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OLONNADE 

Pojistitel:

A FAIRFAX COMPANY 

Colonnade lnsurance S.A., se sídlem L-2350 Lucemburk, rue Jean Piret 
1, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském Registre de 
Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605, jednající 
prostřednictvím 

Colonnade lnsurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 
1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 
044 85 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl A, vložka 77229. 

Korespondenční adresa: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika 

Zastoupen: Adéla Kryšková, zmocněná pro záležitosti smluvní 

Pojistník

Se sídlem:

Zastoupen:

a

Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 18385, identifikační číslo 607 41 490 

tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice 

Ing. Pavel Javora, jednatel 

Adresa pro doručování: tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice 

Zplnomocněného
makléře:

Se sídlem:

uzavírají prostřednictvím

POMPA.CZ pojištění, financování, investice s.r.o.,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 60694, identifikační číslo 283 14 581 

nám. 3. května 1791, 765 02 Otrokovice 

Pojistnou smlouvu č. 2303 1893 20 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI MANAŽERŮ 

Podpisy vyjadřují strany souhlas s dále uvedenou pojistnou smlouvou, pojistník potvrzuje správnost údajů
uvedených v přiloženém dotazníku a dále potvrzuje, že se seznámil s přiloženými pojistnými podmínkami a že 
s nimi souhlasí. Pojistník prohlašuje, že akceptuje návrh této pojistné smlouvy v plném rozsahu; přijetí nabídky
s dodatky či odchylkami, byť nepodstatnými, se za akceptaci nepovažuje. Za akceptaci se rovněž nepovažuje ústní 
oznámení o přijetí návrhu ani chování ve shodě s nabídkou. 

Pojistník: 

v _____ dne __ . 2020 

Podpis: 

Jméno 
funkce: 

Ing. Pavel Javora
Jednatel

Pojistitel: 

V Praze dne 28. 8. 2020 

& ke-h<z /
/

ťc

cd1a Kryšková
Team ader & Underwriter D&O 

*
OLONNADE 

A fAIRť,\X COMPANY 

Co/on nade lnsurance S.A., organizační složka 
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 

IČ 044 85 297 DIČ CZ683752144 (029) 
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Limit v souvislosti se zachraňovacími 
náklady ve smyslu § 2819 odst. 1 
Občanského zákoníku 

Sublimity pojistného plnění 
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OLONNADE 
A FAIRFAX COMPANY 

25 000,- Kč (resp. 30% limitu pojistného plnění, jde-li o záchranu 
života či zdraví) 

Sublimity pojistného plnění uvedené v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách představují horní hranici 
pojistného plnění, které pojistitel celkově vyplatí za škodu a jakékoli náklady, na které se tento sublimit vztahuje, 
za všechny pojistné události z tohoto pojištění (tj. žádný ze sublimitů není aplikován na jednu a každou pojistnou 
událost). Sublimity pojistného plnění jsou součástí limitu pojistného plnění a nezvyšují jej. 

Náklady na zachování pověsti 

Náklady v souvislosti s extradičním 
řízením 
Nevýkonní členové orgánů 

Majetek a osobní svoboda 

Náklady insolvenčního řízení 

Zmenšení újmy 

Vynaložení nákladů bez souhlasu 
pojistitele 

Spoluúčast pro pojištěné osoby 

I z každé pojistné události 

Spoluúčast společnosti 

I z každé pojistné události 

0,- Kč 

0,- Kč 

Spoluúčast pro cenné papíry 

Do plného limitu pojistného plnění za jednu a všechny pojistné 
události z tohoto pojištění. 
Do plného limitu pojistného plnění za jednu a všechny pojistné 
události z tohoto pojištění. 
Dodatečný limit pro jednoho nevýkonného člena orgánu: 15% 
z celkového limitu pojistného plnění pro každého nevýkonného 
člena orgánu za jednu a za všechny pojistné události z tohoto 
pojištění 
Dodatečný limit pro všechny nevýkonné členy orgánu: 30% 
z celkového limitu pojistného plnění pro všechny nevýkonné členy 
orgánů za jednu a za všechny pojistné události z tohoto pojištění 
Sublimit pro osobní a rodinné výdaje: do plného limitu pojistného 
plnění maximálně však 15 000 000,- Kč za jednu a za všechny 
pojistné události z tohoto pojištění 
1 800 000,- Kč za jednu a za všechny pojistné události z tohoto 
pojištění 
10% z celkového limitu pojistného plnění maximálně však 
35 000 000,- Kč za jednu a za všechny pojistné události z tohoto 
pojištění 
20% z celkového limitu pojistného plnění za jednu a za všechny 
pojistné události z tohoto pojištění 

I z každé pojistné události I 500 000,- Kč 

Spoluúčast pro porušení pracovněprávních předpisů 

j z každé pojistné události I 0,- Kč 

Pojistné 

I Jednorázové pojistné 24 200,- Kč 

Splatnost pojistného Pojistné je splatné na účet pojistitele č. 2550690105/2600 Citibank Europe 
pic, organizacni složka, Bucharova 2641/14, Praha 5, 
158 02, konstantní symbol 3558, ret.Ivar.symbol = číslo pojistné smlouvy, 
v termínu splatnosti do 30. 9. 2020. 

Colonnade lnsurance S.A. organizační složka 
Korespondenční adresa: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 
tel.: +420 234 108 311, fax: +420 234 108 384 
e-maíl: ínfo@colonnade.cz , web: www.colonnade.cz

Pojistná smlouva č. 2303 1893 20 
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POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ 

ODPOVĚDNOSTI MANAŽERŮ 

Vztah pojistitele, pojistníka a pojištěného v souvislosti s timto pojištěním se řidi (1) pojistnou 
smlouvou, (2) smluvními ujednáními k pojistné smlouvě a (3) těmito pojistnými podmínkami. 
Dokumenty (2) a (3) tvoři nedílnou součást pojistné smlouvy. Pojistná smlouva nebo tyto poJistné 
podmínky se rovněž mohou odvolávat na dotazník vyplněný pojistníkem a pojištěným. Věnujte, prosím, 
těmto pojistným podmínkám pozornost, zejména těm ustanovením, která omezují rozsah tohoto pojištěni. 
Tyto pojistné podmínky mají přednost před ustanoveními právních předpisů, od kterých se lze odchýlit. 
v případě rozporu mezi těmito pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou maji přednost příslušná 
ustanovení pojistné smlouvy. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními k pojistné smlouvě 
a těmito pojistnými podmínkami maji přednost příslušná smluvní ujednáni. Pojmy uvedené v těchto 
pojistných podmínkách zvýrazněné tučně, mají význam, který je uveden v článku 5 níže. 

1. POJISTNĚ NEBEZPEČÍ, POJISTNÁ UDÁLOST 

Toto pojištěni se sjednává pro případ právní povinnosti pojištěných osob k náhradě újmy 
v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu nebo v jiném postaveni uvedeném v definici 
pojištěné osoby. V případech uvedených v článku 1.1 (ii) a 1.4 níže nebo v příslušných 
rozšiřujicich ustanoveních se toto pojištěni vztahuje i na právní povinnost společnosti 
k náhradě újmy. Toto pojištění se sjednává jako škodové. 
Pojistnou události je nárok, který byl poprvé proti pojištěnému uplatněn během pojistné
doby nebo jiná událost, ke které došlo během pojistné doby, pokud byly pojistiteli
oznámeny v souladu s pojistnou smlouvou a těmito pojistnými podmínkami a pokud byly 
splněny dalši podmínky pro poskytnuti pojistného plněni podle pojistné smlouvy a těchto 
pojistných podmínek. 
V případě pojistné události poskytne pojistitel pojistné plněni v níže uvedeném rozsahu. 
Pojistitel poskytne pojistné plnění vždy výhradně ve formě finančního plněni. Pojistné plněni 
ve formě naturální restituce se vylučuje.

1.1 Náhrada škod vyplývajících z nároků
Pojistitel poskytne: 
(i) pojištěné osobě nebo za pojištěnou osobu pojistné plnění ve formě náhrady škody

vyplývajici z nároku (včetně případů, kdy je taková škoda hrazena z titulu zákonného
ručení pojištěné osoby věřitelům společnosti podle ustanovení § 159 odstavec
3 občanského zákoníku a § 68 zákona o korporacích a dále v případě uvedeném 
v§ 62 zákona o korporacích, týkající se vydáni prospěchu získaného ze smlouvy 
o výkonu funkce členů orgánů obchodní korporace v souvislosti s insolvenčním 
řízením), avšak pouze v rozsahu, v jakém nebyla taková škoda uhrazena společnosti; 
a

(ii) společnosti pojistné plněni ve formě náhrady škody vyplývaJíci z nároku, kterou 
společnost uhradila za pojištěnou osobu, v případě, že by jinak pojistitel poskytl 
pojistné plnění pojištěné osobě nebo za pojištěnou osobu podle předchozího 
odstavce. 

1.2 Šetřeni 
Pojistitel uhradí pojištěné osobě nebo za pojištěnou osobu náklady na šetřeni. 

1.3 Nevýkonní členové orgánů 
Pojistitel poskytne nevýkonnému členovi orgánu nebo za nevýkonného člena orgánu 
pojistné plněni ve formě náhrady škody, a to v případě, že byl vyčerpán limit pojistného 
plnění, až do výše dodatečného limitu pro jednoho nevýkonného člena orgánu a dále za 
podmínek, že se na takovou škodu nevztahuje jakékoliv jiné pojištění čí nevýkonný člen 
orgánu nemá právo na její náhradu jinou osobou, včetně společnosti. 
Celkové pojistné plnění z pojištění podle tohoto článku za všechny nevýkonné členy orgánu 
je dále omezeno dodatečným limitem pro všechny nevýkonné členy orgánu uvedeným 
v pojistné smlouvě. 

1.4 Nárok související s cennými papíry 
Pojistitel poskytne společnosti nebo za společnost pojistné plnění ve formě náhrady škody 
vyplývající z nároku souvisejícího s cennými papíry vzneseného proti společnosti. 

2. OCHRANA ČLENŮ ORGÁNŮ 

2.1 Majetek a osobní svoboda 
Pojistitel uhradí pojištěné osobě nebo za pojištěnou osobu:
(i) náklady na obranu a náklady v souvislosti s předběžným opatřením v řízeni proti 

majetku a osobní svobodě a v extradičním řízeni; 
(ii) náklady v souvislosti s extradičním řízením, a to až do výše sublimitu uvedeného 

v pojistné smlouvě, za všechny pojistné události podle tohoto rozšiřujiciho
ustanovení; a

(iii) osobní a rodinné výdaje, které pojištěná osoba nemůže hradit v důsledku úředního 
rozhodnutí, za podmínek, že (i) tyto osobní a rodinné výdaje jsou hrazeny na základě 
smlouvy uzavřené přede dnem vydáni, popř. vyhlášeni (podle toho, co nastane dříve)
příslušného úředního rozhodnuti (nikoliv tedy až právní moci); (ii) pojištěná osoba
prokazatelně vyčerpala všechny finanční prostředky nepostižené tímto úředním
rozhodnutím; tyto osobní a rodinné výdaje budou hrazeny pouze za období 
počinajici ode dne nabytí právní moci takového úředního rozhodnutí a končící dnem 
jeho zrušeni, nejpozději však do 12 měsíců ode dne jeho vydáni, vždy však maximálně
do výše sublimilu uvedeného v pojistné smlouvě za všechny pojistné události podle 
toholo rozšiřujiciho ustanoveni.

2.2 Náklady v souvislosti s prověřením požadavku společníka 
Pojistitel uhradí pojištěné osobě nebo za pojištěnou osobu náklady v souvislosti 
s prověřením požadavku společníka. 

2.3 Náklady insolvenčního řízení 
Pojistitel uhradí pojištěné osobě nebo za pojištěnou osobu náklady insolvenčniho řízeni, 
a to až do výše sublimitu uvedeného v pojistné smlouvě, za všechny pojistné události podle 
tohoto rozšiřujiciho ustanoveni. 

2.4 Náklady na zachování pověsti 
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Pojistitel uhradí pojištěné osobě nebo za pojištěnou osobu náklady na zachování 
pověsti, a to až do výše sublimitu uvedeného v pojistné smlouvě, za všechny pojistné 
události podle tohoto rozšiřujiciho ustanoveni. 

2.5 Pokuty a penále 
Pojistitel uhradí pojištěné osobě nebo za pojištěnou osobu pokuty a penále udělené 
pojištěné osobě v souvislosti s nárokem, a to v rozsahu, v jakém je možné tyto pokuty podle 
příslušných právních předpisů pojistit, pokud tyto pokuty a penále nebyly uděleny v důsledku 
úmyslného jednání či opomenutí takové pojištěné osoby. 

2.6 Odpovědnost za daňové nedoplatky 
Pojistitel uhradí i daňové nedoplatky společnosti, které je podle právních předpisů povinna 
za společnost uhradit pojištěná osoba, pokud tyto daňové nedoplatky nevznikly v důsledku 
úmyslného jednání či opomenuti takové pojištěné osoby a společnost svou povinnost tyto 
daně zaplatit v důsledku svého úpadku či existence jakékoli zákonné povinnosti či omezení 
nesplnila. 

2.7 Usmrceni osoby z hrubé nedbalosti (corporate manslaughter) 
Pojistitel uhradí pojištěné osobě či za pojištěnou osobu škodu vzniklou v souvislosti 
s řízením vedeným proti pojištěné osobě pro usmrceni z hrubé nedbalostí (co,porate 

mansfaughter). 
2.8 Zmenšení újmy 

Pojistitel uhradí pojištěné osobě či za pojištěnou osobu náklady na zmenšení újmy, 
náklady na poradce a náklady v souvislosti s předběžným opatřením vynaložené za 
účelem předcházení potenciálnímu nároku v důsledku porušení povinnosti, a to za 
podmínek, že: 
(i) příslušné skutečnosti, na kterých je či může být takový nárok založen, byly pojistiteli 

řádně a včas oznámeny v souladu s článkem 6.1 nebo 6.3 níže; 
(ii) existuje riziko vzneseni nároku na základě takových skutečností v občanském 

soudním řízeni a ke vzneseni nároku vyplývajícího z takových skutečnosti zatím 
nedošlo; 

(iii) jedná se o nárok, na který se vztahuje toto pojištěni, a tento nárok není zjevně 
bezpředmětný; 

(iv) náklady na zmenšení újmy byly v přiměřené výši vynaloženy pojištěnou osobou 
a uhrazeny přímo nebo nepřímo osobě, která může takový nárok vznést za účelem 
minimalizace rizika vzneseni takového nároku(ů) vyplývajícího z konkrétního porušení
povinnosti;

(v) náklady na poradce byly v přiměřené výši vynaloženy pojištěnou osobou za účelem 
vyjednáni výše a provedeni úhrady nákladů na zmenšeni újmy;

(vi) náklady v souvislostí s předběžným opatřením byly v přiměřené výší vynaloženy 
pojištěnou osobou za účelem odvráceni vzneseni nároku(ů) vyplývajícího 
z konkrétního porušeni povinností; a

(vii) pojistné plněni podle tohoto článku bude poskytnuto maximálně do výše pojistného 
plnění, které by bylo poskytnuto, pokud by ke vzneseni nároku došlo.

Poskytnutí pojistného plněni podle tohoto článku za všechny pojistné události a veškeré výše 
uvedené náklady podle tohoto rozšiřujiciho ustanoveni je omezeno sublímitem uvedeným 
v pojistné smlouvě. 
Pojištění podle tohoto článku se nevztahuje na plat, mzdu nebo odměnu jakékoliv pojištěné 
osoby, náhradu za ztrátu času pojištěné osoby nebo jakékoliv mzdové, provozní nebo jiné 
náklady a/nebo výdaje společnosti. 

2.9 Mezinárodní pojistný program 
Pokud se na nárok, který se řidí zahraničním právem, vztahuje vedle tohoto pojištěni 
i jakékoliv mezinárodní pojištěni, které je pro pojištěnou osobu výhodnější než toto 
pojištěni, bude pojistné plněni poskytnuto v rozsahu podle takového mezinárodního 
pojištění, avšak za podmínky, že by ve vztahu k takovému nároku vzniklo pojištěné osobě 
právo na pojistné plněni i z tohoto pojištěni. 
Bez ohledu na výše uvedené však před ustanoveními příslušného mezinárodního pojištěni 
maji vždy přednost příslušná smluvní ujednání specificky dohodnutá k pojistné smlouvě. 

2.10 Poradce pro cizí právo 
Pojistitel uhradí jako náklady na obranu také přiměřené náklady účelně vynaložené 
pojištěnou osobou na právní poradce působící v jurisdikci země sídla nebo trvalého bydliště 
pojištěné osoby v souvislosti s interpretaci a aplikaci cizího práva ve vztahu k nároku 
souvisejícímu s cennými papíry vznesenému podle takového cizího práva. 

3. ROZŠIŘUJÍCÍ USTANOVENÍ 

3.1 Nová dceřiná společnost
Toto pojištěni se vztahuje i na každou společnost, která se stane dceřinou společnosti
v průběhu pojistné doby, za podmínky, že tato společnost: 

a) nemá své cenné papíry obchodovatelné na jakémkoliv trhu nebo burze ve Spojených státech 
amerických, na jejich územích nebo územích pod jejich správou; nebo 

b) jejíž celková aktiva se rovnají nebo nepřevyšuji 25 % konsolidovaných celkových aktiv 
pojistníka ke dni počátku tohoto pojištěni. 
Na společnost, která má své cenné papíry obchodovatelné na jakémkoliv trhu nebo burze ve
Spojených státech amerických, na jejich územích nebo územích pod jejich správou nebo jejíž
celková aktiva převyšují 25 % konsolidovaných celkových aktiv pojistníka ke dni počátku 
tohoto pojištění, se toto pojištění vztahuje pouze po dobu 60 dnů ode dne, kdy se tato 
společnost stala dceřinou společností, avšak pouze v případě, že pojistník poskytne 
pojistiteli v písemné formě o této společnosti v průběhu pojistné doby relevantní údaje. Na 
žádost pojistníka může být trvání pojištěni podle tohoto rozšiřujícího ustanovení prodlouženo, 
pokud pojistník poskytne v uvedené 60 denní lhůtě pojistiteli informace dostatečné 
k posouzeni příslušného rizika souvisejícího s pojištěním této společnosti a pojistník akcep
tuje změny pojistné smlouvy navržené pojistitelem a uhradí dodatečné pojistné. 

STRANA 1 

NDO 01-0512019 





Počet členů: 

Společníci: 

Společník: 

Podíl: 

Základní kapitál: 

Ostatní skutečnosti: 

Kpt. Nálepky 1205, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 
Den vzniku členství: 1. května 2020 
5 

město Otrokovice, IČ: 002 84 301 
nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 

Vklad: 90 100 000,- Kč 
Splaceno: 100% 
Obchodní podíl: 100 % 

90 100 000,- Kč 

Počet členů statutárního orgánu: 1 

oddíl C, vložka 18385 

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 

ůdaje platné ke dni: 28. srpna 2020 03:36 2/2 




