
Číslo pojistné smlouvy: 1200187450

Pojistná událost a oprávněná osoba jsou pro sjednaná pojištění určeny v pojistných podmínkách.

Pojistitel: Pojišťovna VZP, a.s.

Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, Česká republika

IČ: 27116913

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9100

email: info@pvzp.cz
zastoupena: Štěpán Filipi, vedoucí oddělení PPR

Pojistník: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

Jihlava, Brtnická čp. 1002/23, PSČ 586 01

IČ: 25512897

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2551

zastoupena: Ing. Radim Rovner, předseda představenstva

E-mail: katerina.hruba@respect.cz

Elektronická komunikace: ANO

Pojištěný: dle přílohy č. 1 - seznam pojištěných a rozsah pojištění

Pojišťovací zprostředkovatel: ZČ:  1434000000

Pojistnou smlouvu vypracoval: Štěpán Filipi

• zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

• Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPP PODN P 1/18

• Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli DPP ODZAM P 1/18

Ujednání, která nemají písemnou formu a nejsou obsahem této smlouvy, jsou neplatná.

Datum počátku pojistné doby: Datum konce pojistné doby:

01.01.2023 31.12.2023

Elektronická komunikace bude využita zejména pro komunikaci týkající se správy pojistné smlouvy nebo její změny s výjimkou zániku pojistné smlouvy. 
V případě souhlasu je tato forma pro obě smluvní strany akceptovatelná pro komunikaci veškerých požadavků týkající se této pojistné smlouvy vyjma 
jejího zániku. V případě vyjádření nesouhlasu s elektronickou komunikací je nutné zasílat veškeré požadavky v písemné (papírové) podobě.

určitou 1 rok s ročním pojistným obdobím

Pojistná smlouva

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy se řídí:

Sjednáno na dobu

RESPECT, a.s.     IČO: 251 46 351

Pojistník pověřil pojišťovacího zprostředkovatele vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této
pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele, který je oprávněn přijímat a předávat smluvně
závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních stran partnerů. 



Pojištění: Roční pojistné:

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Sjednáno 238 464 Kč

Roční pojistné celkem: 238 464 Kč

Frekvence plateb: roční

Běžné pojistné dle zvolené frekvence plateb: 238 464 Kč

Pojistně technická data k jednotlivým sjednaným pojištěním jsou uvedená na jednotlivých samostatných přílohách. Zde je uveden součet pojistného pro
všechna sjednaná místa pojištění.

Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet zplnomocněného pojišťovacího makléře RESPECT, a.s. 
Pojistné je pojistným běžným. Pojistné za roční pojistné období činí 238.464,-Kč a je splatné v úplné výši k datu 10.1.2023.
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Pojistná smlouva č. 1200187450

Prohlášení pojistníka a společná ustanovení:

V Praze dne

Oznámení škodné události vyjma asistenčních služeb je možné podat:  

Oznámení škodné události vyjma asistenčních služeb je možné podat:   

prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího zprostředkovatele RESPECT, a.s.
nebo
                                                        
• telefonicky na čísle +420 233 006 311
• online na stránkách https://www.pvzp.cz/cs/reseni-skod/reseni-skod-u-pojisteni-podnikatelu/
nebo prostřednictvím vyplněného formuláře Oznámení škodné události
• na každém prodejním místě Pojišťovny VZP, a.s.
• zasláním doporučeně na adresu sídla Pojišťovny VZP, a.s., odbor likvidace pojistných událostí
• zasláním naskenovaného formuláře na adresu oznameni.udalosti@pvzp.cz.
Formulář Oznámení škodné události lze stáhnout na adrese https://www.pvzp.cz/cs/reseni-skod/ nebo jej lze získat na každém prodejním místě 
Pojišťovny VZP, a.s.

Pojišťovna VZP, a.s. Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

Pojistník prohlašuje, že se jako zájemce o pojištění před uzavřením pojistné smlouvy (dále jen „smlouva“) seznámil s informacemi o pojistiteli a o
závazku v souladu s §2760 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy podrobně seznámil s jejím obsahem
včetně pojistných podmínek a všech dalších jejích součástí a že všemu rozuměl. S obsahem smlouvy souhlasí a potvrzuje pravdivost a úplnost údajů ve
smlouvě uvedených. Není-li osoba pojistníka a pojištěného totožná, prohlašuje, že pojištěného podrobně seznámil s obsahem smlouvy včetně všech jejích
součástí, že pojištěný všemu rozuměl a vyjádřil svůj souhlas s obsahem smlouvy a že pojištěného vždy seznámí i se všemi případnými změnami smlouvy.
Dále prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy nenastala u pojištěného žádná událost, která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Pojistník prohlašuje, že úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění uvedené v dotaznících k pojištění, a
je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích.

Pojistník bere na vědomí, že dle právních předpisů upravujících pojišťovnictví pojistitel zpracovává osobní údaje včetně rodných čísel a takové
zpracování osobních údajů se považuje za zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti pojistitele jako správce osobních údajů. Bližší informace o
zpracování osobních údajů naleznete na www.pvzp.cz.

Pojistník tedy, v případě, že je subjektem údajů dle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů (zjednodušeně řečeno, je fyzickou osobou)
poskytuje osobní údaje svoje nebo osob pojištěných, neboť jejich zpracování je nezbytné jednak pro plnění zákonných povinnosti pojistitele vyplývajících
zejména z právních předpisů upravujících pojišťovnictví a občanského zákoníku, dále pro splnění této smlouvy, jakož i z důvodu, že jejich zpracování je
nezbytné pro účely oprávněných zájmů pojistitele. 

Pojistník prohlašuje na svou čest, že výše uvedená prohlášení a souhlasy pojištěného je oprávněn činit na základě souhlasu pojištěného.

Pro účely této pojistné smlouvy a jejího pojištění se nepoužije ustanovení článku 19 Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a
odpovědnosti VPP PODN P 1/18.

Přílohy pojistné smlouvy:
1) Seznam pojištěných a rozsah pojištění 
2) Výpis z OR nebo ŽR pojistníka
3) Pojistné podmínky
4) Plná moc makléře

Pojistná smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení a pojišťovací zprostředkovatel obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si
ponechá 1 vyhotovení. V případě, že je pojistná smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení
pojistné smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran.Tato pojistná smlouva obsahuje 5 stran a 4
přílohy.

Štěpán Filipi Ing. Radim Rovner

vedoucí oddělení PPR pedseda představenstva
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Číslo pojistné smlouvy: 1200187450

Pojištěná odpovědnost:

Zvláštní ujednání:

2. Vadný výrobek (vyrobení zmetku) nebo vadně provedená manuální práce:
Odchylně od čl. 6 odst. 2 písm. c) DPP ODZAM P 1/18 se pro pojištěné osoby, které mají sjednáno připojištění "vadný výrobek" ujednává, že se pojištění vztahuje
také na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou vyrobením zmetku (vadného výrobku) nebo vadnou manuální prací při opravách, úpravách, montážích a
stavebních pracích včetně chybného zaměření věci.

3. Pohřešování věci svěřené:
Odchylně od čl. 6 odst. 2 písm. b) DPP ODZAM P 1/18 se pro pojištěné osoby, které mají sjednáno připojištění "pohřešování věci svěřené" ujednává, že se pojištění
vztahuje také na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou pohřešováním věci svěřené. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé ztrátou věci svěřené.

Odchylně od čl. 6 odst. 1 písm. l) DPP ODZAM P 1/18 se připojištění "pohřešování věci svěřené" vztahuje též na ztrátu věci svěřené s ročním sublimitem
pojistného plnění pro jednu a všechny škody nastalé v jednom pojistné roce ve výši 20 000 Kč.

Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se vztahuje na povinnosti pojištěného nahradit škodu, která vznikla poškozenému v souvislosti s:
a) plněním pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi,
b) teoretickým nebo praktickým vyučováním nebo v přímé souvislosti s nimi.

Pro účely tohoto pojištění se za poškozeného považuje zaměstnavatel pojištěného, který je v této pojistné smlouvě označen jako pojistník.

Rozsah pojištění, limity plnění, spoluúčasti, seznam pojištěných a doba trvání pojištění jsou uvedeny v příloze č. 1 této pojistné smlouvy. 

1. Řízení dopravního prostředku:
Odchylně od čl. 6 odst. 2 písm. a) DPP ODZAM P 1/18 se pro pojištěné osoby zařazené do skupiny A a B ujednává, že se pojištění vztahuje na povinnost
pojištěného nahradit škodu vzniklou v souvislosti s řízením dopravního prostředku při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Odchylně od čl. 4 odst. 2 DPP ODZAM P 1/18 se sjednává limit pojistného plnění pro jednu a všechny škody na dopravním prostředku nastalé v jednom pojistném
roce a pro jednoho pojištěného do výše sjednaného limitu.

Pojištění se sjednává ve prospěch všech zaměstnanců zařazených do příslušných kategorií dle přílohy č. 1 této pojistné smlouvy, kteří v době trvání pojištění byli,
jsou a budou zaměstnanci pojistníka dle této pojistné smlouvy. 

Počty zaměstnanců v jednotlivých kategorií k 1.1.2023 jsou uvedeny v příloze č. 1 této pojistné smlouvy. 

Počátek pojištění pro nové zaměstnance je den vzniku pracovního poměru.
Pojištění jednotlivých osob končí ke dni ukončení jejich pracovního poměru. 
Pojistitel akceptuje navýšení nebo snížení počtu pojištěných zaměstnanců maximálně o 10% oproti stavu 1.1.2023 (počátek pojištění), který je uveden v příloze č. 1
této pojistné smlouvy. 

V případě navýšení nebo snížení počtu zaměstnanců o více než 10% je pojistník povinen o této skutečnosti písemně uvědomit pojistitele, který následně vyhotoví
dodatek k pojistné smlouvě o zvýšení nebo snížení celkového pojistného dle aktuálního stavu zaměstnanců. Pojistitel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost výše
uvedených údajů v evidenci pojistníka a pojistník je povinen k tomuto ověření poskytnout potřebnou součinnost. Pokud k uzavření tohoto dodatku nedojde, je
pojistitel oprávněn provést zúčtování pojistného za uplynulý pojistný rok formou jednostranného vyúčtování.

Nebudou-li pojistiteli dodány podklady pro vypracování prolongačního dodatku do 1 měsíce od konce každého pojistného roku, stanoví pojistitel roční pojistné na
další pojistné období podle posledního pojistníkem zaslaného stavu pojištěných osob.

Bezejmenný seznam pojištěných a hlášení změn:

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (pojistníkovi)

Pojištění odpovědnosti dle VPP PODN P 1/18 a DPP ODZAM P 1/18



Příloha č. 1 k PS  - seznam pojištěných a rozsah pojištění

Pojistník: 

IČ:

pořadové 
číslo

počátek 
pojištění

konec 
pojištění

limit pojistného 
plnění*

spoluúčast územní rozsah
násobek 

LP
skupina

vadný výrobek 
(zmetek) - SLP

pohřešování 
věci svěřené 
(bez ztráty) - 

SLP

ztráta věci 
svěřené - SLP

roční pojistné za 
osoby v dané 

variantě

poměrné 
pojistné

poměrné 
nespotřebované 

pojistné

1 01.01.2023 31.12.2023 200 000 Kč 10%, min. 1.000,- Kč Česká republika 2x A NE NE NE          238 464 Kč                        -   Kč 

2                     -   Kč                        -   Kč 

238 464 Kč        -  Kč                 -  Kč                    

Pojištění se řídí: VPP PODN P 1/18 a DPP ODZAM P 1/18.

Zaměstnance řadíme do tří kategorií takto:

Skupina A – profesionální řidiči nebo pracovníci, kteří manipulují s pracovními nebo skladovými stroji a přepravními prostředky vyžadující zvláštní oprávnění

Skupina B – řidiči referenti

Skupina C – neřidiči

LP = limit pojistného plnění

SLP = sublimit pojištěné plnění v rámci základního limitu pojistného plnění

1200187450

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

25512897

Pojistné celkem

počet osob v dané 
variantě

69
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