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Ú2ib ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 2939506388

Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, 
člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, 
kterou zastupuje Ing. Daniel Krupička, vedoucí upisovatel, Korporátní a průmyslové pojištění 
a Ing. Jana Truncová, upisovatel, Korporátní a průmyslové pojištění 
(dále jen „pojistitel")

a

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944, 19706 Praha 9 - Kbely, Česká republika, IČ: 24272523 
za níž jedná Ing. Petr. Novotný, ředitel státního podniku
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859 
(dále jen ’’pojistník")

uzavírají tento dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 2939506388.

PREAMBULE:
Pojistná smlouvaje sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna a.s.
Po spojení aktivit společností Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna a.s. k datu 21.12.2019 je 
pojistitelem dle této pojistné smlouvy Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, sídlo Spálená 
75/16, Praha 1,110 00. Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jiné smluvní 
dokumentaci zmíněna Generali Pojišťovna a.s., myslí se tím Generali Česká pojišťovna a.s. Kontakt na 
DPO je: dpo@generaliceska.cz, a kontakt na stížnosti je: stiznosti@generaliceska.cz.

I. Ke dni účinnosti tohoto dodatku se s ohledem na změnu údaje rozhodného pro výpočet
pojistného (roční obrat) následující články pojistné smlouvy ke dni účinnosti tohoto dodatku 
nahrazují takto:

1. Všeobecná ustanovení
1.1. Vzájemná práva a povinnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné 

smlouvě, Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku, Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro pojištění odpovědnosti za škodu (dále jen „VPP O 2008/02"), Zvláštními pojistnými podmínkami 
pro pojištění odpovědnosti za škodu pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu (dále jen „ZPP 
O 2009/01 PROFI"), a ustanoveními této pojistné smlouvy a navazujících dodatků k pojistné 
smlouvě.

1.2. Znění pojistné smlouvy má přednost před ujednáním výše uvedených pojistných podmínek.

2. Předmět a rozsah pojištění
2.1. Pojištění se sjednává pro případ zákonné odpovědnosti pojištěného za škodu, kterou způsobil 

jinému v důsledku výkonu profesní činnosti uvedené v této pojistné smlouvě, ke které je pojištěný 
oprávněn na základě zvláštního oprávnění dle platných právních předpisů, v rozsahu 
a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a na základě pojistných podmínek 
uvedených v odst. 1.1 této pojistné smlouvy.
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3. Pojištěný předmět profesní činnosti
3.1 Činnosti oznámeného subjektu při posuzování shody výrobků. Rozsah pověření se vymezuje pro 

následující oblasti:
- ochranné prostředky proti pádům z výšky;
- ochranné prostředky proti utonutí;
- prostředky poskytující ochranu proti chladu do -50 °C
- specializované oblasti působnosti: ochranné prostředky pro potápění;
- záchranné vesty
- námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy
- pozici označující světla pro záchranné prostředky
- elektrotechnická a elektronická zařízení

k nimž je pojištěný oprávněn na základě oznámení zveřejněném v informačním systému NANDO 
Komise (EU) po přezkoumání žádostí o oznámení Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví.

3.2. Činnost akreditované osoby v oblasti akreditovaného zkušebnictví pro oblast:
- Vozidla;
- Seizmická způsobilost;
- Mechanická odolnost;
- Měření hluku, teplot a vibrací;
- Osobní ochranné prostředky;
- Záchytné sítě;
- Elektrické silové zdroje;
- Elektromagnetická kompatibilita;
- Elektrická bezpečnost;
- Tenzometrie;

Fyzikální veličiny;
- Tribotechnická diagnostika;
- Lodní výstroj;
- Zbraně, zbraňové systémy a ochranné prostředky;
- Munice, výbušniny a obaly pro nebezpečné zboží;
- Padáková technika a s ní související záchranné prostředky.

k nimž je pojištěný oprávněn na základě Osvědčení o akreditaci č. 625/2019 s číslem zkušební 
laboratoře č. 1128 ze dne 28.11.2019, Osvědčení o akreditaci č. 7/2020 s číslem zkušební 
laboratoře č. 1103 ze dne 2.1.2020 a Osvědčení o akreditaci č. 608/2018 s číslem zkušební 
laboratoře č. 1220 ze dne 16.11.2018 vydaného Českým institutem pro akreditaci.

4. Územní rozsah pojištění
Evropa - Pojištění se odchylně od ustanovení čl. 5, odst. 1 ZPP O 2009/01 PROFI vztahuje také na 
odpovědnost za škodu způsobenou na území Evropy. Evropou se rozumí Evropa ve smyslu jejího 
geografického vymezení.

5. Časový rozsah pojištění
5.1. V souladu s čl. 4, odst. 1. ZPP O 2009/01 PROFI se pojištění vztahuje na odpovědnost pojištěného 

za škodu, ke které dojde:
- v době trvání pojištění
- pokud škodná událost (jednání nebo opomenutí) vznikne v době trvání pojištění
- pokud nárok na náhradu škody byl poprvé písemně uplatněn vůči pojištěnému v době trvání 
pojištění.

5.2. Dojde-li v době trvání pojištění ke změně jeho rozsahu, je rozhodný rozsah pojištění sjednaný 
v okamžiku, kdy došlo ke škodné události.
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5.3. Zpětné pojistné krytí / udržovací pojištění - „návaznost pojistného krytí z pojistné smlouvy 
č.2934349503“
Odchylně od čl. 4, odst. 1. ZPP O 2009/01 PROFI a od ČI. 5., odst. 5.1. této pojistné smlouvy 
se pojištění rovněž vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, ke které dojde:
-v období od 1. 1.2011 do 31. 12. 2012
- pokud škodná událost (jednání nebo opomenutí) vznikne v období 1.1. 2011 do 31.12. 2012
- pokud nárok na náhradu škody byl poprvé písemně uplatněn vůči pojištěnému v době trvání 
pojištění dle této pojistné smlouvy.
Pro určení nároku na pojistné plnění je rozhodný rozsah pojištění sjednaný k počátku pojištění 
dle této pojistné smlouvy.
Vyloučeny z pojištění jsou škody, nároky na náhradu škody a příčiny vzniku škody, o kterých 
pojištěný v době uzavření této pojistné smlouvy věděl nebo musel vědět.
Tímto ujednáním dle čl. 5.3. této smlouvy zaručuje pojistitel návaznost pojistného krytí z pojistné 
smlouvy č. 2934349503 na kterou tato pojistná smlouva navazuje.

6. Limit pojistného plnění, spoluúčast
6.1. Základní rozsah pojištění dle ZPP O 2009/01 PROFI

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění: 10 000 000,- Kč
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události: 10 %, min. 10 000,- Kč, max. 50 000,- Kč 
Limit pojistného plnění sjednaný pro základní rozsah pojištění vč. výše spoluúčasti pojištěného 
na každé pojistné události se vztahuje také na věcné rozšíření pojištění, není-li níže uvedeno jinak.

a) Odpovědnost z provozu kanceláří (dle čl. 10 ZPP O 2009/01 PROFI)
Limit pojistného plnění činí pro jednu a všechny pojistné události v pojistném období 20 % limitu 
pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění dle odst. 6.1 tohoto článku.

b) Náklady zdravotních pojišťoven při pracovních úrazech a nemocech z povolání 
(dle čl. 10 ZPP O 2009/01 PROFI)

c) Poškození věcí převzatých (dle čl. 10 ZPP O 2009/01 PROFI)
Limit pojistného plnění činí pro jednu a všechny pojistné události v pojistném období 
100 000,- Kč. Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 1 000,- Kč.

7. Celkový limit pojistného plnění
V souladu s čl. 7, odst. 3. ZPP O 2009/01 PROFI celkové plnění pojistitele ze všech pojistných 
událostí, vč. náhrady nákladů dle čl. 3, odst. 7. ZPP O 2009/01 PROFI, v jednom ročním pojistném 
období nepřesáhne dvojnásobek limitu pojistného plnění sjednaného v čl. 6., odst. 6.1. této pojistné 
smlouvy pro základní rozsah pojištění.

8. Pojistné a úhrada pojistného
8.1 Pojistné je stanoveno na základě předpokládaného ročního obratu pojištěného z předmětné 

činnosti a v případě jeho změny bude aktualizována výše pojistného pro příští pojistné období 
formou dodatku k pojistné smlouvě, který připraví pojistitel na základě informací poskytnutých 
pojistníkem k výročnímu dni pojistné smlouvy.
Předpokládaný roční obrat činí^^^^^^^^l
Ročním obratem se pro účely této smlouvy rozumí součet všech hrubých příjmů z dodávek 
a jiných plnění, které pojištěný dodal odběratelům s výjimkou výnosů z licencí, prodeje podniku 
nebo jeho části. Obrat se počítá bez DPH.

8.2. Rekapitulace pojistného
Roční pojistné činí:
Obchodní sleva:
Celkové roční pojistné po obchodní slevě:

8.2.1. Pojistné se sjednává jako běžné.
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8.4. Pojistné je hrazeno v ročních splátkách, které jsou splatné vždy k 1. 1. každého roku. Sjednané 
hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období. Platba bude prováděna na účet 
pojistitele,

8.5. Pojistné za období od 1. 1.2022 do 31. 12. 2022 je splatné na účet pojistitele 1.2. 2022.

II. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají bez změny zachovány

III. Účinnost tohoto dodatku se sjednává ke dni 1.1. 2022.

IV. Tento dodatek k pojistné smlouvě je vystaven v elektronické podobě v pdf formátu, podepsaný 
nejdříve pojistitelem a následně pojistníkem zaručeným elektronickým podpisem.
Pojistník po svém podpisu odešle pojistiteli pojistnou smlouvu podepsanou všemi smluvními 
stranami e-mailem, případně prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele, na adresu 
daniel.krupicka@generaliceska.cz.

V Praze dne 22.12. 2021 
za pojistitele
Generali Česká pojišťovna a.s.

GENERALI

Digitálně podepsal 
Daniel Krupička 
Datum: 2022.01.11

ČESKÁ POJIŠŤOVNA 15:18:58 +01 '00'

Digitálně
ff,-—— podepsal Jana

Truncová
GENERALI Datum:

ČESKÁ POJIŠŤOVNA 2022.01.11

15:21:23 +01'00’

V ............................. dne. ..
za pojistníka
Vojenský technický ústav, s.p.

Ing. Petr 
Novotný

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Novotný 
Datum: 2022.02.02 
12:51:27+0 T00’

Ing. Daniel Krupička, Ing. Jana Truncová 
vedoucí upisovatel upisovatel

Ing. Petr. Novotný 
ředitel státního podniku

pozn. pro pojistitele: kód činnosti - P206
Vystavil: Ing. Daniel Krupička, Korporátní a průmyslové pojištění
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