
Allianz pojišťovna, a.s. 

Pojistná smlouva č. 400 047 572 / 01 

POJISTITEL Allianz pojišťovna, a. s. 
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 
Česká republiko 
IČO 47115 971 
zapsaná v obchodn'm rejstříku vedenem Městskym soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 1815 

a 

POJISTNÍK EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 

Všeobecné 
pojistné 
podmínky 

Pojistné 
nebezpečí 

POJIŠTĚNÍ 

Územní 
působnost 

Pražská 179 Popkovice, 530 06 Pardubice 
IČO 48154 938 
zopsoná v obchodním reJStříku vedeném KroJským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložko 915 

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

ve vedení právnických osob 

PoJištění se říd1 zákonem č 89/2012 Sb občanský zákoník, ve znění pozděJš1ch předpisů o všeobecnými pojistnými 
podmínkami pro oojišténí odpovědnosti členu orgánu a dalších osob ve vedení právnických osob vydanými s platnosti 
od 1 ledna 2017 (dále jen všeobecné pojistné podmínky) ktere jsou nedílnou součásti této pojistné smlouvy 

Odpovědnost zo finončni škodu zpusobenou v souv1slost1 s výkonem funkce členu argonu právnické osoby nebo Jine 
obdobné funkce 

o) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 
h) 

i) 

Statutární orgán, clen stotutárn1ho orgánu neco dozorčiho orgám, SPOLEČNOSTI, prokuristo nebo NEVYKONNÝ 
ČLEN ORGÁNU nebo osobo která je tím, kdo pomocí svého vlivu právnickou osobu vyznomnym zpúsobem 
ovlivňuJe (v poz10 de-facto řed·tele) nebo osoba v obdobném postaveni pod!e právního řádu příslušného státu· 
Zastupce právnické osoby, ktero Je élenem statutárního orgánu SPOLEČNOSTI (ve smyslu §46 odst 3 zákona c 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech o družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
oředp1su), ale po1,ze pro př,pod výkcnu statutární nebo dozorčí funkce ve SPOLEČNOSTI, 
Osobo vystupujic1 v pozici Shodow Director, podle odst 251 UK Compon1es Act 2006 nebo osoba v obdobnem 
postavení podle právního ;ódu příslušneho státJ, 
Statutární orgán, é en statutárního nebo dozorčího organu, sprovce majetku nebo fondú, člen spróvn1 1ody neb:J 
obdobne funkce ve SPOLEČNOSl I MIMO SKUPINU, který tuto funko vykonává no zóklodě žádosti SPOLEČNOSTI, 
Complionce officer nebo člen výboru pro oudit Jmenovaný SPOLEČNOSTÍ; 
Zoměstnonec SPOLEČNOSTI ve vedoucí nebo kontrolní funkci 
Zaměstnanec, který je účostnikem soudního nebo jiného řízen' společně s osol)ou uvedenou výše, 
Monzeljmonželko, reg,strovoný nebo jinok právně uznaný partner POJIŠTĚNÉHO. kde náhrado Je požodovano 
výlučně z duvodu společného Jmění manželu nebo registrovaných portneru NÁROKY vznesené za PORUŠENÍ 
POVINNOSTÍ, kterého se tyto osoby dopustily přímo, nejsou předmětem tohoto poj1stění, 
Dědic. právní zástupce, zákonný zástupce nebo nástupce POJIŠTĚNÉIIO v přípodé smrt POJIŠl ĚNÉHO. Jeho 
nezpusobilosr: � právním úkonúm nebo úpadku POJIŠTĚNÉHO v dúsledku PORUŠENÍ POVINNOSTI POJIŠTĚNEHO 

POJIŠTĚNÝM není 1nsolvenéní sprovce, likvidátor nebo externí auditor 

PoJ1stné krytí stanovené tímto po;1stěním se vztahuje no uzemi celeho světe, pokud to lokalní práv111 předpisy cJovoluJi 



LIMIT 
POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ 

Dodatečné 
limity 

Sublimity 
pojistného 
plnění 

SPOLUÚČAST 

Allianz pojišťovna, a.s. 

Vznik pojištění: 

01.09.2020 

POJISTNÁ DOBA: 

1 rok 

Konec pojištění: 

01.09.2021 

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

Pojištění se sJednávó no dobu určitou 1 rok 

40.000.000,- Kč 

2.000.000,- Kč 
4.000.000,- Kč 

DODATEČNÝ LIMIT PRO KAŽDÉHO NEVÝKONNÉHO ČLENA ORGÁNU 
DODATEČNÝ LIMIT PRO VŠECHNY NEVÝKONNÉ ČLENY ORGÁNŮ 

Limit pro náklady na psychologickou pomoc 
400.000,- Kč pro jednoho POJIŠTĚNÉHO 

2.000.000,- Kč dohromady pro všechny POJIŠTĚNÉ 

8.000.000,- Kč 
8.000.000,- Kč 
8.000.000,- Kč 
8.000.000,- Kč 
8.000.000,· Kč 

2.000.000,- Kč 

0,- Kč 

0,- Kč 

500.000,- Kč 

O,· Kč 

500.000,- Kč 

500.000,- Kč 

oro ŠETRENI 
pro zmírněni r1z1ka vzniku poJistné události 
pro náklady v neodkladných případech 
pro náklady ne, VLASTNÍ OZNÁMENÍ 
NÁKLADY PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ vynolozené POJIŠTĚNYM v souvislosti s újmou no zdraví nebo 
věcnou škodou 
pro náklady vynaložené v souvislosti s účasti POJIŠTĚNÉHO no soudním jednání 

pro každou popstnou událost v případě NÁROKU proti POJIŠTĚNÉMU uvedenému v článku 3 25 
všeobecných poJistných podmínek pod písmeny a) - i) 
pro každou poJ1stnou udalost v případě NÁROKU uplatněného mimo území USA prot, 
POJIŠTĚNÉMU v souvislosti s PORUŠENÍM PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
pro koždoc1 pojistnou událost v př:padě NÁROKU uplatněného na území USA proti POJIŠTĚNÉMU 
v souv slasti s PORUŠENÍM PRACOVNĚPRÁVNICH PŘEDPISU 
pro každou POJ1stnou událost v případě odškodnění SPOLEČNOSTI mimo úzen,i USA (dle čl 1 2 
všeobecných poj1s:nych podmínek) 
pro každou pojistnou udalost v případě odškodněni SPOLEČNOSl I no území USA (dle čl 1.2 
všeobecných po11stných podmínek) 
pro každou pcJistnou událost v případě NÁROKU V SOUVISLOSTI S PORUŠENÍM POVINNOSTÍ 
PŘI SPRÁVĚ A OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY proti SPOLEČNOSTI (dle čl 14 všeobecnych 
POJJStnýcn podmínek) 

DATUM 
RETROAKTIVITY 01.09. 2015 

DATUM 
KONTINUITY 

PRODLOUŽENÁ 
LHŮTA PRO 
OZNÁMENÍ 
NÁROKŮ 

01. 09.2020 

Délka Pojistné 
24 měsíců zdarma 
36 měsícu prvních 24 rl'ěsíců zdarma a následuJících 12 měsicu za dodatečné pojistné 50 % z Jednorázového poJistného 
48 měsíců prvních 24 měsíců zdarma a následujících 24 měsíců za dodatečné poJistné 80 % z jednorázového pojistného 
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Akvizični 
práh 

Smluvní 
ujednáni 

Smluvní 
ujednání 

Smluvní 
ujednání 

Allianz pojišťovna, a.s. 

60 měsíců prvn1ch 24 měsícu zdarma o nosledujících 36 měsicu za dodotečne poJIstne 100 % z jednorazového poJ1stneho 
72 měsícú prvn1ch 24 mésícu zdarma o nósleduJicich 48 mésicu za dodatečné pojistré 120 % z Jednorázového pojistneho 

20 % z celkových konsol1dovonych aktiv POJISTNÍKA 
(v sou:adu s článkem 2 14 všeobecrých poJistných podm:nek) 

Článek S 9 všeobecnych POJ stnych podm1nek se t1mto vyslovné ruší o nohrazuJe nasleduj'c1m textem 

PoJ1šten1 vzniká v den uvedeny v poJIstne sm louvě Popštén1 se sjednóvo no dobu uréitou Pokud reni pojištěni 

u<:ončeno z Jiných duvodů. zon'k'1e datem konce pojištěni 

Dodoteéně k oddílu 4 všeobecných POJ1stnych podmínek se ..JJedncwa že se toto p0Jištěn1 nevztohuJe na NAROKY 

uplatněné v souvIs1ost1 se vstl,pem společnost, do likvidace nebo v SOLI\ iS!OSII s insolvenčním řízením SPOLEČNOSTI 

Za roven se ujednava, že él 2 12 všeobecných poJ1stných podmínek se neuplatní 

Dodateé:ně k Oddílu 4 všeobecných poJ1stnych podmínek se uJednava následuJíci· 

POJISTITEL neposkytne poJ1stné plnění ze ŠKODY, nebo NAROKU, který vyplyva Je zatažen nebo souv,s, s 

onemocnén1m Lpůsobenym koronovirem (COVID-19) nebo (SARS-COV-2), jeJich variantami nebo mutacerr,1 

Pokud neni uvedeno Jinak nobyvó toto vyluko okamž,tou platnost Ostatní ustanoven vseobecnych pojistnych 

podm"nek a poJistné smlouvy zústovoJi nezměněno 

PORADCI PRO 
KRIZOVOU 
KOMUNIKACI Hill & Knowlton 

www.hillandknowlton.de 

Brunswick Group GmbH 

www brunswickgroup.com 

CNC Aktiengesellschoft 

www. cnc-com m unications. com 

Jednorázové 49.600,- Kč 
pojistné 

Splatnost 
pojistného Výše uvedene roč ni poJI5t"e Je splotnc '1CJP0ZdeJ' do 01. 10. 2020 oproti fo,<tLiie vy�tove'1é společnost RESPECT. o s 

Přiloha Všeobecné poJistné podmínky v::op. 50-05 
Kopie vyplněného dotazníku POJISTNÍKA 

3 



Závěrečná 

prohlášení 

Allianz pojišťovna, a.s. 

Pojistník podpisem potvrzuje že si 1e vědom specifickeho zpusobu SJednání pojištění prostřednictvím no pojistiteli 
nezávislého poradce (poJišťovocí makléř), a prohlošuJe že mu byl obsah poJišténí makléřem vysvětlen, popřípadě že ho 
makleř upozornil no odchylky nab;zeného poJ1štění a Jeho požadavku Podpisem smlouvy pojistník stvrzuje že SJednoné 
pojištění odpovídá jeho potřebom o požodovkum, případně že s tímto poJišténím no základě doporučení poJišťovocího 
makleře souhlasí, ač byl upozorněn na odchylky oproť svým požodovkum 

v dne 

Ing. Han a Digitálně podepsal 

• Ing. Hana 

Smejkalov Šmejkalová 
Datum: 2020.09.1 O 

á 13:20:54 +02'00' 

pojistník 
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V Proze dne 318.2020 

Digitálně podepsal 

 
-

A0005332  
Datum: 2020.08.31 

15:42:55 +02'00' 

pojistitel 




