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Smlouva o zprostředkování a správě pojištění 
(dále též jen "smlouva") 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) mezi 

Statutární město Plzeň 

nám. Republiky 1,, 301 00 Plzeň 

Ing. LUDĚK ŠANTORA, MBA, ředitel SPRÁVY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA 

PLZNĚ, příspěvkové organizace, na základě plné moci 00075370 

a 

Obchodní firma: 

Sídlo: 

Zastoupena: 

ICO: 

Zápis v OR: 

(dále jen „makléř“) 

společně dále jen „smluvní strany“ 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je povinnost makléře poskytovat klientovi služby v oblasti zprostředkování pojištění majetku 
a odpovědnosti výhradně při plnění veřejné zakázky „Správa pojistných smluv zadavatele pro areál TechTower“ 
zadané klientem na základě výzvy k podání nabídky ze dne 30.06.2022, včetně poskytování doporučení vedoucího 
ke sjednání, změně nebo ukončení pojistných smluv a zajistit správu makléřem zprostředkovaných nebo makléři do 
správy předaných pojistných smluv ve prospěch klienta. Pojistnými smlouvami předanými makléři do správy se 
rozumí pojistné smlouvy předané makléři po předchozí vzájemné dohodě o jejich převzetí do správy (dále též 
„spravované pojistné smlouvy“). 

2. Makléř se zavazuje po dobu trvání zprostředkovaných a spravovaných pojistných smluv, nejdéle však po dobu 
trvání této smlouvy, poskytovat klientovi, na základě jeho požadavku, zejména tyto služby: 
a. zpracovat a předkládat návrhy pojistných programů dle požadavku klienta, 
b. zprostředkovat uzavření pojistných smluv u pojistitele určeného klientem, přičemž příslušné pojistné smlouvy 

podepisuje výhradně klient, 
c. asistovat klientovi při likvidaci pojistných událostí (pomoc při uplatňování práv ze zprostředkovaných a 

spravovaných pojistných smluv), 
d. provádět aktualizaci pojištění dle požadavku klienta, 
e. na základě požadavku klienta realizovat pro pracovníky klienta školení v oblasti pojištění. 

Článek II. 
Povinnosti makléře 

1. Makléř se zavazuje vykonávat činnost dle této smlouvy s odbornou péčí, kvalifikovaně, čestně, spravedlivě, podle 
požadavků klienta a v jeho nejlepším zájmu, v souladu s touto smlouvou a zejména v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „zákona o distribuci pojištění“). 

Článek III. 
Povinnosti klienta 

1. Klient poskytne makléři veškerou potřebnou součinnost k dosažení účelu této smlouvy, tj. zejména bez zbytečného 
odkladu sdělí makléři pravdivě a úplně veškeré potřebné informace a skutečnosti, které mohou mít vliv na předmět 
smlouvy a pojištění a bude makléře informovat o každé změně okolností, které se týkají makléřem spravovaného 
pojištění. 

2. Pro případ, že na základě dohody má makléř poskytnout klientovi pomoc při nastavení výše pojistných částek a limitů 
pojistného plnění, poskytne klient makléři v dohodnuté formě veškeré makléřem požadované podklady týkající se 
pojišťovaného majetku, pojišťované činnosti či jiného předmětu pojištění. I pro tento případ však platí, není-li písemně 
dohodnuto jinak, že pojistnou částku (příp. limit pojistného plnění) stanoví klient, jenž je též odpovědný za správnost 
její výše, která je jím prostřednictvím makléře následně sdělena pojistiteli pro účely pojištění. 

Článek IV. 
Mlčenlivost a ochrana údajů 

1. Informace, včetně osobních údajů, které si smluvní strany v souvislosti s plněním této smlouvy navzájem poskytnou, se 
považují za důvěrné. Z tohoto důvodu nesmí žádná ze smluvních stran tyto informace prozradit třetí osobě mimo 
rámec plnění této smlouvy, a to nejen po dobu účinnosti této smlouvy, ale i po jejím ukončení. Smluvní strany jsou

Obchodní firma / název: 

Sídlo: 

Zastoupena: 

ICO: 
(dále jen „klient“) 

RENOMIA, a. s. 

Holandská 8, 639 00 Brno 

níže podepsaným oprávněným zástupcem 

48391301 

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka č. 3930 
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proto zavázány mlčenlivostí o veškerých údajích a informacích, které se v souvislosti s uzavřením této smlouvy dozví, 
nebudou-li tyto informace mít povahu běžně veřejně přístupných informací. 

2. Smluvní strany se zavazují vzájemně chránit svá obchodní tajemství a nezneužívat poznatků, podkladů, informací či 
jakýchkoli materiálů získaných při vzájemné spolupráci. 

Článek V. 
Plná moc 

1. Za účelem řádného plnění předmětu smlouvy je udělena ze strany klienta makléři plná moc. Plná moc zaniká dnem 
zániku této smlouvy. 

2. Klient není oprávněn po dobu trvání této smlouvy udělit ve stejném či obdobném rozsahu plnou moc třetí osobě. 
3. Klient je oprávněn odvolat makléři plnou moc ve smyslu ustanovení § 442 občanského zákoníku pouze z důvodu 

prokázaného nedodržení ujednání makléřem uvedených v čl. II. odst. 1 této smlouvy. 

Článek VI. 
Ostatní ujednání 

1. Pokud se makléři dokument, který zaslal klientovi v souvislosti s plněním této smlouvy, vrátí zpět jako nedoručitelný, 
považuje se za den doručení den, ve kterém byl dokument vrácen jako nedoručitelný. 

2. Klient před podpisem této smlouvy převzal od makléře informace o zpracování osobních údajů a byl s těmito 
informacemi seznámen. Klient prohlašuje a zavazuje se, že v případě, že není subjektem údajů (ve smyslu obecného 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), zajistí předání a seznámení se s informací o zpracování 
osobních údajů subjektu či subjektům údajů. 

3. Makléř poskytne klientovi služby podle ustanovení § 78 zákona o distribuci pojištění, pouze při zprostředkování 
rezervotvorného pojištění. 

4. Klient souhlasí s použitím svého názvu (firmy) a loga jakožto reference v rámci marketingových materiálů makléře. 
5. Není-li dohodnuto jinak, je cena služeb poskytovaných na základě této smlouvy v případě, že klient uzavře pojistnou 

smlouvu prostřednictvím makléře, zahrnuta v provizi od pojistitele. 

6. Touto smlouvou se řídí zprostředkování a/nebo správa výhradně těch pojistných smluv, jež makléř klientovi 
zprostředkuje a/nebo spravuje v postavení pojišťovacího makléře. 

Článek VII. 
Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, 
které zajistí klient. Smlouva se sjednává na dobu jednoho roku od data účinnosti smlouvy. Smlouva se prodlužuje 
vždy o jeden rok, nebyla-li nejméně dva měsíce před koncem ročního období účinnosti smlouvy některou ze 
smluvních stran vypovězena. 

2. Tato smlouva je ukončena též v případě odvolání plné moci klientem nebo vypovědí plné moci makléřem, a to ke dni 
doručení odvolání resp. výpovědi druhé straně nebo ke dni uvedenému v doručeném odvolání resp. výpovědi plné 
moci. 

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk a může být měněna 
anebo doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 

2. Veškeré případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny v prvé řadě smírně a dohodou. V případě neúspěchu 
těchto jednání se kterákoli ze smluvních stran může obrátit na soud České republiky. 

3. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je, nebo se stane, neplatné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy 
platná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dotčené ustanovení takovým platným ustanovením, 
které bude svým obsahem a smyslem co nejvíce odpovídat původnímu úmyslu obou smluvních stran v den uzavření 
této smlouvy. 

4. Tato smlouva nenahrazuje žádnou předchozí smluvní úpravu vzájemného vztahu mezi klientem a makléřem s 
obdobným předmětem plnění, nýbrž je určena specificky pro účely plnění předmětu smlouvy definovaného v čl. I. 
odst. 1 této smlouvy.

 

 

V Brně 25.8.2022     V Plzni dne 29.8.2022 

 

 
 

RENOMIA, a. s. 
Jiřina Nepalová, předseda představenstva 
Ing. Ondřej Witowski, člen představenstva 

Statutární město Plzeň 
Ing. Luděk Šantora, MBA,  


