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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ 

1.1..RESPECT, a.s. 

se sídlem:  Pod Krčským lesem 2016/22, Praha 4 

IČ:  251 46 351 

zastoupená: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 4845 

(dále jen „pojišťovací zprostředkovatel“) na straně jedné 

a 

2.1..Klient: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

se sídlem:  Pekařská 53, PSČ 656 91 Brno 

IČ:  00159816 

zastoupená: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel 

(dále jen „klient“) na straně druhé 

(dále v textu smlouvy „pojišťovací zprostředkovatel“ a „klient“ též jako „smluvní strany“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1724 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) 

a dle ust. § 12 a násl. zákona č. 170/2018 Sb., distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZDPZ“) smlouvu tohoto obsahu 

(dále jen „smlouva“): 

I. Prohlášení pojišťovacího zprostředkovatele 

1. Pojišťovací zprostředkovatel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných oprávnění k podnikání 

a k poskytování plnění dle této smlouvy a že splňuje všechny podmínky pro výkon této činnosti včetně pojištění 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem jeho činnosti v souladu se ZDPZ a dalšími 

souvisejícími obecně závaznými právními předpisy. 

II. Předmět smlouvy 

1. Smluvní strany vedeny snahou o vzájemnou spolupráci uzavírají tuto smlouvu za účelem vymezení základních 

podmínek jejich spolupráce. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek pojišťovacího zprostředkovatele provozovat pro klienta 

zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví za podmínek stanovených ZDPZ a touto smlouvou a dále závazek 

klienta poskytnout pojišťovacímu zprostředkovateli potřebnou součinnost podle této smlouvy. 

uziv
Psací stroj
Tsm/2019/528/Bú



   

 
Smlouva o spolupráci v oblasti pojišťovnictví, verze 2019/4 Strana 2 

2 / 9 

 

 RESPECT, a. s. 

 Pod Krčským lesem 2016/22 

 142 00 Praha 4 

telefon +420 227 200 111 

respect@respect.cz 

www.respect.cz  

Zapsáno v OR 

vedeném MS v Praze, odd. B,  

vložka 4845, IČ: 25 14 63 51 

Member of  

 

 
 

 

    
 

 

3. Zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví (dále jen „plnění“) se pro účely této smlouvy rozumí: 

a) provádění analýzy pojistitelných rizik ve standardním rozsahu; 

b) zpracování a předkládání návrhů pojistných programů; 

c) zpracování komplexní rizikové zprávy a minimálně 1x za dva roky její aktualizace; 

d) provádění správy uzavřených pojistných smluv; 

e) sledování lhůt pojistných smluv k jejich revizím; 

f) spolupráce při řešení a likvidaci pojistných událostí a kontrole výpočtu škodního průběhu pojistné smlouvy 

(bonifikace); 

g) poskytnutí online přístupu pro sledování informací týkajících se pojistných smluv a pojistných událostí 

zadavatele; 

h) spolupráce při uzavření pojistné smlouvy s vybraným pojistitelem (popř. pojistiteli) a případných jejich dodatků; 

i) aktualizace a úprava pojistné smlouvy podle skutečného stavu majetku a požadavků po dobu její platnosti; 

j) spolupráce při výkonu zadavatelských činností při zadávacím řízení na výběr pojistitele dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zejména jde o vypracování 

technické části zadávací dokumentace a dále zejména konzultace k podaným nabídkám; 

k) poskytování aktuálních informací o vývoji pojistného trhu s ohledem na potřeby zadavatele. 

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva se vztahuje na: 

a) pojistné smlouvy, které klient uzavře prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele; 

b) pojistné smlouvy, které klient předá pojišťovacímu zprostředkovateli do správy, a to formou 

Předávacího/přejímajícího protokolu, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy; 

c) na pojistné potřeby, které klient sdělí pojišťovacímu zprostředkovateli průkazným způsobem. 

III. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Pojišťovací zprostředkovatel je povinen zabezpečit vypracování návrhu pojistné smlouvy podle pokynů 

a požadavků klienta a následně vytvořit předpoklady a podmínky k uzavření pojistné smlouvy mezi klientem 

a vybraným pojistitelem (popř. pojistiteli). Pojišťovací zprostředkovatel není oprávněn uzavírat jménem klienta 

pojistné smlouvy. 

2. Pojišťovací zprostředkovatel je povinen vykonávat svoji činnost s odbornou péčí, chránit zájmy klienta. 

V souvislosti s plněním této povinnosti pojišťovací zprostředkovatel zejména nesmí: 

a) uvádět nepravdivé údaje;  

b) nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace; 

c) zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb; 

d) poskytovat klientovi neoprávněné výhody finanční, materiální či nemateriální povahy. 
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3. Pojišťovací zprostředkovatel je povinen sdělit neodkladně klientovi okolnosti důležité pro jeho rozhodování 

při výběru pojistitele a po schválení klientem předložit návrh pojistné smlouvy s vybraným pojistitelem (popř. 

pojistiteli). 

4. Pojišťovací zprostředkovatel započne aktivně řešit požadavek či vzniklou pojistnou událost nejpozději do 24 

hodin od nahlášení klientem. 

5. Veškerá komunikace s pojišťovnou při řešení pojistných událostí bude vedena prostřednictvím pojišťovacího 

zprostředkovatele, který si aktivně vyžádá veškeré nezbytné (případně chybějící) podklady pro řešení pojistné 

události. 

6. Klient je povinen poskytovat pojišťovacímu zprostředkovateli potřebnou součinnost (tj. součinnost dle této 

smlouvy a rovněž vyžádanou součinnost). Potřebnou součinností se rozumí zejména povinnost: 

a) uvádět vždy pravdivé údaje (osobní údaje a údaje o předmětu pojištění); 

b) poskytovat pojišťovacímu zprostředkovateli doložené, úplné, přesné, jasné a nikoliv dvojsmyslné údaje 

a informace o předmětu pojištění, a to včetně informací o pojistném zájmu ve smyslu ustanovení § 2761 OZ 

a veškeré informace, které by mohly mít vliv na pojištění; 

c) sdělovat pojišťovacímu zprostředkovateli průkazným způsobem veškeré své pojistné potřeby; 

d) bez zbytečného odkladu informovat pojišťovacího zprostředkovatele ve smyslu § 2790 OZ o každé změně 

okolností, uvedených v již uzavřené pojistné smlouvě nebo na které se pojišťovací zprostředkovatel dotázal 

(§ 2788 OZ); 

e) informovat bezodkladně pojišťovacího zprostředkovatele o tom, že udělil plnou moc k zajištění svého 

pojistného zájmu/pojistných zájmů jinému pojišťovacímu zprostředkovateli; 

f) nezamlčet žádné údaje o předmětu pojištění; 

g) platit řádně pojistné z pojistných smluv uzavřených prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele. 

7. Klient je povinen předat v dohodnuté formě podklady pro pojišťovacího zprostředkovatele, na jejichž základě 

dochází k doporučení pojistných částek a limitů plnění, a poskytovat mu další součinnost při zpracovávání 

aktualizace a modifikace pojistné smlouvy, při změně skutečného stavu majetku, popř. při jiných požadavcích na 

změnu pojistné smlouvy. 

8. O veškerých změnách v adresách sídla/bydliště/místa podnikání nebo adresy, číslech účtů či jiných 

skutečnostech souvisejících s touto smlouvou, jsou smluvní strany povinny vzájemně se písemně informovat, 

a to bez zbytečného odkladu. 

IV. Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání poslední smluvní stranou. Účinnosti smlouva nabývá 

dnem zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb o registru smluv. 
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2. Smlouva se uzavírá na dobu 6 (šesti) měsíců a automaticky se prodlužuje vždy o dalších 6 (šest) měsíců, pokud 

nebyla nejméně 2 (dva) měsíce před uplynutím účinnosti smlouvy písemně vypovězena jednou ze smluvních 

stran. 

3. Tuto smlouvu lze ukončit též vzájemnou dohodou smluvních stran, učiněnou v písemné formě, v níž smluvní 

strany uvedou den, k němuž končí svou spolupráci a příp. způsob vzájemného vyrovnání. Tuto smlouvu lze 

ukončit písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která počíná běžet prvním 

dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

4. V případě naplnění čl. VIII. odst. 3 této smlouvy má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit 

a odvolat či vypovědět plnou moc. Účinky odstoupení nastanou dnem, který se považuje za den doručení ve 

smyslu čl. VIII. odst. 3 této smlouvy. 

5. K ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy dojde též v případě odvolání plné moci klientem nebo vypovězení 

plné moci pojišťovacím zprostředkovatelem. Důvody opravňující k odvolání plné moci klientem nebo vypovězení 

plné moci pojišťovacím zprostředkovatelem jsou uvedeny v čl. VI. odst. 4 této smlouvy. 

6. Nejpozději ke dni ukončení vzájemné spolupráce smluvní strany dohodnou způsob vypořádání vzájemných práv 

a povinností, zejména ve vztahu k pojistným smlouvám klienta platným k datu ukončení spolupráce, režimu 

inkasa a fakturace pojistného u těchto pojistných smluv a ve vztahu k dosud nevyřízeným pojistným událostem 

klienta. 

V. Odměna a platební podmínky 

1. Služby poskytované v rozsahu čl. II., odst. 3 této smlouvy jsou pro klienta zdarma. Náklady na zprostředkování a 

správu pojistné smlouvy hradí pojistitel.  

VI. Plná moc 

1. Klient bere na vědomí, že k řádnému plnění povinností pojišťovacího zprostředkovatele dle této smlouvy je 

nezbytná plná moc, kterou musí být pojišťovací zprostředkovatel vybaven po celou dobu platnosti této smlouvy. 

2. Klient současně s podpisem této smlouvy zplnomocňuje pojišťovacího zprostředkovatele k činnostem, 

resp. plněním uvedeným v čl. II. této smlouvy. Toto zplnomocnění bude provedeno samostatnou plnou mocí, 

která bude klientem jako zmocnitelem vystavena a podepsána nejpozději k datu uzavření této smlouvy 

a zároveň předána pojišťovacímu zprostředkovateli nejpozději při podpisu této smlouvy. 

3. Plná moc tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

4.  Plná moc je účinná po dobu trvání této smlouvy. Dojde-li k ukončení této smlouvy dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy 

výpovědí nebo dohodou smluvních stran, zaniká plná moc současně s ukončením této smlouvy. 
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VII. Ochrana obchodního tajemství a důvěrných informací 

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré oboustranně poskytované informace za účelem uzavření a plnění 

pojistné smlouvy budou považovat za důvěrné a že tyto informace neposkytnou třetím osobám, a to ani 

zprostředkovaně. Za porušení tohoto ustanovení se nepovažuje poskytnutí informací (zejména pojišťovnám) ke 

splnění účelu smlouvy. 

2. Pojišťovací zprostředkovatel je podle ust. § 127 a násl. zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, povinen 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem své činnosti, a nesmí 

je zneužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiného. V případě porušení této povinnosti se pojišťovací 

zprostředkovatel zavazuje nahradit klientovi škodu vzniklou v této souvislosti. 

VIII. Další ujednání 

1. Klient souhlasí s tím, aby ho pojišťovací zprostředkovatel (tj. RESPECT, a.s.) uváděl na svém seznamu 

referencí. Po ukončení této smlouvy může pojišťovací zprostředkovatel klienta uvádět na svém seznamu 

referencí, pokud klient tento svůj souhlas neodvolá. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že veškerá oznámení, žádosti a další sdělení týkající se této 

smlouvy budou učiněny vůči druhé straně této smlouvy v písemné podobě, a to na adresy uvedené v záhlaví 

této smlouvy. Účinky veškerých oznámení, žádostí a dalších sdělení týkajících se této smlouvy nastanou dnem 

jejich doručení druhé smluvní straně, resp. dnem, který je v dokumentu uveden, jde-li o datum pozdější než 

datum doručení druhé smluvní straně. 

3. Pokud kterákoliv ze smluvních stran odmítne převzít některý z dokumentů, které mají být doručeny v souladu 

nebo na základě této smlouvy, považuje se za den doručení den, ve kterém k odmítnutí převzetí došlo. Pokud se 

kterýkoliv z dokumentů, které mají být doručeny v souladu nebo na základě této smlouvy kterékoliv smluvní 

straně, vrátí zpět jako nedoručitelný, považuje se za den doručení den, ve kterém byl dokument vrácen jako 

nedoručitelný. 

4. Pokud klient poruší povinnosti shora popsané v článku III. odst. 7 – 9 této smlouvy, nebo poruší jinou povinnost 

stanovenou mu touto smlouvu, anebo neposkytne pojišťovacímu zprostředkovateli písemně vyžádanou 

součinnost, neodpovídá pojišťovací zprostředkovatel za škodu, jež v souvislosti s tím klientovi, pojistiteli 

(pojistitelům) nebo třetí osobě (třetím osobám) vznikne. V takovém případě za vzniklou škodu odpovídá klient. 

IX. Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti vyplývající ze vztahu založeného touto smlouvou a které v ní nejsou výslovně upraveny, 

se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 38/2004 Sb., 
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o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, a dalšími souvisejícími 

obecně závaznými právními předpisy. 

2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodly, že místně 

příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících z touto smlouvou 

založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je Městský soud v Brně.  

3. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou. 

4. Pojišťovací zprostředkovatel se zavazuje pro potřebu klienta uschovat doklady, které nabyl v souvislosti 

s poskytováním plnění dle této smlouvy, a to po dobu platnosti této smlouvy. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž klient obdrží jedno vyhotovení a pojišťovací 

zprostředkovatel jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sepsána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

7. Tato smlouva v plném rozsahu ruší a nahrazuje všechna předchozí ujednání, zplnomocnění a smlouvy mezi 

pojišťovacím zprostředkovatelem a klientem pro oblast pojištění. 

 

V Praze dne 29. 7. 2019 V Brně dne 25. 7. 2019 

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

RESPECT, a.s. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

 
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC 
ředitel 
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Příloha č. 1 ke smlouvě o spolupráci 

PLNÁ MOC 

Společnost: 

 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

 

Sídlo: 

 

Pekařská 664/53, 656 91 Brno 

 

IČ: 

 

00159816 

Zastoupená: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel 

uděluje 

dle ustanovení § 441, § 443 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

plnou moc 

společnosti RESPECT, a. s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

4845 se sídlem Pod Krčským lesem 22, 142 00 Praha 4, IČ: 251 46 351, zastoupené: 

 k 

výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví za podmínek stanovených zákonem č. 170/2018  Sb., 

o distrubuci pojištění a zajištění a k veškerému právnímu jednání s tím souvisejícím. 

Tato plná moc se vztahuje rovněž na již uzavřené pojistné smlouvy v souladu s Předávacím / přejímacím protokolem. 

Tato plná moc neopravňuje pojišťovacího zprostředkovatele uzavírat jménem zmocnitele pojistné či jiné smlouvy a 

nezmocňuje k přijímání pojistného či přijímání výplaty pojistného plnění. 

V Brně dne 25. 7. 2019 

..……......……….……...… 

 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, 

ředitel 
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Příloha č. 2 ke smlouvě o spolupráci 

Informace sdělované podle zákona č. 170/2018 Sb.  o distribuci pojištění  a zajištění v platném znění (dále jen 

„ZDPZ“) 

RESPECT, a. s. 

IČ: 251 46 351 

se sídlem: Pod Krčským lesem 2016/22, Praha 4, PSČ 142 00 

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4845 

reg. číslo v registru ČNB: 000003PM 

zastoupená:  

(dále jen „pojišťovací zprostředkovatel“) 

tímto dle ustanovení § 21 ZDPZ výslovně písemně informuje klienta o následujících skutečnostech: 

a) Pojišťovací zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných 

likvidátorů pojistných událostí vedeném Českou národní bankou. Zápis v registru lze ověřit dle seznamů 

zveřejňovaných Českou národní bankou, ve Finančním zpravodaji nebo na internetové adrese 

http://www.cnb.cz  

b) Pojišťovací zprostředkovatel je povinen klienta informovat o tom, pro které pojišťovny je činný. 

c) Pojišťovací zprostředkovatel poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém je povinen 

poskytovat řádnou analýzu dostatečného počtu pojistných produktů nabízených na trhu. 

d) Pojišťovací zprostředkovatel nemá jakýkoliv přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu 

žádné pojišťovny. 

e) Žádná pojišťovna ani osoba ovládající nějakou pojišťovnu nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích 

právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele. 

f) Klient a ostatní dotčené osoby jsou oprávněni se obracet se svými stížnostmi na pojišťovacího 

zprostředkovatele na níže uvedené instituce: 

 vedení společnosti RESPECT, a.s. – tel. (+420) 227 200 111; e-mail: reklamace@respect.cz  

 Českou národní banku – tel. (+420) 224 411 111; e-mail: info@cnb.cz; podatelna@cnb.cz 

 příslušnou pojišťovnu 

a/nebo jsou oprávněni podat na pojišťovacího zprostředkovatele žalobu u příslušného soudu.  

http://www.cnb.cz/
mailto:respekt@respect.cz
mailto:info@cnb.cz
mailto:podatelna@cnb.cz
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Příloha č. 3 ke smlouvě o spolupráci 

Předávací / přejímací protokol 

Jmenný seznam předávaných / přebíraných pojistných smluv do správy pojišťovacího zprostředkovatele 

RESPECT, a.s. Nedílnou součástí tohoto seznamu je předání úplné kopie, resp. úplných kopií předmětných pojistných 

smluv. 

Č. Pojišťovna Č. pojistné smlouvy, resp. 

č. rámcové smlouvy * 

Platnost (od – do) Oblast pojištění 

1 Kooperativa 

pojišťovna, a.s. 

7720427377 29. 12. 2009 - 

neurčito 

pojištění majetku 

2 Kooperativa 

pojišťovna, a.s. 

7720426884 29. 12. 2009 - 

neurčito 

odpovědnost 

provozovatele ZZ 

3 Kooperativa 

pojišťovna, a.s. 

7100682276 20. 5. 2005 - 

neurčito 

odpovědnost za 

újmu 

4 Česká pojišťovna, a.s. 19230451-19 1. 4. 2016 - neurčito sdružené pojištění 

souboru vozidel 

5     

6     

7     

* Pozn.: u rámcových nebo tzv. flotilových smluv (zejména pojištění motorových vozidel) postačí uvést číslo této 

hlavní / řídící pojistné smlouvy 

V Brně dne 25. 7. 2019 

..……......……….……...… 

 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, 

ředitel 

 

V Praze dne 29. 7. 2019  

 ……………………………. 

RESPECT, a.s. 

 




