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Pojistná smlouva č. 400 046 992  

POJISTITEL  Allianz pojišťovna, a. s.  
  Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8  

  Česká republika  

  IČO: 471 15 971  

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1815  

  zastoupená na základě plné moci  

  Mgr. Janou Svatošovou, senior manažerem korporátního pojištění  

  

  

Kateřinou Šusterovou, manažerem metodické podpory   

  

  

a  

POJISTNÍK   Úpravna vody Želivka, a.s.  
  K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10  

  IČO: 264 96 224  

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  v Praze, spisová značka B 7437  

  jednající  

  Mgr. Markem Riederem, předsedou představenstva  

  

  

  

  

Všeobecné  

pojistné   

Ing. Jiřím Rosickým, členem představenstva  

uzavírají následující pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti členů orgánů a dalších osob  

ve vedení právnických osob  

podmínky  

  

Pojistné  

Pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a všeobecnými pojistnými 

podmínkami pro pojištění odpovědnosti členů orgánů a dalších osob ve vedení právnických osob VPP-SO-05 vydanými s 

platností od  1. ledna 2017 (dále jen všeobecné pojistné podmínky), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.    

Ujednává se, že pokud jsou smluvní ujednání v této pojistné smlouvě v rozporu s přiloženými všeobecnými pojistnými 

podmínkami, pak mají tato smluvní ujednání přednost před ustanoveními přiložených všeobecných pojistných podmínek. 

Závaznost dokumentů je v tomto pořadí: 1. pojistná smlouva, 2. všeobecné pojistné podmínky.  

nebezpečí  Odpovědnost za finanční škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu právnické osoby nebo jiné obdobné 

funkce.  

  

  

  

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že ŠKODY nebo NÁROKY související s dotacemi EU, náklady na řízení a právní zastoupení 

v souvislosti se škodami na životním prostředí a  náklady v souvislosti se zásahem Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚHOS), 

jsou zahrnuty v pojistné ochraně sjednané touto pojistnou smlouvou.  

POJIŠTĚNÍ  a) Statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu SPOLEČNOSTI, prokurista nebo NEVÝKONNÝ ČLEN 

ORGÁNU nebo osoba, která je tím, kdo pomocí svého vlivu právnickou osobu významným způsobem ovlivňuje (v pozici 

de-facto ředitele) nebo osoba v obdobném postavení  podle právního řádu příslušného státu;  

  b)  Zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu SPOLEČNOSTI (ve smyslu §46 odst. 3 zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů), ale pouze 

pro případ výkonu statutární nebo dozorčí funkce ve SPOLEČNOSTI;  

  c) Osoba vystupující v pozici Shadow Director, podle odst. 251 UK Companies Act 2006 nebo osoba v obdobném postavení 

podle právního řádu příslušného státu;  

  d)   Statutární orgán, člen statutárního nebo dozorčího orgánu, správce majetku nebo fondů, člen správní rady nebo obdobné 

funkce ve SPOLEČNOSTI MIMO SKUPINU, který tuto funkci vykonává na základě žádosti SPOLEČNOSTI;  

  e)  Compliance officer nebo člen výboru pro audit jmenovaný SPOLEČNOSTÍ;  

  f)  Zaměstnanec SPOLEČNOSTI ve vedoucí nebo kontrolní funkci;  

  g)  Zaměstnanec, který je účastníkem soudního nebo jiného řízení společně s osobou uvedenou výše;  

  h)  Manžel/manželka, registrovaný nebo jinak právně uznaný partner POJIŠTĚNÉHO, kde náhrada je požadována výlučně z 

důvodu společného jmění manželů nebo registrovaných partnerů. NÁROKY vznesené za PORUŠENÍ POVINNOSTÍ, kterého 

se tyto osoby dopustily přímo, nejsou předmětem tohoto pojištění;  
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i)  Dědic, právní zástupce, zákonný zástupce nebo nástupce POJIŠTĚNÉHO v případě smrti POJIŠTĚNÉHO, jeho nezpůsobilosti k 

právním úkonům nebo úpadku POJIŠTĚNÉHO v důsledku PORUŠENÍ POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO.  

  POJIŠTĚNÝM není insolvenční správce, likvidátor nebo externí auditor.  

  

Další  pojištěné  společnosti      Želivská provozní a.s.   
   Praha 10 - Hostivař, K Horkám 16/23, PSČ 102 00  

   IČO: 291 31 804  

   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  v Praze, spisová značka B 19766  

  

Územní působnost  Pojistné krytí stanovené tímto pojištěním se vztahuje na území celého světa, pokud to lokální právní předpisy dovolují.  

  

 
  

   Vznik pojištění:                                                Pojistné období:    Konec pojištění:  

   24.05.2020                                               1 rok     23.05. 2021,   

                                                                                                                                       s automatickou obnovou  

  

 

V souladu s ustanovením článku 5.9 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění vzniká ve výše uvedený den.  

Ujednává se, že pojištění uplynutím POJISTNÉ DOBY nezaniká, ale prodlužuje se za stejných podmínek o další rok, pokud 

POJISTITEL nebo POJISTNÍK nejméně šest týdnů před uplynutím POJISTNÉ DOBY druhé straně nesdělí, že nemá zájem na 

dalším trvání pojištění.   

V případě, že dojde k OZNÁMENÍ dle podmínek tohoto pojištění, může POJISTITEL kdykoli před koncem POJISTNÉ DOBY sdělit 

druhé straně, že pojištění nebude prodlouženo o další rok, bez ohledu na to, zda takové sdělení bylo učiněno šest týdnů před 

uplynutím POJISTNÉ DOBY.   

  

Smluvní  

 

ujednání     Automatická obnova  

     POJISTNÍK nebo POJIŠTĚNÝ je povinen POJISTITELI neprodleně oznámit následující skutečnosti:  

- zvýšení celkových konsolidovaných aktiv POJISTNÍKA nad 5.000.000.000,- Kč  

- zvýšení celkového konsolidovaného obratu POJISTNÍKA nad 5.000.000.000,- Kč  

- uvedení jakýchkoli cenných papírů POJISTNÍKA nebo jeho DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI na veřejný trh  

- jakoukoli uskutečněnou nebo plánovanou fúzi, rozdělení nebo změnu právní formy POJISTNÍKA  

- změnu většinového společníka nebo ovládající osoby POJISTNÍKA  

- změnu hlavního předmětu činnosti POJISTNÍKA  

- negativní vlastní kapitál POJISTNÍKA     

- ztrátu (záporný výsledek hospodaření za účetní období) POJISTNÍKA za poslední účetní období, pokud tato ztráta je v 

absolutní hodnotě vyšší než 10 % vlastního kapitálu společnosti.        

V případě porušení této povinnosti POJISTITEL neposkytne pojistné plnění ze ŠKODY, REGULATORNÍHO ZÁSAHU nebo 

NÁROKU, který vyplývá, je založen nebo souvisí s PORUŠENÍM POVINNOSTI, kterého se POJIŠTĚNÝ dopustil po datu, kdy se 

POJISTNÍK nebo POJIŠTĚNÝ prokazatelně o výše uvedené skutečnosti dozvěděl nebo dozvědět mohl.  

Výše uvedené skutečnosti jsou zároveň považovány za zvýšení pojistného rizika dle § 2790 zákona.   

  

Pouze pro účely tohoto smluvního ujednání se ujednává odchylné znění čl. 5.1 všeobecných pojistných podmínek:  

5.1 Salvátorská klauzule / Oddělitelnost ustanovení  

Při poskytování pojistného krytí kterémukoli POJIŠTĚNÉMU vychází POJISTITEL z údajů poskytnutých POJISTNÍKEM uvedených 

v dotazníku a všech prohlášeních a informací zde uvedených, včetně jeho příloh, z finančních výkazů SPOLEČNOSTI a dalších 

informací, které mu byly poskytnuty nebo které si vyžádal. Tyto informace, které jsou podkladem pojistného krytí, jsou 

včleněny do pojistné smlouvy a tvoří její součást.   
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Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.  

  

  

LIMIT   

POJISTNÉHO  

PLNĚNÍ  100.000.000,- Kč  

  

  

LIMIT   

V SOUVISLOSTI SE  

ZACHRAŇOVACÍMI  

NÁKLADY         ve smyslu § 2819 odst. 1 Občanského zákoníku 25 000,- Kč (resp. 30% limitu pojistného plnění, jde-li o záchranu                              

života či zdraví)  

  

Dodatečné    

limity      15.000.000,- Kč   DODATEČNÝ LIMIT PRO KAŽDÉHO NEVÝKONNÉHO ČLENA ORGÁNŮ  

      30.000.000,- Kč   

  

Sublimity  pojistného  

DODATEČNÝ LIMIT PRO VŠECHNY NEVÝKONNÉ ČLENY ORGÁNŮ  

plnění             100.000.000,- Kč   NÁKLADY v souvislosti s dotacemi EU, max. však do výše sublimitů plnění dle  jednotlivých druhů   

       Nároků a Nákladů  

                         100.000.000,- Kč   NÁKLADY na řízení a právní zastoupení (ve  smyslu Oddílu 3, čl. 3.14 VPP-SO-05)  

                         100.000.000,- Kč   NÁKLADY na řízení a právní zastoupení v souvislostmi se škodami na životním prostředí    

                                                                      (ve smyslu Oddílu 3, čl. 3.14 VPP-SO-05)  

                         100.000.000,- Kč   NÁKLADY v souvislosti se zásahem Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚHOS), max. však do   

      výše sublimitů plnění dle jednotlivých Nároků a Nákladů  

  20.000.000,- Kč   pro ŠETŘENÍ  

  35.000.000,- Kč   pro zmírnění rizika vzniku pojistné události  

  20.000.000,- Kč   pro náklady v neodkladných případech  

  20.000.000,- Kč   pro náklady na VLASTNÍ OZNÁMENÍ  

  20.000.000,- Kč   NÁKLADY PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ vynaložené POJIŠTĚNÝM v souvislosti s újmou na zdraví nebo 

věcnou škodou  

                              5.000.000,- Kč   pro náklady vynaložené v souvislosti s účastí POJIŠTĚNÉHO na soudním jednání (ve smyslu Oddílu   

    čl. 2.11 VPP-SO-05, např. cestovné na soud, náhrada za ztrátu na výdělku pojištěného způsobenou účastí 

na soudním jednání za předpokaldu, že jeho účast byla soudem vyžadována, apod.)  

  

Náklady na psychologickou pomoc  

   1.000.000,- Kč   pro jednoho POJIŠTĚNÉHO  

    5.000.000,- Kč   dohromady pro všechny POJIŠTĚNÉ  

  

  

  

SPOLUÚČAST                   0,- Kč   pro každou pojistnou událost  v případě NÁROKU proti POJIŠTĚNÉMU uvedenému v článku 3.25 všeobecných 

pojistných podmínek  pod písmeny a) – i)  

                    0,- Kč   pro každou pojistnou událost  v případě NÁROKU uplatněného mimo území USA proti  

POJIŠTĚNÉMU v souvislosti s PORUŠENÍM PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ   

     500.000,- Kč  pro každou pojistnou událost v případě NÁROKU uplatněného na území USA proti POJIŠTĚNÉMU   v souvislosti s PORUŠENÍM 

PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ   

     0,- Kč pro každou pojistnou událost v případě odškodnění SPOLEČNOSTI mimo území USA (dle čl. 1.2 všeobecných pojistných podmínek)  

        500.000,- Kč  pro každou pojistnou událost v případě odškodnění SPOLEČNOSTI na území USA (dle čl. 1.2  

všeobecných pojistných podmínek)  

                                500.000,- Kč pro každou pojistnou událost  v případě NÁROKU V SOUVISLOSTI S PORUŠENÍM POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ A 

OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY proti SPOLEČNOSTI (dle čl. 1.4 všeobecných pojistných podmínek)  

  

DATUM  

KONTINUITY  24.05.2013  
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PRODLOUŽENÁ  LHŮTA 

PRO   

OZNÁMENÍ   

NÁROKŮ     

  Délka      Pojistné  

  24 měsíců                              zdarma  

  36 měsíců  prvních 24 měsíců zdarma a následujících 12 měsíců za dodatečné pojistné 50 % z jednorázového pojistného  

  48 měsíců  prvních 24 měsíců zdarma a následujících 24 měsíců za dodatečné pojistné 80 % z jednorázového pojistného  

  60 měsíců   prvních 24 měsíců zdarma a následujících 36 měsíců za dodatečné pojistné 100 % z jednorázového pojistného  

 72 měsíců   prvních 24 měsíců zdarma a následujících 48 měsíců za dodatečné pojistné 120 % z jednorázového pojistného 

Akviziční  20 % z celkových konsolidovaných aktiv POJISTNÍKA práh (v souladu s článkem 2.16 všeobecných pojistných podmínek)  

  

  

PORADCI PRO  

KRIZOVOU  

KOMUNIKACI  

  Hill & Knowlton  

www.hillandknowlton.de Brunswick 

Group GmbH  

www.brunswickgroup.com  
  

CNC Aktiengesellschaft  

www.cnc-communications.com  
  

 

  

Jednorázové  75.300,- Kč  
pojistné  

 

Splatnost   
  

pojistného  Výše uvedené roční pojistné je splatné v českých korunách jedenkrát ročně. Příslušná platba se uskuteční vždy na základě 

daňových dokladů – faktur, a to vždy ke dni 24.5. každého roku. Splatnost faktur se stanovuje na 14 dnů ode dne doručení 

daňového dokladu - faktury pojistníkovi.  

    

  

  

Zvláštní   

Pojistné v sobě zahrnuje veškeré náklady a hotové výdaje spojené s poskytováním pojistné ochrany .  

Výše ročního pojistného představuje cenu maximální, nepřekročitelnou po celou dobu pojištění a pojistitel není oprávněn 

tuto hodnotu navyšovat, s výjimkou, že obecně závazné předpisy zavedou novou daň z pojištění. Zvýšení pojistného je možné 

maximálně o částku odpovídající dani z pojištění, vždy však s účinností od okamžiku účinnosti zavedení takové daně.  

http://www.hillandknowlton.de/
http://www.hillandknowlton.de/
http://www.brunswickgroup.com/
http://www.brunswickgroup.com/
http://www.cnc-communications.com/
http://www.cnc-communications.com/
http://www.cnc-communications.com/
http://www.cnc-communications.com/
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ujednání  

  

Závěrečná   

Pojistník je povnen hradit pojistné jen za dobu trvání pojištění, nespotřebované pojistníkem zapalcené pojistné je pojistitel 
povinen vrátit pojistníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od zániku pojištění.  
Zánik pojištění nemá vliv na povinnost smluvních stran vypořádat si vzájemná práva a povinnosti vzniklé za dobu trvání 
pojištění. Zánik pojištění je tak zejména bez vlivu na právo pojistníka na pojistné plnění a na sjednanou slevu či jinou formu 
bonusu za bezeškodný průběh pojištění.   
Splnění závazku nelze zajistit, tzn. nelze k nim sjednat např. smluvní pokutu, zajišťovací směnku, bankovní záruku atd.  Při 
prodelní pojistníka s plněním peněžitého závazku je pojistník povinen hradit úrok z prodlení stanovený obecně závazným 
právním předpisem.  
Vztah mezi smluvními stranami se řídí právem České republiky.   

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právním 
předpisy České republiky.   
Všechny spory, které vzniknou mezi smluvními stranami z pojistné smlouvy nebo v její souvislost budou rozhodovány obecným 
soudem České republiky,  
Pojistnou smlouvu je možno měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že změnou smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku 

rozumí se rovněž jakákoli změna pojistných a/nebo obchodních podmínek, které tvoří součást nebo přílohu pojistné smlouvy, 

či na něž pojistná smlouva odkazuje. Pro změnu subdodavatele pojistitele postačuje předchozí písemný souhlas pojistníka.  

prohlášení  Pojistitel akceptuje skutečnost, že pojistník pověří správou této pojistné smlouvy a dalšími úkony v souvislosti s pojištěním 

samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře nebo agenta. Za svou činnost bude zprostředkovatel 

odměňován přímo pojišťovnou. Pojistné obsahuje tuto jeho provizi. Pojistník sdělí jméno zprostředkovatele pojistiteli.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Příloha  IPID + VPP (Všeobecné pojistné podmínky VPP-SO-05)  

  Předsmluvní informace  

  

  

  

  

    

  V ………………… dne …………….     

  

  

  

  

  

  

  

  

       ...................................................................                                                                  ..................................................................  

                          pojistník                                                                                                      pojistitel  


