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ČSOB Pojlšt'(Hma~a, s., čten hQ!díngu ČSOB
S8 t~rdlern í\Aas<ilrykovD n;&.rilésti 14$0, Z,~lené Pf,':drr1;§sti
!,30 G2. F;_~rcfl:bk:·E~·; Ceská repubHk.a

.co 1s:.'1';'" ""t',,", n.(" C'·""~··"··OOt, ..,,,.~\ .. : .tr· •.f., •.••.J~ .•..1VU1 ~./; ...•• : ,l •.t;~~ . ''',J (~~) :

7.;~pf,;".ná v obchl:xjn!m rejstm:u U Kr;~lského SC\j0U Hmdec Králové. oddr! 8, viožh:,: 567
(tiBIe jen "pojistíte;")
teí.: sx;

Ce$ký hydromet-eoťologic,kýústav
Na f}f>batce. 2050i17 '
"14300 Pr21ha "" Kornořany
ico. 00020699

Zapsaná v pGdníll;ov:i}rn rej~,M;iku dfe zf'izC!\ji;;Cí Hs-ti!'}, č.j.: Mi20038GmG Zl;; dn,:~ '10.8.200D
(dalB j0rl "poj!stnH(')

u;:avi f2lií
tuto pojistnou sm!óuv:.j pod!(~~ 2é~.ona Č. 8\:)/2012 Sb" občanský z4ikonO<, ve zněni pozdéjšich předpisú
(dáfe .lůn "ob,')arlský zákoník").



Člfm~~k L
Úvodni uetunovent

i. NedHnou scučásti p().!lsl:né Sl'l'iÍí.1W(ť JSO~j Všeobecné p<>listná podmínky PQjišjé~\í !etédvi VPP AVN
20'14 (dále jsn "VPP r\VN 2014":) ~,tejn& j~lkG dali§i pC>jbtné pOdmínky uV0d"me v fúto pOji,stné i,m!oU\(~~.

2. Není··.l1 touto pojí:;tnou sn'douvo;J (i:!lÍe vÝ~$k:f'in6 sjč:dnáno jlpak, je poFšt~nýrn v jedm)t!ívých poi:štěnid',
~~jetlnanÝ(.jhtouto P(}J~str;ou smlouVt~u,:

t)

\f jakémk()Uv poh[.(téni !118Jldm ch",rakt~r p(.)jíŠíér.; véci nebo Jiného m;:,jethu v2.dy vla:"tnik véd d
jiného rn(.~l.~í.k~!. na r~ěi. se p,;jíštěni :;;jedn,wé touto pojistnou smloevou vLtahujc. k okamžiK\;
počéttku pojištěni,
ve vš,nd'; cstatnicn pl)j\št;~nich:

Č~~$ký hydr{}ffi<*toors>1ogk:ky úM<'í1/
Ha Ši3lb,~tce 20Sí>/i 7
~4$ 00 Pr,~h,'l.."" !<omoi'Bny
IC;G: OOG20St3S

Pokud jso\.l néktBrá p()ji$téni sjMnár.B ;:,~ prospéd; dalškh pnjíšt~~rrýGh, íso!.l Ho uvedení U konkrétniho
př0drněhl po];!,h:m!,

3, Opff:;vn~;nť.jiJ csobou]e:
a) půjli!:t6ny, pof~ud nelde C1 při;:md lN<2derl'j' v bodu tj,
b) pojisíniK v pol:M:én! c!zlhn pt,ji~;tm§ho neb~zpt,6í, splnr··lj podrr1:nky stan()vet<ú ťJbi5anskýn,

z,:ikoníkerrl ,
m~!íi.. Ei ujedn{H)c) jinak.

P(;kud [sou néktť"rá poji.š1énl sjedn,iJ(l;a V'<: prosp§ch da~š\ch oprávnenýell osob. jSQU tyto uvedťny u
konkrétnlrq pi'edme!:u pojíštěnL

4. POjistné srnbuv:a S<i.~ Uzavírá {~rl lBJ.HloZ019 00:00 hodln do 29,í.l6,2ů20 OG:OO hodin (ti!Jnto den již
neni ,?",,!'!rr.ut oo doby, n,~ kterou se půjtstn,~ s~~;O\)V~~ uzavír<il),

Článek H.
Pojistnou smlouvou $jedmm~pojtsUmf ajejich rozsah

ROZSAH POjIST~Ní;

1/L Poji~íérií odpověd,wsti za újmu zpú:!mbanou tfť1tim osobám
(dle VPP AVN 2014 č.i.si C cf- J odst: '1,)

Pojistěni se s_iednáv{* pro pNpad ?r<),vnšm ph:dpisem %t,'movenl:i odpovBdností p;:ljišt&nfH'í() za új1'l'",
způsobenou tfť!~ti osobě v rozsahu dlt'í VPP AVN 20i4 čilst C čL ; odst. '1. v $(Júvl$;!osti s provozováním
!etad.oi tNBdí:lf'l'/Gh v pi'HozB 6.1 S~:rř.nam bi!i;>:pHotnkh letadel (dúle Jen "pi'iioha ó:, i. ni.crnéné p(jjistěn; se
v<,tah!.• j~~ pouze t<řJ letadl~!, u kte,,}~~!1 je vyp~nén ,irflit pojistného p~něhi v ab~ti t.t přílohy č: t.



ViLUKY ZPoJf,šrfi"lv!.-
Vf7d!e vl!uk !,Úl{/OVel1j:'cf; \/'~ vpp AV/V 2au SI? P(J!lšf0fi[ taMi m:;\/ztt:lhi.!ie na:
aj odpovúdnost za újmu ZjN)SO])fJf?OI.l ve lárm6 mHriaji~.tk9\16újmy t!~:tr(),soNj ()(:iopr~jvnrjnYm ?,~$almrn do

prál/a na ochrenu o:sof:r!O/;;ii (;!ol/é!<a, pokud vznikJa v pfíéfi?l)é souvislosti s:
., poru/i!?ním pcwfnflostf vzf,"Jh~~ii(.;{i:Ji se k ochrané osobních ú.daj/l tj upnlvcných z;JkoN::m 6 '!Ol/20QO.5:;11. (3 ochrané osohnf{;h {J{fi:.1/<.i nebo

" pOľIJ${mim pravidel UVf.}diWich \if} sft;!n(wíS(;Ícf! (JfFtdU pro ochranu osobních údejú (!íapt:Stsoovieko 1/'2(/13) nobo
,. Zt1f.}uiitfm osobních Ikiajú zh;kaN/Cf3 pij provozu !etf,lrlft:L

Úl odpovi'jdnosf za újtnu zJ!u$obenO/1 zrlíi'uiítfm j&kýctiAofi dat z[skan;,{(;,"; pi'f provozu fMm'}!". bez ofi/erju!l'. to, k(]o c.lMn 2iXW};:!,

O(khyln0 od VPP AVN 2014 cást C (~L ln odst 'l. pi~;rn. c) Sr:: uj'10rlS\I''', 2,1 f)oí1štěni odpť.l'v!:'(lnosti $i,')
v;~tC\ř~uje i na odPQvédrwst za ;Jj!'nu způsopenou Jeladk~m \I .době !)l'<)bih,,~ídho správpjho řizr::r.í za úí::e1iH1"l
vy.di?ni Povof(mí k létáni a ti;) přj provozu hft,adb nlc'zbytnérn pro vydání povole!')f k. létáni.

2.1. !",l({[:~DMÉT Po,EsrtNL
Li;~f:adÚ)í,* hližt} urč~mélá v pťí!;.n:~t Č, 1 SliJ!ZmHl'l b0zplk~tnkh l~ú1~ef, avš,~k po.lišNíni $~ vzti&huje
po~u:~ na h)f~\dlď., II kterjctl jsou <.rypiněť!y V;š"whny Údl~J<l v ~~.tlsti ;::.1 pHlohy č, '1, Spolu t\ letadlem
jsou pl'~i:(irni:í(ern pojiBtěni i vyrobcen',/ pf'Od0jam1 jf.>l;t!dli" dodané, ~~ ii"t<!dlr~m pevn& n~~'E',p()j""r.é "o'lbú"U
uri;f.;{lé k fízení a pmvnz:u 18tadLr~; pokUd byla ;<rijio; poji:,l:"á hOd?'()!D zahtr'llJt>il do Poj~:;lné částky,
POJISTNA liOD!'mTA:

V s(.'JuÍ8du :'; VPP i'lVf;,j Zl}! 4 i~}.w,l: 8, čj. \/U je pr:'iji'litnů'J hodnútou rOZhodn,')(l oro ~~bnoveni poj~"tné částky
nD'lá csn~, f{ci:<.urtlí se hov{\ Gena !et,Wfa i/b:;tné SOUČá~1H pro flzehi ~ provoz, pi'Jpadné celní naki",dyapod.

'"1

~,.,.""""",,,.,-_ ... :_jV"?U!KY 1. r:;O,HŠT~NL

Vedle výlUk stai1ovf.1ných Vt', Vf.JP AVN 201 ';l $& D0i,&t(~ni také. nevztahvie na:
a) i!<kO<iné u<:i~k')Jiti nniklé ne z.droji en{~rgie (bateri~} apod.), pokud fl~"cil,:šk::í ve s!,::jnQu dohu az téie

přfciny i k jinérnu Pt~itko:zeni let;:~\íia. za k\(~ré j~\ pojístitel p()vin~.m poskytnoutplněni.
Pt:),.HSTNÉ PLNE::NL

Byl-li pi'edmél: pojištěni e.;nicť'p nebo le .. H p<>hfesován. poskytne pojjs;tlt~11 P{Jjistl'1é plnění Odcnv(n{:, od VPP
I\VN 20M č{~i>t R čt \lW odst. 2. p;~;rn, <lJ ve vylil odpcvk!ajicí přiméř0hým núk'mdúrn na ŽfWVli:čřlZéfl[
tak(}véhG př(~drnett.i; kt(:~fé jsou v ck>b!~; POjistné udáiosti v místi!; ó!)'\iVldé, snlžl,:lnou o cenu vv\;iitelných
2bytkl\ ni"jYyš~\jš::;", i.~~lstku odpovid'l.!id ČaS()VB c~::né pi'edrnétl pojištěni, ~mi~~\"no\.l o cenu ÚJtt!<;(:,



2;(.. PŘEDMĚT P(,\ílŠTĚNí:
Mimoi'adná výl:Hw<.l .. pracovní :ě:ai'izli:l'Il m.sf.1ťtá letadlem fH!v'H'ilnii pOjíii<tóným dle t6to pr.'jistnil
smlm.wy. Půji:št~M Jsou jO!1 't;*K<>V<l zai;l~~~ni> ktorá j~ ••w j~}(h~otllv& lIv€>d~n* \( této pojistné smlouvU,
dá!~:

POJISTNA HODNOTA:
V souladu s VPP f.\VN 2014 čóst B. čL VH je pojístncnJ hodnotcu rozhocnou pro sli:;ncl'Iíwi p()ji~,tné částky
n()vó Gen •• ,

POJ;·ŠTĚNí':'· POJISTW~ t.JEBEZPECLr~~~:';~~;~~;ť;~:;~t~~~\~:ljfl~~~i:!~'i;n'žje --------T.;~ ..;~;·;~·~~·;,l··~J~~;.;;;áv~~ v f·~;~;5;~;;~~;·~l~;;;··;~;:~···;~·~·~··~~;·;;·~·~--·-- !
,JI.. L .. , t .•...••.•.•...•.•.•........................• · ~ •..• __ .••.•.•.•.•.•....•...•.....•............•........•.•......•..•..........•••..• •.•.•.•...•............. ,

[ .. 'vi;~FJ.~mk;:·;ír'jj'řiéři1..;·Eamiiku r\"li·ř:;i'(··· .. f .. ;;8 .. i·>·~)};~ú~1:;i··;;dálylnéod vpp7~v·N··-;iúi·4:·č;i:~X..8....óL'TšjednáVá·pro·l
i provozu {e~ad{a nescucrho př~~Jm{fJt I", případ pdikozeni ;,ebů zničtmi pft~dm{iltu pDjiMěnf způsobené: :I pojištěnl(pr: tmk.f;~cir.ěn;, převozu, ž,h'f;!lnlrni pojistnýrnl m~haz.pť>tlmi, i
i servisu a pod.) i ~ krádť~žr vklUpánfl'l'1. kmpežl,. i
'I i ~ pří přr"pn~vi:i Ir:~tal~b jako nákladu dopravními P[OSti!0dky. ~

i přičemž poškozeni ;who z"lúlnl musí vzniknct. .• t jako n:.))i,h"d;:!k 1

I ' ;Y 've' fC:' p ';s' í· 'I< nebez ' • x,'. k'" ! .,.~ .. : ,.', . ,,' sbo tou .• r .. , ,

, L.~.~r.;~.~~!;.; ~~~;~(>~~~?n~~~~ J~~~~yf;.t~.~;?~:.i~~(~~~~;~.n~ O._~..~~~::.::~.' .. J
SP()L tJl){.Y.;A..~>T
~\)jišt~~nf ~>e sj'ednáva se $p01w)(~~,slí 1 t) %

\!';'UJ1<Y Z PO,jlŠTt:Nl:
Pojíštení $0 Mvzt:?l!mje n;:J 'škodné události v;;::ni!dé n" mimoU,,<lné výbavé, od jejíhož ť:Í8t<il '1ýr<>by v době
vzniku škodné události u,>lynub 4- a více roků,

Pf.)JISTNĚ: pl..Nf::Ní:
Odchyln~; cd VPP AVN 2(; 14 část 8. Č;, VH! odst. } po~>kytni:~ pDjismei p()j~stn;§ p!nb:i Z~ mh~H:Jh:;dn(),l
výbavu pojíštt:íf)(')l! dl~~ této i;~.ísi i 2 .z. po).stné Sm1Q!.Ny ná~;iedi)\{né.
a) byl~H předmět poji\1!:épj poškozen, čéstku odpovid;;;j!d pi'irnÓrt,r\ým r.(~l<!adum na opravu, kb'fré j~,()i.l v

době poílstné UdJlo,*ti v mlst~: obvyklé. sr:ítel':oLl o Ci:1nU './yu:2.itťdných zbytklJ nahrazovan;'ch částí
poškozeného pred/YH'}tu POj'šténi. Pokud ~i;~ki~~dy na opravu JSou shodné nebo převyšuji čás(~;u
od;);:)vid~~jici časové cené pfedm0tu pojlMění. po,;kytne pojistit.el PQj[s.tn6 plnénf jako za zničeny

, I y. "I!'&' 'pre< meť POJ1,;!~.ni,



b) byi .. g předmět pcjíib~rlí zníi.;~m N,~b() je-li pOhřešov§n, částku cdpovídajír.:i pi'ímei'eným ná!dndlun na
znovuzřizeni takového pi'erdrnóh" kk,té jž;o'J li d{)b{~ pojí$.tnéudMosti v místě ohvyklé, \;nfž~mou () cenu
vyu~~ítB!ný(:h ZbY(l<.li, rlejvjtše však č;!wtku Gdpc:vió;;ljici časové ce~ě r:;(ed!ni:~hj Pt,jiĚiHír:i, ~sn&ť)f)Oli o
c;!jn~;zbyakCt 

3" tla!&! qj~drlání
3, L L:et<:rdlem se rozum: BEZP1LOTNl LFTADLO (včMné modeiů ~et.adei 1:; m8ximáhí vzk,tQVQU hmotnosti

vy2;š! než 20 k.g) a nebo BEZf.'>H.. OTNí S'(STÉM

~Lt V době provozu h~tad1a se pojištěni V~:i,ÚlUJ1:: pouze na škodné ud,§kmi:i, krj~rú vzniknou pl" fizení J:ohoto
:,;:!ad1,3 opravn&ným piilJt,~:n: Opr~l\,(něnJ'm pilotem se {oz,wní:
"'J piEot ullť~der:)( v platném Povoleni k letáni letadía bez pilot.a v častí Seznam e\f~d(N~,fiYCh pilot::', jež je

vydáno pro ki:)nk~'étni letadlo Uťadem pro c,vilní !t'tť:Chi, nebo
b} pHoí ;;v{~d\~ný v žádosti, 11,1 ;,~ákladé kt~~ré ,w;biM spr:ávnf(i~:t:,,)j ;~2: úČí~!$mvydáni ~~Qvolefif k: j,H;~nL

3.4, Smhlvni str::-:ny se c.ioho(;iy, :Ži:~ pt0 vznik nároku n::~ P:Jji,,1nó plněni Z;:< škodné ~ld<\k)~"ti vzniklé pf! preV02:U
letadla mw,;i být h:~tk'ld!ů I} přimém (i"h!edu prjOt,~ ve smysh..l ust{~r.(w;;!n; 4 Doplňku X leteckého Pf;:ldpLl;"L2,

.:'>,5. V prípadě pojistr:é ud:iilo~,ti ~;P()Čhf<'lj!C; II kr{lde;i[ v;,:"Jpán!m poskytne poíi~;tild pGJ~f>tí:é plněni odchylnl~ ,:i(Í
Vpp AVN 2014 i~él>i f.:l. f:j. V odst 1 pIsm, (;1~ "l j) pOuze v připadě. Úl byl přť:,dmťh pojist&ní v dobiS vznikupOjistné Ud~lk)1;H uio.!en:

a) uvni~ř budovy S Llzarr;i~i~nými d\!'8r'rni ! IIqaty Ci zevniU' nillliižíté uZ8vi'enyrnl okny i~i cb!šimi dV0mvýrni'/ýpíni1lrni,
b) v [<:\011'& uzavi'enérn ,) uz'Mní"S.0ném molomvérn \fi1;~i<jie.,

3J5. PoJistná částka, lirn:ty pojistného plněni, SP<:f,H:«:aJit, I.l,wrnni pltiitnosi po1isténÍ, pojistná doba, <},,;íi~i výluky
z pojištěni Mchy!né od vrp AVN 20{4 ,i) zPLwob využití letadh::, jsou Llvf:'der':j' 2vlMff ťJ K:<lždého !et!íldlav pfff()lB č. I SiS;~n<:lm oezpik1íních k,t;~ii0L

·3.'?, L.:fl:iÍ Pt';Jist~<Í:h() Pln~nt l~()h(:,dnu!:ť v t~H~ pojtMné SrnkXf~j6 v hO,d~f;:~í S::;:~: (ZP(~) bude v pfíp,".~~§ v,zniK:,
Pc;;!stne tldarost: ,~pl!i<ovan t8~:, ;;:::;:'1 pOJ1st~te~ poskyip(~ pOj:stl1e p:říem I1f:~Jvyse do částky' svou Vy-Si pr'eSnB
(JríryO\i;";;nii'~i F:<";il'i r'r'J·"'tr~0.I"Q 'J!rh""li \'iV<-1,'Ff',pi, V "'*'''''''é '""""ni" '''"'''1<> rí;;:"'I':r"hVé,:h'1 k,LW.-".ti ~~n,,::;: fZ;::')"<"~l". '''>,'-. :... ,., '"''.''' ,"> }. _.\ ''''<''''"'W . ~".,,,_ .",,,.,, r""'vI", .,'>' " .. _ ~~. \ ",>/
stanovenéi'l() (:(i!t>Í<cu nároG:'1í b''lnkou k dEltu \f;wiku PGii~tné iJdi~k1;StL

:H\, {),,!SIJ'lOU .cenou je cena, ki:!!1mtl měla věc bezpn:;i;tft'<lné pf0ď pOJistnou Ud?1kmH; stanóv! $e 2: nGIi$ ceny
ví:1Gi, p~íčem± s,~ pf;hliž:i k0 stupni <>p()tfeben: nebo jíného znehodnůceni Bnebo k zhodn,')Gení věci,
X. flétnu:! dQšlo její Opnií'lí;;l';, mOd,;nni;?':ild fwbo Hn~Tn zp6sab~rn,

3,9, ;bvů1nimi P().ii,~tnými m;b~zp$ami ~k~ rozum: požár; výt;;Ul~h; Ú($r:.if bleSKU; r:<~(,~~: nebo zficeni ~)ilokv;.!néhc~
ietidlm lél\:'S;l jinkho ne;!: ~?:d~;; ~mjjšt0ného, jeho f.:Ó~~lí nebo jBho r:ákl,~du; VíC[1řice, krupobf!íi Set~0uv<:\n)
pÚdy, zrúj~~ní skaf nebo ):€ím!~i, IHVln<.l; pád stn:!f~~Ú, ",to:2,,';n,j ~ jhych pi'edměW (vyjm~ sa~y)t:ltné?~,:J př~Hjtnótu
P(~iiií.ténl); 2emětře~,ť:mi o sfi;;; ati'eSlJ d':lS1:1hujicich n~jméně 6 ,ihipně EMS ~)B; m~"Elz 'lť,zidla, koui',nadzvuková v!n;il,

3, i!J.POVíNNmrn PO,HSTĚNÉHO

a) Vect!~, pov!nn()"ti s~ahQve1'l9Gh Vpp !\VN 20 14 je p~:iii:l;téný povinen mimo jiné dodržovat rml\Jí(íla, .kt~?ra
upr"lVUptl DOPLNEK ):: .. ES!;;ZpHo!ni sy~térny, Předpisu L2 - Prav:ci1a kHfH1! a Dod,"~!ilk: 4 MM Systenly
d<~lk(Jvétw i'i:<:eni iBt;~di;~, N8dp1SU L2. UV;;ld,mé <:jOKu:::enty JSOU d':lHtUj:mé na v/sbu h:H~~cké informační
slu,~by '\f $~kci před!)í,~y, ,::dresa bttí2.i!l;§,:{!f?"'~:;'



Č~ánek m.
Hlášeni škodných události

Vznik š!<odné \;;:láb\;tí je úČBstník 90jíttténí pod;,~ i.lst.anov(':ní § 2196 obi:;;llfWÍ':.éhc z!lkt')niku poviq(:m
oznámit po.!lstitdi na t.d.: 466 Hl{} T17 nebo na httpľfwwv,i.Ci,obpoj.cz nebo na admse:.

6S08 Políšt'ovna, a, s.. čhm h()!din~ll.l 63GB
Odbor !dh::ni:lkého k(}ntaktnlho centra
Masarykovo rl~mĚ:stí ')458
~):~O O;?, Paroubice

po.iišťovad !1iakIM:
MARSH, $.1'.0.
Vff'!<>hf'",d;;ká 28261'1 51
130 DO Pr<iíha:~

Č~ánek rv.
Pojistné

Pojis!':i:;;l ;:; PCjlS:HlK sjednávají. že pojistnť:l za v{;f.iChna pojb:Hěnf sjedn",nil {()t.ltc, pc;jistnou smtcuvou je
pojislnyrn ji~dnoráz()vým.

Placení pojistného za všechna pojištěni t\Íl,,(.jr:an{~ t(>u[o poji::ftnou smlouvou se řídí ná~ío<'h.ljh;lm
oS látkQVi!!~.~!~.h~D.~E~.~~~.!.~: w•••••••••••••••••••••••••••• v __ .. ."••••••...•.......................•..... "" -'1
.... i~2§~!~~x.r:.. ~!.!?.!~~t~.Lflo~;str.ého +........ . ~p!:~!~~. t?ojistnéMo!
!.. ; P.~:g.?:.~.(1..1..~..... . """-- ..__ ..........•• " ....•..•••.. "............................................. 1.21J.29§.i.: . .K~!

Čiármk: V,
Ziwěrečnii ustanoveni

Správce pojistné ?;;rnkH.NY: Ing. Petra Zezulková

Pnjistník pověm pisemnou plnou moci, pi'edano\.1 ~'ojist:h~1i př~~d u;~a\li'enlm této pojistné "rn!nuvy,
por~;ťúV<:lc;!m mak!éřf~ MARSH, s.r.o., VinClhr;!lt:iská 2828/151, 1.3000 Prah<.i 3, IČ: 4530654 ~. výl\(lnern
zprosH;(:;($!{O\!at~~lHM činnosti Y pojjšťO\/hictvÍ t}'kajld $~~ jeho pojistnilho zájmu. Veškeré právn; úkony a jiná
sdělení pojh,tite!e týk,~jíd se pojištěni sl~~dMnéh() touto pojistnou smlouvou a urč\H\ó pojistnrkovi doručí



pDjistite! vždy kromě pojh,tníka také Yy~,e tlvedenérfili p<>j1§,ťov@(;:mu m,1kléi'L Pojistní!>: se Z<l\iý'IZlijťJ
i nf,1!m oval pojistitelé pi,wmn6 0 tom, Žt;; plná :noc jim twékJfř;') výše uvedenému prjlišfo\iacf~Ylu m;'lhléfi z
j,"ky:::hkoHv dťi'v'Jdr:'i zanlklct, ;'il to neldéie do i0 dn(i ode, Gh':l, kdy se p<)jistnik o cl(ivodu zániku plné 1T,;;)(;1tk1ZV~ciěL

'L t;!(~kt.mflic!{á k()~mmjk<ltci:l:

U, \i souladu s \;~t:2I!1ov$nffrú § 562, § SlO '" n~ú;L a § 277:5 ()biSanS~;0ho z;ákN'<iKl.;, lX~f~,titei ;,1 pojistni1\:
výslovné dekf~n.Jjí, že \I~~Sk0r8 pís~~mnó právní íe<ináni týkajicí S$ J)()jiiHéni mohou bý't \;ón;§r:a také~~k,~l<trohkkýrní Pl()$tř~~dky,

'12, Na .žádost ~)t:;jlshika sívrzen<n; POdpisem pojistné srníouvy, Pí.~H~,.tít;~1 a poj!5tnfi< sjednávají, Žf;l í>r<Ívl>i
jedrdnf P(*~~titť:1!e adr\"'~;<>'J<~ná úč.'lstnikúrn .mjišié" i a učinéná ele.ktronickou poštou se PCJI;,,,Ž,Aji za
dotučenó. bez ohledu na to, zda se i> Jl:;ik;h obs;;,hen, nch,;sát Skutei::né 8éznárrd, {)kii!mziki'lm, kdybyl;~ <i()fUČen~:

"l) na e-lYlai!"v,)U ,'ldr{'su IJCBstnih:21 pojiátéf\i uVed{\,iOll v pojistné ~,miouvě,

tj na e,maHc\i.::li.,l adresu :Jť;(;H,tnika půíišt,~ni ~,dť>íenQu prok••zah,'hě pojistlteH kdykoliv v dob~, trvánipoHštěnf.

Cf do d<1!(Wéh,:: prostonl I( inh~mf..~,tové ap1:k;:,d Bf8klrOn.1ckéhc; bankovnktvi (;0SKosícven,;ké obchodní
banky, 6. s" pl'isi:upného !:icastnlk<>vi pojištěni z titulu j{~hti smiuviliho v:úař:u s Ó::Ski)t\!owmskou()bchOdni banKou, i'L s. neho

di do datového pro*tcíl! v ínterrw:tov0 ~plikB(;i poji~;ti!e!e ,Onik~0 kfíentská zóna" pn~tupné úč<~stn!k(jví
pojíšUml f)", ;ntemetové ;;lóE;se pojiMíi(o;e •• WWW.C&o!)poj.cz .. z titu!u uzavf~nr pojistné smlouvy,

2. SP(tchHni uj@dnsnl o formá prúvnlch j~dnáni tyktljicích ~ile j:m,1íšMní:
2.1, V souiadt, s U!'!<i'[)ovenfrn § i .odst 2 "bč,~rH>kéh() zákonlku Pojistítel B. pc.lió9tnik výsíc;,I;né ~;iE,dnév'ilji.

že ůdchyhé .(;(Í Ust,'<nov~mí § 2T!3 (lb<~~nsk0ho ..:ékonHw rnohOlí být zcela všechrm pr<Ívfli jedr.,!mi
týkBjíd lH;; pojištšni, b!:l;~ (::hfedu 1);:1 l.'~\i3intlst íf~ji<:h oblrahú r~ b~~z ohledu rw ,)ri!.vni dú",iedky
$ ptévnirn iednánfrn t;omlísející. ui~!něqfl tlčastniky tmjiště?'1! vecle pfsefJlné 101'1'nv t~1ké v r,\~'Í\j:eré
z q;fi:siedují;ích fOf<:m., t{:1spekhv$ ni§kh:wjm z r),%:sleduJfcfch Zj)(!sáb(:: <.

n) ~;k"ktror:;ekou po:hou formou Vú.stých e»m;"ikvych Zpf,)\; (tzn, <Hnaí!ový<:;h zpráv nevyžMujici~~ho;>atfeni .z:aw(ii::ným e!~kf.f(~nk:kým podphwrn).

" ;iný:::h telefonních čisel p<)jismeh~ {nil<.n!iv např, t~~iefGnnkh (;í~ii.'l pOjiMov,:;cíi)o
,r.prústfedkovat!'hl'. činného pro pojisáteiC) :,:,viú6jnenyGh a určených Po}iStlteíen, }< lei0fom',i
kt1mvnlka<:i G úb"str:íky PQ)!Mi~P! VB věd vzniku, změny 6 ;:,únHw POjíšténí nebo '.1$ véd ,;",tfeni
škodných U(j.!llcsti, za I:JOdtt:inky. že o l:i:J!efr.mnich hovorlJch te<':ili;r.ov;~"ých ProČ:itřť:?dnictví,n
t"'!,t;;hto telefomlich čísel je pr.;iistitelern poiiz(.)vén ZVLiKoV'Í :;;::::\znam, o j6!10Ž pořiz~mi J~: každ;~
osob,. \tok,jici n~ t'ljl) tdefonn! i;isla hlas,')výYn aut()mt.~tem POjistítele !r~řmm0vár;,1 pf;~d
l.ahújt~nfm zazniilm"m,íV{~néh() 1~:;:i~knni!1o hovoru,

c) eiekí(N)íckými pro"tředky Pro&ti\~dnktvim inte:TH:,tové apHk;:~ce "Online !díentsk';!, zóna" (zř!;r.e,ne a
prOvozované p(;jism,~i{:m; a (~Clstupr.é. úi:,,;,tnikovi POJištěni n~ internN;:JV0 adP?se:! p<>jisfitefe
WWWJ;.s:obpcj.ct:) Z •• b0zpečenéh() internetového pfisrupu, k něnH.<z tíc<!i~tniÍ( pcjištěni ()b<i,.i~l! (Id
pojié~WolE' akUv;lH:ni idic (dúk~ taKé jen ,,1nt;:lfnerovÉ ~p!ika()E:'').

DaEd lIjťldnátii·" informace k f(lrrné pr~1V?1k;h jedntmi a oznthneni týkajfcich ;;;t~ 0ojíiMěn1Is<~u uveden,;;
ve všeobecných ~mjiMných podrni~lúích, kh,ré j~;()U soqč:ásti této POjistné &miGuvy,

~~, H~giMrsl'nluv

J,1; SrnhwnJ stra~y této pojistné ~;mbuvy sj$dnié!,i';;;ji, že pCiI;innot't řádné ~~ včas zaslat tuto pojistil;;);';
SrnbUi!li B l~ji (bd,liky ($lek~n:)I'dG~;ý obra?: z,,~xtnvéh(l obs;'I!t\; této &n1!O!.ivy v oievř~~ném a strojovĚ>
6tdném bITn<~tu i.:: rovněž ~;t<l!n{)vená r)';Nd(;~;ta \éto smlouvy) spti,.,jd reg;sttu StWuv k uveřBlnéni



prostř<e>dnlcMrn registnJ smluv (dá!E: jen "re9:str") PQd\e § 5 ;~;~kona 6. 34()!2015 Sb., o zvláMníc:h
podmlnkádl ú,:;innasti n8ktť~rých smluv, uvei\t:ih()\!;~ni téchto smíuv a o refli:&tw smluv (zilkon Ci
m9istru srn!i,.;v), vr:~ znění pozdéjiiii:;h předpisu «bk~ t,lké jen "ZRS"}, inú pojlstník. Př~~dchozj větou
11~m[ dntče1l0 právo p()ii::~títel!", nby tlito poF~,tn()u smk)"vu v negjstru smluv u\f~ř0jr:jl sám.

3.2, Obé dvě ii<mluvní :.'itr.oť1y této PQj;stné S1'(,;o;;vy čE'stně. prohlašují 3 S'J~':::i podpisy. respekti\,.ll;;; pndpisy
svých Qpréivněmich zástupců v'ť'shvně stvrzuji. te souhlw.li s uveřejněním ce!ého obs"ú,u této
pCiji~)tné Smh1\;VY' H vií$C!l if1fQ~m~d v ni obs8á~ných, s vyjímkou ptlp;sHfnýcÍ'r osobních ':id;;ljÚ tfetich
fý:!'.!<:kýc~) osob o(;Hif~nÝGh od POjistítBíe a pojistnika, prcs,tř<~dníctvfrn r~'g.::;;tn; ~,millv dle ZRS. Po)i;11ník
se dále zavazuje, Ž6 př,:?d ;r.~H3iflnim této pojistné smíouvy ~. uveřejnění správci ?{"~lis~nj smluv k
,Nei'ejn?,';ní prostřednictvím registru ~;mfuv zajisti znE;(~~telnění všech připadných {.nwÍ)nk:h lJdaju
ti'(~íich l'y:ó(';kých ,)$ob O(m~~nýd': od P{Jjistit"~b a p\')jistnlka,

3.3. f'>o_F!>lnik ~ pojiS{:t0! ;:;~;' df:l!e ({QhotW, Že ode dne n~b)'U úi::innosti této pojislné smsouvy a jójlch
dodatk(, zvM$jněnim v r~\gís(ru ~m)iuv se účinky ~,iMln;;lných po;i{;t&ni., včetně prév l~ pt.;vinností z nk:h
vyplýV0Jicich, v~~t"mi.Jjí i na obdd)i M oK::!rdíku é,jedn"mého v tMo ~m.iist.n& smk:v.vě _iakc po';;átek
poMtifmi do bud';):,iGf!<t

3.4. Pni:vnt (;prav.:l t';b:,až<~ná v tomto čí,!!n;';U odst 3, pcjh,(f1;§ ;,rn!cuvy (tzn. právH a p,winncmti smh,vn1dl
stm.n této poj!stné smlouvy ~,ouvisejid s j('~Jlm uvd'ejr:ěnírn Pť'(:Jsilednictvim reflístru ~,mluv) se prJí.:2:ij~:;
pouze tehdy, pokud se ni:{ tuto P()ji~;;tnou smlouvu, s ohledem na dmn,lkter Jejich :~mlu\!ni<:t) stran a
H ohledem n<A ob~;,~h této smkH,vy, vztahuje POV!nf\C;,t jejího 1..iV{~(';~jné~\i prostfednicivirn r~~HI8tru
srn\JV dha ZRS.

4, Prúhláš~ní pťlli:s~níl{l~
4.1. Pr<>hlMetlÍ půjl$tnll<a, jo .. ií pojlstn1k f'y:r.klmu osobou: Pr::ihi<1SUji 2. svým podpIsem níže slv,'z"j:,

~:{:l

t~} j~i,,~m byl před uzavi\~nirn pojistné smlouvy, zcela v souíacu B< ,1st<1t:Dvenim či. 13 a či. 14 Nařízeni
Evr{)p~;kého par!/i,ml?,nhl a ~~;ilcly (EU) Č. 20'lGi679 ze dne 27. dubna 2018 o ()chn",.,ě fyzických
osob v ~;o(;vis.!osb se zpm;:;()vi!inlr:: osobnicl! LW",jÚ lil o volném pohybu těchto úd~f;j ,,! o zrušeni
'.:m,ěrniée BS/46/ES {obecně nř..l.ří;~,~nj tJ ochraně osobnlGh ú<iéljú; dá1~l )'.en "GDPR'l pOj!Ht\Í,i:lknn
řádné a d<:)t~lilně (co do vy~wNh:mí ObSi:ihu a výzrwlY:\,! všech jeho j~:H:!not1l\lých '_;Sí"lí!()véni)
~;e:.r.n(~lY:en s !nform;;lcerní o zpracování osobnlch (Jfi>i!jú {tt:v. ínft:JfmaČn;lY: rnemDnéldéni);

,.,\ seznám",',,' •.. "11<"'~f"'''';''''''>'' """""'"·"11d,,,,, .,"" Y\r-'l"~'l't-,J", "'''Ut>'lL, "rkvA <" w,.., •.. >" .. r..rl: ·fY""·I"'K'" "'_')Y,"l"l ,::P"~~,!/H:l!;'lj .••• »!~:~ ~.~ .:A/~ >P'I':·",J:i:d~ :"~"~\",u".,J!. <~,,"dH .(.l." tt •..... t~ •. f,;.H:':': ~.~ ••.•lit-:•• '. t~)< r: t~ ~ ~,a .t;VkIHf"'d3::;\.. t , ~•• ' •..• ~ v;;:..••..•.•... 'V., 
Kk'{;(~ ;U:i pOJistnme pOdq:>&<li<j tuto pOJistnou :"rnbl1vt:;

c) po sl~:<.námeni se s {r\fnnrm;;;nírn mem",rř.lf·w,:,m a přt;d u:t8vfťmfn: pojiztné sm!Guvy mně byl dán
rmprost,) d()~;tat$čn}1 ča:s(>vý prostor pro vlastni ~;ezn8meni se s lnJ":í1mHónim memcr8pd~~m a pro
;tI,)dp()V;rl;~e~)i vii;ech mých pfip;'ldn\kh dotazu k !:)f~)!m<l:~nimu n~emorandu:

d) b~,ru n,a védomí či jsem S(:)~:\;rnén s informací pojí:sútel$ o iOf1'l, Z{1 ~nfGrrrH"Č;n\ menlQ:<ln<)u,y\ je '"
bude zfljeťnGi o pojištěni rl~";p. pc;jistnfkovi H jiném"a účastniku pojištěn! k dispozid na
lnt?,ti!e.h}vých, {>NB[)C),\;ý?l;? :s~ť'~1nKách p()jís~it~!€. na . ,Hlf":~s,: l"~Q$i,9..9.f1\'~.S,?,; nen,o na lJyiád<~n}
pf}j!stni;(a li tf:l r;onkretnl ryz:rcKé: (x:;oby, kle,'" Jn1én6:n P()JI:stltd~~ podepsala tuto P,;);lsbeu smlouvu,
anebo na kterémkoliv obCr'l()(ÍnÍtn mistf P().ilHt<j:{:;!,~.

4.2. Ptohb,~f,l.iji a svým podpi~HNn nfi!:0 stvrzuji. le v ~;O(1!~ít.j(1 s >.ist"mov<:N'llm ') 128 odst. 1 zákorl(" Č.
277i~W09 Sb., o pojišťovnictvi, ve {;.nénfP(}zdéj5kh pf",dp!m\ ud&luji poF~,Hěli scuhlas s pt,skylnut;m
informaci týk;:,jídch Sf.: pojí&téni: '.
" člemlrn Skupiny (;$08. jt\)t;hž é'e.;·cn:r,rn je iJV(~dfJn nt. !nterhť:to\.lÝG~) stránkách

v-/'vvv./,t::;:f.ob,cz/sKupint3 f~

~ ostatnfrn z>Ubí~kt6m podnik<ljidrn v polřšt'OVllÍCtvi <A z;,,,jm()\'!~im sdruženlm ť.:i kcrporaclm t?:ichto
:;;ubj,~kt.ú .

4.:3. Pojistnik u,:,,"vr'lmfm této polil;(J1ó ť,rnbuvy uděluje pojis!:t!::H plnou moc K tc"nu, l~by ve vf"cl:;ch
$ou\{íSt~jicích s poj!štěn~m sjednanf<m touto po)jsincm sn,k>tM:)U "1 ·zejména V pl'ipiadě po.íjť,tné nebG
škt:;(~ťlé ud$iiol>tí. jt:;(inal Jeho jmó"em. Zé,.stupova{ hO a P02800\l<:11 nezbytné infor:n.at:~~ cd orgánů



vef~jné moci nebo třť3HGl1 osob, a ti:) \ff.;,~~né m\;~f.n()~it; n:Jř:Hiení do spi"ú ,~ p()fjzóvá(~i v}'pisú či opis;;z nich.
4.4, Pojil,tníi< p!'(.)h;a~)uj~~, že s,~ dúkladné seznám i: se 2ni'írún pc_iiHtné :mllou'I)' a s pojistnými podmínkami

pojistíte1e. které jsou pé.,diJncu (lOU(.;Ú",ti poj:'51tné srnlouVj', a podpisem pojistné srninuvy ~)ntvr2uie
":Ijich s:;fevzf:'H. Dá!e pf;jistník potvrzuís. Z<S 50 ;>ř'Jd l<~:avřé,nim pojistné smlouvv po(h)bně s;~2_ná:rúl;w vi1;;,nnl vybn);'r~(fn( ust,\nOvefúni pOJistných' podn"1inť,:k zvh~~ť ,uvedenými ,,_; dc:k\Jment\.l ,.!nfÚ!k.t
ptoduk1!J'~, která, by mOhh" být p()v;:lif.(lVána za ustanovení l1N>t$kih!,M)~; Vt" f:;rnvslu .§ 175:1
ohóilnského tákoniku, a souhlasí s r:irni. poJl;.,t~lík také p(f>hh1ii;uJ~~, 'že j~~hQ DtipOv~~(li na pí~;!:;mné
dotazy rJoji;;;tHeíe \f!~ ~;rn\!niu ust~mf.1v(mi § 27BB obč;anského ZáKQnku j8{)'1 pravdivé.

4,5, POJj.sh1i~; 6estně prohi;.;~ul~' a pt.KipL!l~!>r~i 1é1:1::' po}isrné sm!oU\ly poji\SFte!i pravdivě :stvr,,~uji;;, ~::i:! má
objektivně existujki pl;)jistný záj0m na po~;š.téni $jí:~dná\!~ných touto pojistnou smlouvou, nd:j()f [e fH.
h:bí:; st,~n~~ rlf:lp!n6n"l nekt"m§ z nfŽf.)' uvedených s!<.ut8čn()~,ti jeho PoJi::;tny ;::ájetn (k)ld13di<ljíc.i:
a) Mai*,til!K, jMlůŽ se mil po1i:š1tmi tYkat, Je:

~ ve v{a~;tn;ch/f <Si ~)P()~uv'.asfrdchrÉ pwji$~h~k:2~~

" sice Wi: vlastnictví ti'étí osoby, ",í8 pojístnikovi k. nérr:u :~ivě;:jci některé z věcnych práv k cizím
vb::,m1 {např .. vi~cné bi'etneno, zásravni právo, 2~~d:iov~d právo apod.);

•. pojistnikern po p,'zvu užívan na zák!gdé 5rnkiuvy;
" poj!stnikem prsvzaf :20. ::úSelem !.ipln&i1i j"~h() z~,ví:1l~ku;
~ ve· v!af~tn~ctv; či SPQh,f,,~a.~,Hn~ctv; osob bH:tkých pcjk~tnd«)vi:

01 ve vl:::16tnictvi či i,pOluVL,~$tnktvi právnir.;ké osoby, j0jí.t je pf~jistr.ík členem 6; spobčnikem,
6~enern jejího ()f\7i~mu nebe: tím, b:b pr~tvnick()u osobu pod~~tatné Gvjjvi'!\;Je na záid;;ldě dohody
d jhé ~;kutečnf.isti;

~, ve vfastr>ict\ii čí spoll.Nlfilstnichli 6j8P(, ,:;i ~;pok:(;:nikC! p:)jistnlka, be:,nú il~h{l ,írgánú nebo toho,
kd,l r'>oj;sínfk;fl p<)dst atné ovlivf.uje :,;'il z,úJad:ě dorwdy (;; jk1é .~;~\uú~{;nGllti 11l.á)o

" uečm: k z;:kjišt&ni dluh\; p,~F:;;tníkiil net)C) <;!\;i';,;, j';lhoz je: p:)jl~;trdk \/ěi'lte!em.
b) Si.Hfnávanó Pt~ll{lMťli ()dpml'édno~ti

" je t.~cjjšiěnim poji%tnik()Vy ':ldpolfi§dn()sti :<'8. <:jmu:
« je poiii~t€inim odf1()vědn(},;ti za újn,u osob blízkých poji:stnikolf[;

" je pojí§~ěn!m Odp0védncsti za újmu právnické osoby. _i,ojiž ji:) pt,jlstnlk 6!i:!!v:Jm či .!;pGb(:~ťlíh:Jm,
(:É;:;i\iiHn l2jÍho \;t'tjár.u w::bo Hm. kdo právnickou osobu podstatné ovlivňuje na zákk1(íi~: (il)1':<)(1y
ó! jiné :$.l<uti:i<'::n<>~ti;

" JE; pojiMěním odpovédnosti za újrnlj členú ci spok:cnikú pojis{nTka, (;!t:lrJú jeho Ijrf:1,~)1ú n<sbo
fqho, kdo poíislnik8 podstatně ůvli'Ji'\t1Ít' na z;§kiadé dohody Ci jině Hkl.ltt~čnostL

6. Počet stran pojistné smlouvy: 'j O

7. PľHóhy:
1) SeZl'l8m ietade!
2} VFP AW"; 2.014
::$) U:-'llo}:k:a AVhl i>2f::
4} p()I(Dk~ni k !étúr~l ,~, bU(j,,~ d;:)i();?~1m)

8, Po)intrdl smlouva je vylmfoVeni?l VB ~~ (,\{$jrtoph,$ch, pi'í6ernz jedno vyhQtov,~ní obdrží pújbtnik. jed'lo
zpin':Jmocněný makiM a zbyy;;,iíd poii;;,tit(~i.

.~



Proh1~ilillji, ;t~: j:Hlrn jako opráv"ěn~' ~:,;,siupci:i P{)jit,tih~ie pfedbžii návrh pojistr1é srnbu'v'Y <l drm
28.06.20111 pfěVZ< '~l"'qí ') Jeho pi'ijeti, člmž byla smlouva lizalJře:jt'l,

-- ----_-



Pfiío!13 Č. 1: Seznam bez.pllotllich !Eit~)d"l! {nebo také J.l.AV"; k PS Č. 80Ti1S72i6

'7$0 000 SPB: {ZPČ}
část 2.1 pojistné smlouvy. havarlíní pDJiMěni UAV

Pcjistm~ hQdnota:
Pojistná částka:
8~\zp~lotni ieladk'.
ivknch.:1dná

C po právu užIvó n:r~ J.~k!adě srn;o!Jvy
s v!i;l$tn !k;:l(~1

~g1 000 GZK k?1 víastni
~r11 ono C2:f<

ZpllSOb Vy'užíti
(;innosti uvedené v platné!)') PovQlenf k léUJni. aíe toto pojištěn Mkryje lety:
\ircer:6k hašení požáru; nél závodech (lych;ostr:! soutěže 8pod. ; testovací, l.ahrnuHd tústy prot.ntypií 8

nebo keL



Pojišťovna
.I,~··.- -, t~ I~•. ;.P,~A,~():~ .••'!:. ~z<. ~::lxr:~ hOfdn~Ju é:~;GB

"Io!C;':o,}st{

oddi! H, '\::')}.:~.\:} -5(;/
(i.poj"c~~

ODH::I\iA (~k:T , , , , , " "'",'.,
c()eé~n6 prinCipy, jeko rWi;; prévn i'i {):):rínnnsd i.iómln(k/) PC;istÓ!':i; vzni,i,., 7.i1nik fx;ji:;tián~ u/Y?Gn/ \'.:)/:..;I;y 2 Poji;;iénl,,i'1h S{_~O{U· i;.;u(jotnekornunf/('')Vi.:'if.a pod.
~~iľ\VAH;Jf'.H F\;,Jr~\rt~Nf tJ2Tft.DEt.., , <

.!a.i:ú k,(acffe jsou f.KF<:!éna, /8,~y ;i,' mzsi,h pc:/štén; !';%{) lm /i:,k~;' událo;;!! ss m::1Uté;'!Í nevztahuj,;;, 1$/(:9 jsou povinnu:;!'!
'P()/ť?;~t(rnéhGj 2.j:"1Ůsol'; sfDr:Ct.,lť}nt popstt~éh.:.j p!něn/ .'-3 po.:.).

HOJiúT('\i) GDPC\/E::!NG:::r! Z/>, (U!v')() Zf;~)~>()(3U\)CU ;,;neVOZLM L.E'fi\CL/\ , , .
pro pov;Í'ir;ó pc:fiMén! Oé~f./)v'ť;dnos!f 'lG srny:>!;,; Ev.n),G:''!<(:i fUi:ernsi.á !egi:;!'Jli~'y je dD:ei!tá pr:;ívě tato ;'Jé:::!

," ! •• , ••• , •••• , •

[)ihir)m !óta;Jc!m na ?<l;.:0i(~,,"~}\:h k;'I:wJiHCh('révé [o!c' pGFšhhi po;:d:ytLije ;)(;!;:;'lnu [.Jr,') pi'(Ó'~cJ, k(y zpÚSO!~)/ mi k,ti'KJio.~fko<1u <:( j:;u(./()fj pov/nni ji uhradit
cAsr ~, V\'}(.)\D PC\J\r,(i

po/tny Pou;Yi/;3nó tj «c«u těchtq j~;.qfis[nich p':Jr.kn;Ýlek

4.

lVtc VŠi:!oL;(:;cné pc.:ji~;tné POrj:n;r:i<,\i o.o PO!:S(éní í()(BCl'iÍ VPf:; 1\\/1'J 2014 (dé!E) j~~n .,Vf3P J\\iN ;'Q, <t"} ~;ian()'Ji :,:{\kiadní mZG8h
a pC;;;r':r!O:;ii[ \X;;:;8~nih::j DCiF~;t(:nr, ;«(Br);ni !S/)!J p':')j:~'l::d .d i:)c'jistni,\ ;Dkožlo Srr:(:jVni' :c(:'i~n\" PG!,štěný H ;'ča2dá dali,:! Ci;wba, ki(;;'é ,: ",',:,".1,>1'''V2.{1;»:.ne prúvo ťH?bc.: ;.;(Y'/;nnOEt.

~~:~~~j~~~;:l'~)~'J~;~;:~;i:(~;~';:~;;i;)',\~~;~::;i;~)~'~:~\Z~:;~r':r~~;,j20: 4 p:<~j: i r.ť:sLšné'l ust;;nOV8í,[ ;:.;~k{)n;" Č, 89/20 1 ~' Sb" GO{::tl8k) I.úkori;~';, V"l z,
"'Gjiúténi s;i'ldnaná (jíc VF'F i\\iN 20'1 é.. JHOU poj,šl<§nitni ;~k()d')VyiT;j.
VH~) A\/N ~,:G'14 ji,GU ne(.'!"r;ou S()U,':{:'~tí P0.!istné ~;rnlouvy.

I

\l pi':p,",j{), žr~ poji;itnfk u2t'3vřej 'v',:; VL'.:sfni pr<)~lpi~ch nojistno[1 :Hli(iu\iu, k!cn:;u JH sj'?;:jt'i~r:O pqiištóni v;:t<,h\;jiG[ se na po)i:,tns :.l()( ..•."!ZjY3j:;
jako mnz;';GU pNóru \/l!'lii<u pojistné uck~kx,h li t?c'íÍ o"obV, mt:c:~e pC',i:;1nik upič,tnit D;'<~V:) na PGlj~;t:'Kí plné:':!, ix)kJd pr(;}~ú.že
p()\!inn()~rlí dlo lJstb1';()'vcn: § .??'fi?' od,,:, i eb(\l!\~,k.é!':() zák'Flf"l.; (ú)!n,éni3';;;()i,Jh:us POji$\Ór;()f;e:, ~~e prá\!o PH poinlné p1r:,§n:
PD!ié.;tr.:k), :\ieproké20-J; poji~i~nr": s,;Uh;::l~; pc'ii#én~!h() ,»d['3 pfeCIG?;();,i \;štv 1101PQZ;;i0ji (:J{;: konc~" 8!iKlnané ~)cjist:',6 doby, not)() "~»r.r,';''''''
oo skončeni i;(~:)cvé p():;!eciního ,;",jh'li'lí ši~()uné uC!.;''ú)8ti jcjlž ť;'~ti'&ni pr,:;rJlÍ'!.' po l;,:.iynuti pojL<;;!r;ó (je'bY, nabyv,,; P!;~VG na ;X~jstnéPOji~;j~~n>i.

a)
~;ojhn:di nG00 jim pc-v,':i'c,r::i:n ();i;obúm l.:rr:oinJt 'i::tup co n()li~;Wných ()l)j(!ktCr nebo jiného ml(;ts PDjiš't(:ní {J L!!'lež,":,{ r,rr:
:028:::r: pují:3tného ,i;;ih_a, [){J;e ju ,)()vir;:;;n pojhUtei! i'er.X:i ;lm pov&řeny'm ;>;ol)j,,'1 preO!ožit i< I'Mhiérj":uti P:\)!0ktúVGu,
'tO;;fl',ickou, (,ič;{:lin: a il::uu pc)sUte:err: p<>ža(1~;Van()u ;:!()kli?'il"miaG: nutnou k P()';;ClI.2e;lf ~)ojistr~éh(; nz';';',l, ",;možni, rY)"~'Tn,,,,,
s: h)pi:;;\ tétu (h!~I,;,r)Bntdc~~; 7.f:ruvsi' j':l pv\:inen lirr:G;~nit pGjistií0ii P((l;.:kGurnéní {~nn(j:~ti za?L:on( SfOU2:k'ic!-1 k cchmnĚ> rV-'''':'''''''''''r'"!Tta~!:3tku f

()(;,!í<;tit(,ii b,)z ,.::bytG'.5néh~) ix:ii<i2\du pi:lemne ();:T;;jrnit v~'íech:':>, <':rr:én~1 ve SkutElÓl0S;'w,:;h, ni" které by; pi''',:rrpi:ě tá?i3!'l pii ""''''''"."",,",.
bj

r


