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Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 400 040 049 
 Evidenční číslo: C550008727 
 

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a. s. 
 Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 
 Česká republika 
 IČ: 471 15 971 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815 
 (dále jen „pojistitel“) 
 
 a 
 

Soupojistitel: Pojišťovna VZP, a.s. 
 Lazarská 1718/3, Nové Město, 110 00  Praha 1 
 IČ: 271 16 913 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9100 
 (dále jen „soupojistitel“) 
 

 a 
 

Pojistník:  Fakultní Thomayerova nemocnice 
 Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 
 státní příspěvková organizace 
 IČ: 000 64 190 
 (dále jen „pojistník“) 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1043 
 

uzavírají následující dodatek k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti poskytovatele 
zdravotních služeb za újmu. Pojistná smlouva č. 400 040 049 ve znění dodatku č. 4 ze dne 
30.09.2021 je úplným zněním s účinností od 01.10.2021. 

 
Všeobecné  
pojistné  
podmínky: Pojištění se řídí zákonem č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění 

odpovědnosti (provozní činnost, výrobek) OSPP-03 (dále jen „OSPP-03“) vydanými s platností od 1. ledna 2014 a smluvními 
ujednáními, která jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy. 

 

Pojištěný: Fakultní Thomayerova nemocnice 
 Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 
 státní příspěvková organizace 
 IČ: 000 64 190 
 (dále jen „pojistník“) 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1043 
 
Pojištěná 

činnost: - dle zřizovací listiny zdravotnického zařízení, č.j. MZ ČR 17268 – IV./2012 ze dne 22. prosince 2020, Fakultní 
Thomayerova nemocnice 

- provozování nemocnice/ubytovny/laboratoří/kanceláří na adresách dle účetní evidence pojištěného na území ČR 
 

Ujednává se, že pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu (tzv. profesní odpovědnost provozovatele 
zdravotních služeb) se vztahuje rovněž na pojištění odpovědnosti Dětského centra s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou 
terapií, Sulická 120, Praha 4, a to včetně odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s poskytováním 
výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb. 

 

 Rozsah 
pojištění: Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu 

(újmu na jmění) způsobenou jinému:  
a) poskytováním zdravotních služeb v rozsahu oprávnění k poskytování zdravotních služeb a při poskytnutí první 

pomoci i nad rámec tohoto oprávnění (profesní odpovědnost) – odchylně od ustanovení čl. 5, odst. 1, písm. k) 
OSPP-03 
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Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou pojištěným jako zkoušejícím v 
rámci klinického hodnocení humánních léčivých přípravků a zdravotnických prostředků ve smyslu zákona č. 
79/1997 Sb. v platném znění, a zákona č. 123/2000 Sb., v platném znění, i na odpovědnost za škodu způsobenou 
pojištěným prováděním diagnostických vyšetření v Thomayerově nemocnici v Praze, jestliže jsou tato vyšetření 
zároveň součástí výzkumných úkolů schválených etickou komisí Thomayerovy nemocnice.  
 

b) v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, nikoli však vlastním poskytováním zdravotních služeb (obecná 
odpovědnost).  Pojištění obecné odpovědnosti se vztahuje zejména na povinnost nahradit újmu vyplývající z 
vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k výkonu činnosti). Pojištění obecné 
odpovědnosti se vztahuje i na další činnosti uvedené ve zřizovací listině – v souladu s ustanoveními čl. 2 OSPP-03  

c) vadou výrobku (odpovědnost za výrobek) – v souladu s ustanoveními čl. 4 OSPP-03 

 

Smluvní 
ujednání:  V případě újmy na životě nebo zdraví člověka poskytne pojistitel náhradu:  

a) nemajetkové újmy způsobené zásahem do práva poškozeného na ochranu jeho zdraví (např. bolestné, ztížení 
společenského uplatnění, další nemajetková újma),  

b) duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvlášť 
závažného ublížení na zdraví poškozeného,  

c) následné finanční škody, která vznikla jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka (např. ztráta na 
výdělku, ušlý zisk, náklady léčení, náklady pohřbu)  

 
V případě újmy na hmotné věci poskytne pojistitel náhradu:  
a) škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,  

b) následné finanční škody, která vznikla vlastníkovi věci nebo osobě oprávněně užívající věc na základě smlouvy jako 
přímý důsledek škody uvedené v písm. a) (např. ušlý zisk, náklady na likvidaci zničené věci, půjčovné za náhradní 
věc).  

c) újmy způsobené výkonem vlastnických práv k nemovitostem a činnosti související s výkonem těchto práv vč. újmy 
způsobené na pronajatých nemovitostech  

 
V případě újmy na živém zvířeti poskytne pojistitel náhradu:  
a) škody způsobené usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete,  

b) následné finanční škody, která vznikla vlastníkovi zvířete nebo osobě oprávněně užívající zvíře na základě smlouvy 
jako přímý důsledek škody uvedené v písm. a) (např. ušlý zisk), účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví 
zraněného zvířete se hradí tomu, kdo je vynaložil.  

 
Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného poskytnout:  
a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložených zdravotní pojišťovnou,  

b) regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem 
nároku na dávku nemocenského pojištění, pokud taková povinnost vznikla v důsledku újmy na zdraví nebo životě 
člověka,  

c) pojištění se vztahuje i na případy dle bodu a) a b), kdy došlo k újmě na zdraví nebo životě vlastních zaměstnanců.  

 
Pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů nutných k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na 
náhradu újmy. Pojistitel je povinen uhradit účelně vynaložené náklady:  
a) řízení o náhradě újmy před příslušným orgánem, pokud bylo nutné ke zjištění povinnosti pojištěného k náhradě 

újmy nebo její výše v souvislosti se škodnou událostí, a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení, a 
to ve všech stupních,  

b) na obhajobu v trestním řízení (v přípravném řízení i v řízení před soudem ve všech stupních) vedeném proti 
pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí,  

c) mimosoudní projednávání nároku poškozeného na náhradu újmy.  

 

Pojištění se dále vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou/vzniklou:  

a) na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti – odchylně od ustanovení čl. 5, 
odst. 1 písm. r) OSPP -03 

b) na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem užívání – odchylně od ustanovení čl. 5, odst. 1, písm. s) OSPP-03 

c) na věcech vnesených a odložených (včetně převzatých věcí pacientů),  

d) na věcech zaměstnanců,  

e) zavlečením, rozšířením a přenosem nakažlivé choroby vč. HIV či jakékoli formy hepatitidy, zavlečením nebo 
rozšířením nakažlivé choroby lidí a činností krevní banky,  

f) výkonem plastické nebo kosmetické chirurgie pouze pro estetické účely  
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g) při umělém přerušení těhotenství, a to i tehdy jedná-li se o zdravotní výkon neposkytovaný na náklady zdravotní 
pojišťovny (tzn. výkon za přímou úhradu)  

h) vadným výrobkem, kdy výrobkem nebo jeho součástí jsou látky pocházející z lidského těla (např. tkáně, krev při 
transplantacích, orgány apod.) nebo z těchto látek získané deriváty nebo biosyntetické výrobky – odchylně od 
ustanovení čl. 5, odst. 1, písm. q) OSPP-03 

i) genetickým poškozením jakéhokoli původu, genetickými změnami organismu nebo geneticky modifikovanými 
organismy – odchylně od ustanovení čl. 5, odst. 1, písm. q) OSPP-03 

j) radiací a elektromagnetickým zářením – odchylně od ustanovení čl. 5, odst. 1, písm. p) OSPP-03 

k) dotčením práva na ochranu osobnosti člověka nebo právní osobnosti právnické osoby při poskytování zdravotní 
péče,  

l) osobou, vykonávající smluvní odbornou činnost pro Thomayerovu nemocnici na základě uzavřené smlouvy (stáže, 
specializované pobyty, odborné školící praxe, dobrovolníci, apod.) Z pojištění jsou vyloučeny újmy způsobené 
těmito osobami, pokud byla příslušná činnost vykonávána bez odborného dohledu oprávněného zaměstnance 
nebo pracovníka pojištěného, přestože je takový dohled pro výkon příslušné činnosti nutný,  

m) v souvislosti s činností pojištěného „mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení vč. lektorské 
činnosti“  

n) odpovědnost za újmu způsobenou při poskytování sociálních služeb ve smyslu § 49, 50 a 52 zákona č.108/2006 Sb. 
v platném znění – odchylně od ustanovení čl. 5, odst. 1, písm. k) OSPP-03 

o) studentu, který vykonává praxi u pojištěného  

p) pojištěným jako zkoušejícím v rámci klinického hodnocení  

q) v souvislosti s nakládáním se stlačenými a zkapalnělými plyny  

r) na vozidlech zaparkovaných na nehlídaném parkovišti v areálu Thomayerovi nemocnice na místě k tomu určeném, 
dle seznamu míst pojištění  

s) na životním prostředí – odchylně od ustanovení čl. 5, odst. 1, písm. m) a v rozsahu smluvního ujednání č. 41-13 

t) muflony, kteří vniknou do areálu nemocnice 

u) škody vzniklé jinak než újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení a jinak než škodou na věci (tzv. čisté finanční 
škody) –odchylně od čl. 5, odst. 1, písm. b) OSPP-03 a v rozsahu smluvního ujednání č. 41-06 

 
 
Souhrnné limity plnění / Spoluúčast:  
 
Celkový roční limit plnění pro jednu a všechny škody v rámci pojistného roku 20 000 000 Kč  
Základní spoluúčast:  50 000 Kč pro každou pojistnou událost 

 
Sublimity pojistného plnění (v rámci celkového ročního limitu plnění) pro škody nebo újmy způsobené / Spoluúčasti:  
1) Dotčením práva na ochranu osobnosti člověka nebo právní osobnosti právnické osoby při poskytování zdravotní 

péče jinak než dotčením práva na ochranu života nebo zdraví, jehož příčinou nebyl zásah do jiného práva na 
ochranu osobnosti (např. omezení osobní svobody, zásah do cti nebo důstojnosti)  
Roční sublimit plnění: 10 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
Spoluúčast:  50 000 Kč pro každou pojistnou událost 

 
2) Jinak než na životě, zdraví nebo věci, tzv. čisté finanční škody  

Roční sublimit plnění: 10 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
Spoluúčast:  50 000 Kč pro každou pojistnou událost 
 

3) Zavlečením, rozšířením a přenosem nakažlivé choroby vč. HIV či jakékoli formy hepatitidy, zavlečením nebo 
rozšířením nakažlivé choroby lidí a činností krevní banky  
Roční sublimit plnění: 10 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
Spoluúčast:  50 000 Kč pro každou pojistnou událost 
 

4) Vadným výrobkem, kdy výrobkem nebo jeho součástí jsou látky pocházející z lidského těla (např. tkáně, krev při 
transplantacích, orgány apod.) nebo z těchto látek získané deriváty nebo biosyntetické výrobky  
Roční sublimit plnění: 10 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
Spoluúčast:  50 000 Kč pro každou pojistnou událost 
 

5) Genetickým poškozením jakéhokoli původu, genetickými změnami organismu nebo geneticky modifikovanými 
organismy  
Roční sublimit plnění: 10 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
Spoluúčast:  50 000 Kč pro každou pojistnou událost 
 

6) Na cizích věcech převzatých a užívaných  
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Roční sublimit plnění: 5 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
Spoluúčast:  50 000 Kč pro každou pojistnou událost 
 

7) Na zdraví pacienta pojištěného zdravotnického zařízení jadernou energií, působením elektromagnetických a 
magnetických polí nebo zářením v důsledku jeho vyšetřování a léčení  
Roční sublimit plnění: 10 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
Spoluúčast:  50 000 Kč pro každou pojistnou událost 
 

8) Regresy zdravotních pojišťoven, dávky nemocenského pojištění zaměstnanců  
Roční sublimit plnění: 10 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
Spoluúčast:  5 000 Kč pro každou pojistnou událost 
 
 

9) Na věcech zaměstnanců  
Roční sublimit plnění: 1 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
Spoluúčast:  1 000 Kč pro každou pojistnou událost 
 

10) Jinému dobrovolníkem pří výkonu dobrovolnické služby  
Roční sublimit plnění: 1 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
Spoluúčast:  5 000 Kč pro každou pojistnou událost 
 

11) Pojištěným jako zkoušejícím v rámci „klinického hodnocení“  
Roční sublimit plnění: 5 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
Spoluúčast:  50 000 Kč pro každou pojistnou událost 
 

12) Při poskytování sociálních služeb ve smyslu § 49, 50 a 52 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění 
Roční sublimit plnění: 1 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
Spoluúčast:  5 000 Kč pro každou pojistnou událost 
 

13) Výkonem plastické nebo kosmetické chirurgie pouze pro estetické účely 
Roční sublimit plnění: 10 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
Spoluúčast:  50 000 Kč pro každou pojistnou událost 

 
14)  Při umělém přerušení těhotenství a to i tehdy jedná-li se o zdravotní výkon neposkytovaný na náklady zdravotní  

 pojištění (tzn. výkon za přímou úhradu)  
Roční sublimit plnění: 10 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
Spoluúčast:  50 000 Kč pro každou pojistnou událost 
 

15) V souvislosti s činností pojištěného „mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení vč. lektorské 
činnosti“, včetně újmy způsobené studentu, který vykonává praxi u pojištěného 
Roční sublimit plnění: 1 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
Spoluúčast:  5 000 Kč pro každou pojistnou událost 
 

16) V souvislosti s poskytováním zdravotní péče v průběhu stáže na území ČR, na kterou byl v rámci plnění svých 
pracovních povinností vyslán zaměstnanec pojistníkem  
Roční sublimit plnění: 2 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
Spoluúčast:  5 000 Kč pro každou pojistnou událost 
 

17) Na věcech vnesených a odložených (vč. klenotů, peněz a jiných cenností). Pojištění se vztahuje i na povinnost 
nahradit škodu způsobenou na věcech vnesených nebo odložených včetně převzatých věcí pacientů. 
Roční sublimit plnění: 1 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
Spoluúčast:  1 000 Kč pro každou pojistnou událost 
 

18) V souvislosti s nakládáním se stlačenými a zkapalnělými plyny  
Roční sublimit plnění: 10 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
Spoluúčast:  5 000 Kč pro každou pojistnou událost 
 

19) Na nehlídaném parkovišti (místo k parkování určené)  
Roční sublimit plnění: 10 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
Spoluúčast:  5 000 Kč pro každou pojistnou událost 
 

20) Muflony, kteří vniknou do areálu nemocnice  
Roční sublimit plnění: 10 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
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Spoluúčast:  5 000 Kč pro každou pojistnou událost 
 

21) Ujednává se, že odchylně od ustanovení článku 5, odst. 1, písm. k, l) všeobecných pojistných podmínek OSPP-03 
pojištění vztahuje i na pojistné krytí dle paragrafu 22 zákona č. 254/2019 Sb., Zákon o znalcích, znaleckých 
kancelářích a znaleckých ústavech, v platném znění. 
Roční sublimit plnění: 5 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události v rámci pojistného roku 
Spoluúčast:  5 000 Kč pro každou pojistnou událost 

 
   

Další ujednání k pojištění odpovědnosti:  
a) Pro uplatnění nároku na náhradu škody pojištěného vůči pojistiteli se sjednává lhůta 90 dní po ukončení platnosti 

pojistné smlouvy.  

b) Pojištění se vztahuje i na újmy způsobené při poskytování zdravotní péče v lůžkovém zařízení  

c) Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu vyplývající z používání lékařských přístrojů vč. elektronických 
zařízení, a to i v případě, dojde-li k výpadku, poškození změny nebo k omezení funkce počítačových systémů, 
elektronických systémů a elektronických obvodů  

d) Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu vůči zaměstnanci, jakožto pacientovi pojištěného zdravotnického 
zařízení  

 
 
Územní rozsah: Evropa  

V případě povinnosti nahradit újmu způsobenou při poskytování první pomoci pojištěným není rozhodující, na území 
kterého státu byla první pomoc pojištěným poskytnuta, kde došlo ke vzniku újmy ani podle jakého právního řádu 
pojištěný za takovou újmu odpovídá.  

 
Smluvní  
ujednání: pro časovou působnost pojištění (claims made) 
 

  Odchylně od čl. 3 odst. 1 OSPP-03 se ujednává, že pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že 
jsou současně splněny následující podmínky: 

  a)k porušení právní povinnosti, v jehož důsledku škoda vznikla, došlo po datu uvedeném v pojistné smlouvě 
(retroaktivní datum), 

    b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu škody proti pojištěnému v době trvání pojištění, 
    c) pojištěný uplatnil nárok na pojistné plnění proti pojistiteli do 90 dní po zániku pojištění. 
 

 Ujednává se, že retroaktivním datem pro toto pojištění je 20. 02.1999.  
 

Na úhradu pojistných událostí z pojištění obecné odpovědnosti, profesní odpovědnosti a odpovědnosti za výrobek 
(společný limit plnění) vzniklých během jednoho roku, u nichž došlo k  porušení právní povinnosti, v  jejímž důsledku 
újma vznikla, v době před 30.09.2016, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše max. 10 000 000,- Kč pro jednu a 
všechny pojistné události.  

 
Smluvní  
ujednání:    Smluvní ujednání č. 41-13 pro pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou poškozením životního 

prostředí 
Odchylně od článku 5, odst. 1, písm. m) Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti  OSPP-03 se 
pojištění vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu nebo jinou újmu vzniklou v důsledku úniku, vysypání nebo 
jiného uvolnění (např. rozsypání, vylití, rozšíření nebo vniknutí) kouře, výparů, sazí, par kyselin, louhů, jedovatých 
chemikálií, tekutin nebo plynů, odpadu nebo jiných nakažlivých, kontaminujících nebo znečišťujících látek do půdy neb 
o na ni, do vzduchu nebo do jakéhokoliv druhu vod, pokud během trvání pojištění bylo současně splněno všech pět 
následujících podmínek: 

 
1) Příčina úniku, vysypání nebo jiného uvolnění nebyla pro pojištěného nebo pro osoby pro něho pracující ani 

očekávaná ani úmyslná, nastala náhle a měla charakter nehody. 
2) Počátek úniku, vysypání nebo jiného uvolnění nastal během pojistného období. 
3) Únik, vysypání nebo jiné uvolnění zjistil pojištěný nebo jiná osoba do 72 hodin od počátku úniku, vysypání nebo 

uvolnění. 
4) Škoda nebo jiná újma na zdraví, usmrcením nebo na věci způsobená únikem, vysypáním nebo uvolněním nastala 

do 72 hodin od počátku úniku, vysypání nebo uvolnění. 
5) Veškeré nároky uplatňované z této pojistné smlouvy vůči pojištěnému musí být nahlášeny pojistiteli neprodleně, 

nejpozději do 30 dnů od počátku úniku, vysypání nebo jiného uvolnění. Ostatní povinnosti pojistníka a pojištěného 
vyplývající z pojistné smlouvy tím zůstávají nedotčeny. 

 



 Allianz pojišťovna, a.s.                                                   

 

-6- 

 

Vznikne-li mezi pojištěným a pojistitelem spor ohledně okamžiku vzniku nebo zjištění úniku, vysypání nebo jiného 
uvolnění nebo okamžiku vzniku škody nebo jiné újmy, pak je pojištěný povinen předložit důkaz o splnění 
předcházejících pěti podmínek. Náklady vzniklé v souvislosti s tímto dokazováním nese pojištěný. Do doby, než 
pojištěný prokáže splnění výše uvedených pěti podmínek, neběží lhůta uvedená v článku 10 odst. 8 všeobecných 
pojistných podmínek.  

 
Vyloučeny však zůstávají: 
1) jakékoliv škody nebo jiné újmy, náklady a nároky z odpovědnosti vyplývající z právních předpisů transponujících 

směrnici EU č. 2004/35/ES o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. 
2) náklady na vyšetřování, sledování nebo kontrolu negativních vlivů na životní prostředí a substancí škodlivých pro 

životní prostředí. 
3) náklady na odstranění substancí škodlivých pro životní prostředí z věcí, které jsou ve vlastnictví pojištěného nebo 

je pojištěný užívá na základě leasingové či jiné smlouvy nebo jsou jinak v jeho držení. 
4) nároky vůči pojištěným osobám, které škodu nebo jinou újmu způsobily tím, že se vědomě odchýlily od právních 

předpisů. 
5) nároky vůči pojištěným osobám, které škodu nebo jinou újmu způsobily tím, že vědomě nedodržely výrobcem 

dané nebo stavu techniky odpovídající směrnice nebo návody k použití určené pro používání, pravidelné kontroly, 
inspekce nebo údržbu, anebo tím, že vědomě neprovedly nutné opravy. 

6) škody nebo jiné újmy vzniklé v souvislosti s provozem pozemků nebo zařízení, které slouží ke zpracování, úpravě, 
meziskladování, konečnému skladování či likvidaci odpadu nebo odpadních látek. 

7) nároky vyplývající z negativního ovlivnění, poškození nebo ztráty podzemních substancí (např. ropy, plynu apod.), 
ke kterým došlo v důsledku podzemních prací nebo zákroků. 

8) újmy při ublížení na zdraví nebo při usmrcení způsobené rakovinotvornými substancemi 
9) nároky vyplývající z pracovně právních předpisů. 

 
Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna. 

 
  Smluvní ujednání č. 41-06 pro pojištění odpovědnosti za jiné majetkové škody (újmy na jmění) 

Odchylně od článku 5, odst. 1, písm. b) Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti  OSPP-03 se 
pojištění vztahuje i na odpovědnost pojištěného vyplývající z právních předpisů za jinou majetkovou škodu resp. újmu 
na jmění, která nevyplývá z újmy při ublížení na zdraví, při usmrcení nebo ze škod na věcech a která nastala v době 
trvání pojištění. 

 
Z pojištění však zůstává vyloučena odpovědnost za škody nebo újmy: 

− způsobené výrobky, které byly vyrobeny nebo dodány do oběhu pojištěným nebo na základě objednávky 
pojištěného nebo na jeho účet třetí osobou; totéž platí i pro škodu nebo jinou újmu způsobenou vykonanou prací 
nebo poskytnutou službou, 

− způsobené stálými imisemi (např. hlukem, zápachem, otřesy), 

− vyplývající z plánovacích, poradenských, stavebních, montážních a zkušebních činností a z činností znalců, 

− vyplývající z peněžních, úvěrových, pojistných, leasingových nebo podobných obchodů, z obchodů s pozemky, z  
platebních operací všeho druhu, z vedení pokladny, jakož i ze zpronevěry svěřených hodnot, 

− vyplývající z porušení autorských práv, patentových práv, práv k ochranné známce, práv na ochranu osobnosti aj. 
obdobných práv, 

− vyplývající z nedodržení lhůt, termínů a rozpočtů, 

− vyplývající z poskytnutí rad či doporučení nebo z udělení pokynů, 

− vyplývající z činností, které souvisí s poskytováním informací, s překládáním do jiných jazyků, se zprostředkováním 
cest a cestovních pobytů, 

− vyplývající z jakýchkoliv IT služeb a IT výrobků (zejména, nikoliv však pouze vývoje, výroby, instalace, používání, 
provozování, výpadku, poškození, změny nebo chybné či omezené funkce počítačových systémů, softwarových 
systémů, hardware, telekomunikačních zařízení nebo jiných prostředků komunikace, internetu, e-commerce, dat, 
informačních pramenů, mikročipů, integrovaných obvodů, nebo ostatních obdobných zařízení), 

− vyplývající z úmyslného odchýlení se od právních předpisů nebo úředních nařízení, od příkazů nebo podmínek 
objednatele, zadavatele, příkazce apod., či vyplývající z jiných úmyslných porušení povinností, 

− způsobené ztrátou věcí, jakož i peněz, cenných papírů a cenností, 

− způsobené členy orgánů právnických osob. 
 

Ostatní ustanovení všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna. 
 
  Doložky a smluvní ujednání 

Ujednává se, že pokud jsou níže uvedená smluvní ujednání v rozporu s přiloženými všeobecnými pojistnými 
podmínkami, zvláštními pojistnými podmínkami, doložkami pojistitele, pak mají tato smluvní ujednání přednost před 
ustanovením přiložených všeobecných pojistných podmínek, zvláštních pojistných podmínek, doložek apod. pojistitele. 
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Zachraňovací náklady 
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na zachraňovací náklady až do výše 2 % pojistné částky pojištěné 
věci nebo příslušného limitu plnění, není-li v pojistných podmínkách, smluvních ujednáních či smlouvě uveden limit 
vyšší; zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob jsou hrazeny až do výše pojistné částky pojištěné věci 
nebo příslušného limitu plnění. 
 

 Výpočet pojistného při zániku pojištění 
V případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení běžného pojistného náleží pojistiteli poměrná část pojistného pouze za 
dobu pojištění do jeho zániku. 

 

 
 Počátek pojištění: Datum účinnosti změny:                                        Pojistné období: 

                                     01.10.2016; 00,00 hod.                     01.10.2021                                    1 rok  (tj. 12 měsíců) 
 

 

V souladu s ustanovením článku 6, odst. 1) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že počátek pojištění je stanoven 
na den uvedený v pojistné smlouvě. 

  
 Pojištění se sjednává na dobu neurčitou. 
 

Platnost pojistné smlouvy může být ukončena v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. Pokud bude platnost pojistných smluv ukončena výpovědí ze strany pojistitele ke konci pojistného období, musí 
být výpověď doručena alespoň 6 měsíců před uplynutím pojistného období. Platnost pojistných smluv může být ukončena i 
výpovědí do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet 
výpovědní lhůta 6 měsíců, jejímž uplynutím pojištění zaniká.  

 

 
Běžné pojistné (za jedno pojistné období):                      6.620.000,- Kč 
 
Lhůtní pojistné:                         1.655.000,- Kč 

 

 

 
Splatnost  
pojistného: Výše uvedené pojistné je sjednáno jako běžné pojistné za pojistné období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců 

(dále jen roční pojistné). Roční pojistné bude pojistníkem uhrazeno ve čtyřech splátkách, tj. vždy k 01.10., 01.01., 01.04. a 
01.07. příslušného kalendářního roku na účet: 

 
Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika,  
vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle, číslo účtu: 2727/2700 
konstantní symbol 3558, variabilní symbol: 0550008727, swift code: BACXCZPP 
Ve čtvrtletní splátce nebude uplatněna přirážka za področní placení. 
 
Platby budou probíhat výhradně v Kč.  

 
 
 
 
Smluvní 
ujednání: Sankční doložka 

Ujednává se, že pojistitel neposkytne žádné pojistné krytí a plnění nebo jinou náhradu, pokud by poskytnutí takového krytí, 
plnění nebo náhrady vystavilo pojistitele riziku porušení jakýchkoli sankcí, zákazů nebo restrikcí na základě rezolucí OSN, 
nebo jakýchkoli obchodních nebo ekonomických sankcí, zákonů nebo regulací Evropské unie, Spojených států Amerických, 
nebo jakýchkoli jiných národních obchodních nebo ekonomických sankcí, zákonů nebo regulací. 

 

Doložka o soupojištění  
V souladu s ustanovením Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti OSPP-03, čl. 14, se tímto ujednává, 
že vedoucím pojistitelem (dále též jako „pojistitel“) je Allianz pojišťovna, a.s., která přebírá 70% práv a závazků (podílu) 
plynoucí z této pojistné smlouvy. Dalším na této smlouvě se podílejícím pojistitelem (dále též „soupojistitelem“) je 
Pojišťovna VZP, a.s., která přebírá 30% práv a závazků (podílu) plynoucí z této pojistné smlouvy.   
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Závěrečná 
ustanovení:  

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
- Smlouva nabývá účinnosti dnem 01.10.2016. 
- Změny smlouvy budou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně odsouhlasených dodatků, 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
- Smluvní strany se dohodly, že případné sporné škody, rozpory ohledně kvality a úplnosti plnění předmětu smlouvy budou 

vyčísleny nebo rozhodnuty soudním znalcem, kterého odsouhlasí obě strany. 
- Obchodní vztahy smluvních stran, neupravené touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění a platným právním řádem ČR. 
- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle 

a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
- Smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

 
 

Příloha: Všeobecné pojistné podmínky 
 

Podpisy smluvních stran:  
 
V Praze dne 29.11.2021 
 
 
 
 

…………………………..…………………..……… 

pojistník 
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel 

 

 

 

 

 ................................................................... ....................................................................... 
                             Allianz pojišťovna, a.s.                                                                                          Allianz pojišťovna, a.s. 

  Ing. Jan Vícha                                                                                    Kateřina Šustrová 
                                  manažer senior                                                                                            manažer metodické podpory  

                                                                                                                                                                   korporátního pojištění 

 

V Praze dne  

 

 
  

 

……………………………….………….      …………………………………………….. 
                            Pojišťovna VZP, a.s.                   Pojišťovna VZP, a.s. 
                         Robert Kareš, Ph.D., MBA                   Ing. Pavel Ptáčník 

         předseda představenstva                                 člen představenstva 


