
^ E S K A  
_  POJIŠŤOVNA

česká  pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ6990OI273, zapsaná v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále “pojišťovna")

Certifikát

Potvrzujeme, že pojistník Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, PSC 110 01, P r a h T T Í^ o T o ^ ^ S S l, na základě usnesení ~  
Rady HMP č. 804 ze dne 14.4.2015 má uzavřenu pojistnou smlouvu č.

Pojištění odpovědnosti
Oprávněnými osobami z  tohoto pojištěni jsou pojistník, pověřující zadavatelé Hlavního města Prahy. Pověřující zadavatelé jsou 
uvedeni v  Příloze ě. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Pověřující zadavatelé jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými 
mimo jiné i dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v  platném znění, se samostatnou právní 
subjektivitou. Pověřující zadavatelé hospodaří s majetkem, který jim  byl svěřen na základě d^izovací listiny. K tomuto majetku 
pověřující zadavatelé vykonávají práva vlastníka. V případě jakéhokoliv plnění z  této smlouvy, bude toto plnění poskytnuto přímo 
oprávněným pověřujícím zadavatelům.

Pojistná událost
Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. 
Podminky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojismé podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti 
VPPMO-P-01/2014.

1. Záldadní rozsah:
Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu na majetku či újmu při ublí
ženi na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými v zákoně, ve zřizovacích listinách nebo jiných 
listinách, příp. jiných opi-ávněních k činnosti (živnostenský list, apod.) pojištěných uvedených na Příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí této smlouvy.
Pojištění se ve smyslu článku 22 VPPMO-P vztahuje rovněž na povinnost nahradit škodu či újmu:
- způsobenou vadným výrobkem,
■ vyplývající z  vlastnictví, správy, pronájmu, užívání nebo držby nemovité hmotné věci,
- spočívající v tzv. následných finančních škodách, tj. ve škodách vyplývajících přímo ze škody na věci či z  újmy na zdraví,
- způsobenou v souvislosti s provozem jídelen (vč. přenosu salmonely a jiných nakažlivých chorob),
-  způsobenou v souvislosti s vlastnictvím či provozem internátů a ubytovacích zařízení,
- způsobenou na zdraví studentů, návštěvníků a účastmTců akcí pořádaných pojištěnými;
- způsobenou provozem vozidla v rozsahu, na kteiý se nevztahuje povinně smluvní pojištění dle zák. č. 168/1999 Sb;
- spočívající v t2:v. regresní náhradě ve smyslu článku 22 bodu 6 a 7 VPPMO-P.

Odchylně od Článku 24 bodu 1 písm. g) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na případ právním předpisem stanovené 
povinnosti pojištěného nahradit Škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému při poskytování sociálních 
služeb v souladu se zákonem č, 108/2006 Sb,, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pojistitá nebezpečí Lim it pajistného plnění 

ívKČ)

Spoluúčast

(v K Č )

územ ní rozsah

Z áldadní rozsah 50.000.000 1.000 Eviopa
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2 , Sjednané doložky:

čís lo  pojistné smlouvy: 899-21929-15

Přehled doložek -  pojistná nebezpečí Sublim ít pojistného 
plněni

( v  KČ)

Spoluúčast 

( v  Kč)

Územní rozsah

Doložka V 7 0 -  Pojištěni odpovědnosti za škodu vznilJou jinak  
než na zd rav í, poškozením , zničením , z trá tou  nebo odcizením  
hmotné věci (čisté finanční škody) vč. pojištění náh rady  za ne- 
m ajetkovou újm u

10.000.000 1.000 Evropa

Doložka V723 -  Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným 
převzatých nebo užívaných hm otných movitých věcech

5.000.000 I.OOO Evropa

Doložka V l i l  -  R egresní náhrady 3.000,000 1.000 Evropa

Doložka V99 — Pojištění odpovědnosti l a  škodu způsobenou na 
životním p rostřed í

50.000.000 1.000 Evropa

Doložka - Skoda způsobená žáky, studenty, účastníky rekvalifi
kačních a jiných kurzů, apod. (P řipojištění povinnosti žáků, 
studentů , účastníků rekvalifikačních a jiných kurzů, apod. na
h rad it škodu či újm u při ublížení na zd rav í nebo usm rcení, k te
rou způsobí p ři teoretickém  nebo praktickém  w učovánf).

5.000.000 bez spoluúčasti Evropa

Doložka V84b Pojištěni křížové odpovědnosti (vč. m ajetkové 
propojenosti)

50.000.000 1.000 ČR

Doložka - Škoda způsobená svěřencem dětského dom ova (P řipo
jištění povinnosti svěřence dětského domova nah rad it škodu čí 
újm u p ři ublížení na zd rav í nebo usm rcení)

5.000.000 bez spoluúčasti ČR

Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu od 1.5.2018 do 30.4.2019.
Pojištění se sjednává s automatickou pvolongací.

Pojistitel potvi-zuje, Že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydáni.

Platnost pojistky od 1.5.2018

Podp
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