
 

 
 

 

Česká pojišťovna a.s. 

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika 

IČO 452 72 956, 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, 

 

 

 

(dále jen „pojišťovna“) 

 

 

 

a 

 

 

 

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

Praha 1 – Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00 

IČO 256 56 112, 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 5290, 

 

(Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka) 

kterou zastupují 

Ing. Petr Žejdlík, MBA, předseda představenstva 

a Martin Vlasta, místopředseda 

(dále jen „pojistník“) 

 

 

 

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 899-24115-19 

o pojištění odpovědnosti  
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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI  
 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu 1.2 této 

pojistné smlouvy, na které tato pojistná smlouva odkazuje a dále smluvními ujednáními.  

1.2. Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy: 

Pojistné podmínky - plný název 
Pojistné podmínky 

- zkrácený název 

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti  VPPMO-P-01/2014 VPPMO-P 

1.2. Pojištěným z této pojistné smlouvy je pojistník. 

 

 

2.  POJIŠTĚNÝ PŘEDMĚT ČINNOSTI 

2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či 

újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na 

základě: 

- výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 5290, ze dne 

7.11.2016,  

- výpisu z Živnostenského rejstříku vedeného Úřadem městské části Praha 1 ze dne 7.11.2016,  

které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy, 

 a to na individuálně určené zakázce: Smlouva o provedení služby na úschovu, údržbu a provozování 

čerpací techniky pro stavbu „Protipovodňová opatření na ochranu HMP“ podle kontraktu mezi 

pojištěným a společností Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IČO 708 89 660, 

číslo smlouvy dodavatele , který nabývá účinnosti 26.11.2016. 

 

 

3. ROZSAH POJIŠTĚNÍ /  POJISTNÁ NEBEZPEČÍ 

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P.  

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu: 

 Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění    

 Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika 

 Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí   

3.3 Odchylně   od článku 27 bodu 6 VPPMO-P se ujednává, že pojistná plnění vyplacená ze všech 

škodných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout limit, sublimit 

pojistného plnění ujednaný v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí, tj. pro pojištění v 

základním rozsahu a v rozsahu doložek. 

3.4. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek: 

3.4.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, 

ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody) 

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnosti 

pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této 

osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví 

nebo v užívání. 

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v 

době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajícími, a to 

včetně škody způsobené vadou výrobku.  

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:  

a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,  

b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,  

c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,  
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d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní 

společnosti nebo družstva,  

e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s 

organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných 

zakázkách,  

f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,  

g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek.  

Pojištění se dále nevztahuje na ušlý zisk vzniklý v důsledku vady výrobku.  

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se 

vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí 

přednáškové činnosti.  

Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ 

finančních škod:  

– nastalých v důsledku vady výrobku,  

– nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným,  

– spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou 

za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou,  

 – nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem 

vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného 

výrobku, je vadná. 

 Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši    

 Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika 

 Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši   

3.4.2. Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných 

hmotných movitých věcech 

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a) a b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje 

na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných 

movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.  

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody: 

a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou, 

b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv, 

c) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci, 

d) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních, 

e) vzniklé na zvířatech, 

f) vzniklé na motorových vozidlech. 

 Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši    

 Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika 

 Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši   

3.4.3. Doložka V111 Regresní náhrady 

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou 

na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání 

pojištěného.  

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci 

pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného 

zjištěného soudem nebo správním orgánem. 

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné 

plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době 

trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání. 

 Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč 
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 Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika 

 Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši   

3.4.4. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí 

Odchylně od ustanovení článku 22 bodu 2 a článku 24 bodu 3 písm. b) VPPMO-P se ujednává:  

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí, a to v 

rozsahu dále uvedeném. 

 Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, 

tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě 

rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená 

událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné 

smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě. 

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých 

v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, 

výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo 

předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 

směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů ke kterému došlo 

nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze 

škodné události bezprostředně hrozí vznik škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení fyzickým 

nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného.  

Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v 

trestním řízení, náklady řízení o náhradě škodě či újmy, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s 

mimosoudním projednáváním práva na náhradu škody či újmy) uhradí pojišťovna maximálně do výše 

sublimitu pojistného plnění ujednaného pro tuto doložku. 

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále 

nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu: 

a) vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či 

mimo ně, 

           b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,         

  c) vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření, 

 d) vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo 

kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, 

vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy, 

e) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv 

vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné 

fyzické nebo právnické osoby, 

f) vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších, 

g) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným 

vlivem provozu na okolí, 

 h) způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost, 

i) vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu 

oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známé pojištěnému, statutárnímu 

orgánu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události, 

j) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, 

pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známé pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo 

kompetentním řídícím pracovníkům před vznikem škodné události, 

k) jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav 

vědeckých a technických poznatků neumožňoval, 

l) jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné 

pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu či újmu, bude se toto pojištění vztahovat 

na tuto škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení pouze nad hodnotu přesahující částku 

splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění. 

Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu 

vzniklou na životním prostředí) má pojistník, pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 
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VPPMO-P tyto povinnosti: 

a)  povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f) 

VPPMO-P, je  pojistník, pojištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů, ode dne, kdy se o jejím vzniku 

dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené 

v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout). 

b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě 

odborníka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k 

případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez 

souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí. 

 Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši    

 Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika 

 Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši   

3.4.5. Doložka V 103 Připojištění  výluky na majetkovou propojenost 

Ujednává se, že odchylně od článku 24 bodu 8 písm. b) VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí 

sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu při 

ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému. 

 Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši    

 Pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje též na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu 

vzniklou třetí osobě jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (čisté finanční 

škody), maximálně však do sublimitu pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč. 

 Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika 

 Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši   

 Pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši   

 

 

4 POJISTNÉ ZA JEDNOTLIVÁ POJISTNÁ NEBEZPEČÍ 

4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu pojištění je limit pojistného 

plnění. 

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek: 

    

   

   

     

    

 

  

 

 

   

 

 

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí   

 

 

5.  POJISTNÁ DOBA 

Pojištění se sjednává na dobu od 26.11.2016 do 25.11.2017. 

 

 

6. POJISTNÉ A JEHO SPLATNOST 

6.1. Přehled pojistného k datu 26.11.2016 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě: 

Název pojištění 
Roční pojistné 

v Kč 

Pojištění odpovědnosti   
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Celkem v Kč  

6.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně 

 

1. splátka ve výši   

2. splátka ve výši   

3. splátka ve výši   

4. splátka ve výši   

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet pojišťovacího zprostředkovatele. 

6.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení 

s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné 

6.4. Dlužné pojistné má pojistník povinnost hradit na účet pojišťovny uvedený v upomínce. 

6.5. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou  účtovány poplatky za služby související se 

sjednaným pojištěním. 

 
 

7.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1.  Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších (identifikačních, 

adresních, komunikačních) údajů uvedenými v článku 9 VPPMO-P a  se zpracováním  v uvedeném 

rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a 

zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P.  

7.2.  Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za 

odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. 

Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost. 

7.3. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této 

smlouvy je přijímá. 

7.4. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká pojišťovna 

a.s., P. O. BOX 305, 601 00 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, 

oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na 

Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím. 

 

7.5. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou 

obchodní inspekcí www.coi.cz. 

7.6.    Právem rozhodným pro pojistnou smlouvu je právní řád České republiky. 

7.7.  Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto 

dokumenty:  

- pojistné podmínky dle bodu 1.2 pojistné smlouvy. 

7.8.   Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací 

zprostředkovatel a dva pojišťovna. 
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PŘÍLOHY 

Pojistné podmínky dle bodu 1.2. pojistné smlouvy 

Výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 5290, ze dne 

7.11.2016 

Výpis z Živnostenského rejstříku vedeného Úřadem městské části Praha 1 ze dne 7.11.2016 

 

 

V Praze dne 15.11.2016  

   

 

 

 

………………………………………… …………………………………………

 Podpis (a razítko) pojistníka Podpis (a razítko) pojišťovny 

   

 

 

 

  ………………………………………… 

  Podpis (a razítko) pojišťovny 

   

 

 


