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Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě číslo 0013872907

- aktualizační úplné znění

Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem súčinností od 1.3.2022 nové znění pojistné smlouvy,

jak následuje. Změnyjsou v textu vyznačeny barevně. Pojistné podmínky, doložky a další přílohy, ieiichž znění

je tímto dodatkem nedotčeno, jsou nadále nedílnou součástí smluvního vztahu, ačkoliv neisou ktomuto

dodatku přiloženy. Smluvní stranv prohlašují, že tvto níže označené přílohy mají kdispozici a isou s nimi

seznámeny.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

Zastoupena na základě pověření níže podepsanými osobami

IČO: 63998530

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.

Tel:—

Česká republika — Ministerstvo životního prostředí

Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

IČO: 00164801

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú.:

Zřízené zákonem č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní

správy České republiky ve znění pozdějších změn a doplnění

Tel.:

dále jen pojistník a pojištěný

a

  

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupena: RNDr. Františekem Pelcem, ředitelem

IČO: 62933591

dálejen pojistník a pojištěný

a

 

Tel.: 957 444 555

Fax: 547 213 468

info@cpp.cz

Kontaktní adresa:

PO. BOX 28

664 42 Modřice

Česká podnikatelská pojišťovna. a, s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha B, IČO: 63998530

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B‘ vložka 3433 DIČí C263998530

www.cpp.cz DIČ pro DPH: C2699000955

  



Správa jeskyní České republiky

Sídlo: Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice

Zastoupena: Ing. Lubomírem Přibylem, ředitelem

IČO: 75073331

zřízená Opatřením ministra životního prostředí České republiky č. 1/06 ve znění

pozdějších změn a doplnění

dále jen pojistník a pojištěný

a

Česká republika - Česká inspekce životního prostředí

Sídlo: Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9

Zastoupena: Ing. Erikem Geussem, Ph.D, ředitelem

IČO: 41693205

zřízená zákonem č. 282/1991 Sb. a rozhodnutím ministra životního prostředí České

republiky č. 12/91 podle § 31 zákona 576/1990 Sb.

dálejen pojistník a pojištěný

a

Správa Národního parku České Švýcarsko

Sídlo: Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa

Zastoupena: lng. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem

IČO: 06342477

zřízená Opatřením č. 23/17 Ministerstva životního prostředí o vydání zřizovací listiny

státní příspěvkové organizace Správa Národního parku České Švýcarsko ze dne

18.10.2017

dálejen pojistník a pojištěný

a

Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí

Sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Zastoupena: PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem

IČO: 00088455

zřízená Rozhodnutím ministra životního prostředí České republiky č. 10/95 ve znění

pozdějších změn a doplnění

dálejen pojistník a pojištěný

a



Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava

Sídlo: 1. máje 260, 385 01 Vimperk

Zastoupena: Mgr. Pavlem Hubeným, ředitelem

IČO: 00583171

zřízená Rozhodnutím ministra životního prostředí České republiky č. 9/91 ve znění

pozdějších změn a doplnění

dále jen pojistník a pojištěný

a

Správa Národního parku Podyjí

Sídlo: Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo

Zastoupena: lng. Tomášem Rothrócklem, ředitelem

|čo: 00837971

zřízená Rozhodnutím ministra životního prostředí České republiky č. 10/91ve znění

pozdějších změn a doplnění

dále jen pojistník a pojištěný

a

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i

Sídlo: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

IČO: 00027073

Zastoupena: Doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc., ředitelem

zřízen Rozhodnutím ministra životního prostředí České republiky č. 18/1991 ze dne

29.11.1991 ve znění pozdějších změn a doplnění

dálejen pojistník a pojištěný

a

Český hydrometeorologický ústav

Sídlo: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany

Zastoupena: Mgr. Markem Riederem, ředitelem

|čo: 00020699

zřízen Zřizovací listinou vydanou vládním nařízením č. 96/1953 Sb. ze dne 27.11.1953

/původní název organizace — Hydrometeologický ústav/ a upravenou rozhodnutím

ministra životního prostředí č. 21/92 ze dne 14.12.1992 a č. 2/2000 ve znění

pozdějších změn a doplnění

dálejen pojistník a pojištěný

a



Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i

Sídlo: Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

IČO: 00020711

Zastoupena: Ing. Tomášem Urbanem, ředitelem

zřízen Rozhodnutím ministra životního prostředí č. 2/93 z 31.3.1993 ve znění

pozdějších změn a doplnění

dále jen pojistník a pojištěný

a

Česká geologická služba

Sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

Zastoupena: Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D., ředitelem

IČO: 00025798

zřízená vládním nařízením č. 58/1953 Sb. o vládním výboru pro geologii a Ústředním

ústavu geologickém ze dne 3.6.1953 ve znění pozdějších změn a doplnění

dále jen pojistník a pojištěný

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění (dálejen „zákon

o pojistné smlouvě") tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této smlouvy

tvoří nedílný celek (dále jen „pojistná smlouva").

Distributor pojištění

Kategorie PZ Samostatný zprostředkovatel jednajícíjako pojišťovací makléř

Název MARSH s.r.o.

IČ 45306541

Sjednatelské číslo 9999227000

Jméno a příjmení jednající osoby; ID jednající osoby_0002784775

Zaměstnanec pojistitele - pečovatel: _kk16171; 0002760146

Správa pojistné smlouvy: ÚPR 8890000102

PN NE



10.

11.

Článek |.

Úvodní ustanovení

Členský stát sídla pojistitele: Česká republika

Výše uvedení pojistníci sjednávají tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. jsou zároveň

pojištěnými.

Předměty podnikání pojištěných ke dni uzavření této pojistné smlouvy jsou uvedeny vpřiložených zřizovacích

listinách a dalších dokumentech, které tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.

Pojištěníse řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplňkovými pojistnými podmínkami (dálejen

DPP) uvedenými v čl. i| pojistné smlouvy a dále ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP a DPP tvoří přílohu

č. 2 pojistné smlouvy.

Pokud není v této pojistné smlouvě dále uvedeno jinak, pojistná hodnota věci nebo souboru věcí včetně pojistné

hodnoty cizích věcí, které pojištěný oprávněně užívá, se stanovuje v souladu s čl. 4 bodem 2 písm. a) VPPM 1/07 jako

nová cena.

Oprávněná osoba: pojištěný nebo jiná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění

podle příslušných VPP a DPP.

Místo pojištění: není-Ii dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak, odchylně od VPP a DPP se pojištění vztahuje na

následující místa pojištění: Pro místa, kde se nachází vlastní majetek pojistníka/pojištěného, a majetek po právu

užívaný včetně nedokončených investic, majetku ve zkušebním provozu apod., neuvedená ve Smlouvě, je místem

pojištění území České republiky. U takových míst musí být v případě pojistné události písemně prokazatelné, že se

na nich v době pojistné události nacházel předmět pojištění (např. listem vlastnictví, nájemní smlouvou, evidencí

majetku apod.) nebo pojistník prokáže, že na těchto místech prováděl objednanou činnost.

Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem, není-Ii v této pojistné smlouvě dále uvedeno jinak.

Pojistník si v souladu s § 99 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje

opční právo na poskytnutí dalších služeb. Opčního práva je pojistník oprávněn využít na základě jednacího řízení bez

uveřejnění. Opční právo bude realizováno nejpozději do 3 let ode dne uzavřenítéto pojistné smlouvy, a to v souladu

se skutečnostmi uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Pojišťovací služby pro Ministerstvo

životního prostředí a jeho resortní organizace" s evidenčním číslem veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

368102.

Sjednané pojištěníje pojištěním škodovým.

Pojistník bere na vědomí, že pojistná smlouva je zároveň pojistkou ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.

Pro případ, že se na pojistníka při uzavírání smluv vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění, se smluvnístrany

dohodly, že pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je

tuto Smlouvu povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je dále

povinen při registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku 3v8dkek tak, aby mohl být pojistitel

informován správcem registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. Pojistník je rovněž povinen při zaslání

smlouvy správci registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění Smlouvy odstraněny veškeré informace,

které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují.

Smluvní strany se dále dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění,

včetně práv a povinnosti 2 něj vyplývajících, vztahujíi na období od data uvedenéhojako počátek pojištění (resp. od

data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.



Článek II.

Druhy pojištění, předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

Živelní pojištěníje upraveno VPP pro pojištění majetku VPPM 1/07 (dálejen VPPM 1/07) a DPP pro případ poškození nebo

zničenívěci živelní událostí DPPŽU4 MP 1/10 (dále jen DPPŽU4 MP 1/10)

Pojištění se sjednává v rozsahu:

Zemětřesení

vlv-

Povodeň a záplava v pricmné souvislosti s povodní

Roční limity plnění pro jednotlivá živelní pojistná nebezpečí jsou uvedeny v článku V. této pojistné smlouvy.

Pojištění pro pojistné nebezpečí povodeň se sjednává se spoluúčastí z pojistného plnění pro každou pojistnou událost ve

výši 10%, min. 100.000,— Kč.

Pojištění pro pojistné nebezpečí záplava v příčinné souvislosti s povodní se sjednává se spoluúčastí z pojistného plnění

pro každou pojistnou událost ve výši 20.000,— Kč.

Pojištění pro pojistné nebezpečízemětřeseníse sjednává se spoluúčastíz pojistného plnění pro každou pojistnou událost

ve výši 20.000,- Kč.

1.1. Sjednává se pojištění souboru nemovitostí, vlastních i cizich, vE. stavebních součástí a stavebních a technických

úprav (např. budovy, stavby, haly, skleníky, kotelny, čističky odpadních vod, kontejnery měřicích a monitorovacích

stanic, zabezpečovací zařízení včetně čidel, lavičky, jiné stavby, ploty, osvětlení apod.)

Místo pojištění: dle El. l bodu 7

Celková pojistná částka činí: ........... 9.647.400.000,- Kč.

1.2. Sjednává se pojištění souboru movitých věcí, vlastních i cizich, včetně DHIM a věcí zvláštní umělecké hodnoty,

uměleckých děl a sbírek (např. strojní zařízení, přístroje, elektronika, počítače a servery s příslušenstvím, inventář,

informační stojany s tabulemi a zvukové panely, lodky, kola, písemnosti, výkresy, mapy, vzorky, nosiče dat, apod.)

Místo pojištění: dle čl. | bodu 7

Celková pojistná částka činí: ........... 3.900.000.000,- Kč.

1.3. Sjednává se pojištění souboru zásob, rozpracované výroby a hotových výrobků — vlastních i cizich

Misto pojištění: dle čl. I bodu 7

Celková pojistná částka činí: .............. 100.000.000,- Kč.

1.4. Sjednává se pojištění peněz, cenin a cenností - vlastních i cizich

Misto pojištění: dle čl. | bodu 7

Celková pojistná částka činí: .................. 1.000.000,- Kč.

1.5. Sjednává se pojištění souboru okrasných rostlin a dřevin — vlastních i cizích

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7

Celková pojistná částka činí: ..................... 500.000,- Kč.



1.6. Sjednává se pojištění nákladů na demolici a odvoz suti po pojistné události dle této pojistné smlouvy na

předmětech pojištění uvedených v odst. 1.1. až 1.4.

Místo pojištění: dle čl. l bodu 7

Roční limit pojistného plnění činí:. .......50.000.000,- Kč.

Tento roční limit pojistného plnění je sublimitem plnění k limitům uvedeným v bodech 5. a 6. Článku V. této

pojistné smlouvy.

1.7. Sjednává se pojištění nákladů na zajištění náhradních prostor po pojistné události dle této pojistné smlouvy na

předmětech pojištění uvedených v odst. 1.1. až 1.4.

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7

Celková pojistna castka činí:. .....................500.000,—Kč.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Článek |||.

Výklad pojmů

v..: :

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP a příslušných DPP se pro účely pojistné smlouvy prljlma tento výklad

dalších pojmů dotčených pojištěním podle této pojistné smlouvy:

Za budovy se pro účely tohoto pojištění považují objekty nemovitého charakteru (včetně stavebních součástí a příslušenství), které jsou převážně

uzavřeny obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi a které jsou určeny k tomu, aby chránily lidi, zvířata nebo věci před působením vnějších vlivů.

Celkový limit pojistného plněnítvoří součet limitů pojistného plnění jednotlivých předmětů pojištění.

Celkovou novou cenou tvoří součet nových cen za jednotlivé předměty pojištění.

Za cennosti se pro účely tohoto pojištění považují:

- peníze, kterými jsou platné tuzemské a zahraniční bankovky a mince,

. drahé kovy, mince a další předměty 2 drahých kovů, perly, drahokamy a předměty z nich vyrobené,

. šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry a ceniny (např. poštovní známky, kolky, dálniční známky), přísně

zúčtovatelné tiskopisy (např. lístky, kupóny MHD, předplacené telefonní karty).

Za cizí věci movité se pro účely tohoto pojištění považují cizí věci movité běžného charakteru, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však

pojištěnému zapůjčeny anebo jich po právu užívá z jiného důvodu nebo je má oprávněně u sebe.

Za ostatní vlastní věci movité se pro účely tohoto pojištění považují všechny vlastní věci movité běžného charakteru, s výjimkou zásob.

Za příslušenství budovy nebo stavby se pro účely tohoto pojištění považují věci, které se nacházejí v budově nebo stavbě, věci připevněné na vnějších

částech budovy nebo stavby. Jde o věci, které jsou určeny k tomu, aby byly s budovou nebo stavbou trvale užívány a jsou zpravidla k budově nebo

stavbě odmontovatelně připojeny (např. antény, domácí vodárny, bojlery).

Za stavebnísoučásti budovy nebo stavby se pro účely tohoto pojištění považují věci, které k ní podle povahy patří a nemohou být odděleny bez toho,

aby se tím budova nebo stavba znehodnotila. Zpravidla jde o věci, které jsou k budově nebo stavbě pevně připojeny (např. vestavěný nábytek, obklady

stěn a stropů, příčky, instalace, malby stěn, tapety).

Škodný průběh je poměr mezi 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 roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. Škodný průběh

je upraven o regresy.

Za věci movité běžného charakteru se pro účely pojištění nepovažuji:

. cennosti,

. věci zvláštní hodnoty,

. písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,

' cizívěci převzaté,

o motorová a přípojná vozidla s přidělenou RZ.

Za zásoby se pro účely tohoto pojištěni nepovažují:

. cennosti,

. věci zvláštní hodnoty.

' písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,

. cizívěci převzaté,

není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

Pojistným rokem se rozumí obdobíjednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění.

Sublimit plnění — sjednaný sublimit plnění uvedený v pojistné smlouvě je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé z titulu

dotčeného pojistného nebezpečív době trvání pojistné smlouvy není-li \! pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pokud je pojištění sjednáno na dobu kratší

než 12 měsíců, nebo delší než 12 měsíců a nejedná-li se vtom případě o víceleté pojistné smlouvy, jsou sjednané sublimity plnění pojistitele vztaženy

na sjednanou dobu trvání pojištění. U víceletých pojistných smluv jsou sjednané sublimity plnění vždy limity plnění pro každý pojistný rok, není-Ii

v dotčeném ustanovení pojistné smlouvy uvedeno jinak.
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Škodou vzniklou na věci se rozumí rovněž škoda vzniklá na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.

Za jiné stavby se pro účely pojištění dle tohoto odstavce nepovažují vozovky, zpevněné plochy, přístupové cesty, chodníky kjeskyním, svážnice a lesní

cesty s příkopy nebo propustěmi nebo svodnicemi a přenosné oplocení, pokud tyto nejsou součástí areálu s nemovitostí na adrese s číslem popisným.

Dále se za jiné stavby nepovažují stavby na vodních tocích včetně úprav koryt.

Stavba — za stavbu (rozumí se tím ijejí část) se pro účely této pojistné smlouvy považují veškerá stavební díla bez ohledu na jejich stavebně technické

provedení, účel a dobu trvání. Stavba je obecně širší pojem než budova. Za stavby se pro účely tohoto pojištění považují objekty zpravidla nemovitého

charakteru (včetně stavebních součástí, stavebních úprav, strojního vybavení staveb a příslušenství), které se od budov odlišují tím, že jsou zpravidla

nezastřešeny (např. ploty, nepřenosné oplocení a chodníky nebo zpevněné plochy mezi budovou a plotem v areálu s nemovitostí na adrese s číslem

popisným).

Zatečením se pro účely této pojistné smlouvy rozumívniknutí vody z atmosférických srážek (déšt', sníh, led) do vnitřního uzavřeného prostoru pojištěné

nemovitosti. Uzavřeným prostorem se rozumí prostor uzavřený ze všech stran zdmi, střechou, podlahou, dveřmi nebo okny, kterýje navržen, zhotoven

a musí být v takovém stavu, aby do něj za normálních podmínek nezatékalo. To znamená, že zatečeníje způsobeno např.v souvislosti s vichřicí (aniž

dojde k pojistné události z příčiny vichřice), přívalovým deštěm, sněhem, závějemi, rampouchy apod.

Přívalovým deštěm se pro účely této pojistné smlouvy rozumí taková intenzita dešťových srážek jejímž důsledkem vznikne zatečení, záplava zjiné

příčiny než povodeň nebo vznikne mechanické porušení (eroze, popraskání, pokles nebo vydutí apod.) chodníků, vozovek, zpevněných ploch a

přístupových cest s příkopy, propustěmi nebo svodnicemi. Vozovky, zpevněné plochy a přístupové cesty s příkopy, propustěmi nebo svodnicemi musí

být v době před pojistnou událostí plně funkční, pojistnou událostíje pak takový stav, který způsobí nesjízdnost a nefunkčnost.

Za jednu pojistnou událost u přívalového deště se pro účely této pojistné smlouvy rozumí všechny škody, které nastanou na území České republiky

v průběhu 7 dnů a za toto období bude pro všechny vzniklé škody uplatněna spoluúčast pouze jednou pro všechny pojištěné dohromady.

Povodníse rozumí zaplavení místa pojištěnívodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo byla

způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku. Pojistnou událostí z důvodu pojistného nebezpečí povodeň je takové

poškození nebo zničení věci, které bylo způsobeno:

a) přímým působením vody z povodně na pojištěnou věc;

b) předměty unášenými vodou z povodně.

Záplavou v příčinné souvislosti s povodní se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy v místě pojištění, která vznikla nepřímo (tj. jinak než prouděním

vody po povrchu) v souvislosti se současně probíhající povodní tzn. např. průsakem, zvýšením hladiny spodních vod nebo zatečením kanalizací.

Článek IV.

Hlášení škodny'ch událostí

Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

MARSH s.r.o. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,

Atrium Flora - vchod B, Vienna Insurance Group

Vinohradská 2828/151 OLPU MO

130 00 Praha 3 "Ebo P.0.BOX 28

Tel: 221 418 173 664 42 Modřice

tel.: 957 444 555, email: Iikvidacchpp.cz

Článek V.

Plněni pojistitele

1. Vznikne—li právo na plnění 2 pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP, DPP a ujednání uvedených v této

pojistné smlouvě.

2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, vjakém by takové plnění

nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg,

vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a

boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů,

Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a

embargům uvedeným v předchozí větě.

3. Bez ohledu na jakákoli další ustanovení této pojistné smlouvy se ujednává, že pojištění, která se řídí Všeobecnými

pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPM se nevztahují na jakékoliv škody, újmy, nároky, ztráty či výdaje

přímo či nepřímo vzniklé anebo způsobené infekčním onemocněním. Ve stejném rozsahu se pojištění nevztahuje na

důsledky jakýchkoliv preventivních opatření přijatých v souvislosti s obavou nebo hrozbou (z) šíření infekčního

onemocnění, aťjiž skutečnou nebo tak vnímanou.

Tato výluka se však neuplatní v případě, kdy škoda spočívá ve fyzickém poškození pojištěného majetku v důsledku

působení pojistného nebezpečí sjednaného v pojistné smlouvě nebo jde o pojištěnou časově závislou ztrátu vzniklou

jako přímý důsledek tohoto fyzického poškození pojištěného majetku (např. přerušení provozu).

4. V případě plnění v cizí méně se pro přepočet použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni pojistné události.
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5. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zakona nárok na

odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok

nemá, poskytne pojistitel plněnívčetně DPH.

6. Odchylně od čl. 11 bodu 3 VPPM 1/07 se za pojistnou událost považuje skutečnost způsobená pojistným nebezpečím,

které nastalo v důsledku úmyslného jednání nebo úmyslného opomenutí osob oprávněných užívat pojištěnou věc

nebojiných osob z jejich podnětu, pokud tyto osoby nejsou pojistníkem, pojištěným, členem jejich domácnosti, jejich

společníkem a zaměstnancem.

7. Vsouladu s čl. 13, bodem 23 VPPM 1/07 je pojistné plnění ze všech druhů pojištění dle příslušných ustanovení

jednotlivých DPP, sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události vzniklé z příčin povodeň a

záplava v příčinné souvislosti s povodnínastalév průběhu jednoho pojistného roku omezeno limitem plnění na celou

pojistnou smlouvu ve výši 100.000.000,- Kč.

8. Vsouladu s čl. 13, bodem 23 VPPM 1/07 je pojistné plnění ze všech druhů pojištění dle příslušných ustanovení

jednotlivých DPP, sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události vzniklé z příčin zemětřesení

nastalé v průběhu jednoho pojistného roku omezeno ročním limitem plnění na celou pojistnou smlouvu ve výši

50.000.000,- Kč.

9. Vsouladu s čl. 13, bodem 23 VPPM 1/07 je pojistné plnění ze všech druhů pojištění dle příslušných ustanovení

jednotlivých DPP, sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události vzniklé zpříčin ostatních

živelních pojistných nebezpečí uvedených v článku Il., bodu 1 kromě povodně a záplavy v příčinné souvislosti s

povodní, zemětřesení, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku omezeno ročním sublimitem plnění na celou

pojistnou smlouvu ve výši 5.000.000,- Kč z ročního limitu plnění uvedeného v bodě 5 tohoto článku pojistné smlouvy.

10. V případě, že kdykoliv v průběhu pojistného roku nastane situace, kdy škody v rámci pojistné události by přesáhly

sjednaný limit pojistného plnění (při zohledněnívyplaceného pojistného plněníza předchozíškody), bude se pojistné

plněnívyplácet následujícím způsobem: 70% výše limitu nebo zbylé výše limitu pojistného plnění bude rozděleno dle

poměru výše nahlášených škod jednotlivých pojištěných a 30% výše limitu nebo zbylé výše limitu pojistného plnění

bude rozděleno dle poměru výše předepsaného pojistného jednotlivých pojištěných.

Článek VI.

Výše a způsollplacení pojistného

1. Roční pojistné činí:

1. Živelní pojištění

Pojistné .................................................................................................................................................4.448.435,- Kč

celkové roční pojistné činí .........................................................................................................................4.448.435,- Kč

2. Roční pojistné připadající na jednotlivé pojistníky pojištěné touto pojistnou smlouvou:

a) Český hydrometeorologický ústav ................................................................................................ 710.144,- Kč

b) Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. ......................................................... 1.323.468,- Kč

c) Česká republika — Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ....................................... 336.559,— Kč

d) Správa jeskyní České republiky ..................................................................................................... 206.288,- Kč

e) Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. ..................................... 177.380,— Kč

f) Správa Krkonošského národního parku ........................................................................................ 482.397,- Kč

g) Správa Národního parku Šumava ................................................................................................. 296.572,- Kč

h) Česká republika — Ministerstvo životního prostředí ..................................................................... 218.578,— Kč

i) Správa Národního parku Podyjí .................................................................................................... 106.572,- Kč

]) Správa Národního parku České Švýcarsko .................................................................................... 238.432,- Kč

k) Česká geologická služba ................................................................................................................ 196.572,- Kč

|) Česká republika — Česká inspekce životního prostředí ................................................................. 155.473,- Kč

3. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojišťovacího makléře.

4. Způsob zaplacení pojistného
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Pojistné je pojistným běžným a zohledňuje veškeré náklady pojistitele vzniklé v souvislosti s uzavřením a plněním

povinnostívyplývajících z této pojistné smlouvy. Zaplacením pojistného pojištěným budou splněny veškeré peněžité dluhy

pojištěného vyplývající z této pojistné smlouvy. Provize bude pojistitelem vyplácena zplnomocněnému makléři na základě

jejich vzájemné písemné smlouvy, Provize makléře nezvyšuje cenu pojištění.

Pojistné za roční pojistné období činí 4.448.435,- Kč aje splatné k datu 30.5.2022.

V následujících pojistných letech bude pojistné za roční pojistné období splatné vždy k datu 31.3.

Pojistné bude placeno jedním a každým pojištěným touto pojistnou smlouvou prostřednictvím peněžního ústavu na účet

pojišťovacího makléře vedený u Citibank Europe plc, organizační složka,č.ú.—pod variabilním symbolem

0013872907 (číslo pojistné smlouvy) na základě faktury vystavené pojišťovacím makléřem se splatností 21 dní. Pojišťovací

makléř následně převede na účet pojistitele všechny platby najednou za všechny pojištěné.

V případě, že po lhůtě splatnosti nezaplatívšichni pojištění, pojišťovací makléř na základě písemné výzvy pojistitele převede

do té doby obdržené pojistné na jeho účet.

Ujednává se, že nezaplacení pojistného jedním z pojištěných není důvodem k zániku této pojistné smlouvy.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojištění vzniká dne: 01.03.2014

Datum počátku závaznosti tohoto dodatku pojistné smlouvy: 1.3.2022

Pojístnou smlouvu lze vypovědět každý rok k výročí pojistné smlouvy, a to výpovědí doručenou pojistiteli/pojištěnému

nejpozději 4 měsíce před výročím pojistné smlouvy.

Pojistitel/pojištěný prohlašuje, že v případě požadavku na ukončení pojistné smlouvy kvýročí pojistné smlouvy zjeho

vůle/strany, bude o této skutečnosti informovat zadavatele veřejné zakázky, Česká republika — Ministerstvo životního

prostředí (IČO: 00164801), prostřednictvím zplnomocněného makléře nejpozději 4 měsíce před výročím pojistné smlouvy.

Pojistitel se zavazuje během plnění pojistné smlouvy i po ukončení trvání pojistné smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech

skutečnostech, o kterých se dozví od pojištěného v souvislosti splněním pojistné smlouvy. Za porušení povinnosti

mlčenlivosti specifikované v této pojistné smlouvě je pojistitel povinen uhradit pojištěnému smluvní pokutu ve výši

70.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

Pojistitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním obsahu pojistné smlouvy v souladu s právními předpisy.

Pojistitel bere na vědomí a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu

závazkového vztahu vyplývajícího z pojistné smlouvy s tím, že se pojistitel podrobí této kontrole a bude působit jako osoba

povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) citovaného zákona.

Pojištěný je oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy, jestliže zjistí, že pojistitel nabízel, dával, přijímal nebo

zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, at' již státního úředníka nebo

někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění pojistné smlouvy; nebo zkresloval

skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění pojistné smlouvy ke škodě pojištěného, včetně

užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volně a otevřené soutěže.

Právnívztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto

právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.

Makléřská doložka

Pojištěníje spravováno prostřednictvím zplnomocněného makléře, jednajícího na základě platné smlouvy s pojistníkem,

kterým je vsoučasné době MARSH s.r.o., IČ: 45306541. Prostřednictvím zplnomocněného makléře jsou prováděny

veškeré úkony související stouto pojistnou smlouvou. Plná moc pojišťovacího makléře je přílohou č. 4 této pojistné

smlouvy.

V případě rozporu ustanovení této pojistné smlouvy s VPP nebo DPP má ustanovenítéto pojistné smlouvy přednost.
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Pojistná smlouva ve zněnijejího dodatku byla vypracována v 15 stejnopisech, každý pojistník obdrží 1 vyhotovení

s výjimkou České republiky — Ministerstva životního prostředí, která obdrží 2 vyhotovení, pojišťovací makléř obdrží 1

vyhotovení a pojistitel si ponechá 1 vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 14 stran a 4 přílohy.

. Prohlášenísmluvních stran:

a) Pojistník prohlašuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy byl seznámen s obsahem pojistných

podmínek, tyto převzal, a dále, že mu byly oznámeny informace o pojistiteli v rozsahu platných ustanoveni

§ 66 odst. 1 zákona O pojistné smlouvě.

b) Smluvní Strany pojistné smlouvy prohlašují, že si obsah této pojistné smlouvy, všeobecných a doplňkových

pojistných podmínek, jakož i všech příloh pojistné smlouvy, před jejím podpisem přečetly, že je jim jasný a

srozumitelný, a že s nim a s nimi bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

. Ujednává se, že zpracováníosobních údajů se řídí dokumentem Informace o zpracováníosobních údajů v neživotním

pojištěnía následujícím oddílem:
 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás

uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou ustanovení 2., které se na Vás uplatníi pokud jste právnickou

osobou. Více informací, včetně způsobu Odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě zpracování na

základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace O zpracování

osobních údajů v neživotním pojištění, který tvoří přílohu č. 4 této pojistné smlouvy a je také trvale dostupný na

webové stránce www.cppcz v sekci „O SPOLEČNOSTI".

1. INFORMACE o ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJů BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění

a údaje o využívání Služeb zpracovává pojistitel:

— pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy

a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když vtěchto případech jde O zpracování

nezbytné pro plnění smlouvy, a

— pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění,

statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných

podvodů a jiných protiprávních jednání, když vtěchto případech jde o zpracování založené na základě

oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může

být uplatněna způsobem uvedeným v lnformacích O zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění

pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci

pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., O provádění mezinárodních sankcí.

Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje O využívání služeb může pojistitel také

zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely zasílánísvých reklamních sdělenía nabízenísvých služeb;

nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky)

nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel

oslovoval s jakýmikoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: E].

2. POVINNOST POJISTNI’KA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenžje osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby,

které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracováníjejich osobních údajů.

3. INFORMACE o ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že

její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účely kalkulace, návrhu

a uzavřenípojistné smlouvy, správy a ukončenípojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištěn/'o soupojištění,   



 

ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalovánípojistných podvodů ajiných protiprávních jednání. Pro

takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným

v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistnika bere na vědomí, že

identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména

ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se

zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování

osobních údajů v neživotním pojištěni, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných

údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolánísouhlasu a pra’vy,

která Vám v této souvislosti náleží.  
 

12. Přílohy pojistné smlouvy:

1. Zřizovací listiny a další dokumenty pojištěného/pojistnika - beze změny, není přiloženo

2. VPP a DPP dle textu pojistné smlouvy, Smluvní ujednání- beze změny, není přiloženo

3. lnformace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištěni

4. Plná moc makléře - beze změny, není přiloženo
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VIENNA INSURANCE GROUP

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH úDAJů v NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

(dále jen „Informace o zpracování osobních údajů“)

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, iČO: 63998530,

se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3433 (dále jen „my“) povaf

žuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči klientům.

Ochrané osobních údajů proto věnujeme náležitou pozornost a při zajištění

ochrany osobních údajů jednáme v souladu s právními předpisy.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje ve vztahu

kfyzickým osobám zpracováváme v případě uzavřených pojistných smluv nebo

v souvislosti s nimi. Naleznete zde informace, zda osobní ůdaje zpracováváme

na základě Vašeho souhlasu nebo na základějiného právního základu (důvodu),

kjakým účelům údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte

v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva. Považujte tedy pro

sim tento dokument za důležitý zdroj informací o tom,jak zpracováváme Vaše

osobní údaje.

Tyto informace o zpracování osobních údajů upravují zpracování osobních údajů

pojistníka, pojištěného a třetích osob a použijí se také přiměřeně na zpracováf

ní osobních údajů zájemce o pojištění, budoucího pojistníka nebo budoucího

pojištěného. Tyto Informace o zpracování osobních udajů se vztahují na:

- Pojištěnípřerušeníprovozu

Pojištění přepravy

Pojištění odpovědnosti

Pojištění majetku

Cestovní pojištění

Pojištění právní ochrany

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

a) Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul,

rodné číslo, bylo—li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobyf

tu, státní příslušnost, číslo a platnost průkazu totožnosti, Obchodní firma,

místo podnikání a identifikační číslo podnikající fyzické osoby, bankovní

spojení

b Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní ůdaje, které nám umožňují

kontaklsVámi,zejména korespondenčníadresa, telefonníčíslo,emailová

adresa apod.

c) Údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištěni, kterými se rozumí

zejména informace o předmětu pojištěníjeho ocenění a umístění (v po-

jištění majetku), 0 charakteru vykonávané činnosti (v případě pojištění

přerušení provozu nebo pojištění odpovědnosti), o délce pobytu a cílové

destinaci (v případě cestovního pojištění), včetně originálů nebo kopiídov

kumentů poskytnutých za tímto účelem

Údaje O využívání služeb, kterými se rozumí zejména údaje o sjednání

a využívání našich služeb, 0 nastavení smluv a parametrech pojištěni,

ůdaje získané během likvidace, ůdaje získané v rámci služby MojeČPP, zá»

znamy emailové komunikace a záznamy telefonních hovorů

Údaje o zdravotním stavu a genetické údaje, kterými se rozumí údaje

o Vašem tělesném a duševním zdraví, včetně údajů o poskytnutízdravot—

nich služeb vypovídajících o Vašem zdravotním stavu a genetické ůdaje

zahrnující zejména Vaše predispozice k různým chorobám a onemocně-

ním. Tyto údaje však zpracováváme pouze u těch pojištění, kdeje uzavřeni

pojistné smlouvy nebo pojistné plnění vázáno na Zjišťování zdravotního

stavu.

E
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V případě, že podepisUjete pOjistnou smlouvu nebo jiný dokument prostřednic-

tvím podepisovaciho zařizení, zpracováváme také biometrické údaje v tomto

podpisu obsažené. Jde například o rychlost, zrychlenía dobu podpisu.

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? -

V rámci pojišťovací činností zpracováváme osobní údaje pro různé Účely a v růzf

ném rozsahu bud':

a) na základě Vašeho souhlasu, nebo

b) bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného

zájmu, z důvodu plnění právní povinnosti nebo na základě nezbytnosti

pro určení, obhajobu a výkon právních nároků.

Zda Váš souhlas vyžadujemeje závislé na tom, ojaké konkrétní zpracováníjde

a vjaké pozici ve vztahu k nám vystupujete. Můžete být zejména v postavení po-

íč. IM 04/21

jistníka, tedy osoby, která uzavírá pojistnou smlouvu, pojištěného, tedy osoby,

najejíž pojistné nebezpečíje pojistná smlouva uzavřena, nebo třetíosoby,jakou

je oprávněná osoba, které bude v případě likvidace pojistné události vyplaceno

pojistné plnění.

8.1 ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Zpracování citlivých osobních údajů pojištěného a poškozeného

Jste-li pojištěný nebo poškozený a vyžadujefli to povaha pojištění nebo pojistné

události, zpracováváme v nezbytném rozsahu ůdaje O Vašem zdravotním stavu

a genetické ůdaje bez Vašeho souhlasu na základě nezbytnosti pro určení, vý-

kon nebo obhajobu právních nároků, a to pro účely:

— likvidace pojistné události (jinak řečeno pro to, abychom mohli poskyt-

nout pojístné plněnív případě pojistné události),

— správy a ukončen/pojistné smlouvy (jinak řečeno pro to, abychom i po

uzavření smlouvy mohli údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické

ůdaje použít pro vyřizováníVašich žádostí),

— ochrany našich právních nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit

naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízeni),

— prevence a odhalováni'pojistných podvodů aji/rých protiprávníchjednáni

(jinak řečeno pro to, abychom zamezili škodám, které nám mohou vznikf

nout v důsledku páchání pojistných podvodů).

Pro tyto účely uchováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické ůdaje

po dobu, po kterouje to nezbytné k realizaci práv a povinnosti plynoucích z pojiš—

tění, tedy po dobu provedeni likvidace pojistné události a po dobu trvání proml—

čecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících

nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou O další jeden rok s ohledem na

ochranu našich právních nároků, V případě zahájení soudního, správního nebo

jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou

dobu trvání takových řízení.

Zpracování citlivých osobních údajů pojistníka, pojištěného a dalších osob

Atjste pojistník, pojištěný nebojakákolivjiná osoba podepisujicísmlouvu nebo

jiný dokument prostřednictvím podepisovaciho zařízení, zpracováváme biomet-

rické údaje Obsažené ve Vašem podpisu také na základě nezbytnosti pro urče-

ní, výkon nebo obhajobu právních nároků, a to pro účel:

ochranynašich právních nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit

naše právni nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení)

Pro tento Účel osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné

k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy

po dobu trvání pojištění) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně

l5 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním

prodlouženou o dalšijeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků.

V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízeni zpracováváme Vaše

osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvánitakových řízení,

ZPRACOVÁNÍ cnuvv'pu OSOBNÍCH ÚDAJÚ v RÁMCI POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PRO-

vozu PRO NEZAVISLE CINNOSTI

Tato část se na Vás vztahuje, pouze pokud dochází ke zpracování osobních ůda-

jů v rámci pojištěni přerušení provozu pro nezávislé činnosti nebo v souvislosti

s ním.

Zpracování citlivých osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Jste—li pojištěný v rámci tohoto pojištění, případné dotčená osoba dle pojist-

né smlouvy, zpracováváme v nezbytném rozsahu na základě Vašeho výslovné-

ho souhlasu údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje, a to pro ůčely'

- kalkulace, návrhu a uzavřenípo/istne' smlouvy (jinak řečeno pro to, aby—

chom pro Vás mohli připravit pojištěni dle Vašich požadavků a potřeb),

- posouzenipr'ijatelnosti do pojištění (jinak řečeno pro to. abychom zhod—

notili Váš zdravotní stav ve vazbě na riziko pojistné události),

_ zajišténi'a soupojišténi' (jinak řečeno pro to, abychom mohli údaje o Va?

šem zdravotním stavu a genetické ůdaje předat zajistiteli, tedy společ-

nosti, se kterou jsme si rozdělili pojistné riziko a která v případě pojistné

události ponese část výdajů na pojistné plnění, nebojiné pojišťovně, abyf

chom si rovněž s ní rozdělili pojistné riziko).

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme tyto údaje po dobu trvání procesu

uzavírání smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.



Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje

z veřejně dostupných zdrojů, kterýmijsou jak veřejné evidence (zejména veřejný

rejstřík, insolvenční rejstřík), tak Vámi zveřejněné údaje na internetu, a to vždy

v souladu se zákonnými požadavky.

Dalším zdrojem osobních údajů mohou být jiné subjekty, pokud tak stanoví

zvláštní předpis (např, 5129 b zákona č. 277/2009 Sb.,o pojišťovnictví) nebo

pokud jinému subjektu dáte souhlas s předáváním Vašich osobních údajů

(např. udělením souhlasu k nabízenívýrobků a služeb třetích stran).

F. Kdy dochází k automatizovanému rozhodování?

Při zpracování osobních údajů využíváme v některých případech prvky automati-

zovaného rozhodování. To se uplatní zejména v rámci kalkulace, návrhu pojistné

smlouvy (včetnějejiho obnovení) a dále v rámcijejísprávý,jedná se tak o zpracof

vání, kteréje nezbytné k uzavření nebo plnění pojistné smlouvy.

Automatizované rozhodování spočívá vtom, že náš kalkulační program na zá-

kladě Vašich osobních údajů a dalších dostupných informací vypočítá pojistné,

popř. pojistnou Částku,

Stejně tak tento program kontroluje a hlídá zejména včasné zaplacení pojistné

ho nebo v případě prodlenís úhradou Vás upozorní, případné informuje o zániku

pojistné smlouvy, Prostřednictvím tohoto programuje také zajištěna automatic-

ká obnova smluv, Tyto procesy probíhají automatizovaně bez zapojení lidského

prvku. Toto nám ve výsledku umožňuje soustředit se na to, abychom Vám poskyf

tovali ijiné služby a zlepšovali naše produkty.

Můžete požadovat, aby takové rozhodnutí bylo přezkoumáno, zejména pokud se

domníváte, že automatizované rozhodnutíje nesprávné, a to způsobem podrob-

néjí popsaným v kapitole „Právo na přezkum automatizovaného rozhodnuti?

G. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních

údajů, máte také Vy při zpracování—Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato

práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za

jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je přef

dáváme, kdOje mimo nás zpracovává ajaká máte dalšípráva souvisejícíse zpra-

cováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto Informacich

o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o Vás

zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás

týkají,jsou či nejsou z našístrany zpracovávány, a pokud tomu takje, máte právo

získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete

požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám po-

skytneme bezplatné a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme,

jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného od-

kladu opraVili, popřípadě doplnili,

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše

osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z na'-

sledujících důvodů:

Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro kteréjsmeje zpraco-

vávali,

odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, ořičernž se jedná

o ůdaje, kjejicnž zpracováníje Váš souhlas nezbytný, a zároveň nemame

jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například

pro obhajobu našich právních nároků),

využijete svého práva vznést námitku proti zpracováni (viz níže kapitola

„Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpraf

cováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již

žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, ne-

máme, nebo

ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být

v souladu s obecně závaznými předpisy,

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde ojeden z těchto důvodů, neznamená

to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje Toto právo se totiž neuplatní

v případě že zpracování Vašich osobních údajůjeI nadále nezbytné pro:

splnění naší právní povinnosti (viz výše kapitola,,Zpracování bez Vašeho

souhlasu“ ),

účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické

účely, nebo

určeni, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz výše kapitola

„Zpracováníbez Vašeho souhlasu)
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Právo na omezenízpracování „__

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít;

zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitý

žadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto ú

métem žádných dalších operací zpracování — v tomto případ

vždy (jako v případě práva na výmaz)aale po omezenou dobu.

Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme

spravne,

Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu

(např, nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před vý-

mazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. po-

kud očekáváte, Že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl),

Vaše osobní údajejiž nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracová—

ní, ale Vyje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních

nároků, nebo

vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji po-

psáno níže v kapitole „„Právo vznést námitku proti zpracováni". Po dobu,

po kterou šetřime,je-li Vaše námitka oprávněnájsme povinni zpracováni

Vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám

poskytl a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění

smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně použíf

vaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaší žádost ůdaje snadf

no převést, může sejednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně

v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tdy nemůžeme přenést

vždy a za všech okolností všechny údaje, které jstevypllnil v našich formulářícn

(například Váš vlastnoruční podpis)

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na

základě našeho oprávněného zájmu (viz výše kapitoly „Zpracování bez Vašeho

souhlasu“ a „Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného

zájmu"). Jdefli o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpra-

covávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít

závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí

Máte právo žádat přezkum automatizovaného rozhodnutí, a to zejména pokud

se domníváte, že takové rozhodnutí je nesprávné. Toto právo můžete uplatnit

způsobem uvedeným níže v kapitole „Jak lze uplatnitjednotlivá práva7".V rámci

tohoto práva můžete požadovat, aby rozhodnutí bylo přezkoumáno člověkem,

a můžete vyjádřit svůj názor ve vztahu k takovému rozhodnutí.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo po-

dat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a to způsobem uvedeným níže

v kapitole „Jak lze uplatnitjednotlivá práva? Toto právo můžete uplatnit zejměf

na v případě, že se domníváte, že Vaše osobníúdaje zpracováváme neoprávněně

nebo v rozporu s obecné závaznými právními předpisy,

H. Jak lze uplatnitjednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů,

at'již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete

obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Aktuální kontakt-

ní informace jsou dostupné na našich webových stránkách www.cppcz v sekci

„0 SPOLECNOSTI“.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:

Emailem na: dpo©cppcz

Písemně na adrese: Pobřežní 665/23, Karlín, Praha 8,186 00

Informace o možnostech kontaktovat pověřence můžete také získat prostřed—

nictvím klientské linky na čísle +420 957 Mii 555,

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však dojednoho má

sice. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku,

jsme oprávnění tuto lhůtu prodloužit o další ova měsíce. 0 takovém případném

prodloužení a jeho zdůvodněníVás samozřejmě budeme informovat,

Formuláře k uplatnění práv

Abychom Vám ještě více usnadnili uplatnění Vašich práv, můžete využít formu—

láře, které jsou dostupné na našich webových stránkách wwwcppcz v sekci

„O SPOLEČNOSTI“ nebo na vyžádání na jakékoliv naší pobočce.

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat

u Úřadu pro ochranu osobnich údajů, který sídlí na adrese pplk. Sochora 27,

170 OO Praha 7

Dalši'informace a novinkyz oblasti ochrany osobních údajů naleznete na našich

webových stránkách www.opzp.cz v sekci „0 SPOLECNOSTI". Na tomto místě také

naleznete vždy nejaktuálnější verzi tohoto dokumentu.


