
Pojišťovna VZP, a.s.

(dále jen „pojistitel“)

a

uzavírají pojistnou smlouvu ě. 1200179134
o pojištění majetku:

• škodové živelní pojištění
• škodové pojištění pro případ odcizení a vandalismu

• škodové pojištění strojů

kterou zastupuje
Ing. Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva 

Pavel Ptáčník, člen představenstva

Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO: 27116913 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9100

____ ______ _______ ______ _____JMHMPXPH19Q3W
POJ/21/06/007202/2021 ~

Stavba č. 42932 P+R Černý Most III.

které zastupuje 
Ing. Petr Kalina, MBA 

ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat Pojistníka: Ing. Petr Kalina, MBA 
(dále jen „pojistník“)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2, Praha I, Staré město, 110 00 

IČ 00064581
Právnická osoba zapsaná v ekonomickém rejstříku vedeném ČSÚ v ARIiS

> pro objekt novostavby parkovacího domu v Praze 20 - Černém Mostě, při ulici Chlumecká
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1. ÚV ODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

1.2. Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy:

Pojistné podmínky a doložky - plný název

VPP PODN

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištěni majetku DPP MAJ P 1/18 DPP MAJ

ZPP ZAB

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů ZPP STR P 1/18 ZPP STR

této smlouvy jc

1.3. Ujednává se, že pojistník je zároveň pojištěným

1.4. Oprávněná osoba z této smlouvy je definovaná v bodě 1.3., není-li dále uvedeno jinak.

1.5.

1.6. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.

Pojistné 
podmínky - 

zkrácený název
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPP PODN 
P 1/18

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištěni majetku - způsoby zabezpečení 
pojištěných věcí ZPP ZAB P 1/18

Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem 
přijímá.

Místo pojištění:
1. Parcely č. 4485/9; 4485/113; 4485/112; 4485/115; 4485/114; 4485/2; 4485/20; 4485/21; 4487; 4488/1; 

4485/70, k.ú. Horní Počernice, Praha 20, 193 00

Ujednává se, že v případě rozporu individuálních ujednáni uvedených v této pojistné smlouvě 
a pojistných podmínek výše citovaných platí jako první individuální ujednáni dle této pojistné smlouvy.

Pojištěni sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu 1.2 této 
pojistné smlouvy a doložkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a dále smluvními ujednáními.
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2. ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ

2.1. Předmět pojištění, pojistné částky

Předmět pojištění

Soubor vlastních a cizích budov a staveb1. 500 000 000,-

SPECIFIKACE POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ

1. 3 000,- bez limitu

1, 3 000,- 20 000 000,-

1. 3 000,- 50 000 000,-

I. 100 000 000,-

1. Atmosferické srážky (čl. 2, bod, 3. pism. d) DPP MAJ) 5 000,- 300 000,-

1. 5 000,- 2 000 000,-

1. Poškození fasády 1 000,- 200 000,-

Pol. 
čís.

ROČNÍ 
LIMIT 

POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ v Kč

3 000
Náraz dopravního 
prostředku - 10% 

min. 50 000

SPOLUÚČAST v 
Kč

Pojistná částka v 
Kč

Pol. 
č.

a dalšími ujednáními uvedenými pro totoPojištění živelní se řídí pojistnými podmínkami VPP PODN, DPP MAJ 
pojištění v pojistné smlouvě.

Nepřímý úder blesku (zkrat, přepětí) (Čl. 2, bod 3, písm. a)
DPP MAJ)

Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části 
nebo nákladu (čl. 2, bod 1 DPP MAJ)_________

Povodeň nebo záplava (čl. 2, bod 2, písm. a) DPP MAJ) 
Kapalina unikající z vodovodního zařízení (čl. 2, bod 2, 
písm. c) DPP MAJ)
Zpětné vystoupeni vody z kanalizace (DM003)

Vichřic^ nebo krupobití (čl. 2, bod/ písm. b) DPP MAJ) 
Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin (Čl. 2, bod 2, pism. 
d) DPP MAJ)
Sesouvání nebo zřícení lavin (čl. 2, bod 2, písm e) DPP 
MAJ)
Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů (čl. 2, bod 2, 
pism. h) DPP MAJ),
Tíha sněhu nebo námrazy (čl. 2, bod 2, písm. f) DPP MAJ) 
Zemětřesení (čl. 2, bod 2, písm. g) DPP MAJ)
Náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu (čl. 2, bod 
2, písm. i) DPP MAJ);
Aerodynamický třesk (čl. 2, bod 2, pism. j DPP MAJ);
Kouř(čl. 2, bod 2, písm. k) DPP MAJ)

2.2. Pojistná nebezpečí, spoluúčasti a limity pojistného plnění
nn\^edínČl .^^ní /bodu 2.1. této pojistné smlouvy, se sjednává pojištěni pro případ jeho
poškozeni, zmčení nebo ztráty případné pro vznik pojištěných nákladů, níže uvedenými pojistnými nebezpečími. 
Zaroxen jsou pro jednotlivé položky (pol. č. 1 - 5) a pojistná nebezpečí sjednány níže uvedené spoluúčasti.
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2.3. Zvláštní ujednání

2.3.4.
Pojištěni sc vztahuje také na Škody způsobené projevy „nepřímého působeni blesku", jako je přepěťová vlna, zkrat 
a indukce, dále na škody způsobené spínáním v napájecích sítích, při výboji statické elektřiny nebo kolísáním 
napětí v elektrické šiti.
Toto ujednání sc sjednává s ročním limitem pojistného plnění 2 000 000,- Kč a spoluúčastí 5 000,- Kč.

2.3.2.
DM003 Zpětné vystoupení vody z kanalizace
Ujednává se. že se pojištěni poškození nebo zničení pojištěných věcí pojistným nebezpečím ..Povodeň nebo 
záplava“ dle DPP MAJ vztahuje také na škody způsobené zpětným vystoupením vody z kanalizace.

2.3.5.
Pojištěni se vztahuje také na škody způsobené atmosférickými srážkami včetně kapaliny z tajícího ledu nebo sněhu, 
které vniknou do budov a staveb a poškodí nebo zničí pojištěný majetek.
Pojištění se vztahuje také na škody způsobené v důsledku rozpínavosti ledu. Pojistitel poskytne pojistné plnění i v 
případě, že svod dešťové vody nestačí odebírat atmosférické srážky.
Nárok na pojistné plněni však nevzniká, jestliže pojištěná věc byla poškozena nebo zničena působením hub a plísní 
nebo neuzavřenými vnějšími stavebními otvory (např. okna, dveře). Nárok na pojistné plnění dále nevzniká, pokud 
vnější plášť nebo zastřešení pojištěné budovy jeví známky poruchy, poškozeni nebo zhoršeni své funkčnosti.
Toto ujednání se sjednává s ročním limitem pojistného plnění 300 000,- Kč a spoluúčastí 5 000,- Kč.

2.3.1.
Odchylně od čl. 8, bod 1 písm. a) DPP MAJ se ujednává, že se pojištěni vztahuje i na škody vzniklé v důsledku 
povodně, při které bylo v místě pojištění dosaženo alespoň 201etého maximálního průtoku, tj. průtoku, který je 
dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za dvacet let (tzv. 201etá voda). Pro škody vzniklé menši než 20letou 
vodou, se sjednává limit plnění ve výši 500 000,- Kč.

233.
V rámci pojištění budov a staveb jsou pojištěny také Škody na veškerém příslušenství budov, stavebních 
součástech, technologiích souvisejících s provozem budov a všech souvisejících stavbách.
Např.

oplocení
- zpevněné plochy, opěrné zdi, terénní úpravy, nakládací rampy, venkovní schodiště
- inženýrské sítě a kanalizace (rozvody elektrických sítí, optické kabely, odpadni potrubí, vodovodní potrubí, 

rozvody plynu apod.), včetně inženýrských sítí a kanalizace umístěných mimo budovy
výměníkové stanice, trafostanice, regulační stanice plynu, rozvodové skříně

- jeřábové dráhy, kolejové dráhy, dopravní pásy a jiné dopravní cesty' v areálu 
billboardy (i pokud nejsou připevněny na budově), reklamní stavby
výtahy a jejich pohonné systémy, včetně strojních součástí a vybavení kabin výtahů 

a další.
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2.3.9,

”p““
Toto ujednání se sjednává S ročním limitem pojistného plnění 200 000,- Kč a spoluúčastí 1 000,- Kč.

2.3.10.
Pojištěni pro případ škod způsobených sesuvem půdy, zřícením skal nebo zemin se vztahuje i na škody způsobené 
klesáním zemského povrchu do centra Země v důsledku přírodních sil (např. promrzáním, usycháním, 
podmáčením) nebo v důsledků lidské činnosti (např. průmyslovým nebo stavebním provozem, otřesy způsobenými 
dopravou). Pro toto ujednaní se sjednává limit 1 000 000 Kč a spoluúčastí 5 000 Kč

2.3.8.
Pojištěni pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci „pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů“ se 
vztahuje i na součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc.

Čísle pojistné smlouvy 1200179134

2.3.7.
Jedna pojistná událost -72 hodin - v případě, že dojde v průběhu trvání pojistné smlouvy k pojistné události 
způsobené následkem živelních nebezpečí „vichřice, krupobití, záplavy, povodně, zemětřesení, působeni tíhy 
sněhu , budou za jednu pojistnou událost považovány všechny škodní události, resp. série škodních událostí 
vznikle v důsledku jedné příčiny během 72 hodin. Za počátek časové lhůty 72 hodin je považován okamžik, kdy 
došlo k prvnímu poškozeni pojištěného majetku ve smyslu sjednaného pojištění. V tomto připadá se od celkového 
poj.siného plném odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšši z těchto spoluúčastí, pokud není nrc klienta 
výhodnější odečteni spoluúčastí z jednotlivých předmětných pojištění, jichž se pojistná událost tvká

2.3.11.
Požárem se odchylně od pojistných podmínek rozumí oheň, ktciý vznikl mimo určené ohniště nebo který určené 
ohniště opustil, a který se vlastni silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen.
Průvodními jevy požáru sc rozumí teplo a zplodiny hoření (zejm. kouř a popel), vznikající při požáru.
Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je i poškozeni nebo zničení pojištěného majetku 
působením hasební látky použité při zasahu proti požáru nebo poškozeni či zničení stavebních součástí při 
zdolávám požáru nebo při odstraňování jeho následků.
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3. ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ A VANDALISMU

3.1. Předmět pojištění, pojistné částky

PředmČt pojištění

Soubor vlastních a cizích budov a staveb1. 1 000 000.-

Pol. č. SPECIFIKACE POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ

1. Krádež vloupáním nebo loupeží (čl. 2, bod 3, písm. e) a f) DPP MAJ) 1 000,-

3.3. Předmět pojištění, pojistné částky

1 1 000 000,-

Pol. č. SPECIFIKACE POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ

1, Vandalismus (čl. 2, bod 3, písm. b DPP MAJ)

Škody způsobené sprejery (např. nástřik barev, chemikálií apod.) (DM004A)1.

Předmět pojištění

Soubor vlastních a cizích budov a staveb

Pol. 
čís.

SPOLUÚČAST v
Kč

Limit plnění 
vKč

SPOLUÚČAST
____ v Kč

10% min. 
50 000,- 
10% min.
50 000,-

Limit plněni v 
Kč

Pol. 
čís.

3.2. Pojistná nebezpečí, spoluúčasti a limity' pojistného plnění
Pro předmět pojištěni specifikovaný v bodu 3.1. této pojistné smlouvy, se sjednává pojištění pro případ jeho 
poškozeni nebo zničeni, případně pro vznik pojištěných nákladů, níže uvedenými pojistnými nebezpečími. Zároveň 
jsou pro jednotlivé položky (pol. č. I ) a pojistná nebezpečí sjednány níže uvedené spoluúčasti.

3.4. Pojistná nebezpečí, spoluúčasti a limity pojistného plnění
Pro předmět pojištěni specifikovaný v bodu 3.3. této pojistné smlouvy, se sjednává pojištěni pro případ jeho 
poškozeni nebo zničení, případně pro vznik pojištěných nákladů, níže uvedenými pojistnými nebezpečími. Zároveň 
jsou pro jednotlivé položky (pol. č.l) a pojistná nebezpečí sjednány níže uvedené spoluúčastí.

Pojištění pro případ odcizeni věci krádeží vloupáním nebo loupeži se řídí pojistnými podmínkami VPP PODN. 
DPP MAJ. ZPP ZAB a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě.
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3.5. Zvláštní ujednání k pojištění pro případ vandalismu

5. ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ STROJŮ

5.1. Předmět pojištění, pojistné částky

Předmět pojištění

1. 1 000 000,

SPECIFIKACE POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ

1 5 000 Kč

53. Zvláštní ujednání

Pol.
Čís.

Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškozeni nebo zničení jakoukoliv 
nahodilou události, která nastane nečekáni a náhle a není dále vyloučena (čl. 2, 
odst. I ZPP STR).

SPOLUÚČAST v 
Kř

Limit plnění v 
Kč

53.1.
Pojištění sc vztahuje i na stroje, jejichž stáří přesáhlo v dobč vzniku škody 5 let.

3.5.2.
Pojištění vandalismu sc vztahuje i na případy, kdy pachatel činu nebyl zjištěn.

Pol. 
č.

Soubor vlastních strojů k užívání budov (výtahy, pojezdová zařízeni, vjezdová vrata 
a jiné)

Pojištění strojů se řídí pojistnými podmínkami VPP PODN, ZPP STR a dalšími ujednáními uvedenými pro toto 
pojištění v pojistné smlouvě.

5.2. Pojistná nebezpečí a spoluúčasti
Pro předmět pojištění specifikovaný v bodu 5.1. této pojistné smlouvy, se sjednává pojištění pro případ jeho 
poškozeni nebo zničeni, případně pro vznik pojištěných nákladů, níže uvedenými pojistnými nebezpečími. Zároveň 
jsou pro jednotlivé položky (pol. č. 1) a pojistná nebezpečí sjednány níže uvedené spoluúčasti.

Pojištění se sjednává s ročním sublimitem ve výši 500 000 Kč v rámci limitu pojistného plnění pro pojistné 
nebezpečí Vandalismus a spoluúčastí ve výši 10% min. 50 000 Kč.

3.5.1. DM004A-Vandalismus
Ujednává se, že se odchylně od čl. 8 pism. g) DPP MAJ pojištění vztahuje též na poškozeni či zničení předmětu 
pojištění úmyslným poškozením či úmyslným zničením pojištěné věci (vandalismus) v podobě nástřiku barev a 
chemikálií (graffiti), rytím nebo polepem pojištěné věci.
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6. ZVLÁŠTNJÍ UJEDNÁNÍ

6.6.
Pojistitel neuplatní podpojištění, dojde-li v dobé trvání pojištění ke zvýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo 
souboru věci v důsledku inflace, či jinému navýšení majetku na místech pojištění o méně než I5 %.

6.7. Bonifikace
Pojistitel na základě písemné žádosti pojistnika, ke které dojde maximálně do 6-ti měsíců od výročního dne 
smlouvy za předchozí období, provede vyhodnocení škodného průběhu pojistné smlouvy za hodnocené období, 
kterým je jeden pojistný rok. Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy nižší než procento smluvně 
stanovené, přizná pojistitel bonifikaci následovně:

6.3.
Jestliže škoda spojená s povinností poskytnout pojistné plnění přesáhne Částku 100 000,- Kč, ujednává se tímto, že 
pojistitel uhradí náklady znaleckého řízení na zjištění rozsahu škody, které by byl jinak nes) pojištěný.

6.4.
Za náklady vynaložené na znovupořízení pojišťovaného majetku se považuji i vicenáklady vynaložené na obnovu 
nepoškozených pojištěných věcí, které je nutné vyměnit z estetického důvodu. Podmínkou je, že poškozený 
pojištěný majetek již není možné obnovit ve stejném designu a pojištěný prokáže, že tyto náklady skutečně 
vynaložil. Toto ujednání se sjednává s limitem pojistného plněni 300 000 KČ a spoluúčastí 5 000 Kč

6.5.
Pokud je pojištění sjednáno na novou cenu, pak sc ujednává, že ke dni sjednáni pojištěni odpovídají pojistné částky 
novým cenám. Ujednává se, že pojistitel bude akceptovat tyto částky jako nové ceny po celou dobu platnosti 
pojištění a nebude uplatňovat podpojištění. Pro účely této pojistné smlouvy se novou cenou rozumí hodnota, za 
kterou lze v daném místě a v daném čase pořídit věc stejnou nebo srovnatelnou, stejného druhu a účelu. Zohledněni 
opotřebení nebo jiného znehodnoceni v případě pojistného plnčni sc nepřipouští'. Toto ujednáni se uplatní až do 
výše opotřebení 75 % dle platné metodiky pojistitele.

Výše škodního průběhu v průběhu jednoho pojistného období 
0-5,00 %
5,00-10,00%
10,00-15,00%

Bonifikace
15%
10%
5%

6.1.
Pojištění se vztahuje i na zvýšené náklady na opravy budov zvláštní kulturní a historické hodnoty, náklady na 
opravu uměleckořemeslných stavebních součástí (např. štuková výzdoba, nástěnné malby, fresky, plastiky, kování, 
mřiže apod.) a na opravy uměleckých děl pevně spojených s budovami (např. soch).
Pojištění se vztahuje i na související demontáž a remontáž ostatních nepoškozených pojištěných věcí. Toto 
ujednání se sjednává s limitem plnčni 10 000 000 Kč a spoluúčastí 5 000 Kč

6.2.
Za náklady vynaložené na znovupořízení pojišťovaného majetku téhož druhu a účelu, kvality a parametrů se 
považuji i náklady, kleré je pojistník. pojištěný nebo vlastník věci povinen vynaložit na znovupořízení věci z 
důvodu změny legislativy, obecně závazných předpisů a norem, tak aby mohl věc využívat k původním účelům. 
Toto ujednáni se sjednává s limitem pojistného plnění 300 000 Kč a spoluúčastí 5 000 Kč
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7. ÚČINNOST POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává na dobu určitou od 1.12.2021 00,00 hodin do 30.11.2022 24,00 hodin.

8. VÝŠE POJISTNÉHO

Název pojištění

Škodové pojištění živelní 185 000,-

Škodové pojištěni pro případ odcizení a vandalismu 13 800,-

Škodové pojištění strojů 16 000,-

214 800,-

214 800.-

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4 splátkách, a to vždy 1,12. 1.3, 1.6 a 1.9 .

10. HLÁŠENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI

Oznámení škodné události je možné podat:

Celkem za 1 pojistný rok

Celkem za celou dobu pojištěni

Škodným průběhem se rozumí vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době 
poskytnutí bonifikace nevyplacené) a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou 
vztahovány k pojistnému období v délce jednoho roku.
Pro výpočet škodného průběhu se do vyplaceného pojistného plnění započítávají přijaté regresy.

Pojistník a pojistitel se dohodli, že pojištění dle této pojistné smlouvy- uplynutím pojistné doby nezaniká a 
pojištění/pojistná doba se prodlužuje vždy o jeden pojistný rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně pět měsíců 
před uplynutím pojistné doby druhé straně písemnou formou nesdělí, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. 
Pojistné období se sjednává v délce 12 měsíců.

telefonicky na čísle
• onlinc na stránkách https://wvvw.pvzp.cz/cs/rcscni-skod/reseni-skod-u-pojistem-podnikalclu/ 
nebo prostřednictvím vyplněného formuláře Oznámení škodné události

Roční pojistné 
vKř

9.1.
Celkové roční pojistné stanovené v bodu 8 této pojistné smlouvy činí 214 800,- KČ.

9.3.
Pojistné bude placeno v české měně (v korunách českých) prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele 
č. HHHH pod variabilním symbolem (číslo pojistné smlouvy).

9.2,
Pojistné je sjednáno jako běžné a bude prováděno ročně ve 
příslušného kalendářního roku.

https://wvvw.pvzp.cz/cs/rcscni-skod/reseni-skod-u-pojistem-podnikalclu/
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11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

112.
Pojistná smlouva je uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") 
v platném znéní.

11.4.
Pojistník prohlašuje, že úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění 
uvedené v dotaznících k pojištění, a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu 
pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích.

11.5.
Pojistník bere na vědomí, že dle právních předpisů upravujících pojišťovnictví pojistitel zpracovává osobní údaje 
včetně rodných čísel a takové zpracování osobních údajů 
povinnosti pojistitele jako správce osobních údajů. Bližší informace 
www.pvzp.cz.

11.7.
Pojistník prohlašuje na svou čest, že výše uvedená prohlášení a souhlasy pojištěného je oprávněn činit na základě 
souhlasu pojištěného.

Číslo pojistně smlouvy: 120017913A 1

• na každém prodejním místě Pojišťovny VZP, a.s.
• zasláním doporučeně na adresu sídla Pojišťovny VZP, a.s., odbor likvidace pojistných událostí
• zasláním naskenovaného formuláře na adresu oz.nameni.udalosti(a>Dvzp.cz.
Formulář Oznámení škodné události lze stáhnout na adrese httns://www.DVZP.cz/cs/reseni-skod/ nebo jej lze získat 
na každém prodejním místě Pojišťovny VZP, a.s.

se považuje za zpracování nezbytné pro dodržení právní 
o zpracování osobních údajů naleznete na

11.3.
Pojistník prohlašuje, že se jako zájemce o pojištění před uzavřením pojistné smlouvy (dále jen „smlouva“) seznámil 
s informacemi o pojistiteli a o závazku v souladu s § 2760 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále 
potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy podrobně seznámil s jejím obsahem včetně pojistných podmínek a všech 
dalších jejích součástí a že všemu rozuměl. S obsahem smlouvy souhlasí a potvrzuje pravdivost a úplnost údajů ve 
smlouvě uvedených. Není-li osoba pojistníka a pojištěného totožná, prohlašuje, že pojištěného podrobně seznámil s 
obsahem smlouvy včetně všech jejich součástí, žc pojištěný všemu rozuměl a vyjádřil svůj souhlas s obsahem 
smlouvy a že pojištěného vždy seznámí i se všemi případnými změnami smlouvy. Dále prohlašuje, že k datu 
uzavření smlouvy nenastala u pojištěného žádná událost, která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Pojistník pověřuje výhradně pojišťovací makléřskou společnost sc sídlem ®JE«??ES|iKZ5|
jen "makléř"), vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Veškerý 

styk, který' se bude týkat těchto pojistných smluv, včetně hlášení pojistných událostí, bude prováděn výhradně 
prostřednictvím makléře.

11.6.
Pojistník tedy, v případě, žc jc subjektem údajů dle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů 
(zjednodušeně řečeno, jc fyzickou osobou) poskytuje osobní údaje svoje nebo osob pojištěných, neboť jejich 
zpracováni jc nezbytné jednak pro plněni zákonných povinnosti pojistitele vyplývajících zejména z právních 
předpisů upravujících pojišťovnictví a občanského zákoníku, dále pro splněni této smlouvy, jakož i z důvodu, že 
jejich zpracováni je nezbytné pro účely oprávněných zájmů pojistitele.

11.8.
Pro účely této pojistné smlouvy a jejího pojištění se nepoužije ustanovení článku 19 Všeobecných pojistných 
podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti VPP PODN.

http://www.pvzp.cz
Dvzp.cz
httns://www.DVZP.cz/cs/reseni-skod/
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7 stejnopisech, z nichž pět obdrží pojistník, jeden

11.13.
Tato pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejněni v registru smluv.

11.14.
Pravomoc k uzavření teto pojistné smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena 
usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1603, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy 
Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 21.6.2021.

11.12.
Smluvní strany berou na vědomi, že tato pojistná smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly. Že pojistnou smlouvu k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru pojistník.
Pojistník je dále povinen při registraci pojistné smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku 2cbfqmx 
tak, aby mohl být pojistitel informován správcem registru smluv o zadání pojistné smlouvy do tohoto registru. 
Pojistník je rovněž povinen při zasláni pojistné smlouvy správci registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného 
zněni pojistné smlouvy odstraněny veškeré informace, které se dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, nezveřejňují.

I Číslo pojistné smlouvy: 1200179134

11.11.
Smluvní strany výslovně souhlasí, aby pojistná smlouva byla uvedena v Centrální evidencí smluv (CES) vedené 
hl. m. Prahou, která je veřejné přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu pojistné smlouvy', 
číselném označení pojistné smlouvy, datech jejího podpisu a plný text pojistné smlouvy. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanoveni § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zněni pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejněni bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11.15.
Tato pojistná smlouva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 
pojišťovací makléř a jeden pojistitel.

11.9.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato pojistná smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich 
uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů), 
ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této pojistné smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

11.10
Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších 
předpisů, berou na vědomí, že pojistník je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si 
sjednávají, že souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této pojistné smlouvě žadatelům.
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V Praze dne 22.11.2021

za pojistitele

Člen představenstva

V Praze dne
lOlH V]

za pojistníka

12. PŘÍLOHY
Příloha č. 1 - Pojistné podmínky

Ing. líníma 1 rsKova
místopředsedkyně představenstva

Ingí Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního Magistrátu hlavníh


