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Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika

2. Pojištění se sjednává pro všechny zaměstnance pojistníka, s výjimkou zaměstnanců zařazených do skupiny F 
(zaměstnanci vykonávající pěstební činnost, kterým pro plnění pracovních úkolů nebyly svěřeny předměty ve 
vlastnictví zaměstnavatele), ke dni podpisu pojistné smlouvy celkem 3.123 osob.
Vykonává-li pojištěný více pracovních činností souběžně, pojištění se vztahuje pouze na činností konané u 
zaměstnavatele (pojistníka).

3. Předmět podnikání nebo činnosti pojistníka ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v přiložené kopii 
výpisu z obchodního rejstříku, která tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.

4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP) a Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále 
jen DPP) uvedenými včl. II pojistné smlouvy a dále ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP a DPP tvoří 
přílohu č. 2 pojistné smlouvy.

5. Oprávněná osoba: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných VPP 
či DPP.

6. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.
7. Pro případ, že se na pojistníka při uzavírání smluv vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění, se smluvní 

strany dohodly, že pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je 
tuto Smlouvu povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je dále 
povinen při registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku 3v8dkek tak, aby mohl být 
pojistitel informován správcem registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. Pojistník je rovněž povinen při 
zaslání smlouvy správci registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění Smlouvy odstraněny veškeré 
informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují.

Článek II.
Pojistná nebezpečí, předměty pojištění, limity plnění a spoluúčasti

1. HROMADNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE PŘI VÝKONU POVOLÁNÍ
Sjednává se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli při výkonu povolání.

Pojištění se řídí: VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD 1/16)
DPP pro hromadné pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání DPPHZAM P 1/16 (dále 
jen DPPHZAM P 1/16)

Pojištění se sjednává pro všechny osoby, které jsou k pojistníkovi v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.

1.1. Pojištění se sjednává v rozsahu článku 2 DPPHZAM P 1/16.

Odchylně od článku 7, bodu 1, písm. g) DPPHZAM P 1/16 se pojištění vztahuje i na škody způsobené při dopravní 
nehodě na pneumatikách, discích, kolových šroubech nebo přepravovaných věcech kromě škod, ke kterým dojde 
běžným opotřebením pneumatik.

Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé při dopravní nehodě, která byla v souladu s ustanovení § 47 odst. 4 a 5 
zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. ohlášena Policii ČR, avšak Policie ČR se odmítla dostavit na místo 
nehody. V tomto případě pojistník a pojištěný řádně splní své povinnosti oznámením nehody.

Odchylně od DPPHZAM P 1/16 článku 8 se pro účely pojištění dle této pojistné smlouvy za pozemní komunikace 
považují i komunikace vytvořené pojistníkem.

Odchylně od článku 7, bodu 2, písm. a) DPPHZAM P 1/16 se pojištění vztahuje na chybnou a vadnou obsluhu.

Pojištění se vztahuje i na ztrátu svěřeného majetku s ročním limitem plnění ve výši 150.000,- Kč.

Pojištění se dále vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinak než na zdraví, usmrcením, 
poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, která spočívá ve finanční škodě, tj. škodě, která nespočívá ani ve 
škodě na zdraví, ani ve škodě na věci dále jen „pojištění čisté finanční škody".
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Odchylně od článku 7, bodu 1, písm. h) DPPHZAM P 1/16 se pojištění vztahuje i na škody vzniklé pojistníkovi 
zaplacením finanční sankce, včetně pokut, uložených v důsledku jednání pojištěného, než pouze na škody vzniklé 
sankcí uloženou v souvislosti s výpočtem a poukazy daní a poplatků nebo pojistného na veřejné pojištění, a to 
sice na škody vzniklé zaměstnavateli zaplacením finanční sankce, včetně pokut, uložených v důsledku jednání 
pojištěného v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek pojištěným. Toto pojištění se sjednává pouze pro 
pracovníky, kteří jsou pojištěni touto pojistnou smlouvou. Roční limit plnění pro pojištění čisté finanční škody se 
sjednává ve výši 600.000,- Kč pro jednu a všechny takto pojištěné osoby.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Wienna Insurance Group
PS 0022797491

Pojištění se vztahuje i na újmu vzniklou v souvislosti s užíváním vozidla pojištěným, a to až do výše sjednaného 
limitu pojistného plnění.

Pojištění se dále vztahuje na povinnost zaměstnance k náhradě takové škody, kterou způsobí na motorovém 
vozidle zaměstnavatele při soukromé jízdě. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je užívání motorového 
vozidla na základě smlouvy se zaměstnavatelem, podle které je vozidlo zaměstnanci svěřeno i k soukromým 
účelům. Tyto vozidla jsou ze strany pojistníka vždy majetkově pojištěna proti riziku havárie.

Limit plnění: Pojištění zaměstnanci budou pojištěni na pojistnou částku, která bude nejbližší jejich čtyř a 
půlnásobku průměrné měsíční mzdy.

Pojištěné osoby se zařazují do následujících skupin:

Skupina A - počet osob 200 - limit plnění 300.000,- Kč

Skupina B - počet osob 296 - limit plnění 250.000,- Kč

Skupina C - počet osob 1.448 - limit plnění 200.000,- Kč

Skupina D - počet osob 1.010 - limit plnění 150.000,- Kč

Skupina E - počet osob 165 - limit plnění 100.000,- Kč

Skupina F - počet osob 4 - limit plnění 50.000,- Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,- Kč. U škody způsobené pojištěným zaměstnancem na vozidle 
pojistníka, které je havarijně nebo strojně pojištěno se sjednává bez spoluúčasti.

Článek III.
Územní platnost pojištění

Odchylně od článku 3 DPPHZAM Pl/16 se pojištění vztahuje na škodní události, které nastanou na území České 
republiky, Polska, Německa, Rakouska a Slovenska

Článek IV.
Vyklad pojmů, výluky z pojištění

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP, DPP se pro účely pojistné smlouvy přijímá tento výklad dalších pojmů 
dotčených pojištěním podle této pojistné smlouvy:

Ročním limitem plnění se rozumí horní hranice pojistného plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události 
nastalé v průběhu pojistného roku.
Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době 
poskytnutí bonifikace nevyplacené) sníženým o uhrazené regresy a přijatým pojistným, přičemž 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 pojistných let, přičemž hranicí mezi
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jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení vyplaceného plnění do 
jednotlivých pojistných let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události. U pojistných smluv sjednaných na dobu 
kratší jednoho roku je vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné vztahováno ke sjednané době pojištění.
Pojistným rokem se rozumí období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění. Není-li 
pojištění sjednáno na celý pojistný rok, vztahují se příslušná ujednání ke skutečné době pojištění.
Sublimitem plnění se rozumí horní hranice pojistného plnění pojistitele pro případy specifikované v pojistné smlouvě. 
Je uplatňován v rámci limitu plnění, ke kterému se vztahuje. Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, je 
sublimit plnění sjednán jako roční tzn. jako horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé 
v průběhu pojistného roku.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
PS 0022797491

Článek V.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na 
adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group 
OLPU MO 
P.O.BOX 28 
664 42 Modříce

 

Článek VI.
Plnění pojistitele, povinnosti poiistníka

1. Pojistník je povinen vést evidenci pojištěných osob a na požádání ji předat pojistiteli. Tento seznam není součástí 
pojistné smlouvy.

2. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP, DPP a ujednání uvedených v 
této pojistné smlouvě.

3. V případě plnění v cizí měně se pro přepočet použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni vzniku pojistné 
událostí.

4. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na 
odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok 
nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

5. Pojistník je povinen soustředit veškerou dokumentaci potřebnou k likvidaci pojistné události, zejména:
- vyplněné a potvrzené hlášení o škodné události
- doklad o uplatnění náhrady újmy
- doklad o porušení povinnosti pojištěného (např. zápis ze škodní komise, doklad o vyšetřování orgány činnými 

v trestním řízení, soudní rozhodnutí atd.)
- doklad o výši skutečné újmy

6. Pojistník se zavazuje informovat pojištěné o sjednání této pojistné smlouvy a jejím obsahu, včetně obsahu VPP a 
DPP.

Článek VII.
Vvše a způsob placení pojistného

1. Pojistné je pojistným běžným.

Roční pojistné pro jednoho pojištěného zařazeného do skupiny A činí 1.400, -Kč 

Roční pojistné pro jednoho pojištěného zařazeného do skupiny B činí 1.205, -Kč 

Roční pojistné pro jednoho pojištěného zařazeného do skupiny C činí 1.015, -Kč
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Roční pojistné pro jednoho pojištěného zařazeného do skupiny D činí 735, -Kč 

Roční pojistné pro jednoho pojištěného zařazeného do skupiny E činí 650, -Kč 

Roční pojistné pro jednoho pojištěného zařazeného do skupiny F činí 535, -Kč

2. Celkové roční pojistné činí:
Hromadné pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání................................................2.958.140,- Kč
Celkové roční pojistné po slevách činí................................................................................................ 2.958.140,- Kč

3. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, je-li placena 
prostřednictvím peněžního ústavu na základě předpisu pojistného.

4. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800 pod variabilním 
symbolem 0022797491(číslo pojistné smlouvy)

Pojistné je pojistným běžným a bude placeno za roční pojistná období ve čtvrtletních splátkách na základě předpisu 
pojistného k datu a v částkách takto:

datum:
15.7.2019

| 15.10.2019
15.1.2020 

í 15.4.2020

částka:
739.535,- Kč
739.535,- Kč
739.535,- Kč
739.535,- Kč

V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za roční pojistná období ve čtvrtletních splátkách vždy 
k datu 15.7.,15.10.,15.1. a 15.4.

5. Pojistitel garantuje výši pojistného (sazbu) pro jednu pojištěnou osobu uvedenou včl. VII bod 1 této pojistné 
smlouvy po celou dobu plnění veřejné zakázky s názvem „Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel LČR - 
II", ev. č. Z2019-014443

6. Správa pojištění:
a) Automatické pojištění pro nové zaměstnance je ke dni vzniku pracovního poměru.
b) Pojištění jednotlivých osob končí ke dni ukončení jejich pracovního poměru.

c) Při nárůstu pojištěných zaměstnanců o 10% oproti stavu počtu zaměstnanců ke dni počátku pojištění se 
neprovádí doúčtování pojistného.

Článek Vlil. 
Závěrečná ustanovení

1. Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojištění vzniká dne:

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V případě, že k 
uveřejnění smlouvy dojde před 1. 7. 2019, nabývá smlouva účinnosti ke dni 1. 7. 2019. V případě, že smlouva 
nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího podpisu 
oběma smluvními stranami, nejdříve však dnem 1. 7. 2019.

Ujednává se výpovědní doba 6 měsíců, přičemž tato výpovědní doba platí pro všechny zákonem dané možnosti 
výpovědi pojistné smlouvy.

Změny smlouvy budou platné pouze na základě písemných a oboustranně odsouhlasených dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory 
z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.
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3. Pro případ, že mezi smluvními stranami nastane spor v otázkách týkajících se výkladu této smlouvy, je rozhodující 
znění zadávací dokumentace (včetně jejích příloh č. 1., 2., 3., 4. a 5.) veřejné zakázky s názvem „Pojištění majetku, 
odpovědnosti za újmu a vozidel LČR - II", ev. č. Z2019-014443.

4. Pojistník si vyhrazuje právo určit pojišťovacího zprostředkovatele pro výkon zprostředkovatelské činnosti podle 
zákona č. 170/2018 Sb., zákon o distribuci pojištění a zajištění, a tohoto kdykoliv v průběhu platnosti pojistné 
smlouvy změnit."

5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 2 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 
1 vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 3 přílohy.

6. Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě.

7. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové 
podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti 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.

8. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen 
to kdykoliv prokázat.

9. Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od 
zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace 
pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.

10. Pojistitel v této pojistné smlouvě respektoval všechny podmínky pojistníka uvedené v zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky ev.č. VZ: Z2019-004313, na jejímž základě tato pojistná smlouva vznikla.

11. Odchylně od článku 15 VPPM 1/16 a VPPOD 1/16 se ujednává, že zpracování osobních údajů se řídí dokumentem
Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a následujícím oddílem:__________________________

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 ustanovení 2., které 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 tvoří přílohu č. 3 této pojistné smlouvy a je také trvale dostupný na 
webové stránce www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI".

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.

Zpracování pro účely přímého marketingu
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
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zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých 
služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo 
telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.
Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel 
oslovoval s jakýmikoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: □.

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. 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.___________________________________________________________

12. Přílohy pojistné smlouvy:
1. Kopie listiny dokládající předmět podnikání nebo činnosti pojištěného
2. VPP a DPP dle textu pojistné smlouvy
3. Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění

V Praze dne 13.6.2019
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Mgr. Jakub Póbiš
manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik 

na základě plné moci

V Hradci Králové dne 1 7

Lesy/České republiky, s.p. 
lUDr. Pavel Krpata 

správní ředitel
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "Krajský soud v Hradci Králové [IČ 00215716]“ dne 13.6.2019 v 12:03:13. 
EPVid:JQDUihW7GMUDbN7enXFkpA

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Hradci Králové 

oddíl AXII, vložka 540
Datum vzniku a zápisu: 1. ledna 1992
Spisová značka: AXII 540 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma: Lesy České republiky, s.p.
Sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Identifikační číslo: 421 96 451
Právní forma: Státní podnik
Předmět podnikání:

prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, příp. ve vlastní režii, 
zajišťuje provádění činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů
hostinská činnost
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
silniční motorová doprava:
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně 
řidiče
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně
řidiče_______________________________________________________________
přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva_____________
zámečnictví, nástrojářství______________________________________________
obráběčství_________________________________________________________
opravy silničních vozidel_______________________________________________
truhlářství, podlahářství________________________________________________
provádění staveb, jejich změn a odstraňování_____________________________
provozování střelnic__________________________________________________
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů__________________
řeznictví a uzenářství_________________________________________________
výroba elektřiny______________________________________________________
dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vč. úpravy a zušlechťování nerostů 
prováděného v souvislosti s jejich dobýváním______________________________
provozování železniční dráhy - vlečky____________________________________
výkon práva hospodařit k lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má státní 
podnik Lesy České republiky právo hospodařit_____________________________
výkon práva hospodařit k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, který je ve 
vlastnictví státu a byl svěřen k plnění jeho úkolů, a k provozování 
nepodnikatelské činnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost________________________________________________________
výkon veškerých vlastnických práv k majetku státu, ke kterému má státní podnik 
právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s 
určeným majetkem___________________________________________________
činnost odborného lesního hospodáře____________________________________
výkon ochranné služby v lesích_________________________________________
vypracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov_____
výkon práv a povinností vlastníka lesa podle lesního zákona u lesů, které jsou ve 
vlastnictví státu a k nimž má podnik právo hospodařit
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zemědělská výroba:
- rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování 
zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro 
technické a energetické užití na pozemcích státu, k nimž má podnik právo 
hospodařit
- výroba osiv a sadby, školkařských výpětsků a genetického materiálu rostlin
- úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby
- chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích 
státu, k nimž má podnik právo hospodařit
- hospodaření v lese, na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit

___________________ - hospodaření s vodou pro zemědělské a lesní účely_______________________
___________________ tvorba koncepcí a informačních systémů ve vodním hospodářství_____________
___________________ zajišťuje monitoring stavu povrchových vod ve své správě___________________

výkon správy určených vodních toků, íesotechnických meliorací a hrazení bystřin 
a strží, a přitom plní povinnosti dané zákonem č. 254/2001 Sb., jeho prováděcími 

___________________ vyhláškami a obecně platnými předpisy__________________________________
péče o vodní díla stavby k lesotechnickým melioracím pozemků a stavby hrazení 

___________________ bystřin a strží v majetku České republiky, se kterými má příslušnost hospodařit
zpracovává a vede evidenci vodních toků, vodních nádrží, staveb k 
lesotechnickým melioracím pozemků a staveb hrazení bystřin a strží, a údaje 
ukládá do informačního systému veřejné správy v rozsahu platných právních 

___________________ předpisů____________________________________________________________
výkon odborných a technologických a inženýrských činností pro přípravu, 

___________________realizaci a financování krajinotvorných programů___________________________
provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných 

_____________________ dražbách _________________________________________________________
Statutární orgán: 

generální ředitel:
Ing. JOSEF VOJÁČEK, 

___________________ Den vzniku funkce: 1. září 2018_________________________________________
1. Správní ředitel:

JUDr. PAVEL KRPATA, 

___________________ Den vzniku funkce: 5. listopadu 2018_____________________________________
2. Ředitel lesního a 
vodního 
hospodářství:

Ing. VLADIMÍR KRCHOV, Ph.D.,

___________________ Den vzniku funkce: 7. března 2019______________________________________
3. Ekonomický 
ředitel:

Ing. Bc. DANIEL VLKANOVA, Ph.D., MBA, 

___________________ Den vzniku funkce: 5. listopadu 2018_____________________________________
4. Obchodní ředitel:

Ing. KAROL VINŠ, 

___________________ Den vzniku funkce: 5. listopadu 2018_____________________________________
Způsob jednání: Za státní podnik jedná a podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti

zástupce statutárního orgánu: 1. Správní ředitel, 2. Ředitel lesního a vodního
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hospodářství, 3. Ekonomický ředitel, 4. Obchodní ředitel, a to každý samostatně.
Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:
Ing. TOMÁŠ VRBA, 

Den vzniku členství: 9. září 2014
člen dozorčí rady:

PETR MORAVEC, d

Den vzniku členství: 9. září 2014
člen dozorčí rady:

PhDr. JAN ZÁVĚŠICKÝ,

Den vzniku členství: 10. října 2014
člen dozorčí rady:

Mgr. PATRIK MLYNÁŘ, 

Den vzniku členství: 11. prosince 2014
člen dozorčí rady:

Ing. MILOŠ POCHOBRADSKÝ, 

Den vzniku členství: 27. května 2015
člen dozorčí rady:

Ing. MIROSLAV JANKOVSKÝ, 

Den vzniku členství: 27. května 2015
člen dozorčí rady:

Ing. JAROMÍR KŘÍHA, 

Den vzniku členství: 27. května 2015
člen dozorčí rady:

JUDr. JIŘÍ GEORGIEV, Ph.D., 

Den vzniku členství: 22. května 2018
člen dozorčí rady:

Ing. JAROMÍR VAŠÍČEK, CSc., 

Den vzniku členství: 11. prosince 2018
Zakladatel:

Ministerstvo zemědělství České republiky
Praha 1, Těšnov 17, PSČ 11705

Minimální výše 
kmenového jmění:

5,5 miliardy Kč

Kmenové jmění: 5 818 758 987,42Kč
Určený majetek:

1. pozemky
2. stavby včetně vodních děl
3. právo stavby
4. majetkové účasti v jiných právnických osobách (příloha - položková 
specifikace určeného majetku).

Ostatní skutečnosti:
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Údaje o zřízení:
Státní podnik byl založen zakládací listinou ministerstva zemědělství České 
republiky dne 11.12.1991, čj. 6677/91-100.
Výbor pro audit:

_______________________________________
n 
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VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 
PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VPPOD 1/16
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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti, které sjednává Česká podnikatelská pojišťov
na, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel) se řídí pojistnou 
smlouvou, těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění 
odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), příslušnými Doplňkový
mi pojistnými podmínkami (dále jen DPP), příslušnými Zvláštními po
jistnými podmínkami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními záko
na č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Pojištění odpovědnosti je pojištěním škodovým.

Článek 2
Předmět pojištění

Předmětem pojištění odpovědnosti je právním předpisem stanovená po
vinnost k náhradě újmy specifikované v příslušných DPP, ZPP nebo v po
jistné smlouvě, vznikla-li pojištěnému povinnost k náhradě újmy v rozsahu 
a ve výši určené zákonem, těmito VPPOD, příslušnými DPP, ZPP a pojistnou 
smlouvou.

Článek 3
Územní platnost pojištění

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodné události, které nastanou 
na místě uvedeném v příslušných DPP, ZPP nebo v pojistné smlouvě jako 
územní platnost pojištění.

Článek 4
Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění

1. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout 
třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním 
(pojistná událost) a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.

2. Pojistná smlouva vyžaduje písemnou formu, není-li pojištění ujednáno 
na dobu kratší než jeden rok. Totéž platí i pro všechna právní jednání 
týkající se pojištění, není-li ujednáno jinak.

3. Přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného, ve výši uve
dené v nabídce, považuje se písemná forma smlouvy za zachovanou.

4. Pojištění vzniká prvním dnem následujícím po dni uzavření pojist
né smlouvy, nebylo-li dohodnuto, že vznikne již uzavřením pojistné 
smlouvy nebo později.

5. V pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění odpovědnosti se vztahuje 
i na dobu přede dnem uzavření pojistné smlouvy.

6. Změn v pojistné smlouvě, které mají vliv na výši pojistného nebo roz
sah pojištění, lze dosáhnout pouze písemnou dohodou účastníků, ji
nak jsou neplatné. Pro změny v pojistné smlouvě, které nemají vliv na 
výši pojistného nebo rozsah pojištění, není povinná písemná forma, 
pojistník může takovou změnu oznámit telefonicky nebo elektronic
kou poštou, pojistitel může rovněž využít prostředky elektronické ko
munikace, pokud je pojistník výslovně v pojistné smlouvě neodmítl.
Pojistitel může použít adresu trvalého pobytu, resp. sídla, pojistníka 
i pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě ve všech dříve uzavřených 
pojistných smlouvách. Analogicky může pojistitel v pojistné smlouvě

tyto údaje změnit na základě později uzavřené pojistné smlouvy. 
Není-li ujednáno jinak, platí, že pojistná smlouva a právní vztahy z ní 
vyplývající se řídí právním řádem České republiky a pro spory z pojist
né smlouvy jsou rozhodující příslušné soudy České republiky.
Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou VPPOD, příslušné DPP, případ
ně příslušné ZPP a přílohy k pojistné smlouvě.

Článek 5
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

Pojistník a pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně zodpovědět písem
né dotazy pojistitele, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, 
jak ohodnotí pojistné riziko, zdaje pojistí a za jakých podmínek. Povin
nost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědí zatajeno nic 
podstatného.

2. Pojistník má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli 
všechny změny týkající se sjednaného pojištění. Skutečnosti, o kterých 
ví, že nastanou, je povinen oznámit již předem.

3. Pojištěný má povinnost dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména 
nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení ne
bezpečí ani strpět jejich porušování třetími osobami. Pokud pojistná 
událost již nastala, je pojištěný povinen učinit taková opatření, aby se 
vzniklá újma již nezvětšovala.

4. Pojištěný má povinnost oznámit orgánům činným v trestním řízení 
újmu, která vznikla za okolností vzbuzujících podezření ze spáchání 
trestného činu nebo pokusu o něj.

5. Pojištěný má povinnost poskytnout pojistiteli součinnost potřebnou 
ke zjištění příčin újmy, podat pravdivá vysvětlení o jejím vzniku a roz
sahu a předložit potřebné doklady, které si pojistitel vyžádal.

6. Pojistník nebo pojištěný má povinnost zabezpečit vůči jinému práva, 
která na pojistitele přecházejí.

7. Pojistník nebo pojištěný má povinnost neprodleně pojistiteli oznámit, 
že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti pojištěnému nebo jeho 
zaměstnanci zahájeno trestní, správní nebo rozhodčí řízení.

8. Pojistník nebo pojištěný má povinnost bezodkladně sdělit pojistite
li, že poškozený uplatňuje právo na náhradu újmy přímo proti němu 
nebo u soudu nebo u jiného příslušného orgánu. V řízení o náhradě 
újmy ze škodné události je pojistník nebo pojištěný povinen postupo
vat v souladu s pokyny pojistitele, zejména má pojištěný povinnost ne
přistoupit na jakékoliv vyrovnání bez předchozího souhlasu pojistitele.

9. Pojistník nebo pojištěný má povinnost oznámit pojistiteli bez zbyteč
ného odkladu, že uzavřel další pojištění proti témuž pojistnému ne
bezpečí, uvést ostatní pojistitele a limity pojistného plnění ujednané 
v ostatních pojistných smlouvách.

10. Pojistník nebo pojištěný nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co 
zvyšuje pojistné nebezpečí, ani to třetí osobě dovolit; zjistí-li až doda
tečně, že bez pojistitelova souhlasu dopustil, že se pojistné nebezpečí 
zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámí. Je-li pojištěno 
cizí pojistné riziko, má tuto povinnost pojištěný.

11. Je-li pojistníkem ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na tzv. 
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného 
pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebi
telských sporů je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České 
obchodní inspekce: www.coi.cz).

Článek 6
Práva a povinnosti pojistitele

1. Pojistitel je povinen předat pojistníkovi pojistnou smlouvu včetně po
jistných podmínek a veškeré přílohy k pojistné smlouvě. Dojde-li ke 
ztrátě, poškození či zničení pojistné smlouvy, vydá pojistitel na žádost 
a náklady pojistníka druhopis pojistné smlouvy.

2. Pojistitel je povinen v případě uzavření pojistné smlouvy formou ob
chodu na dálku neprodleně po uzavření pojistné smlouvy předat či 
odeslat dohodnutým komunikačním prostředkem pojistnou smlouvu 
včetně pojistných podmínek a veškeré přílohy k pojistné smlouvě.

3. Pojistitel je povinen v případě vzniku pojistné události dohodnout 
s pojištěným další postup a vyžádat si potřebné doklady. Bez zbyteč
ného odkladu provést šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu po
vinnosti plnit a sdělit výsledky osobě, která uplatnila právo na pojistné 
plnění.

4. Pojistitel je povinen umožnit pojistníkovi a pojištěnému nahlédnout 
do podkladů pojistitele týkajících se šetřené škodné události a pořídit 
si jejich kopie.
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5. Pojistitel je povinen vrátit na žádost pojistníka nebo pojištěného do
klady, které pojistiteli zapůjčili ke sjednání pojištění nebo v souvislosti 
se šetřením škodné události.

6. Pojistitel má právo na zákonný úrok z prodlení, jakož i na jemu vzniklé 
náklady spojené se zpracováním a doručením upomínek, pokud je po- 
jistník v prodlení s placením pojistného.

7. Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky 
pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění. To neplatí, jedná-li se 
o povinnost poskytnout pojistné plnění z povinného pojištění.

Článek 7
Pojistné a doba trvání pojištění

1. Pojistné je úplatou za sjednané pojištění.
2. Pojistné je sjednáno jako běžné pojistné, pokud není v pojistné smlou

vě sjednáno jako pojistné jednorázové.
3. Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy, 

není-li ujednáno jinak.
4. Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojistného za pojistná ob

dobí, může pojistitel tuto skutečnost zohlednit při stanovování výše 
pojistného v závislosti na počtu pojistných období.

5. Zanikne-li pojištění v důsledku pojistné události, náleží pojistiteli po
jistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala; 
v takovém případě náleží pojistiteli jednorázové pojistné vždy celé.

6. Pojistitel může poskytnout slevu z pojistného (bonus) nebo přirážku 
na pojistném (malus) v závislosti na frekvenci pojistných událostí a výši 
vyplaceného pojistného plnění v uplynulých pojistných obdobích.

7. Pojistitel má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných 
pro stanovení výše pojistného, zejména z důvodu škodní inflace 
(souhrn vnějších vlivů nezávislých na vůli pojistitele vedoucích ke 
zvyšování pojistného plnění nebo nákladů pojistitele, např. zvýšení 
cen zboží a služeb, počtu a výše škod, rozsahu pojistné ochrany dané 
zákonem, zvýšení daní) upravit nově výši pojistného na další pojistné 
období. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit 
pojistníkovi nejpozději dva měsíce přede dnem splatnosti pojistného 
za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud 
pojistník s touto změnou nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 
jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného 
dozvěděl. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím pojistného 
období, na které bylo pojistné zaplaceno.

Článek 8
Přerušení pojištění

1. 0 přerušení pojištění odpovědnosti může pojistník požádat pojistitele 
pouze z vážných důvodů, které nestojí na straně pojistníka a podstat
ným způsobem ovlivňují postavení pojistníka, pojistné riziko, pojistné 
nebezpečí nebo i jiné skutečnosti související s pojištěním. Pojistitel má 
právo si vyžádat od pojistníka doplňující informace k ověření důvodů 
uvedených pojistníkem jako důvody přerušení pojištění. Rozhodnutí 
o akceptaci žádosti pojistníka o přerušení pojištění přísluší pojistiteli. 
V jednom pojistném roce může být pojištění odpovědnosti přerušeno 
jen jedenkrát, přičemž minimální doba přerušení musí činit alespoň 
jeden měsíc. Pojištění odpovědnosti může být přerušeno na základě 
písemné žádosti pojistníka doručené pojistiteli alespoň jeden měsíc 
před uvažovaným datem přerušení pojištění.

2. Přeruší-li se pojištění odpovědnosti během pojistné doby, netrvá za 
přerušení povinnost platit pojistné a nevzniká právo na plnění z udá
lostí, které v době přerušení nastaly a byly by jinak pojistnými událost
mi. Doba přerušení pojištění se započítává do pojistné doby, jen je-li to 
výslovně ujednáno v pojistné smlouvě.

3. Povinné pojištění odpovědnosti nelze přerušit, existují-li zákonné dů
vody jeho trvání.

4. Pro nezaplacení pojistného se pojištění nepřerušuje.

Článek 9
Zánik pojištění

1. Pojištění odpovědnosti zaniká:
a) uplynutím pojistné doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti 

sjednáno; je-li sjednáno pojištění odpovědnosti na dobu určitou, 
lze v pojistné smlouvě ujednat, že uplynutím této doby pojištění 
odpovědnosti nezanikne, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 
šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemně ne
sdělí, že nemá zájem na dalším trvání pojištění;

b) písemnou dohodou pojistitele a pojistníka; k platnosti dohody 
o zániku pojištění odpovědnosti se vyžaduje, aby v ní strany ujed
naly, jakse vyrovnají; není-li ujednán okamžikzániku pojištění, pla
tí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti;

c) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do dvou měsíců 
ode dne uzavření pojistné smlouvy; uplynutím osmidenní výpo

vědní doby pojištění zaniká; v tomto případě má pojistitel právo 
na poměrnou část pojistného odpovídající sjednané době trvání 
pojištění;

d) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do třech měsíců ode 
dne oznámení vzniku pojistné události; uplynutím jednoměsíční 
výpovědní doby pojištění zaniká; pokud výpověď podal pojistník, 
náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž do
šlo k pojistné události; jednorázové pojistné náleží pojistiteli celé, 
není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak;

e) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného 
období, je-li sjednáno běžné pojistné; je-li však výpověď doruče
na druhé smluvní straně později než šest týdnů přede dnem, ve 
kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění odpovědnosti ke 
konci následujícího pojistného období;

f) nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty stanovené 
pojistitelem nejméně v trvání jednoho měsíce ode dne doručení 
upomínky o zaplacení pojistného (upomínka pojistitele musí obsa
hovat upozornění, že pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplace
no ani v dodatečné lhůtě);

g) písemnou výpovědí pojistníka do jednoho měsíce ode dne, kdy mu 
bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho 
části nebo o přeměně pojistitele, nebo kdy bylo zveřejněno ozná
mení, že pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací 
činnosti; uplynutím osmidenní výpovědní doby pojištění zaniká;

h) odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy; zodpoví-li zájemce 
o pojištění při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo pojistník 
při jednání o změně pojistné smlouvy nebo pojištěný úmyslně 
nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy po
jistitele týkající se skutečností, které mají význam pro pojistitelovo 
rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých 
podmínek a zatají v odpovědi něco podstatného, má pojistitel 
právo od pojistné smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdi
vém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu neuzavřel; 
toto právo může pojistitel uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy 
takovou skutečnost zjistil nebo musel zjistit, jinak právo zanikne; 
odstoupil-li pojistitel od smlouvy, má právo započíst si přiměřené 
náklady spojené se vznikem a správou pojištění; odstoupí-li pojis
titel od smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo jiná osoba 
pojistné plnění, nahradí do jednoho měsíce ode dne, kdy se od
stoupení stane účinným pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného 
plnění přesahuje zaplacené pojistné;

i) odstoupením pojistníka od pojistné smlouvy; pojistník má právo 
od smlouvy odstoupit, dotáže-li se v písemné formě pojistitele na 
skutečnosti týkající se pojištění a pojistitel nezodpoví tyto dotazy 
pravdivě a úplně; odstoupí-li pojistník od smlouvy, nahradí mu po
jistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účin
ným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění 
plnil;

j) dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění za před
pokladu, že příčinou pojistné události byla skutečnost:
i. o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události,
ii. kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit 

v důsledku zaviněného porušení povinností zájemce o pojiště
ní při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo pojistníka při 
jednání o změně pojistné smlouvy nebo pojištěného, pravdivě 
nebo úplně zodpovědět písemné dotazy pojistitele týkající se 
skutečností, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak 
ohodnotí pojistné riziko, pojistné nebezpečí, zda je pojistí a za 
jakých podmínek a nezatajit v odpovědi něco podstatného a

iii. pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy 
tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných pod
mínek;

k) zánikem pojistného zájmu za trvání pojištění; pojistitel má však 
právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu 
dozvěděl;

l) zánikem pojistného nebezpečí, pojistného rizika za trvání pojištění;
m) smrtí pojištěné fyzické osoby.

2. Jestliže oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z po
jištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se roz
sahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této pojistné 
události zamlčí, má pojistitel právo plnění z pojistné smlouvy odmít
nout. Dnem odmítnutí pojistného plnění pojištění zaniká.

3. V případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku má po
jistník právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 
čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy 
mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na 
jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy.
Odstoupí-li pojistník od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku, 
vrátí mu pojistitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti 
dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; 
přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnil. Bylo-li však pojistné 
plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí
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pojistník, popřípadě pojištěný, pojistiteli částku zaplaceného pojistné
ho plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.

4. Dnem smrti pojistníka (odlišného od pojištěného) nebo dnem jeho zá
niku bez právního nástupce vstupuje do pojištění pojištěný. Oznámí-li 
však pojistiteli v písemné formě do třiceti dnů ode dne pojistníkovy 
smrti, nebo ode dne jeho zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, 
zaniká pojištění dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka.

Článek 10
Škodná a pojistná událost

1. Škodnou událostí je vznik újmy, která by mohla být důvodem vzniku 
práva na pojistné plnění.

2. Pojistnou událostí se rozumí nahodilá škodná událost krytá pojištěním, 
se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné pl
nění.

Článek 11
Pojistné plnění, náklady na soudní řízení, zachraňovací náklady

1. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění v rozsahu a za podmí
nek stanovených pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou.

2. Právo na pojistné plnění vzniká oprávněné osobě.
3. Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po oznámení události, se kte

rou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek na 
pojistné plnění, šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho po
vinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, kte
rá uplatnila právo na pojistné plnění; na žádost této osoby jí pojistitel 
v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě důvod 
jeho zamítnutí.

4. Nelze-li ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení pojistné 
události, pojistitel v písemné formě sdělí, proč nelze šetření ukončit. 
Pojistitel poskytne oprávněné osobě na její žádost na pojistné plnění 
přiměřenou zálohu; to neplatí, je-li rozumný důvod poskytnutí zálohy 
odepřít.

5. Horní mez pro ohlášení škodné události po skončení trvání pojištění 
nesmí být delší než taková, která je dána zákonným předpisem.

6. Pojistné plnění je splatné do patnácti dnů poté, kdy pojistitel skončil 
šetření.

7. Pojištěný se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události část
kou sjednanou v pojistné smlouvě nebo v pojistných podmínkách 
(spoluúčast, integrální franšíza). Tuto částku pojistitel odečítá od po
jistného plnění vypláceného oprávněné osobě.

8. Pojistitel poskytne pojistné plnění maximálně do výše limitu pojistné
ho plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

9. Pojistné plnění vyplacené pojistitelem z jedné pojistné události nesmí 
přesáhnout limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě. To 
platí i pro hromadnou škodnou událost.

10. Právo na pojistné plnění nevzniká, způsobila-lí úmyslně pojistnou udá
lost buď osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo z její
ho podnětu osoba třetí, není-li zákonem stanoveno jinak.

11. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pojistník 
v době nabídky věděl nebo vědět měl a mohl, že pojistná událost již 
nastala.

12. Poškozenému nevzniká právo na plnění proti pojistiteli, nebylo-li tak 
ujednáno, anebo stanoveno jiným zákonem.

13. Bylo-li v důsledku porušení povinnosti uvedených v článku 5 těchto 
VPPOD při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno 
nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, 
jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdr
žet.

14. Mělo-li porušení povinnosti uvedených v článku 5, těchto VPPOD vliv 
na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích ná
sledků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel 
právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto poruše
ní na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.

15. Obsahuje-li oznámení vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené pod
statné údaje týkající se rozsahu oznámené události, anebo zamlčí-li se 
v něm vědomě údaje týkající se této události, má pojistitel právo na 
náhradu nákladů účelně vynaložených na šetření skutečností, o nichž 
mu byly tyto údaje sděleny nebo zamlčeny. Má se za to, že pojistitel 
vynaložil náklady v prokázané výši účelně.

16. Vyvolá-li pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje na pojist
né plnění právo, náklady šetření nebo jejich zvýšení porušením povin
nosti, má pojistitel vůči němu právo na přiměřenou náhradu.

17. Způsobil-li pojištěný vznik újmy pod vlivem požití alkoholu nebo pou
žití návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahující má pojisti
tel proti němu právo na náhradu toho, co za něho plnil.

18. Pojistitel poskytne pojistné plnění v tuzemské měně, není-li ujednáno 
jinak. Pro přepočet cizí měny se použije kurzu vyhlášeného Českou ná
rodní bankou ke dni vzniku pojistné události.

19. Pojistitel nahradí pojištěnému účelně vynaložené náklady odpovídající 
nejvýše mimosmluvní odměně advokáta:
a) za obhajobu pojištěného v přípravném řízení a před soudem prv

ního stupně v trestním řízení vedeném proti němu v souvislosti se 
vznikem újmy;

b) občanského soudního řízení o náhradě újmy v prvním stupni, jest
liže toto řízení bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného 
nebo výše náhrady vzniklé újmy, pokud je pojištěný povinen tyto 
náklady nahradit;

c) za obhajobu pojištěného před odvolacím soudem, náklady mi
mosoudního projednávání nároku poškozeného na náhradu újmy 
a jiné náklady, pouze za předpokladu, že se pojistitel k úhradě tako
výchto nákladů písemně zavázal.

20. Nad rámec sjednaného základního limitu pojistného plnění uhradí 
pojistitel zachraňovací a jiné náklady účelně vynaložené pojistníkem, 
pojištěným nebo jinou osobou:
a) při odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události na zmírnění 

následků již nastalé pojistné události,
b) povinnost odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky 

z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů včetně ná
hrady škody, kterou při této činnosti utrpěla.
Pojistitel uhradí prokazatelně vynaložené zachraňovací náklady, 
maximálně do výše 10 % sjednané pojistné částky nebo sjednané
ho limitu pojistného plnění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak, s výjimkou nákladů, které byly vynaloženy na záchranu života 
nebo zdraví osob, kde je výše omezena 30% sjednaného základní
ho limitu pojistného plnění.

Zachraňovací náklady, které pojistník vynaložil se souhlasem pojisti
tele a k nimž by jinak nebyl povinen, je pojistitel povinen uhradit bez 
omezení. Vynaložil-li zachraňovací náklady pojištěný nebo jiná osoba 
nad rámec stanovených jiným zákonem, má proti pojistiteli stejné 
právo na náhradu účelně vynaložených zachraňovacích nákladů jako 
pojistník.

Článek 12
Obecné výluky z pojištění

1. Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na povinnost pojištěného na
hradit poškozenému újmu vzniklou:
a) úmyslným jednáním, škodolibostí nebo jinou pohnutkou zvlášť za

vrženíhodnou;
b) v důsledku trestné činnosti pojištěného nebo jakéhokoliv podvod

ného nebo nepoctivého jednání pojištěného či třetí osoby jednající 
z podnětu pojištěného;

c) uložením nebo uplatňováním finančních sankcí;
d) v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává neoprávněně;
e) převzetím nad rámec stanovený právními předpisy;
f) prodlením se splněním smluvní povinnosti;
g) uplatněním práva z vadného plnění nebo vyplývající ze záruky za 

jakost nebo za jakost při převzetí;
h) v souvislosti s nárokem na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání;
i) na majetku, který pojištěný nebo oprávněná osoba užívá neopráv

něně;
j) v souvislosti s válkou a terorismem;
k) účinky jaderné energie, účinky silikátů, formaldehydu nebo azbes

tu nebo materiálu obsahujícího azbest, účinky toxických látek, to
xických plísní nebo odpadu s toxickými vlastnostmi, působením 
magnetických nebo elektromagnetických polí;

l) genetickými změnami organismu nebo geneticky modifikovaný
mi organismy včetně jakéhokoliv z nich získaného proteinu nebo 
produktu obsahujícího modifikovaný genetický prvek GMO nebo 
protein;

m) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem vozidel nebo plavidel, 
pokud je tato povinnost k náhradě předmětem povinného pojiště
ní odpovědnosti z provozu vozidla nebo plavidla;

n) postupným znečištěním životního prostředí.
2. Pojištění odpovědnosti se nevztahuje, pokud tak není ujednáno pří

slušnými DPP, ZPP nebo v pojistné smlouvě, na povinnost pojištěného 
nahradit poškozenému újmu vzniklou:
a) ztrátou;
b) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem letadel a vozidel na 

vzduchovém polštáři včetně konstrukce, oprav nebo instalačních 
prací na letadlech;

c) v souvislosti s vlastnictvím, provozem nebo použitím tramvajo
vých tratí, aerodromů a letišť, námořních přístavů, suchých doků, 
doků, mol a přístavišť včetně činností s nimi spojených (například 
catering, bezpečnostní služba na letišti, zabezpečování značení le
tištních ploch, provoz kontejnerového terminálu, který je součástí 
přístavu a další);

d) v souvislosti se stavbou, opravou a likvidací lodí včetně konstrukč
ních, opravárenských a instalačních prací na lodích;
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e) v souvislosti s výstavbou, provozem a údržbou přehrad, hrází či 
s pracemi pod vodou;

f) těžební, dobývací nebo razící činností nebo v souvislosti s těžbou, 
výrobou anebo rafinací ropy a zemního plynu;

g) provozováním motoristické a letecké sportovní činnosti nebo pro
fesionální sportovní činností;

h) přerušením, omezením nebo kolísáním dodávek vody, plynu, elek
třiny nebo tepla;

i) sesedáním, sesouváním půdy, erozí, poddolovánfm, odstřelem 
nebo otřesy v důsledku demoličních prací;

j) v souvislosti s budováním a provozem skládek odpadu s toxickými 
vlastnostmi;

k) poškozením, zničením nebo pohřešováním záznamů na zvuko
vých, obrazových a datových nosičích;

l) ekologickou újmou;
m) kybernetickým nebezpečím;
n) způsobenou jiné osobě v souvislosti:

i) se zákrokem směřujícím k zabránění vzniku újmy na chráně
ných hodnotách;

ii) s použitím donucovacích prostředků, psa nebo služební zbraně;
iii) s pohřešováním věci, která byla předmětem ochrany provádě

né pojištěným;
o) v souvislosti s jakoukoliv náhradou újmy přisouzenou soudem Spo

jených států amerických nebo Kanady nebo přiznanou na základě 
práva Spojených států amerických nebo Kanady.

3. Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě, že by jeho poskytnutí 
bylo v rozporu s právními předpisy jakéhokoliv státu (včetně meziná
rodních úmluv) upravujícími mezinárodní sankce za účelem udržení 
nebo obnovení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, 
ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.

Článek 13
Přechod práv

1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí oso
bě, která má právo na pojistné plnění, pojištěnému nebo osobě, která 
vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu újmy 
nebo jiné obdobné právo, přechází tato pohledávka včetně příslušen
ství, zajištění a dalších práv s ní spojených okamžikem výplaty plnění 
z pojištění na pojistitele, a to až do výše plnění, které pojistitel opráv
něné osobě vyplatil.To neplatí, vzniklo-li této osobě takové právo vůči 
tomu, kdo s ní žije ve společné domácnosti neboje na ni odkázán výži
vou, ledaže způsobil pojistnou událost úmyslně.

2. Osoba, jejíž právo na pojistitele přešlo, vydá pojistiteli potřebné dokla
dy a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí. Zmaří-li pře
chod práva na pojistitele, má pojistitel právo snížit plnění z pojištění 
o částku, kterou by jinak mohl získat. Poskytl-li již pojistitel plnění, má 
právo na náhradu až do výše této částky.

3. Má-li pojištěný vůči oprávněné osobě nebo jiné osobě právo na vrá
cení vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo na zastavení jeho 
výplaty, přechází toto právo na pojistitele, pokud za pojištěného tuto 
částku uhradil nebo za něj vyplácí důchod.

4. Na pojistitele přechází právo na úhradu nákladů soudního řízení o ná
hradě újmy, které bylo pojištěnému přiznáno proti odpůrci, pokud je 
pojistitel za něj uhradil.

5. Vzdal-li se pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací nákla
dy, svého práva na náhradu újmy nebo jiného obdobného práva, nebo 
toto právo včas neuplatnili nebo jinak zmařili přechod svých práv na 
pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnění snížit až do výše částek, 
které by jinak mohl získat, nestanoví-li právní předpis jinak. Projeví-li 
se následky jednání uvedeného v první větě tohoto odstavce až po 
výplatě pojistného plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného 
pojistného plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat.

Článek 14
Doručování

1. Veškeré žádosti a sdělení, které mají vliv na výši pojistného či rozsah 
pojištění, se podávají písemně.

2. Písemnosti pojistitele jsou doručovány provozovatelem poštovních 
služeb, popř. zaměstnancem pojistitele nebo jinou pojistitelem pově
řenou osobou na adresu uvedenou v pojistné smlouvě či na poslední 
pojistiteli známou adresu.

3. Písemnost pojistitele odeslaná provozovatelem poštovních služeb do
poručenou zásilkou, popř. obyčejnou zásilkou, adresátovi se považuje 
za doručenou:
a) třetím pracovním dnem po odeslání zásilky; u doporučené zásilky 

s dodejkou dnem převzetí zásilky, a to i v případě převzetí zásilky 
jinou osobou, jíž pošta doručila zásilku v souladu s právními před
pisy o poštovních službách (např. rodinný příslušník);

b) dnem odepření převzetí zásilky;
c) dnem vrácení zásilky jako nedoručitelné (např. pokud nelze adre

sáta na uvedené adrese zjistit, adresát neoznačil poštovní schránku 
svým jménem a příjmením nebo názvem, změnil-li adresát svůj po
byt a doručení zásilky není možné);

d) posledním dnem úložní lhůty, pokud nebyl adresát zastižen a pí
semnost pojistitele byla uložena doručovatelem na poště, a to 
i když se adresát o uložení nedozvěděl.

4. Není-li ujednáno jinak, lze písemnosti doručovat prostřednictvím da
tové schránky. Není-li taková písemnost doručena okamžikem, kdy se 
do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého 
oprávnění přístup ktéto písemnosti, považuje se písemnost za doruče
nou třetím dnem po jejím odeslání, a to i v případě, že se adresát o jejím 
obsahu nedozvěděl, nestanoví-li zákon či jiný právní předpis jinak.

5. Není-li ujednáno jinak, lze písemnosti doručovat elektronickou zprá
vou, elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým 
podpisem odesílatele nebo prostřednictvím internetové aplikace po
jistitele. Elektronicky se písemnosti doručují na elektronickou adresu 
poskytnutou adresátem. Písemnost odeslaná adresátovi elektronicky 
na poslední oznámenou elektronickou adresu se považuje za doruče
nou třetím dnem po jejím odeslání, a to i v případě, že se adresát o je
jím obsahu nedozvěděl, nestanoví-li zákon či jiný právní předpis jinak.

6. Veškeré kontaktní adresy pro doručování písemností pojistiteli jsou 
uvedeny na jeho webových stránkách.

Článek 15
Zpracování osobních údajů, komunikace

1. Pojistitel je povinen nakládat s osobními údaji ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Pojistník souhlasí, aby pojistitel uložil informace týkající se jeho po
jištění do informačního systému České asociace pojišťoven (dále jen 
„ČAP") s tím, že tyto informace mohou být poskytnuty kterémukoliv 
členu ČAP. Účelem informačního systému je shromažďovat a zpraco
vávat data k ochraně klientů i k ochraně pojišťoven a pro potřeby sta
tistiky.

3. Pojistník souhlasí se zasíláním obchodních a marketingových sdělení. 
Tento souhlas může kdykoliv během trvání pojištění odvolat.

4. Pojistník souhlasí se zasíláním informací od pojistitele prostředky elek
tronické komunikace, pokud v pojistné smlouvě uvedl elektronickou 
adresu nebo telefonní číslo.Tento souhlas může kdykoliv během trvání 
pojištění odvolat.

5. Pokud pojistník nesouhlasí se zasíláním informací prostředky elektro
nické komunikace dle čl. 15 odst. 4, nemůže mu pojistitel zasílat ani pí
semnosti elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým 
podpisem odesilatele dlečl. 14 odst. 5.

Článek 16
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Běžným pojistným pojistné stanovené za pojistné období a je splatné 

prvního dne pojistného období, pokud není ujednáno jinak.
2. Ekologickou újmou ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosys

témů, vznikajících poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních 
vazeb a procesů v lidské činnosti.

3. Finanční sankcí jakákoliv pokuta, penále či jiná smluvní, správní nebo 
trestní sankce s výjimkou sankcí uložených v souvislosti s výpočtem 
a poukazy daní a poplatků nebo pojistného na veřejné pojištění (na
příklad zdravotní, sociální).

4. Hromadnou škodnou událostí více spolu časově souvisejících škod
ných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje, 
příčiny, události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí a považují se za 
jednu škodnou událost. Pro vznik hromadné škodné události je roz
hodný vznik první události v řadě.

5. Integrální franšízou částka sjednaná v pojistné smlouvě, do jejíž výše 
se pojistné plnění neposkytuje; v případě, kdy pojistné plnění přesáhlo 
sjednanou výši franšízy, se tato částka od pojistného plnění neodečítá. 
Může být stanovena pevnou částkou v Kč nebo pevným procentem.

6. Jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou pojistnou 
dobu a je splatné dnem počátku pojištění.

7. Kybernetickým nebezpečím jakékoliv ztráty, pozměnění či poškoze
ní nebo snížení funkčnosti, dostupnosti nebo provozuschopnosti vý
početních systémů, hardwaru, programů, softwaru, dat, data skladů, 
mikročipů, integrovaných obvodů nebo podobných prvků, bez ohledu 
na to, zda tvoří nebo netvoří součást počítačového vybavení poškoze
ného v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného.

8. Limitem plnění maximální hranice poskytnutého pojistného plnění.
9. Nabídkou návrh pojistné smlouvy vypracovaný pojistitelem.
10. Obchodem na dálku uzavření pojistné smlouvy formou, při které bylo 

využito komunikačních prostředků bez nutnosti současné fyzické pří
tomnosti smluvních stran.

11. Oprávněnou osobou pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, které v dů
sledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.
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12. Plavidlem plavidlo ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě a vyhlášky č. 223/1995 sb., o způsobilosti plavidel k provozu na 
vnitrozemských vodních cestách, v platném znění.

13. Poddolováním antropogenní geodynamický proces v území, v němž 
byla neboje provozována hlubinná těžba, popř. budovány podzemní 
stavby, v důsledku čehož došlo ke zdeformování nadloží a následnému 
poklesu nebo propadání povrchu území.

14. Pohřešováním majetku:
a) odcizení majetku krádeží tj. přivlastnění si pojištěného majetku, 

jeho části nebo příslušenství v případech, kdy ke vniknutí do místa, 
kde byl majetek uložen, došlo zjištěným způsobem (např. se stopa
mi násilí);

b) odcizení majetku loupeží tj. přivlastnění si pojištěného majetku, 
jeho části nebo příslušenství tak, že pachatel použil proti pojiště
nému nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky 
bezprostředního násilí;

c) ztrátou majetku nebo jeho části tj. stav, kdy pojištěný nezávisle na 
své vůli pozbyl možnost s majetkem nakládat, neví, kde se majetek 
nachází, popřípadě zda majetek ještě vůbec existuje.

15. Pojistitelem právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťo
vací činnost v souladu s příslušným zákonem.

16. Pojistníkem fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou 
smlouvu s pojistitelem.

17. Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události.
18. Pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za 

které se platí běžné pojistné. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno pojist
né období jako časové období (roční, pololetní nebo čtvrtletní"), za které 
se platí běžné pojistné, považuje se za ujednané pojistné období roční.

19. Pojistným rizikem je míra pravděpodobností vzniku pojistné události 
vyvolané pojistným nebezpečím.

20. Pojištěným osoba, na jejíž odpovědnost nebo jinou hodnotu pojist
ného zájmu se pojištění vztahuje.

21. Poškozeným právnická nebo fyzická osoba, která utrpěla škodu nebo 
jinou újmu (třetí strana).

22. Poškozením majetku změna stavu majetku, kterou je objektivně 
možno odstranit opravou nebo taková změna stavu majetku, kterou 
objektivně není možno odstranit opravou, přesto je však majetek pou
žitelný k původnímu účelu.

23. Profesionální sportovní činností jakákoliv sportovní činnost, kterou 
fyzická nebo právnická osoba provádí za úplatu, jakož i veškerá přípra
va ktéto činnosti.

24. Sesedáním půdy klesání zemského povrchu směrem do středu Země 
v důsledku působení přírodních a klimatických vlivů nebo lidské čin
nosti.

25. Sesouváním půdy pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke 
kterému dochází působením přírodních nebo klimatických vlivů nebo 
lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu.

26. Spoluúčastí (odčetná franšíza) částka sjednaná v pojistné smlouvě, 
do jejíž výše se pojistné plnění neposkytuje. Jedná se o částku, kterou 
se pojištěný podílí na pojistném plnění. Může být stanovena pevnou 
částkou v Kč nebo pevným procentem.

27. Spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské 
činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

28. Škodovým pojištěním pojištění, jehož účelem je v ujednaném rozsa
hu formou pojistného plnění vyrovnávat úbytek majetku vzniklý v dů
sledku pojistné události.

29. Účastníkem pojištění pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany 
a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo 
nebo povinnost.

30. Újmou majetková újma (škoda) a nemajetková újma specifikovaná 
v příslušných DPP, ZPP nebo pojistné smlouvě.

31. Účinky jaderné energie újmy vzniklé v důsledku ionizujícího záření 
nebo kontaminace radioaktivitou z jakéhokoliv jaderného paliva, ja
derného odpadu nebo ze spalování jaderného paliva, v důsledku ra
dioaktivních, toxických nebo jinak riskantních nebo kontaminujících 
vlastností jakéhokoliv nukleárního zařízení, reaktoru, nukleární montá
že nebo nukleárního komponentu nebo působením jakékoliv zbraně 
využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou po
dobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.

32. Úmyslným jednáním takové konání, že škůdce věděl, že svým jedná
ním újmu způsobí, nebo že ji může způsobit a chtěl ji způsobit (přímý 
úmysl), anebo že škůdce věděl, že může újmu způsobit a pro případ, že 
ke škodě dojde, byl s tím srozuměn (nepřímý úmysl).

33. Válkou a terorismem válečné operace, povstání, vzpoury nebo jiné 
hromadné násilné nepokoje, stávky, pracovní výluky, teroristické akty 
(tj. násilné jednání motivované politicky, sociálně, ideologicky nebo 
nábožensky), nebo vládní opatření kjinému účelu než ke snížení roz
sahu újmy.

34. Vozidlem silniční vozidlo, zvláštní vozidlo, historické a sportovní 
vozidlo ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na 
pozemních komunikacích, v platném znění. Silniční vozidlo je moto
rové a nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na 
pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (mo
tocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní automobily, speciální 
vozidla, přípojná vozidla - nemotorová vozidla určená k tažení jiným 
vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy, ostatní silniční vozidla). 
Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené kjiným účelům než k provozu na 
pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek sta
novených zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno 
(zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, pracovní 
stroje samojízdné, pracovní stroje přípojné, nemotorové pracovní stro
je, nemotorová vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí osobou, vo
zík pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka přesahuje 
1 m, rychlost převyšuje 6 km/h nebo jejich hmotnost převyšuje 450 kg). 
Historické vozidlo (sportovní vozidlo) vozidlo zapsané v registru his
torických vozidel (sportovních vozidel), a ke kterým byl vydán průkaz 
historického vozidla (sportovního vozidla).

35. Znečištěním životního prostředí jakékoliv poškození životního pro
středí či jeho složek v důsledku lidské činnosti způsobené vnášením ta
kových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů, které jsou 
svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro životní prostředí či jeho 
složky.

36. Zničením majetku změna stavu majetku, kterou objektivně není mož
no odstranit opravou, a proto majetek již nelze dále používat k původ
nímu účelu.

Článek 17
Závěrečné ustanovení

Tyto VPP nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.
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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Hromadné pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání, 
které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insuran
ce Group (dále jen pojistitel), se řídí příslušnou pojistnou smlouvou, 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VP- 
POD 1/16 (dále jen VPPOD), těmito Doplňkovými pojistnými podmín
kami pro hromadné pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu 
povolání DPPHZAM P 1/16 (dále jen DPPHZAM), a příslušnými ustano
veními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Nestanoví-li tyto DPPHZAM jinak, platí příslušná ustanovení VPPOD.

Článek 2
Předmět pojištění

Předmětem hromadného pojištění odpovědnosti zaměstnance při výko
nu povolání je právním předpisem stanovená povinnost pojištěného na
hradit poškozenému újmu,vznikla-li pojištěnému povinnost kjejí náhradě 
v souvislosti s plněním pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi 
a je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno i v souvislosti s teoretickým nebo 
praktickým vyučováním nebo v přímé souvislosti s ním.

Článek 3
Rozsah pojistného krytí

Hromadné pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za 
újmu, kterou způsobil svému zaměstnavateli v pracovněprávním nebo 
obdobném vztahu nebo v přímé souvislosti s ním podle příslušných usta
novení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce"), 
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákona č. 361/2003 Sb., o služeb
ním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo zákona č. 221/1999 
Sb., o vojácích z povolání.

Článek 4
Územní platnost pojištění

Hromadné pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání se 
vztahuje na škodné události, které nastanou na území celého světa.

Článek 5
Pojistné plnění, spoluúčast, pojistný princip

1. Pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých v průběhu 
jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout výši limitu pojistného pl
nění sjednaného v pojistné smlouvě, není-li v pojistné smlouvě ujed
náno jinak.

2. Mělo-li porušení povinností (pojistníka nebo pojištěného) uvedených 
ve VPPOD nebo v těchto DPPHZAM vliv na vznik pojistné události, její 
průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či urče
ní výše pojistného plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění 
úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy 
povinnosti plnit.

3. V případě poškození vozidla nebo ostatního dopravního prostředku 
pojištěným je pojistné plnění omezeno částkou 50000 Kč na jednu 
pojistnou událost.

4. Pojištění se sjednává se spoluúčastí uvedenou v pojistné smlouvě. 
Spoluúčast na pojistném plnění se vypočte z předepsané částky, kte
rou je pojištěný povinen poškozenému zaplatit jako náhradu újmy.

5. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že pří
čina škodné události nastala během trvání pojištění a ke škodné udá
losti došlo v době trvání pojištění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak.

Článek 6
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

1. Nastane-li škodná událost při provozu na pozemních komunikacích, 
je pojištěný, ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, 
v platném znění, povinen oznámit policii dopravní nehodu, jejímž byl 
účastníkem. Povinnost oznámit policii dopravní nehodu platí i v pří
padě, nastane-li škodní událost provozem kolejového vozidla.

Článek 7
Speciální výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu vznik
lou:
a) schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vy

účtovat;
b) ztrátou věci svěřené;
c) na nehmotném majetku;
d) v souvislosti s výkonem činnosti, u které právní předpis ukládá po

vinnost uzavřít pojištění odpovědnosti;
e) na přirozených právech člověka nesouvisejících s újmou při ublíže

ní na zdraví a při usmrcení;
f) zanedbáním předepsané údržby;
g) na pneumatikách, discích, kolových šroubech a dalších součástí 

kola provozovaného vozidla (například poklice na disky a další) 
nebo na přepravovaných věcech s výjimkou škod vzniklých při do
pravní nehodě;

h) zaměstnavateli zaplacením finanční sankce, včetně pokut, ulože
ných v důsledku jednání pojištěného, s výjimkou sankcí uložených 
v souvislosti s výpočtem a poukazy daní a poplatků nebo pojistné
ho na veřejné pojištění (např. zdravotní, sociální);

i) důsledkem neuzavření nebo nezabezpečení trvání dostatečné po
jistné ochrany;

j) prodlením s uplatněním práv nebo jejich neuplatněním;
k) pochybením či prodlením při veřejných zakázkách, koncesních ří

zeních, žádostech, řízeních či čerpání dotací, grantů nebo jiných 
forem finanční podpory;

l) porušením povinností zachovávat mlčenlivost o všech skutečnos
tech, o kterých se pojištěný při činnosti pro svého zaměstnavatele 
dozvěděl;

m) pochybením při ekonomických nebo nákladových kalkulacích;
n) informací nebo radou v oblasti zastupování či zprostředkování, 

které se týká jakéhokoliv pojištění, investování, financování, hod
nocení anebo oceňování, včetně obchodování s cennými papíry 
a ostatními finančními instrumenty;

o) manželu pojištěného;
p) právnické osobě, ve které má pojištěný nebo osoby jemu blízké 

majetkovou účast větší než 50%;
q) právnické osobě, ve které pojištěný vykonává funkci statutárního 

orgánu;
r) zaměstnavateli, jehož sídlo nebo místo podnikání není na území 

České republiky.
2. Pojištění se nevztahuje, pokud tak není ujednáno v pojistné smlouvě, 

na odpovědnost pojištěného za újmu vzniklou:
a) vyrobením zmetku - vadného výrobku, v důsledku tiskových chyb 

nebo chybného zadánítisku, chybného zaměření, vadné manuální 
práce při opravách, úpravách, montážích a stavebních pracích;

b) odcizením věci svěřené krádeží nebo loupeží;
c) v souvislosti s užíváním vozidla pojištěným, který vedle svého 

hlavního povolání řídí vozidlo;
d) v souvislosti s užíváním vozidla pojištěným, který jako své hlavní 

povolání řídí vozidlo;
e) v souvislosti s užíváním ostatních dopravních prostředků;
f) při činnosti konané na základě dohody o provedení práce.
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Článek 8
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Dopravní nehodou událost, která nastala při provozu na pozemních 

komunikacích, například havárie nebo srážka, a která se stala nebo 
byla započata na pozemní komunikaci a při níž došlo k újmě v přímé 
souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

2. Ostatním dopravním prostředkem zvláštní vozidlo ve smyslu záko
na č. 56/2001 Sb. (zejména vysokozdvižné, nízkozdvižné, paletovací či 
plošinové vozíky, pracovní stroj poháněný vlastním motorem a opat
řený místem pro obsluhu, i když jeho primární funkcí není doprava 
např. zahradní traktory, golfové vozíky a jiné nesilniční pojízdné stroje, 
podlahové mycí stroje, sněžné rolby, vrtné soupravy, bagry, jeřáby, na
kladače, rypadla, plošiny, hydraulické ruky, válce a další stavební stroje 
a technika i jiné mobilní pracovní stroje).

3. Hmotným majetkem hmotná věc, jež je ovladatelnou částí vnějšího 
světa, a která má povahu samostatného předmětu (věc movitá a věc 
nemovitá).

4. Nehmotným majetkem práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci 
bez hmotné podstaty, například absolutní majetková práva (vlastnic
ká práva, věcná práva k cizím věcem, zástavní právo, dědické právo 
a další), relativní majetková práva (práva ze smlouvy) a další.

5. Pojistným rokem doba dvanácti měsíců po sobě jdoucích; první po
jistný rok začíná dnem určeným v pojistné smlouvě jako počátek po
jištění.

6. Pojištěným zaměstnanec, státní zaměstnanec, fyzická osoba vykoná
vající službu v bezpečnostním sboru, voják, žák nebo student (fyzická 
osoba), který je zaměstnán fyzickou nebo právnickou osobou v pra
covněprávním či obdobném vztahu nebo se účastní teoretického či

praktického vyučování u poškozeného.
7. Poškozeným zaměstnavatel nebo jiný subjekt (právnická nebo fy

zická osoba), který zaměstnává pojištěného v pracovněprávním či 
obdobném vztahu nebo subjekt, u kterého se pojištěný žák, student 
účastní teoretického či praktického vyučování.

8. Přirozenými právy člověka se rozumí základní lidská práva a svo
body chráněné Listinou základních práv a svobod České republiky 
a jsou upravena první částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
v platném znění, například právo na život, právo na lidskou důstoj
nost a osobní čest, právo na dobrou pověst, právo na ochranu před 
neoprávněným zásahem do soukromého a rodinného života, právo 
vlastnit majetek a další.

9. Údržbou souhrn činností zabezpečujících technickou způsobilost, 
pohotovost a hospodárnost provozu strojů nebo jiných zařízení. Patří 
sem zejména provádění pravidelných technických prohlídek, ošetřo
vání, doplňování nebo výměna maziva apod. Zpravidla se vykonává 
bez demontáže dílů a bez výměny součástek.

10. Újma na přepravované věci škoda na věcech, které jsou naloženy na 
vozidle, a ke škodě došlo během jejich přepravy (tj. ke škodě došlo při 
jejich přemisťování či přesunu z jednoho místa na druhé).

11. Věcí svěřenou věc movitá, která není ve vlastnictví pojištěného, která 
však byla zaměstnavatelem pojištěnému svěřena, a kterou pojištěný 
užívá při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

12. Vozidlem silniční vozidlo, historické a sportovní vozidlo ve smyslu zá
kona č. 56/2001 Sb. nebo jakékoliv motorem hnané kolejové vozidlo.

Článek 9
Závěrečné ustanovení

Tyto DPPHZAM nabývají účinnosti dnem 1. července 2016.
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fJČPP
VIENNA INSURANCE GROUP

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 
(dále jen „Informace o zpracování osobních údajů")

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČO: 63998530, 
se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku ve
deném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3433 (dále jen „my") považuje 
ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči klientům. Ochra
ně osobních údajů proto věnujeme náležitou pozornost a při zajištění ochrany 
osobních údajů jednáme v souladu s právními předpisy.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje ve vztahu k fy
zickým osobám zpracováváme v případě uzavřených pojistných smluv nebo v sou
vislosti s nimi. Naleznete zde informace, zda osobní údaje zpracováváme na základě 
Vašeho souhlasu nebo na základě jiného právního základu (důvodu), k jakým úče
lům údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se 
zpracováním Vašich osobních údajů práva. Považujte tedy prosím tento dokument 
za důležitý zdroj informací o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů upravují zpracování osobních údajů 
pojistníka, pojištěného a třetích osob a použijí se také přiměřeně na zpracování 
osobních údajů zájemce o pojištění, budoucího pojistníka nebo budoucího 
pojištěného. Tyto Informace o zpracování osobních údajů se vztahují na:

• Pojištění přerušení provozu
• Pojištění přepravy
• Pojištění odpovědnosti
• Pojištění majetku
• Cestovní pojištění
• Pojištění právní ochrany

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:
a) Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, 

rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého poby
tu, státní příslušnost, číslo a platnost průkazu totožnosti, obchodní firma, 
místo podnikání a identifikační číslo podnikající fyzické osoby, bankovní 
spojení

b Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují 
kontakt s Vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová 
adresa apod.

c) Údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění, kterými se rozumí 
zejména informace o předmětu pojištění, jeho ocenění a umístění (v po
jištění majetku), o charakteru vykonávané činnosti (v případě pojištění 
přerušení provozu nebo pojištění odpovědnosti), o délce pobytu a cílové 
destinaci (v případě cestovního pojištěni"), včetně originálů nebo kopií do
kumentů poskytnutých za tímto účelem

d) Údaje o využívání služeb, kterými se rozumí zejména údaje o sjednání 
a využívání našich služeb, o nastavení smluv a parametrech pojištění, úda
je získané během likvidace, údaje získané v rámci služby MojeČPP, zázna
my emailové komunikace a záznamy telefonních hovorů

e) Údaje o zdravotním stavu a genetické údaje, kterými se rozumí údaje 
o Vašem tělesném a duševním zdraví, včetně údajů o poskytnutí zdravot
ních služeb vypovídajících o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje za
hrnující zejména Vaše predispozice k různým chorobám a onemocněním. 
Tyto údaje však zpracováváme pouze u těch pojištění, kde je uzavření po
jistné smlouvy nebo pojistné plnění vázáno na zjišťování zdravotního stavu.

V případě, že podepisujete pojistnou smlouvu nebo jiný dokument prostřednic
tvím podepisovacího zařízení, zpracováváme také biometrické údaje v tomto 
podpisu obsažené. Jde například o rychlost, tlak, zrychlení a sklon pera v jednot
livých částech podpisu.

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci pojišťovací činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v růz
ném rozsahu bud:

a) na základě Vašeho souhlasu, nebo
b) bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zá

jmu, z důvodu plnění právní povinnosti nebo na základě nezbytnosti pro 
určení, obhajobu a výkon právních nároků.

Zda Váš souhlas vyžadujeme, je závislé na tom, o jaké konkrétní zpracování jde 
a v jaké pozici ve vztahu k nám vystupujete. Můžete být zejména v postavení po
jistníka, tedy osoby, která uzavírá pojistnou smlouvu, pojištěného, tedy osoby, 
na jejíž pojistné nebezpečí je pojistná smlouva uzavřena, nebo třetí osoby, jakou

je oprávněná osoba, které bude v případě likvidace pojistné události vyplaceno 
pojistné plnění.

B.1 ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování citlivých osobních údajů pojištěného a poškozeného 
Jste-li pojištěný nebo poškozený a vyžaduje-li to povaha pojištění nebo pojistné 
události, zpracováváme v nezbytném rozsahu údaje o Vašem zdravotním stavu 
a genetické údaje bez Vašeho souhlasu na základě nezbytnosti pro určení, vý
kon nebo obhajobu právních nároků, a to pro účely:

- likvidace pojistné události (jinak řečeno pro to, abychom mohli poskytnout 
pojistné plnění v případě pojistné události),

- správy a ukončení pojistné smlouvy (jinak řečeno pro to, abychom i po uza
vření smlouvy mohli údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje 
použít pro vyřizování Vašich žádostí),

- ochrany našich právních nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit 
naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení),

- prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání 
(jinak řečeno pro to, abychom zamezili škodám, které nám mohou vznik
nout v důsledku páchání pojistných podvodů).

Pro tyto účely uchováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje po 
dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích z pojiště
ní, tedy po dobu provedení likvidace pojistné události a podobu trvání promlčecí 
doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo 
souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu 
našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebojiného říze
ní zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání 
takových řízení.

Zpracování citlivých osobních údajů pojistníka, pojištěného a dalších osob 
Ať jste pojistník, pojištěný nebo jakákolivjiná osoba podepisující smlouvu nebo 
jiný dokument prostřednictvím podepisovacího zařízení, zpracováváme biomet
rické údaje obsažené ve Vašem podpisu také na základě nezbytnosti pro urče
ní, výkon nebo obhajobu právních nároků, a to pro účel:

• ochrany našich právních nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit 
naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízeni").

Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k re
alizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po 
dobu trvání pojištění) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let 
od skončení pojištěni") nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním pro
dlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V pří
padě zahájení soudního, správního nebojiného řízení zpracováváme Vaše osobní 
údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ 
PROVOZU PRO NEZÁVISLÉ ČINNOSTI

Tato část se na Vás vztahuje, pouze pokud dochází ke zpracování osobních úda
jů v rámci pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti nebo v souvislosti 
s ním.

Zpracování citlivých osobních údajů na základě Vašeho souhlasu 
Jste-li pojištěný v rámci tohoto pojištění, případně dotčená osoba dle pojistné 
smlouvy, zpracováváme v nezbytném rozsahu na základě Vašeho výslovného 
souhlasu údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje, a to pro účely:

- kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy (jinak řečeno pro to, aby
chom pro Vás mohli připravit pojištění dle Vašich požadavků a potřeb),

- posouzení přijatelnosti do pojištění (jinak řečeno pro to, abychom zhodno
tili Váš zdravotní stav ve vazbě na riziko pojistné události),

- zajištění a soupojištění (jinak řečeno pro to, abychom mohli údaje o Vašem 
zdravotním stavu a genetické údaje předat zajistiteli, tedy společnosti, se 
kterou jsme si rozdělili pojistné riziko a která v případě pojistné události 
ponese část výdajů na pojistné plnění, nebo jiné pojišťovně, abychom si 
rovněž s ní rozdělili pojistné riziko).

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme tyto údaje po dobu trvání procesu 
uzavírání smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.

Tento souhlas je dobrovolný, avšak je podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy, 
resp. přistoupení k pojistné smlouvě. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Od
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voláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů o zdravotním stavu 
a genetických údajů do okamžiku odvolání.

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat písemně na adrese Česká podnikatel
ská pojišťovna, a. s„ Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, 
nebo zasláním kopie dokumentu s Vaším podpisem na email info@cpp.cz. K od
volání souhlasu můžete využít formulář„Odvolání souhlasu se zpracováním údajů 
o zdravotním stavu a genetických údajů", který je dostupný na našich webových 
stránkách www.cpp.czv sekci „0 SPOLEČNOSTI".

Informace o odvolání souhlasu můžete také získat prostřednictvím klientské linky 
na čísle +420 957444 555 nebo na emailu info@cpp.cz.

Zpracování citlivých osobních údajů bez Vašeho souhlasu 
Jste-li pojištěný v rámci tohoto pojištění, případně dotčená osoba dle pojistné 
smlouvy, zpracováváme v nezbytném rozsahu bez Vašeho souhlasu údaje o Va
šem zdravotním stavu a genetické údaje na základě nezbytnosti pro určení, vý
kon nebo obhajobu právních nároků, a to pro účely:

• likvidace pojistné události (jinak řečeno pro to, abychom mohli poskytnout 
pojistné plnění v případě pojistné události),

• správy a ukončení pojistné smlouvy (jinak řečeno pro to, abychom i po uza
vření smlouvy mohli údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje 
použít pro vyřizování Vašich žádostí), s výjimkou změny pojistné smlouvy 
zahrnující posouzení přijatelnosti do pojištění, kterou provádíme na základě 
Vašeho souhlasu,

• prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání 
(jinak řečeno pro to, abychom zamezili škodám, které nám mohou vznik
nout v důsledku páchání pojistných podvodů),

• ochrany našich právních nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit 
naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení).

Pro tyto účely uchováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje 
po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze 
vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání pojištění) a po dobu trvání 
promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplýva
jících nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem 
na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo 
jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou 
dobu trvání takových řízení.

B.2 ZPRACOVÁNÍ OSTATNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (TJ. VYJMA CITLIVÝCH 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Zpracování osobních údajů pojistníka a pojištěného

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě plnění smlouvy a našich 
oprávněných zájmů
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, pokud jste pojist- 
ník, nebo na základě našich oprávněných zájmů, pokud jste pojištěný, když 
v těchto případech oprávněné zájmy spočívají v zajištění řádného chodu naší 
pojišťovací činnosti a plnění našich závazků vůči pojistníkovi. Na těchto právních 
základech zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro oce
nění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb, a to pro účely:

■ kalkulace (modelace), návrhu a uzavření pojistné smlouvy (jinak řečeno pro to,
abychom pro Vás mohli připravit pojištění dle Vašich požadavků a potřeb),

• posouzení přijatelnosti do pojištění (jinak řečeno pro to, abychom zhodno
tili všechny okolnosti ve vazbě na riziko pojistné události),

• správy a ukončení pojistné smlouvy (jinak řečeno pro to, abychom mohli 
vyřizovat Vaše požadavky související s pojištěním),

• likvidace pojistné události (jinak řečeno pro to, abychom mohli poskytnout 
pojistné plnění v případě pojistné události).

V případě, že jste pojištěný a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě na
šich oprávněných zájmů, máte proti tomuto zpracování právo uplatnit námitku 
podrobněji popsanou v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování". Pokud 
využijete svého práva vznést námitku proti zpracováníVašich osobních údajů, jsme 
povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření 
Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě našich dalších oprávněných 
zájmů
Ať jste pojistník nebo pojištěný, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní 
údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání 
služeb na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) též 
pro účely:

• zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem a sou
visejících vztahů s pojištěným, kde je naším oprávněným zájmem zajištění 
řádného chodu naší pojišťovací činnosti (např. pro vedení našich interních 
evidencí, provádění průzkumů spokojenosti),

• zajištění a soupojištění (jinak řečeno pro to, abychom mohli Vaše údaje pře
dat zajistiteli, tedy společnosti, se kterou jsme si rozdělili pojistné riziko 
a která v případě pojistné události ponese část výdajů na pojistné plnění, 
nebo jiné pojišťovně, abychom si rovněž s ní rozdělili pojistné riziko), kde 
je naším oprávněným zájmem rozložení rizik a ochrana solventnosti,

• statistiky a cenotvorby (jinak řečeno pro to, abychom mohli na základě Va
šich údajů přesněji odhadovat pojistné riziko), kde je naším oprávněným 
zájmem vyhodnocování a řízení rizik,

• ochrany našich právních nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit 
naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení), 
kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na straně po
jistitele,

• prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání 
(jinak řečeno pro to, abychom zamezili škodám, které nám mohou vznik
nout v důsledku páchání pojistných podvodů), kde je naším oprávněným 
zájmem předcházení vzniku pojistného podvodu a zabránění vzniku škod.

V případě skupinového pojištění zpracováváme na základě našich oprávněných 
zájmů ke shora uvedeným účelům identifikační a kontaktní údaje pojištěných 
osob, které nám poskytl pojistník.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k re
alizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po 
dobu trvání pojištění) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let 
od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním pro
dlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V pří
padě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní 
údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou 
v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování". Pokud využijete svého práva 
vznést námitku proti zpracováníVašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní 
údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistí
me, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě plnění právních povinností
I my jako pojišťovna musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud 
Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro 
takové zpracování Váš souhlas.

Ať jste pojistník nebo pojištěný, zpracováváme na tomto právním základě Vaše 
identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojiš
tění, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

• zákona č. 277/2009 Sb„ o pojišťovnictví (tento zákon stanoví podmínky 
výkonu pojišťovací činnosti a ukládá povinnost pojišťovnám vzájemně se 
informovat o skutečnostech týkajících se pojištění a osobách na pojištění 
se podílejících, a to za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu 
a jiného protiprávního jednání),

• zákona upravujícího distribuci pojištění (tento zákon nám ukládá zejména 
kontrolovat dodržování povinností pojišťovacích zprostředkovatelů, a za 
tímto účelem Vás můžeme kontaktovat pro zjištění Vaší zpětné vazby tý
kající se průběhu sjednávání pojištění),

• zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (tento zákon 
ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem mezinárodních 
sankcí).

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpra
cování ukládají právní předpisy, tj. maximálně po dobu 10 let ode dne ukončení 
smluvního vztahu. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti 
tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto 
údaje zpracovávat.

Zpracování osobních údajů třetích osob

Zpracování osobních údajů třetích osob na základě našich dalších oprávně
ných zájmů
Na základě oprávněného zájmu dále zpracováváme bez jejich souhlasu identifi
kační a kontaktní údaje

- poškozených a oprávněných osob pro účely likvidace pojistných událos
tí, ochrany našich právních nároků a prevence a odhalování pojistných pod
vodů a jiných protiprávních jednání a zajištění řádného nastavení a plnění 
smluvních vztahů s pojistníkem a souvisejících vztahů s pojištěným, případně 
poškozeným nebo oprávněnou osobou (jinak řečeno pro to, abychom v pří
padě pojistné události vyplatili pojistné plnění správné osobě), kde je na
ším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na straně pojistitele,

- zástupců právnických osob, zákonných zástupců a jiných osob opráv
něných zastupovat pojistníka nebo pojištěného pro účely kalkulace, 
návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, li
kvidace pojistných událostí, ochrany našich právních nároků, prevence a od
halování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, kde je naším 
oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti 
a předcházení vzniku škod na straně pojistitele,

- lékařů a pověřených poskytovatelů zdravotních služeb, kteří vedou či 
zajišťují zdravotní dokumentaci pojištěného nebo poškozeného, pro úče
ly kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do 
pojištění a likvidace pojistných událostí, kde je naším oprávněným zájmem 
zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné 
k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy 
po dobu trvání pojištění) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně
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15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním 
prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. 
V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme osobní 
údaje třetích osob v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Jste-li některou z výše uvedených osob, máte právo upiatnit námitku proti to
muto zpracování podrobněji popsanou v kapitole „Právo vznést námitku proti 
zpracování". Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracováníVašich 
osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracová
vat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování 
závažné oprávněné důvody.

Zpracování osobních údajů třetích osob na základě plnění právních povin
ností
Osobní údaje třetích osob zpracováváme také proto, abychom splnili zákonné 
povinnosti, které nám ukládají zejména následující zákony:

• zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (tento zákon stanoví podmínky 
výkonu pojišťovací činnosti a ukládá povinnost pojišťovnám vzájemně se 
informovat o skutečnostech týkajících se pojištění a osobách na pojištění 
se podílejících, a to za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu 
a jiného protiprávního jednání),

■ zákon upravující distribuci pojištění (tento zákon nám ukládá zejména 
kontrolovat dodržování povinností pojišťovacích zprostředkovatelů, a za 
tímto účelem Vás můžeme kontaktovat pro zjištění Vaší zpětné vazby tý
kající se průběhu sjednávání pojištění),

• zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (tento zákon 
ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem mezinárodních 
sankcí).

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpra
cování ukládají právní předpisy, tj. maximálně po dobu 10 let ode dne ukončení 
smluvního vztahu. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti 
tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto 
údaje zpracovávat.

C. Proč zpracováváme osobní údaje pro účely marketingu?

V rámci pojišťovací činnosti se Vám snažíme nabízet naše produkty a služby, pří
padně Vás odměňovat formou odměn a slev u některých našich partnerů. Tyto 
marketingové aktivity vykonáváme

a) v určitých případech bez Vašeho souhlasu na základě našeho oprávněné
ho zájmu;

b) v určitých případech pouze na základě Vašeho souhlasu.

Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného zájmu
Na základě našeho oprávněného zájmu budeme zpracovávat Vaše identifikační 
a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb a informovat Vás o našich nových 
produktech a službách. Nabídku od nás můžete dostat elektronicky, zejména 
SMSkou, emailem, přes sociální sítě nebo telefonicky, nebo klasickým dopisem či 
osobně od našich zástupců.
Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou 
v kapitole„Právo vznést námitku proti zpracování". Pokud využijete svého práva 
vznést námitku proti zpracováníVašich osobních údajů pro marketingové účely, 
jsme povinni Vaše osobní údaje pro tento účel dále nezpracovávat.
Nepřejete-li si pouze, abychom Vás kontaktovali s elektronickými obchodními 
sděleními, máte právo jejich zasílání od počátku odmítnout postupem uvedeným 
v pojistné smlouvě, případně v každém elektronickém sdělení, které Vám zašleme.

Marketingové aktivity prováděné pouze s Vaším souhlasem 
Jste-li pojistník, budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše identifi
kační a kontaktní údaje, údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení vhod
nosti pojištění, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o vy
užívání služeb, a to pro účely:

• zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostřed
ky, a

• provádění našich vlastních marketingových aktivit, které přesahují náš 
oprávněný zájem, kdy se jedná o zpracování za účelem vyhodnocení Va
šich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek, v rámci kterého můžeme 
sledovat Vaše chování, spojovat osobní údaje shromážděné pro odlišné 
účely a používat pokročilé analytické techniky.

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv 
odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, nebude možné některé naše nabídky 
plně přizpůsobit Vašim potřebám a nebudeme Vám zasílat slevy či nabídky tře
tích stran.

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat písemně na adrese Česká 
podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 
186 00 Praha 8, nebo zasláním kopie dokumentu s Vaším podpisem na email 
info@cpp.cz. K odvolání souhlasu můžete využít formulář„Odvolání souhlasu se 
zpracováním osobních údajů pro účely marketingu", který je dostupný na našich 
webových stránkách www.cpp.czv sekci „O SPOLEČNOSTI".

Informace o odvolání souhlasu můžete také získat prostřednictvím klientské linky 
na čísle+420 957 444 555 nebo na emailu info@cpp.cz.

D. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že 
my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďu
jeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří 
osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

a) externí tiskárny v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely tisku 
a rozesílání korespondence týkající se pojištění, tedy pro účely naší vnitřní 
administrativní potřeby,

b) advokáti a společnosti zajišťující vymáhání pohledávek v případě, kdy 
zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků,

c) marketingové agentury v případě, kdy zpracovávají osobní údaje, aby 
nám pomohly s přípravou a koordinací našich obchodních a reklamních 
aktivit, tedy pro účely nabízení našich vlastních produktů a služeb,

d) externí likvidátoři v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely likvi
dace pojistných událostí,

e) smluvní lékaři v případě, kdy zpracovávají osobní údaje o zdravotním sta
vu pro účely posouzení přijatelnosti do pojištění nebo likvidace pojistných 
událostí,

f) pojišťovací zprostředkovatelé v případě, kdy zpracovávají osobní údaje 
pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukonče
ní pojistné smlouvy nebo pro účely zasílání našich reklamních sdělení,

g) poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, 
kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní 
administrativní potřeby,

h) další pojišťovny, které pro nás v rámci outsourcingu provádějí zpracování 
na základě příslušné smlouvy o sdílení nákladů.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nachází v roli 
správce. Jedná se zejména o zajišťovny, tedy společnosti, se kterými jsme si rozděli
li pojistné riziko a které v případě pojistné události ponesou část výdajů na pojistné 
plnění, nebo jiné pojišťovny, abychom si rovněž s nimi rozdělili pojistné riziko.

Vzhledem k tomu, že zpracovatele a zajistitele, které zapojujeme do zpracování, 
můžeme změnit, jejích aktuální seznam naleznete na webové stránce www.cpp.cz 
v sekci „O SPOLEČNOSTI".

Současně můžeme předávat osobní údaje také České asociaci pojišťoven 
(IČO: 49624024) a ostatním pojišťovnám, a to v rámci plnění povinností při pre
venci a odhalování pojistného podvodu dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnic
tví, a dále v nezbytném rozsahu společnostem provádějícím audit naší činnosti. 
Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, 
soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu v případě, že nás 
o to požádají. Rovněž můžeme osobní údaje předávat těmto subjektům a exeku- 
torům na základě našich oprávněných zájmů.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ

V některých případech cestovního pojištění (zejména v případě repatriace) pře
dáváme Vaše osobní údaje a údaje o zdravotním stavu a genetické údaje 
zdravotnickým zařízením v zahraničí a dle sjednaného pojištění i v zemích mimo 
Evropskou unii. To vždy pouze v případě, kdy je takové předání nezbytné k po
skytnutí zdravotních služeb v těchto zemích.

E. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty pří
mo Vámi v rámci jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo v rámci jakéhokoliv 
jiného kontaktu s Vámi (změna smlouvy, uplatnění práva na opravu apod.), a to 
případně i v souvislosti s jiným pojištěním.

Nejvíce osobních údajů získáváme přímo od Vás, tím že nám je vyplníte na pří
slušných formulářích a ve smluvní dokumentaci a v rámci telefonických hovorů, 
a to jak při kalkulaci, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, tak při následné správě 
pojištění a řešení pojistných událostí.

Údaje o Vašem zdravotním stavu získáváme především prostřednictvím zdravotní
ho dotazníku, hlášení pojistné události a zdravotní dokumentace (lékařské zprávy).

V případě, že jste pojištěný, ať již v rámci individuálního nebo skupinového pojištění, 
získáváme prostřednictvím těchto formulářů Vaše osobní údaje v některých přípa
dech přímo od pojistníka (např. pokud rodič poskytuje informace o svých dětech).

Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje 
z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou jak veřejné evidence (zejména veřejný 
rejstřík, insolvenční rejstřík), tak Vámi zveřejněné údaje na internetu, a to vždy 
v souladu se zákonnými požadavky.

Dalším zdrojem osobních údajů mohou být jiné subjekty, pokud tak stanoví 
zvláštní předpis (např. § 129 b zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví) nebo 
pokud jinému subjektu dáte souhlas s předáváním Vašich osobních údajů 
(např. udělením souhlasu k nabízení výrobků a služeb třetích stran).
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F. Kdy dochází k automatizovanému rozhodování?

Při zpracování osobních údajů využíváme v některých případech prvky automati
zovaného rozhodování. To se uplatní zejména v rámci kalkulace, návrhu pojistné 
smlouvy (včetně jejího obnovení) a dále v rámci její správy, jedná se tak o zpraco
vání, které je nezbytné k uzavření nebo plnění pojistné smlouvy.

Automatizované rozhodování spočívá v tom, že náš kalkulační program na zá
kladě Vašich osobních údajů a dalších dostupných informací vypočítá pojistné, 
popř. pojistnou částku.

Stejně tak tento program kontroluje a hlídá zejména včasné zaplacení pojistného 
nebo v případě prodlení s úhradou Vás upozorní, případně informuje o zániku 
pojistné smlouvy. Prostřednictvím tohoto programu je také zajištěna automatic
ká obnova smluv. Tyto procesy probíhají automatizovaně bez zapojení lidského 
prvku. Toto nám ve výsledku umožňuje soustředit se na to, abychom Vám posky
tovali i jiné služby a zlepšovali naše produkty.

Můžete požadovat, aby takové rozhodnutí bylo přezkoumáno, zejména pokud 
se domníváte, že automatizované rozhodnutí je nesprávné, a to způsobem po
drobněji popsaným v kapitole„Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí".

G. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních 
údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato 
práva patří:

Právo na přístup
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje oVás zpracováváme, za jakým 
účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, 
kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním 
Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto Informacích o zpracování 
osobních údajů. Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o Vás zpracovává
me, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či 
nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup 
k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii 
zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně 
a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu
Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou 
nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu 
opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz
V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše 
osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z ná
sledujících důvodů:

• Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpraco
vávali,

• odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o úda
je, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný 
důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro 
obhajobu našich právních nároků),

• využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola 
„Právo vznést námitku proti zpracování") u osobních údajů, které zpra
cováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již 
žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, ne
máme, nebo

• ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být 
v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosim na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená 
to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní 
v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

• splnění naší právní povinnosti (viz výše kapitola „Zpracování bez Vašeho 
souhlasu"),

• účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické úče
ly, nebo

• určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz výše kapitola 
„Zpracování bez Vašeho souhlasu").

Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení 
zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech po
žadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly před
mětem žádných dalších operaci zpracování - v tomto případě však nikoliv navždy 
(jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.

Zpracování osobních údajů musíme omezit když:
■ popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou 

správné,
• Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu 

(např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výma
zem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud 
očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl),

• Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracová
ní, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních 
nároků, nebo

• vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji po
psáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování". Po dobu, 
po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování 
Vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám 
poskytl a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění 
smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně použí
vaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snad
no převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně 
v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést 
vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnil v našich formulářích 
(například Váš vlastnoruční podpis).

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází 
na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše kapitoly„Zpracování bez Vašeho 
souhlasu" a „Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného 
zájmu"). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracová
vat bez dalšího; v ostatních případech tak učinime, pokud nebudeme mít závažné 
oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí
Máte právo žádat přezkum automatizovaného rozhodnutí, a to zejména pokud 
se domníváte, že takové rozhodnutí je nesprávné. Toto právo můžete uplatnit 
způsobem uvedeným níže v kapitole „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?" V rámci 
tohoto práva můžete požadovat, aby rozhodnutí bylo přezkoumáno člověkem, 
a můžete vyjádřit svůj názor ve vztahu k takovému rozhodnutí.

Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo po
dat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže 
vkapitole„Jaklze uplatnit jednotlivá práva?" Toto právo můžete uplatnit zejména 
v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně 
nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

H. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již 
jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet 
na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Aktuální kontaktní infor
mace jsou dostupné na našich webových stránkách www.cpp.cz v sekci „O SPO
LEČNOSTI".

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:
Emailem na: dpo@cpp.cz
Písemně na adrese: Pobřežní 665/23, Karlín, Praha 8,186 00 
Informace o možnostech kontaktovat pověřence můžete také získat prostřednic
tvím klientské linky na čísle +420957444555.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho mě
síce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, 
jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném 
prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Formuláře k uplatnění práv
Abychom Vám ještě více usnadnili uplatněni Vašich práv, můžete využít formu
láře, které jsou dostupné na našich webových stránkách www.cpp.cz v sekci 
„O SPOLEČNOSTI" nebo na vyžádání na jakékoliv naší pobočce.

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat 
u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7.

Další informace a novinky z oblasti ochrany osobních údajů naleznete na našich 
webových stránkách www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI". Na tomto místě také na
leznete vždy nejaktuálnější verzi tohoto dokumentu.
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