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MUBOP00EZTXH
Přihlášení do pojištění

k pojistné smlouvě číslo:
1200174833

Pojistitel, pojistník a pojištěný:

1.1. Pojistitel:
Pojišťovna VZP, a.s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 271 16 913
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

lipi, vedoucím oddělení PPR
(dále jen „pojistitel")

a

1.2. Pojistník:
Město Boskovice
Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice
IČO: 00279978
zastoupený: Ing. arch. Jana Syrovátková, starostka
(dále jen „pojistník")

Obě strany se dohodly, že za počátek změny pojištění se považuje datum 5.12.2022. Toto
odhlášení má charakter Dodatku č.04, PS č. 1200174833.

1.3. Pojištěný: zaměstnanci pojistníka či jiné osoby, kteří jsou v době trvání pojištění
v pracovněprávním či obdobném vztahu k pojistníkovi, a kteří jsou rozděleni do
specifických kategorií dle přílohy č. 1 této pojistné smlouvy

Pojistnou smlouvu vypracoval:

2. Pojistné podmínky:

Pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy se řídí:

• 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

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

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

V případě rozporu individuálních ujednání a pojistných podmínek platí jako první individuální 
ujednání uvedené v pojistné smlouvě.

3, Makléřská doložka:

Pojistník uzavřel s pojišťovacím makléřem LOYDEX s.r.o., se sídlem Brno, Ptašínského 306/3, 
PSČ 602 00 IČ: 63487519 smlouvu, na jejímž základě uvedený pojišťovací makléř vykonává 
v rozsahu zákona č. 170/2018 Sb., zprostředkování pojištění pro pojistníka a jím zřizované 
organizace, a to v rozsahu smlouvy zmiňované v tomto článku.
Pojistník podpisem této pojistné smlouvy prohlašuje, že zmocnil pojišťovacího makléře 
k přijímání písemností majících vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou 
zasílaných pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému, s výjimkou písemností zasílaných 
pojistitelem s dodejkou. Pro případ doručování písemností zasílaných pojistitelem pojistníkovi 
nebo pojištěnému pojišťovacímu makléři dle předchozí věty se „adresátem" ve smyslu 
příslušných ustanovení pojistných podmínek rozumí pojišťovací makléř a tyto písemnosti se 
považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři.

4. Počátek a konec pojistné doby, pojistné období:

Datum počátku pojistné doby: 1.06. 2021 
Datum konce pojistné doby: 31.05. 2025 
Pojistné období: 12 měsíců

5. Pojistné a způsob úhrady:

Pojistné je pojistným běžným.
Roční pojistné pro všechny pojištěné osoby činí 66 522,00 Kč 
Frekvence plateb: čtvrtletní
Běžné pojistné dle zvolené frekvence plateb činí 16 631,00 Kč
Úhrada pojistného bude prováděna v českých korunách na základě příslušného daňového 
dokladu vystaveného pojistitelem. Pojistitel je oprávněn vystavit daňový doklad na začátku 
každého čtvrtletí příslušného pojistného roku. Splatnost dokladu je stanovena na 30 dnů od 
jeho doručení pojistníkovi.
Platby budou realizovány na základě daňových dokladů - faktur, které musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je 
pojistník oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu.

Výše pojistného za jednu osobu je uvedena v příloze č. 1 této pojistné smlouvy a je platná po 
celou dobu trvání pojištění. Nárůst výše pojistného v důsledku vývoje cen pojištění je 
nepřípustný.

Výše pojistného za jednu osobu je překročitelná pouze při změně rozsahu pojistného krytí a 
pri zvýšeni limitu plném.



Pojistitel může v průběhu doby trvání pojištění snížit pojistné sazby.

Nárůst pojistné sazby v důsledku inflace, změny měnových kurzů či v důsledku změny dalších
parametrů, které mají vliv na vývoj ceny pojištění je nepřípustný.

6. Oznámení škodních událostí:

Oznámení škodní události služeb je možné podat:

Prostřednictvím zvoleného zástupce: LOYDEX s.r.o.
Nebo

• telefonicky na čísle
nebo prostřednictvím vyplněného formuláře Oznámení škodné události
• na každém prodejním místě
• zasláním doporučeně na adresu sídla Pojišťovny VZP, a.s., odbor likvidace pojistných
událostí
• zasláním naskenovaného formuláře na adresu:

Formulář Oznámení škodné události lze stáhnout na adrese www.pvzp.cz/cs/servis-proklienty/
ohlaseni-skodne-udalosti nebo jej lze získat na každém prodejním místě PVZP.

7. Změna rozsahu pojištění a změna smluvních podmínek:
Obě strany se dohodly, že za počátek změny pojištění se považuje datum uvedený v přihlášce
pojištění. Platnost změny v případě připojištění potvrdí prokazatelným zaplacením rozdílové
splátky na účet pojišťovny klient, případně makléřská společnost LOYDEX, s.r.o., Ptašínského
3, 602 00 Brno.
Nespotřebované pojistné pojistitel vrátí na účet pojistníka na základě přihlášení, které má
charakter doda"tku k pojistné smlouvě.

8. Sjednané pojištění, rozsah pojištění a podmínky pojištění:

8.1. Pojištěná odpovědnost:

8.1.1. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (pojistníkovi) v
rozsahu DPP ODZAM P 1/18.

8.1.2. Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost zaměstnance
nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním
nebo obdobném vztahu nebo v přímé souvislosti s ním, pokud se tato odpovědnost za škodu
řídí zákoníkem práce, služebním zákonem nebo jiným obdobným právním předpisem platným
na území České republiky.

8.1.3. Pojištění se vztahuje na:
- újmu na zdraví
- škodu na majetku
- finanční újmu
- pokuty, penále uložené orgánem veřejné moci v souvislosti s výpočtem, placením
vykazováním nebo uplatňováním práv na osvobození od daní, poplatků a cel nebo
pojistného na veřejné pojištění (zdravotní, sociální apod.) dále v souvislosti s kontrolním
hlášením na základě zákona o dani z přidané hodnoty nebo v souvislosti s elektronickou
evidencí tržeb



8.1.4. Pojištění se vztahuje též na povinnost úřední osoby uhradit regresní úhradu podle 
zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním 
postupem.

8.1.5. Pojištění se vztahuje i na členy zastupitelstva v souvislosti s výkonem funkce, a to za 
předpokladu, že odpovědnost se bude řídit zákoníkem práce, tj. ustanovením § 250 a násl., 
zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.

8.1.6 Pojištění se odchylně od čl. 6 odst. 1 písm. j) DPP ODZAM P 1/18 vztahuje též na 
povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou informací či radou.

8.1.7. Pojistitel je odchylně od článku 2 odst. 2 DPP ODZAM P 1/18 povinen poskytnout 
pojistné plnění za předpokladu, že příčina vzniku újmy (škody), tj. porušení právní povinnosti 
nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku újma (škoda) vznikla, nastala v době trvání 
pojištění

8.2. Rozsah pojištění - základní:

Pojištění se sjednává v rozsahu článku 1 DPP ODZAM P 1/18.

Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění sjednaným pro příslušnou kategorii 
pojištěných osob dle přílohy č. 1 této pojistné smlouvy.

Limity pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události a pro jednu pojištěnou osobu 
činí 100 000 Kč nebo 150 000 Kč nebo 200 000 Kč.

Spoluúčast pro každou pojistnou událost činí 1 000 Kč.

8.3. Rozšířený rozsah pojištění:

8.3.1. Řízení dopravního prostředku:
Odchylně od čl. 6 odst. 2 písm. a) DPP ODZAM P 1/18 se pro pojištěné osoby, které mohou 
řídit a řídí dopravní prostředek zaměstnavatele ujednává, že se pojištění vztahuje též na 
povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou v souvislosti s řízením dopravního prostředku 
při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Pojištění se vztahuje zejména na povinnost nahradit škodu:

• na tomto motorovém vozidle bez předchozí podmínky hlášení škody z HAV
• na pneumatikách a discích kol u tohoto motorového vozidla, vznikla-li škoda při události 

šetřené místně příslušným policejním orgánem, bez ohledu na skutečnost, zda 
povinnost oznámit dopravní nehodu policii vyplývá z obecně závazného právního 
předpisu nebo při dopravní nehodě s více účastníky, o které byl sepsán společný 
záznam v souladu s obecně závazným předpisem

• na věcech, které byly v době vzniku škody naloženy na nebo v dopravním prostředku
• v souvislosti s vyproštěním či odtahem tohoto motorového vozidla

Odchylně od čl. 4 odst. 2 DPP ODZAM P 1/18 se sjednává limit pojistného plnění pro jednu 
pojistnou událost na dopravním prostředku pro jednoho každého pojištěného do výše 
základního limitu pojistného plnění.

Ujednává se, že v případě škodné události není pojištěný povinen předložit pojistiteli doklad o
< I / I i / I •• / • • V l v tsjednaném platném havarijním pojištěni.



8.4. Územní rozsah:
Pojištění se sjednává s územním rozsahem: Česká republika

8.4. Hlášení změny:

8.4.1.
Při změně stavu zaměstnanců nebo rozsahu pojištění jednotlivých zaměstnanců dojde, na 
základě písemného oznámení zmocněného makléře (zástupce pojistníka), k vystavení 
prohlášení, které má charakter dodatku k pojistné smlouvě a zároveň vyúčtování pojistného s 
výpočtem případného nedoplatku, resp. přeplatku na pojistném.

8.4.2.
Pojistitel provede změny požadované pojistníkem nejdříve ke dni prokazatelného nahlášení 
dané změny, resp. k datu o pět dní předcházející datum prokazatelného nahlášení nebo k datu 
požadovaného odhlášení zaměstnance z pojištění, jeli toto datum pozdější, nedohodnou-li se 
pojistitel a pojistník jinak.

9. Zvláštní smluvní ujednání:

9.1.
Právní vztahy vzniklé z pojištění dle pojistné smlouvy se budou řídit českými právními předpisy 
a případné spory z těchto právních vztahů budou rozhodovat české soudy. Rozhodčí doložka 
není přípustná.

9.2.
Vztahuje-li se na pojistníka při uzavírání smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v 
platném znění (dále jen „zákon o registru smluv1'), se smluvní strany dohodly, že pokud tato 
Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona 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 2cbfqmx 
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.

9.3.
Platnost pojistné smlouvy může být ukončena i výpovědí do 3 měsíců ode dne doručení 
oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 6 
mesicu, jejímž uplynutím pojištěni zamka.

10. Závěrečná ujednání:

10.1.
Pojistná smlouva je uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
"občanský zákoník") v platném znění.

10.2.
Návrh pojistné smlouvy může pojistník přijmout v termínu až do 30. 6. 2021.

10.3.
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.

10.4.
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.

10.5.
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.

10.6. .
Pojistník prohlašuje na svou čest, že výše uvedená prohlášení a souhlasy pojištěného je
oprávněn činit na zaklade 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.

10.8.
Tato pojistná smlouva obsahuje 8 stran, 2 přílohy a je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž
dva obdrží pojistník a dva pojistitel.

10.9.

Vyúčtování odhlášení

Navýšení pojistného za provedené změny

Poměrné pojistné do konce aktuálního platebního období,

tj. od 5.12.2022 do 28.2.2023 (86 dní)

606,- Kč

143,- Kč

e výši 143,- Kč je splatné a účet pojistitele č.
od variabilním symbole (číslo PS) k datu 20.12.2022.



10.10.
Přílohy pojistné smlouvy:
1) Seznam pojištěných osob (kategorie pojištěných osob)
2) Pojistné podmínky

V Praze dne

Štěpán Digitálně podepsal 
Štěpán Filipi 
Datum: 2022.12.19 
12:17:15+0V001

Štěpán Filipi 
Vedoucí oddělení PPR 

Za pojistitele Pojišťovna VZP, a.s.


