Sb. v platném znění.

Potvrzuji, že souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, a
že jsem převzal níže uvedené dokumenty, které tvoří nedílnou součást této pojistné
smlouvy:

Informace o zpracování osobních údajů
Všeobecné pojistné podmínky — obecná část — UCZII4
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu —

zvláštní část — UCZIOdpII4
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatele a
právnické osoby — UCZIOdp — P114

UNIQA pojišťovna, as.
Evropská 136, 16012 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
iČ: 49240480
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Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem
výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše.

Pojistník prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 34012015 Sb., o
registru smluv (dále jen „povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva Č. 2739901360
(dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu
zákona Č. 34012015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv“).

Pojistník bere na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě,
odpovídá společnosti UNIQA pojišt‘ovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která
UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení vznikne.

Pojistník se jako povinný subjekt tímto zavazuje k uveřejnění smlouvy v registru
smluv, a to ve lhůtě 30 dní od data uzavření smlouvy. Pojistník je povinen
bezodkladně informovat pojistitele o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou
do datové schránky ID: andcicx. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy
k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o
fyzických osobách).

Pojistník bere na vědomí, že UNIQA je oprávněna smlouvu rovněž zveřejnit (aniž by
tímto byla dotčena sjednaná povinnost pojistníka ke zveřejnění smlouvy). V případě,
že smlouva bude uveřejněna v registru smluv přímo UNIQA, pojistník výslovně
prohlašuje, že nepovažuje toto uveřejnění za porušení povinnosti mlčenlivosti dle ~
127 zákona č. 27712009 Sb., o pojišťovnictví.

Smluvní strany ujednávají, že veškeré vztahy upravené smlouvou a vzniklé mezi
stranami od data vzniku pojištění, které bylo sjednáno touto smlouvou, do doby nabytí
účinnosti této smlouvy, se této smlouvě podřizuji s výjimkou případů, kdy pojistník v
době nabytí účinnosti smlouvy věděl nebo vědět měl a mohl, že pojistná událost již
nastala.

‚d9 P

Pojištěno prostřednictvím: ITEAD, as., zČ: 74023048
Zpracovala: Ing. Petra Ondríková
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