
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pojištění podnikatele 

Pojistná smlouva číslo  2081624304  
Česká republika - Úřad vlády České 
republiky 
nábřeží Edvarda Beneše 128/4 
118 00 Praha 

Potvrzení o provedení změny pojistné smlouvy 

V Praze dne 26. 6. 2019 

Vážená paní, vážený pane, 
na Vaší žádost jsme dne 27. 6. 2019 provedli v pojistné smlouvě číslo 2081624304 následující změny. 

rozšíření rozsahu pojištění LP3 (pojištění staveb, budova čp 221, bazén), LP4 (pojištění odpovědnosti 
vlastníka nemovitosti) 

S pozdravem 

Milan Slavíček v.r. 
ředitel správy pojištění 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČESKÁ 
POJIŠŤOVNA 

POJISTNÁ SMLOUVA 
Pojištění podnikatele a právnických osob 

číslo 20816243-04  

SMLUVNÍ STR AN Y 
Pojišťovna 
česká pojišťov na a.s., Spálená 75/16, Nov é Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná 
v obchodním rejstříku u Městského soudu v  Praze, spisov á značka B 1464 
Pojistník 
Název  
IČO 
Adresa 
Plátce DPH 
Korespondenční adresa 

Česká republika - Úřad v lády české republiky 
00006599 
nábřeží Edv arda Beneše 128/4, 118 00 Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA 
ANO 
nábřeží Edv arda Beneše 128/4, 118 00 Praha, ČESKÁ REPUBLIKA 

Pojištěný 
Pojištěný je shodný s pojistníkem, pokud není dále u jednotliv ých pojištění uv edeno jinak. 
Správce pojistné smlouvy 
Tuto pojistnou smlouv u má v e správ ě Daniela VYSTRČILOVÁ, telef on: +XXXXX 
e-mail: XXXXXX 
1. POJlSTNÁ DOB A 
Pojištění se sjednáv á na dobu od 00:00 h od. dne 6. 4. 2018 do konce pojistného roku v e smyslu ujednání této pojistné smlouvy. 
Tato pojistná smlouv a se sjednáv á s automatickou prolongaci. Datum obnovy je stanov en na 6. 4. každého kalendářního roku. 
Dohodou obou smluv ních stran by la v této pojistné smlouv ě prov edena s účinnosti ode dne 27. 6. 2019 změna a od tohoto data je platná tato v erze 

pojistné smlouvy . 
li. PŘEHLED POJIŠTĚNÍ 

Ill. ROZSAH POJIŠTĚNÍ  
A. POJIŠTĚNÍ MAJETKU 

Pojištěni majetku se fldl Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpov ědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen VPPMO-P). 
Není-li dále ujednáno jinak, ujednáv á se, že pokud pojistná částka není nižší o více jak 15 procent než částka odpovídající pojistné hodnotě 
pojištěné v ěci nebo souboru v ěd, pojistitel pro toto pojištěni neuplatní podpojištění. 
Ujednáv á se, že pojistná plnění vy placená ze v šech pojistných událostí nastalých na jednom místě pojištěni v  průběhu jednoho pojistného roku nebo 
v době určité, na kterou by lo pojištěni sjednáno, jsou pro pojištění majetku omezena za škody  v zniklé z příčiny pojistného 
nebezpečí záplav a nebo pov odeň v  úhrnu částkou 10 miliónů Kč. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny 
Je některá z pojišťov aných stav eb, či jejich součástí poškozena, zničena, ztracena nebo není řádně udržov ána?  NE  
By lo některé z pojišťov aných míst pojištění postiženo pov odní nebo záplav ou více než lxv  posledních 10 letech?  NE  
Kolikrát v  období posledních pěti let by ly pojišťov ané stav by  postiženy  jiným nebezpečím než pov odní nebo záplav ou?  O  
Nachází se na místě pojištění více stav eb stejného druhu (např. skladov é haly, garáže, dílny ) nebo nepojišťov ané stav by ?  NE  
Je některá z pojišťov aných budov  v rekonstrukci nebo v e výstav bě?  NE  
1.2. Předmět pojištěni 
Pojištění pod jednotliv ými položkami (pol. č.) se sjednáv á pro pojistná nebezpečí uv edená v  článku 2 bodu 1 písm. a) až i) DPPSP-P, tj.: - požár, 
výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu; 
- pov odeň nebo záplav a; v ichřice nebo krupobití; sesouv ání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouv ání nebo zřícení sněhových lav in; pád 

stromů, stožárů nebo jiných předmětů; tíha sněhu nebo námrazy ; zemětřesení; voda vytékající z v odov odních zařízení; zamrzání v ody v e 
v odov odním potrubí. 

Ujednáv á se, že pojistné plnění za škodu v zniklou z příčiny  pojistného nebezpečí záplav a nebo pov odeň je z jedné pojistné události omezeno 
limitem plnění, který je stanov en v e v ýši 30 o/o  ze součtu pojistných částek sjednaných pro jednotliv é položky a pojistné plnění za pojištěnou v ěc 
nebo soubor v ěcí nesmí přesáhnout pojistnou částku nebo limit plnění sjednaný pro tuto v ěc nebo soubor v ěcí. 
1.3. Spoluúčast 
Pojištění se sjednáv á se spoluúčastí  1 000 Kč  
Pro pojistné nebezpečí záplav a nebo pov odeň se sjednáv á spoluúčast  10 o/o , min. však 1 000 Kč  

Připojištění pojistných nebezpečí 
Ujednáv á se, že každý dále uv edený limit MRP se sjednáv á v souhrnu pro v šechny předměty  pojištění sjednané v  tomto pojištění. Pojistné 
plnění za předmět pojištění nebo soubor nesmí současně přesáhnout pojistnou částku sjednanou pro tento předmět nebo soubor. 

1.4. Pojistné 
 Roční pojistné celkem  14 016 Kč  
 Obchodní slev a 50,00 %, tj.  7 008 Kč  
 Ročni pojistné po slevě a zaokrouhleni  7 008 Kč  



 
 
 
 

1,6. Zvláštní ujednání 
1.6.1, Doložka V1 - Pojištění součástí staveb pro případ poškození nebo zničení věci Jakoukoliv událostí - platí pouze pro pol. č. N95 
Odchy lně od článku 2 DPPSP-P se pojištění sjednáv á pro případ poškození nebo zničení pojištěné v ěci jakoukoliv událostí, která nastane 
nečekaně a náhle a není dále vy loučena. Z pojištění nev zniká práv o na plnění za: 
a) škody  způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, oxidace, jakýmkoliv znečištěním nebo rytím; 
b) poškození nebo zničení pojištěné v ěci v zniklé při doprav ě, přemisťov ání, demontáži, montáži a při její oprav ě; 
c) škody  způsobené bezprostředním následkem opotřebení, trv alého v liv u prov ozu, postupného stárnutí s tím, že v případě pojištění neonov ých 

trubic a obdobných v ěcí se za škody v zniklé postupným stárnutím pov ažuje také vy prchání ply nov é náplně. Ply nov á náplň se pro účely  tohoto 
pojištění pov ažuje za vy prchanou po třech letech od data v ýroby pojištěné v ěci; 

d) odcizení, ztrátu nebo jiné pohřešov ání. 
1.6.2. Přepětí, zkrat, indukce 
Ujednáv á se, že pojištění se sjednáv á i pro případ poškození nebo zničení součástí pojištěné budovy (s v ýjimkou f otov oltaických panelů, jejich 
součástí a příslušenstv O zkratem, podpětím nebo přepětím, které v zniklo v  rozv odné síti, nebo indukcí v souv islosti s úderem blesku. Dále se 
ujednáv á, že limitem maximálního ročního plnění je částka v e výši 50.000,-Kč. 
1.6.3. Náraz doprav ního prostředku 
Ujednáv á se, že pojištění sjednáv á i pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění nárazem v ozidla. Vozidlem se rozumí silniční (motorov é 
nebo nemotorov é), zv láštní, přípojné nebo historické vozidlo v e smyslu příslušných platných předpisů nebo kolejov é v ozidlo. 
1,6,4. Připojištění uměleckořemeslných prvků 
Ujednáv á se, že pojištění se sjednáv á i pro případ poškození nebo zničení uměleckých, umělockořemeslných nebo historických děl, které jsou 
součástí či příslušenstvím pojištěné stav by (sochy, plastiky, f resky , řezby ). Maximální roční limit plnění je 500 000,-Kč. 
1.6.5. Pojištění ušlého nájemného 
Stala-li se některá budov a nebo jiná stav ba v majetku obce, v důsledku pojistné události z tohoto pojištění nezpůsobilá k užív ání, poskytne 
pojišťov na po nezby tně nutnou dobu, maximálně však 3 měsíce, pojistné plnění také za ušlé nájemné pronajímané budovy  nebo jiné stav by  od 
nájemců pojistnou událostí postižených pronajímaných prostor. Maximální roční limit plnění je stanov en v e výši 200.000,- Kč. 
1.6.6, Působení kouře 
Ujednáv á se, že pojištění se v ztahuje také na poškození působením kouře, který unikl náhle a neočekáv aně ze spalov acího, topného, v arného nebo 
sušicího zařízení nacházejícího se na místě pojištění, pokud kouř unikl mimo určené otv ory. Pojištění se v šak nev ztahuje na škody  v zniklé 
dtouhodobým, postupným působením kouře. 
1.6.7. Pojištění budov, na kterých jsou prov áděny stav ební úpravy 
Pojištění budov a hal (dále jen budovy ) se v ztahuje také na škody  v zniklé v důsledku pojištěných pojistných nebezpečí na budov ách, na kterých 
jsou prov áděny  stav ební úpravy, včetně těch, k nimž je třeba stav ební pov olení. Pojištění se v ztahuje také na budovy 
v rekonstrukci nebo v e výstav bě, pokud k těmto budov ám přešlo nebezpečí škody  na pojištěného, jakož i na v ěcech v takov é budov ě 
umístěných (pokud jsou v této pojistné smlouv ě pojištěny ), a to vše za předpokladu, že ke škodě nedošlo bezprostředně v  důsledku stav ebně 
montážní činnosti. Maximální limit plnění je pro toto pojištění sjednán v e v ýši 10% ze sjednané pojistné částky budov. 
1.6,8. Vodné, stočné 
Pojištění se sjednáv á pro případ ztráty v ody  způsobené nežádoucím a náhlým únikem v ody z v odov odního zařízení v přímé souv islosti s nastalou 
pojistnou událostí z pojistného nebezpečí v oda vytékající z v odov odních zařízení. Pojišťov na posky tne pojistné plnění za f inanční újmu v zniklou 
ztrátou v ody, kterou je pojištěný prokazatelně pov inen uhradit třetí osobě. Ujednáv á se, že vy placená pojistná plnění ze v šech pojistných událostí 
nastalých v průběhu jednoho poj istného roku jsou v  úhrnu omezeny  částkou 30.000,- Kč. 
1.6.9. Atmosf érické srážky 
Sjednáv á se pojištění náhlého a nepředv ídatelného působení atmosf érických srážek, které v nikly  nebo prosákly  do pojištěné budovy 
a způsobily  její poškození. Atmosf érickými srážkami se pro účely tohoto pojištění rozumí v oda z přív alov ého deště, z tajícího sněhu nebo ledu. 
Pojištění se však nev ztahuje na škody způsobené v  důsledku v niknutí srážkov é v ody do pojištěného prostoru nedostatečně uzav řenými okny, 
dv eřmi nebo jinými otv ory. Pojištění se dále nev ztahuje na škody  v zniklé v důsledku špatného technického stav u budovy (např. chy bějící neb 
poškozená střešní krytina, chy bějící nebo nef unkční okno, dv eře, resp. jiná otv orov á výplň) nebo na škody  v zniklé působením vlhkosti, hub a plísní 
nebo na škody v zniklé v  souv islosti s tím, že na pojištěné budov ě by ly  prov áděny  stav ební práce a také na škody  v zniklé v důsledku zanedbané 
údržby  pojištěné nemov itosti. Ujednáv á se, že vy placená pojistná plnění ze v šech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku 
jsou v  úhrnu omezeny  částkou 50.000,- Kč. 
1,6,10, Zachraňov ací náklady 
Ujednáv á se, že odchy lně od čl. 18 bodu 2 VPPMO-P neplatí omezení zachraňov acích nákladů úhrnným limitem plnění v e výši 1.000.000 Kč. 
Ostatní ujednání tohoto bodu se nemění. 
1.6.11. Ujednáv á se, že pojištění sjednané pod pol. č. N95 se v ztahuje i na skla v enkov ních dv eří, oken tvořících plášť pojištěné budovy  v četně 
prosklené stěny  u vstupu, dále na v eškerá skla a skleněné plochy v prostorech domu, které jsou určeny ke společnému užív ání. Pojištění pod 
pol. č. N95 se odchy lně od jiných ujednání tohoto pojištění sjednáv á se spoluúčastí 200,-Kč. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ujednáv á se, že odchy lně od ujednání článku 4 bodu 4 písm. i.a DPPSP-P se za v odu vytékající z v odov odních zařízení pov ažuje i v oda vystupující 
z odpadních potrubí a kanalizace v  důsledku nahromaděných v od z dešťových srážek, i v oda unikající z řádně instalov aných a udržov aných 
dešťov ých sv odů jakéhokoliv  druhu. 

Ujednáv á se, že v  případě sjednaného pojistného nebezpečí úmy slné poškození nebo úmy slné zničení se pojištění v ztahuje také na případy 
úmyslného znečištění (sprejerstv í) domu nezjištěným pachatelem a pro tento případ je limit maximálního ročního plnění stanov en v e výši 
20.000,-Kč. 
Ujednáv á se, že pojistné nebezpečí odcizení krádeží v loupáním nebo loupeží se sjednáv á i pro případ poškození nebo zničení stav ebních součástí 
domu způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení v ěci. Ujednáv á se, že v  rámci pojištění domu je sjednáno také pojištění zpev něných 
ploch, plotů, přístřešků, samostatně stojících garáží, osv ětlení a dětských hřišť, které tv oří příslušenství domu a jsou ve v lastnictví a na pozemcích, 
které jsou v jednotném f unkčním celku s pozemkem, na kterém se nachází dům. Limitem maximálního ročního plnění je částka v e v ýši 5% z pojistné 
částky domu. 

S účinností k datu 27. 6. 2019 by la prov edena změna tohoto pojištění, která nahrazuje jeho předchozí v erze. 
Pojištění se řídí VPPMO-P a Doplňkov ými pojistnými podmínkami pro pojištění mov itých v ěcí DPPMP-P-01/2014 (dále jen DPPMP-P). 

2.1. O dpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny 
Je některý z předmětů pojištění, či jejich součástí poškozen, zničen, ztracen nebo není řádně udržov án? 

2.2. Předmět pojištění 
Pojištění pod jednotliv ými položkami (pol. č.) se sjednáv á pro pojistná nebezpečí uv edená v  článku 2 bodu 1 písm. i) DPPMP-P, tj.: - 
odcizené v ěci krádeží v loupáním nebo loupeží  

NE 

• Je -l i  sjednáno poj ištěn iprvn lho ri zika, je  u vedená čá stka ve sm yslu l i. 15 bodu 5 V P P M O-P  l im i tem  p lněni  pr vn lho rizi ka. 

Připojištění pojistných nebezpečí 
Ujednáv á se, že každý dále uv edený limit MRP se sjednáv á v souhrnu pro v šechny předměty  pojištění sjednané v  tomto pojištění. Pojistné 
plnění za předmět pojištění nebo soubor nesmí současně přesáhnout pojistnou částku sjednanou pro tento předmět nebo soubor. 

2.6. Zvláštní ujednání 
2.6.1. Plnění bez odpočtu opotřebení  
Pokud je předmět pojištění pojištěn na nov ou cenu a pokud není pro některý předmět pojištění ujednáno v této smlouv ě jinak, pak 
v případě znov upořízení poškozeného nebo odcizeného předmětu pojištění vy platí pojistitel částku odpov ídající přiměřeným nákladům na znov u 
pořízení v  době pojistné události sníženou o cenu případných zby tků bez odpočtu opotřebení. 

2.4. Pojistné 
 Roční pojistné celkem  810 Kč  
 Obchodní slev a 50,00 %, tj.  40S Kč  
 Roční pojistné po slevě a zaokrouhlení  405 Kč  



 
 
 
 
 
 
 

2.6.2. Ujednáv á se, že pojištění věcí náv štěv níků pod položkou K02 se v ztahuje na pojistné události, ke kterým došlo v loupáním do uzamčených 
skřínek v době náv štěv ních hodin pro v eřejnost. Pojištění se nev ztahuje na peníze, ceniny , cennosti, elektronická zařízení (mobilní telef ony , 
přehráv ače, tablety ) a výpočetní techniku. Dále se ujednáv á, že pojištění pod položku K02 se sjednáv á se spoluúčastí ve výši 500,-Kč. 

B. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpov ědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen ,,VPPMO-
P") a ujednáními této pojistné smlouvy. 

3.1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny 

Specif ikace nemov itosti č.: 1 
Nemov itost se nachází v katastru/ ulici: Dr. E. Beneše, parc.č. 651/4 a, č. pozemku/ č. p.: 201, obec: Sezimov o ústí, PSČ: 391 01 Výše 
v lastnického podílu je 100%. 
Velikost podlahov é plochy  v m2 (= zastav ěná plocha x počet podlažl) 44270. 
3.2. Rozsah pojištění 
Smluvní ujednání pro pojištění odpovědnosti vlastníka nemovité  hmotné věci 
3.2.1. Ujednáv á se, že článek 22 bodu 1, 2 VPPMO-P zní: 
Pojištění se sjednáv á pro případ práv ním předpisem stanov ené pov innosti pojištěného jako v lastníka nemov ité hmotné věci 
specif ikov ané v bodu 3.1. této pojistné smlouvy nahradit: 
a) újmu v zniklou jiné osobě při ublížení na zdrav í nebo usmrcením; 
b)škodu v zniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné v ěci, kterou má tato osoba v e v lastnictví, v užív ání, 

nebo ji má opráv něně u sebe z jakéhokoliv  jiného práv ního titulu. 
Předpokladem v zniku práv a na pojistné plnění je, že k ublížení na zdrav í nebo usmrcení, poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení hmotné v ěci 
došlo v době trv ání pojištění, v souv islosti s v lastnictvím předmětné nemov ité hmotné v ěci uv edené v pojistné smlouv ě. Pojištění se nev ztahuje na 
pov innost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdrav í nebo usmrcení, způsobenou jinému v  souv islosti 
s v ýkonem podnikatelské činnosti, pokud za ni pojištěnému nev zniká pov innost nahradit škodu či újmu jako v lastníku nemov ité hmotné věci. 
Pojištěný má rov něž práv o, aby  za něj pojišťov na zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace pov inen uhradit z dův odu 
ručení za splnění pov innosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude posky tnuta pouze v  rozsahu, 
v jakém by v zniklo práv o na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správ ce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám. 
Ujednáv á se, že pojištění se sjednáv á pro pov innost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdrav í nebo usmrcení v zniklou v  
souv islosti s v lastnictvím pozemku, který je v e vlastnictv í, spoluv lastnictví pojištěného. 
3.3. Sjednaná připojištění 
3.3.1. Doložka V70 Pojištěni odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením 
hmotné věci (čisté  finanční škody) 
Odchy lně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednáv á, že pojištění se v ztahuje na pov innosti pojištěného nahradit škodu v zniklou třetí osobě jinak 
než při ublížení na zdrav í nebo usmrcení této osoby , poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné v ěci, kterou má tato osoba v e 
v lastnictví nebo v užív ání. 
Pojištění v  rozsahu tohoto ujednání se sjednáv á i pro pov innost pojištěného nahradit škodu způsobenou v  souv islosti se zpracov áním osobních 
údajů. 
Předpokladem v zniku práv a na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke v zniku škody došlo na území ujednaném v  pojistné smlouv ě a v 
době trv ání pojištění v souv islosti s pojištěnou činností či v ztahy  z této činnosti vy plýv ajícími, a to včetně škody  způsobené v adou výrobku. 
Pojištění v  rozsahu této doložky  se v šak nev ztahuje na pov innost nahradit škodu: 
a) v zniklou prodlením se splněním smluv ní pov innosti, 
b)v zniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správ ou by l pojištěný pov ěřen, 
c) v zniklou při obchodov ání s cennými papíry , 
d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv  obchodní společnosti nebo družstv a, 
e) v zniklou v  souv islosti s čerpáním či příprav ou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souv islosti s organizací v eřejných zakázek, 

zpracov áním podkladů pro účast ve výběrov ém řízení nebo v eřejných zakázkách, 
f ) v zniklou v  souv islosti s vymáháním pohledáv ek, 
g) v zniklou v  souv islosti se správ ou datových schránek, 
h) způsobenou určením nespráv né ceny (rozpočtu) díla nebo zpracov áním chy bných podkladů pro určení této ceny . 
Odchy lně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednáv á, že pojištění v rozsahu této doložky  se v ztahuje i na škodu způsobenou v eřejně 
posky tnutou inf ormací nebo radou, která je součástí přednáškov é činnosti. 



 
 
 
 
 
 

Ujednáv á se, že pojištění čistých f inančních škod v rozsahu této doložky  se v ztahuje i na případ f inančních škod: - 
nastalých v důsledku v ady  výrobku, 
- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení v adných výrobků vy robených pojištěným, 
- spočív ajících v  nákladech na montáž, umístění nebo položení bezv adných náhradních výrobků náhradou za v adné; musí se v ždy jednat 

o náklady  vynaložené třetí osobou, 
- nastalých v důsledku toho, že v ěc v zniklá spojením, smísením nebo zpracov áním s v adným v ýrobkem vy robeným pojištěným, anebo 

v zniklá v důsledku dalšího zpracov ání a opracov ání tohoto v adného výrobku, je v adná. 
3.3.2. Doložka V111 Regresní náhrady 
Ujednáv á se, že pojištění se v ztahuje i na náhradu nákladů léčení vy naložených zdrav otní pojišťov nou na zdrav otní péči v e prospěch 
zaměstnance pojištěného v  důsledku zav iněného protipráv ního jednání pojištěného. 
Pojištění se dále v ztahuje i na regresní náhradu dáv ek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem 
nemocenského pojištění v  důsledku zav iněného protipráv ního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správ ním orgánem. 
Toto pojištění se však v ztahuje jen na případy , kdy  zaměstnanci pojištěného v zniklo práv o na pojistné plnění z pojištění odpov ědnosti při pracov ním 
úrazu nebo nemoci z pov olání, za předpokladu, že v  době trv ání pojištění došlo k pracov nímu úrazu nebo by la zjištěna nemoc z pov olání. 
3.3.3. Doložka V112 Pojištěni náhrady za nemajetkovou újmu 
Odchy lně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujednáv á, že pojištění se nad rámec základního rozsahu v ztahuje i na 
pov innost pojištěného nahradit nemajetkov ou újmu způsobenou zásahem do práv  na ochranu osobnosti, která v znikla jinak, než při ublížení na 
zdrav í nebo usmrcení. 
Pojištění v  rozsahu tohoto ujednání se sjednáv á i pro pov innost pojištěného nahradit nemajetkov ou újmu způsobenou v  souv islosti se 
zpracov áním osobních údajů. 
Vedle v ýluk uv edených v e VPPMO-P se pojištění dále nev ztahuje na pov innost pojištěného nahradit nemajetkov ou újmu: a) 
způsobenou urážkou, pomluv ou, sexuálním obtěžov áním nebo zneužív áním; 
b)v zniklou zaměstnanci pojištěného. 
Výluky z pojištění uv edené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění. 
Pojištění v  rozsahu této doložky  se sjednáv á se sublimitem plnění 500 000 Kč, není-li dále uv edeno jinak. 
Pojištění v  rozsahu této doložky  se sjednáv á s územním rozsahem Česká republika. 
3.4. Zvláštní ujednání 
3.4.1. Odpov ědnost v lastníka nemov itosti dle VPPMO-P-01/2014 se v tomto případě v ztahuje výhradně na vy značenou prohlídkou trasu v zahradě 
v ily Hany a Edv arda Benešov ých. 
3.5. Přehled sjednaných pojistných nebezpečí 

4.1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny 

Specif ikace nemov itosti č.: 1 
Nemov itost se nachází v katastru / ulici: Dr.E.Beneše, č. pozemku / č. p.: 221, obec: Sezimov o Ústí, PSČ: 391 01 
Výše v lastnického podílu je 100. 
Velikost podlahov é plochy  v m2 (= zastav ěná plocha x počet podlaží) 743. 
Specif ikace nemov itosti č.: 2 
Nemov itost se nachází v katastru / ulici: Dr.E.Beneše, č. pozemku / č. p.: 3087, obec: Sezimov o Ústí, PSČ: 391 01 Výše 
v lastnického podílu je 100. 



 
 
 
 

Velikost podlahov é plochy  v m2 (= zastav ěná plocha x počet podlaží) 70. 

Specif ikace nemov itosti č.: 3 
Nemov itost se nachází v katastru / ulici: Dr.E.Beneše, č. pozemku / č. p.: 651/28, obec: Sezimov o Ústí, PSČ: 391 01 Výše 
v lastnického podílu je 100. 
Velikost podlahov é plochy  v m2 (= zastav ěná plocha x počet podlaží) 70. 
4.2. Rozsah pojištění 
Smluvní ujednáni pro pojištěni odpovědnosti vlastníka nemovité  hmotné věci 
4.2.1. Ujednáv á se, že článek 22 bodu 1, 2 VPPMO-P zní: 
Pojištění se sjednáv á pro případ práv ním předpisem stanov ené pov innosti pojištěného jako v lastníka nemov ité hmotné věci 
specif ikov ané v bodu 4.1. této pojistné smlouvy nahradit: 
a) újmu v zniklou jiné osobě při ublížení na zdrav í nebo usmrcením; 
b)škodu v zniklou jiné osobě poškozením, zničením ztrátou nebo odcizením hmotné v ěci, kterou má tato osoba v e v lastnictví, v užív ání, 

nebo ji má opráv něně u sebe z jakéhokoliv  jiného práv ního titulu. 
Předpokladem v zniku práv a na pojistné plnění je, že k ublížení na zdrav í nebo usmrcení, poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení hmotné v ěci 
došlo v  době trv ání pojištění, v souv islosti s v lastnictvím předmětné nemov ité hmotné v ěci uv edené v  pojistné smlouv ě. Pojištění se nev ztahuje na 
pov innost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdrav í nebo usmrcení, způsobenou jinému v  souv islosti 
s v ýkonem podnikatelské činnosti, pokud za ni pojištěnému nev zniká pov innost nahradit škodu či újmu jako v lastníku nemov ité hmotné věci. 
Pojištěný má rov něž práv o, aby  za něj pojišťov na zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace pov inen uhradit z dův odu 
ručení za splnění pov innosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude posky tnuta pouze v  rozsahu, 
v jakém by v zniklo práv o na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správ ce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám. 
Ujednáv á se, že pojištění se sjednáv á pro pov innost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdrav í nebo usmrcení v zniklou v  
souv islosti s v lastnictvím pozemku, který je v e vlastnictv í, spoluv lastnictví pojištěného. 
4.3. Sjednaná připojištění 
4.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením 
hmotné věci (čisté  finanční škody) 
Odchy lně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednáv á, že pojištění se v ztahuje na pov innosti pojištěného nahradit škodu v zniklou třetí osobě jinak 
než při ublížení na zdrav í nebo usmrcení této osoby , poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné v ěci, kterou má tato osoba v e 
vlastn ictv í nebo v  užív ání. 
Pojištění v  rozsahu tohoto ujednání se sjednáv á i pro pov innost pojištěného nahradit škodu způsobenou v  souv islosti se zpracov áním osobních 
údajů. 
Předpokladem v zniku práv a na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke v zniku škody došlo na území ujednaném v  pojistné smlouv ě a v 
době trv ání pojištění v souv islosti s pojištěnou činností či v ztahy  z této činnosti vy plýv ajícími, a to včetně škody  způsobené v adou výrobku. 
Pojištění v  rozsahu této doložky  se v šak nev ztahuje na pov innost nahradit škodu: 
a) v zniklou prodlením se splněním smluv ní pov innosti, 
b)v zniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správ ou by l pojištěný pov ěřen, c) 
v zniklou při obchodov ání s cennými papíry , 
d)způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv  obchodní společnosti nebo družstv a, 
e) v zniklou v  souv islosti s čerpáním či příprav ou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souv islosti s organizací v eřejných zakázek, 

zpracov áním podkladů pro účast ve výběrov ém řízení nebo v eřejných zakázkách, 
f ) v zniklou v  souv islosti s vymáháním pohledáv ek, 
g) v zniklou v  souv islosti se  správ ou datových schránek, 
h) způsobenou určením nespráv né ceny (rozpočtu) díla nebo zpracov áním chy bných podkladů pro určení této ceny . 
Odchy lně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednáv á, že pojištění v rozsahu této doložky  se v ztahuje i na škodu způsobenou v eřejně 
posky tnutou inf ormací nebo radou, která je součástí přednáškov é činnosti. 
Ujednáv á se, že pojištění čistých f inančních škod v rozsahu této doložky  se v ztahuje i na případ f inančních škod: - 
nastalých v důsledku v ady  výrobku, 
- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení v adných výrobků vy robených pojištěným, 

spočív ajících v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezv adných náhradních v ýrobků náhradou za v adné; musí se v ždy  jednat o náklady 
vy naložené třetí osobou, 

- nastalých v důsledku toho, že v ěc ~zniklá spojením, smísením nebo zpracov áním s v adným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo 
v zniklá v důsledku dalšího zpracov aní a opracov ání tohoto v adného výrobku, je v adná. 

4.3.2. Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu 
Odchy lně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujednáv á, že pojištění se nad rámec základního rozsahu v ztahuje i na 
pov innost pojištěného nahradit nemajetkov ou újmu způsobenou zásahem do práv  na ochranu osobnosti, která v znikla jinak, než př i ublížení na 
zdrav í nebo usmrcení. 
Pojištění v  rozsahu tohoto ujednání se sjednáv á i pro pov innost pojištěného nahradit nemajetkov ou újmu způsobenou v  souv islosti se zpracov áním 
osobních údajů. 
Vedle v ýluk uv edených v e VPPMO-P se pojištění dále nev ztahuje na pov innost pojištěného nahradit nemajetkov ou újmu: a) 
způsobenou urážkou, pomluv ou, sexuálním obtěžov áním nebo zneužív áním; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)v zniklou zaměstnanci pojištěného. 
Výluky z pojištění uv edené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění. 
Pojištění v  rozsahu této doložky  se sjednáv á se sublimitem plnění 500 000 Kč, není-li dále uv edeno jinak. 
Pojištění v  rozsahu této doložky  se sjednáv á s územním rozsahem Česká republika. 
4.4. Zvláštní ujednání 
4.4.1. Doložka V111 Regresní náhrady  
Ujednáv á se, že pojištěni se v ztahuje i na náhradu nákladů léčení vy naložených zdrav otní pojišťov nou na zdrav otní péči v e prospěch 
zaměstnance pojištěného v  důsledku zav iněného protipráv ního jednání pojištěného. 
Pojištění se dále v ztahuje i na regresní náhradu dáv ek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem 
nemocenského pojištění v  důsledku zav iněného protipráv ního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správ ním orgánem. 
Toto pojištění se však v ztahuje jen na případy , kdy  zaměstnanci pojištěného v zniklo práv o na pojistné plnění z pojištění odpov ědnosti při pracov ním 
úrazu nebo nemoci z pov olání, za předpokladu, že v  době trv ání pojištění došlo k pracov nímu úrazu nebo by la zjištěna nemoc z pov olání. 
Pojištění v  rozsahu této doložky  se sjednáv á se sublimitem pojistného plnění v e výši 1.000.000 Kč. 
Pojištění v  rozsahu této doložky  se sjednáv á s územním rozsahem Česká republika. 
Pojištění v  rozsahu této doložky  se sjednáv á se spoluúčastí ve výši 2500 Kč. 
4.4.2. Pro případ pov innosti pojištěného nahradit škodu v zniklou zaměstnanci v e smyslu ustanov ení§ 267 zákoníku práce se sjednáv á spoluúčast 
v e v ýši 500 Kč. 
4.5. Přehled sjednaných pojistných nebezpečí 

IV. INFORMACE K POJISTNÉMU 
Ujednáv á se, že jednorázov é pojistné bude hrazeno v  1 splátce. Pojistné je splatné v ždy  k 6. 4. každého roku. 

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1. Pojistník prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenliv osti dle příslušných všeobecných pojistných 

podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy  uv edené v tomto odstavci rov něž jménem v šech pojištěných. 
2. Pojistník prohlašuje, že by l inf ormov án o zpracov ání jim sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné 

na www.ceskapojistov na.czv sekci Osobní údaje a dále v  obchodních místech pojišťov ny . Pojistník se zav azuje, že v  tomto rozsahu inf ormuje i 
pojištěné. Dále se zav azuje, že pojišťov ně bezodkladně oznámí případné změny  osobních údajů. 

3. Odpov ědi pojistníka na dotazy  pojišťov ny  a údaje jím uv edené u tohoto pojištění se pov ažují za odpov ědi na otázky týkající se 
podstatných skutečností rozhodných pro ohodnoceni rizika. Pojistník svým podpisem potv rzuje jejich úplnost a prav div ost. 

4. Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy v četně uv edených pojistných podmínek. 
5. Smluv ní strany se dohodly, že pokud tato smlouv a podléhá pov innosti uv eřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zv láštních podmínkách 

účinnosti některých smluv , uv eřejňov ání těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv ), je tuto smlouv u 
(vč. všech jejich dodatků) pov inen uv eřejnit pojistník, a to v e lhůtě a způsobem stanov eným tímto zákonem. Pojistník je pov inen bezodkladně 
inf ormov at pojišťov nu o zaslání smlouvy  správ ci registru smluv zpráv ou do datov é schránky . Pojistník je pov inen zajistit, aby by ly v e 
zv eřejňov aném znění smlouvy skryty v eškeré inf ormace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o sv obodném přístupu 
k inf ormacím nezv eřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojišťov ny , přičemž za obchodní tajemstv í pojišťov na 
pov ažuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečení majetku; o bonif ikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ,ze kterého je stanov ena 
výše pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/ bonusu. Nezajistí-li pojistník 
uv eřejnění této smlouvy (v č. všech jejich dodatků) podle předchozího odstavce ani v e lhůtě 30 dní ode dne jejího uzav ření, je opráv něna tuto 
smlouv u ( vč. všech jejich dodatků) uv eřejnit pojišťov na. V takov ém případě pojistník v ýslov ně souhlasí s uv eřejněním této smlouvy (vč. v šech 
jejich dodatků) v  registru smluv . Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, 

4.6. Pojistné 
 Roční pojistné celkem  5 130 Kč  
 Obchodní slev a 50,00 o/o , tj.  2 565 Kč  
 Ročni pojistné po slevě a zaokrouhleni  '  2 565 Kč  

 Číslo účtu  246246/5500  
 Variabilní sy mbol  2081624304  

http://www.ceskapojistovna.cz/


 
 
 
 
 
 
 
 

pojistník potv rzuje, že pojištěný dal výslov ný souhlas s uv eřejněním této smlouvy (v č. všech jejich dodatků) v registru smluv . Uv eřejnění 
nepředstav uje porušení pov innosti mlčenliv osti pojišťov ny . 

6. Stížnosti pojistníků, pojištěných a opráv něných osob se doručují na adresu pojišťov ny Česká pojišťov na, a.s., P. O. Box 30S, 659 05 Brno a vy řizují 
se písemnou f ormou, pokud se pojistník, pojištěný, opráv něné osoby  a pojišťov na nedohodnou jinak. Se stížností se uv edené osoby  mohou obrátit i 
na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťov nictvím. 

7. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz. 
Pojistník prohlašuje a svým podpisem stv rzuje, že se seznámil s inf ormacemi o pojištění a přev zal ty to dokumenty: - záznam z 
jednání, 
- pojistné podmínky  dle části 111., 
- sazebník poplatků. 
Pojistná smlouv a uzav řena v _ 
Česká republika - Úřad v lády České republiky 

 

Ing. Kamila Janáčkov á, v.r. 

 

 

Ing. Daniela Vy strčilov á  v.r. 
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) Klient žádá o sjednání těchto pojistných 
produktů: ../ pojištění stav eb 
../ pojištění movitých v ěcí - 
odcizení ../ pojištění 
odpov ědnosti 
) Specifické požadavky klienta: 

Klient souhlasí s doporučením a nemá zájem, aby touto pojistnou smlouv ou by la sjednána jiná než doporučená poj istná nebezpečí. 
) Vyjádření pojišťovacího zprostředkovatele/zástupce pojišťovny: 
Klient souhlasí s doporučením a nemá zájem, aby touto pojistnou smlouv ou by la sjednána jiná než doporučená poj istná nebezpečí. 
) Klient byl seznámen a převzal: 
- sazebník poplatků 
- inf ormace o zprostředkov ateli 
- příslušné pojistné podmínky 

Na základě údajů sdělených klientem by l vyhotov en tento záznam z jednání. Klient sv ým podpisem potv rzuje, že by ly zaznamenány  všechny  sdělené 
potřeby  a požadav ky  a že mu by ly  zodpov ězeny  v šechny  jeho dotazy  jasně a přesně, srozumitelnou f ormou, a to před uzav řením pojistné smlouvy . 

Dále potv rzuje, že jedno vy hotov ení tohoto záznamu přev zal v  písemné podobě, a že zaznamenané požadav ky a potřeby odpovídají jím 
posky tnutým inf ormacím a jeho skutečnému záměru týkajícímu se pojištění. 
Klient si je v ědom toho, že údaje, které během jednání o uzav ření pojistné smlouvy  zamlčel, nemohou být v záznamu a v  následném doporučení  
zohledněny , a že takov ý chy bějící údaj může ov liv nit doporučení v hodného produktu. Cílem tohoto dokumentu není indiv idualizov aná analýza potřeb 
klienta, pouze jejich záznam. 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Číslo 
pojistné smlouvy: 20816243-04  

) Klient 
 Obchodní f irma  Česká republika - Úřad vlády České republi-  

ky 
 Sídlo  nábřeží Edvarda Beneše 128/4 118 00 Praha 1 
) Potřeby klienta a faktory ovlivňující výběr pojistných produktů 

 ,/ Příjmy f irmy   ,/ Majetkov á situace f irmy  ,/ Počet zaměstnanců  
 ../ Inv estiční záměr  ../ Stáv ající zajištění firmy  ,/ Druh podnikání firmy   




