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POJISTNÁ SMLOUVA Č.
POJIŠTĚNÍ NEKONÁNÍ AKCE

UNIQA pojišťovna, a.s.
(dále jen „pojistitel“)

Evropská 136
160 00 Praha 6
IČ: 492 40 480
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012

a

Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
(dále jen „pojistník“)

Dr. Stejskala 424/19
37047 České Budějovice
IČ: 000 73 482
vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 112

uzavírají prostřednictvím pojišťovacího makléře C.E.B., a.s. tuto pojistnou smlouvu:

Pojištěná a oprávněná osoba: Jihočeské divadlo, příspěvková organizace, 
Dr. Stejskala 424/19, 37047 České Budějovice, IČ: 000 73 482
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Pojistná smlouva č.

1 Doba trvání pojištění
Počátek pojištění:
Konec pojištění:

07.06.2017, 00:00 hod. 
10.09.2017, 00:00 hod.

V rámci této doby pojištění poskytuje pojistitele pojistnou ochranu pro jednotlivá představení 
(celkem 90), uvedená v Příloze č. 3 této pojistné smlouvy. Pojistná ochrana pro každé 
jednotlivé představení začíná vždy 3 hodiny před začátkem daného představení.

2 Věcný a územní rozsah pojištění
2.1 Pojištění se sjednává v rozsahu následujících pojistných podmínek:

• Všeobecné pojistné podmínky -  obecná část -  UCZ/14 (dále jen „UCZ/14“),
• Všeobecné pojistné podmínky pro případ nekonání se akce (dále jen „UCZ/PNA/14“), 

v rozsah dle čl. 2, odst. 2.2 (základní rozsah pojištění) a odst. 2.3 (doplňková pojistná 
ochrana pro případ nekonání se akce z důvodu atmosférických srážek).

3 Předmět pojištěni
Akce: divadelní představení Jihočeského divadla - rozpis jednotlivých
představení je uveden v Příloze č. 2 této pojistné smlouvy 
Místo konání: Otáčivé hlediště v Českém Krumlově

4 Pojistná událost
4.1 Pojistnou událostí je vznik pojistitele vyplatit pojistné plnění do výše sjednaného limitu 
v případě, kdy pojištěnému, případně jiné oprávněné osobě, vznikne škoda dle článku 1, 
bezprostředně v souvislosti s tím, že pojištěná akce byla:
a) přerušena či předčasně ukončena,
b) omezena ve svém provedení,
c) časově posunuta o více než 30 minut,
d) místně přesunuta,
e) odvolána.

4.2 Pojistník je povinen dodržet čekací lhůtu 30min. od předpokládaného počátku 
představení, tj. jeho počátek v případě nepříznivého počasí (popř. odstraňování jeho 
následků) bude posunut až o 30 minut.

4.3 Výše uvedené neplatí v případě, kdy již na počátku předpokládané pojistné ochrany 
s ohledem na stávající nepříznivé hydrometeorologické podmínky a prognózy počasí pro 
následující hodiny bude naprosto zřejmé, že představení se nemůže uskutečnit ani po 
odložení jeho počátku o sjednaných 30 minut (dle tohoto článku, odst. 4.1, písm. c).

5 Limit pojistného plnění a spoluúčast
5.1 Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění ve výši 300.000,- Kč na každou 
pojistnou událost. Maximální limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události 
nastalé během pojistné doby je Kč 1.000.000,-.
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5.2 Do shora uvedených částek poskytne pojistitel jako pojistné plnění pouze náhradu za 
celkové prokázané náklady související s pojistnou událostí dle bodu 4.1 této smlouvy a 
celkovou výši vráceného vstupného v případě pojistné události dle bodu 4.1 této smlouvy.

5.3 Spoluúčast
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10% vypočtené náhrady z každé vzniklé 
pojistné události.

6 Pojistné
Pojistné je jednorázovým pojistným a stanoví se ve výši Kč 487.872,- a je splatné nejdéle 
dnem počátku pojištění na základě příkazu k úhradě vystaveného zplnomocněným 
pojišťovacím makléřem.

7 Oznámení pojistné události, uplatnění práva na pojistné plnění
1 Oznámení pojistné události
Pojistník, pojištěný, jiná oprávněná osoba, případně zplnomocněný zástupce (např. 
pojišťovací makléř) telefonicky nahlásí na Call centrum UNIQA pojišťovny a.s. (488 125 125, 
zelená linka) vznik škodné události, kde bude daná událost zaregistrována a volajícímu 
sděleno její registrační číslo.

2 Příslušnému pracovníkovi zelené linky je třeba sdělit následující:
S jméno, adresu, číslo pojistné smlouvy, kontaktní spojení vč. emailové adresy, stručné 

sdělení jak a kdy k dané události došlo,
S pravděpodobnou výši škody,
S osobu (vč. telefonického, příp. emailového spojení) určenou pro komunikaci při 

posouzení rozsahu vzniklé škody.

8 Smluvní a závěrečná ustanovení
1 Živelnou událostí pro účely této pojistné smlouvy se rozumí vítr od stupně č. 5 
(čerstvý vítr s rychlostí 29-38 km/h) dle Beaufortovy stupnice a bouře s blesky, která může 
ohrozit zdraví účastníků představení.

2 V souladu s čl. 2.3, UCZ/PP/14 se pojistná ochrana vztahuje i pro případ nekonání 
akce z důvodu atmosférických srážek -  déšť v níže uvedeném smluvně označeném 
množství:

Klasifikace deště Intenzita srážek 
(měřitelné srážky/hod)

Vytrvalý déšť Nad 10 mm/hod

Přívalový déšť Nad 1 mm/hod

Silný přívalový déšť Nad 2 mm/hod
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3 Potvrzení od ČHMÚ
3.1 Pojištěný spolu s hlášením škody předloží autorizovanou zprávu vydanou a 
potvrzenou ČHMÚ pro meteorologickou stanici v Českém Krumlově-Přísečné (id 
C2CKRU01) o hodnotách meteorologických jevů, z jejichž důvodu se představení zrušilo.

3.2 V případě, že tato základní zpráva by pro účely likvidace pojistné události byla 
nedostatečná, je pojistitel oprávněn vyžádat podrobnější zprávu o hydrometeorologické 
situaci přímo v místě konání představení.

4 Podíl na zisku
4.1 Při škodním průběhu nižším než 70% přísluší pojištěnému podíl na zisku v poměru 
15% (pojištěný) / 85% (UNIQA pojišťovna, a.s.), pokud není pojistná smlouva v době 
vyúčtování vypovězena.

4.2 Škodním průběhem se rozumí poměr vyplacených a nahlášených (dosud 
nevyplacených) pojistných událostí vždy od počátku pojištění do konce hodnoceného období 
k výši zaslouženého pojistného.

4.3 Ziskem se rozumí částka vyjádřená rozdílem mezi 70% zaslouženého pojistného a 
pojistným plněním vypláceným UNIQA pojišťovnou, a.s. (včetně rezerv na pojistná plnění).

4.4 Podíl na zisku se vyplácí do tří měsíců od konce pojistného období.

Přílohy pojistné smlouvy
Příloha č. 1 Pojistné podmínky a dokumenty související:

• Všeobecné pojistné podmínky -  obecná část (UCZ/14)
• Všeobecné pojistné podmínky pro případ nekonání se akce (UCZ/PNA/14)

Příloha č. 2 Seznam jednotlivých představení
Příloha č. 3 Výpis pojistníka z OR
Příloha č. 4 Plná moc pojišťovacího makléře

Zpracovala:

Získatel: 70013133 - C.E.B., a.s.

Pojistná smlouva obsahuje celkem 5 listů a 4 přílohy. Je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z 
nichž vždy po jednom vyhotovení obdrží pojistník, pojistitel a pojišťovací makléř.
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Za UNIQA pojišťovnu, a. s.:

V Praze, dne 19.5.2017

Ing. Petra Doh alová Ing. Jana Zárybnická
upisovatel upisovatel senior

oddělei ojištění přepravy
odbor pojistě lajetku a odpovědnosti

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy 
přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném 
vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem informačního listu pro sjednávané pojištění, který jsem 
převzal, jakož i s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. 
Prohlašuji, že tento návrh na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným 
potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému 
zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu 
zák. č. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti 
související s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a 
povinností plynoucích z tohoto smluvního,vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly 
poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Ve smyslu 
ustanovení § 27 zákona souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené 
souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou formou. Jsem výslovné srozuměn s tím, že odvolání 
souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a 
srozumitelně poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků 
plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, 
aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé případně kontaktovali za účelem nabídky 
produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovnictví, a 
to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu.

Za pojistníka:

V Českých Budějovicích, dne:

razítko a podpis pojistníka /

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon:
IČ :49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddil B, vložka 2012.
www.uniqa.cz
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Článek 1
Úvodní ustanovení

Soukromé pojištění, které UNIQA pojišťovna, a.s. (dále jen „pojistitel") 
uzavírá se zájemcem o pojištěni, se řídí právním řádem České republiky. 
Platí pro ně zákon o pojišťovnictví a příslušná ustanovení občanského 
zákoníku, tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP"), zvláštní 
část VPP, doplňkové pojistné podmínky (dále jen „DPP") a pojistná 
smlouva (VPP, zvláštní část VPP, DPP a pojistná smlouva společně dále 
také jen „Smluvní dokumenty" či jednotlivě také „Smluvní dokument"). 
V případě, že některý z výše uvedených Smluvních dokumentů obsahuje 
v souladu se zákonem odchylnou úpravu, platí toto pořadí speciality 
úprav: 1) pojistná smlouva, 2) DPP, 3) zvláštní část VPP, 4) VPP.

Článek 2
Všeobecná ustanovení

2.1. Na základě uzavřené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje 
vůči pojistníkovi v případě vzniku pojistné události poskytnout 
mu nebo třetí osobě (oprávněná osoba) ve sjednaném rozsahu 
pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.

2.2. Pro právní jednání, týkající se vzniku, změny a zániku pojištění, je třeba 
písemné formy. Veškeré změny musí být provedeny písemně, jinak jsou 
považovány za neplatné. Za písemnou formu se považuje výhradně 
podepsaný dokument v papírové podobě. Pro oznámení události, se 
kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek 
na pojistné plnění a s ní související komunikaci se však písemná 
forma považuje za zachovanou i při komunikaci prostřednictvím 
telefonického hovoru s call centrem pojistitele, zprávy sms, či emailu.

Článek 3
Vymezení pojmů

Pro účely pojištění se rozumí

a) nahodilou skutečností skutečnost, která je možná a u které není 
jisté, zda v době trváni soukromého pojištění vůbec nastane, nebo 
není známa doba jejího vzniku,

b) pojistnou událostí nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné 
smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná 
smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele 
poskytnout pojistné plnění,

c) pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno,

d) zájemcem osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy 
s pojistitelem,

i

e) účastníkem soukromého pojištění pojistitel a pojistník jakožto 
smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze sou
kromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost,

f) pojistitelem právnická osoba, která je oprávněna provozovat 
pojišťovací činnost podle zvláštního zákona,

g) pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlou
vu,

h) pojištěným osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo 
jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje,

i) oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události 
vznikne právo na pojistné plnění,

j) obmyšleným osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které 
vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného,

k) skupinovým pojištěním soukromé pojištění, které se vztahuje na 
skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž 
totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa,

l) pojistným nebezpečím možná příčina vzniku pojistné události,

m) pojistným rizikem míra pravděpodobnosti vzniku pojistné 
události vyvolané pojistným nebezpečím,

n) pojistným zájmem oprávněná potřeba ochrany před následky 
pojistné události,

o) pojistnou hodnotou nejvyšší možná majetková újma, která může 
v důsledku pojistné události nastat,

p) pojistným úplata za soukromé pojištění,

r) běžným pojistným pojistné stanovené za pojistné období,

s) pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlou
vě, za které se platí pojistné,

t) jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou dobu, na 
kterou bylo soukromé pojištění sjednáno,

u) škodnou událostí skutečnost, ze které vznikla škoda a která by 
mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění,

v) časovou cenou cena, kterou měla věc bezprostředně před pojist
nou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stup
ni opotřebeni nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení 
věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem,

w) novou cenou cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase 
věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo 
novou, stejného druhu a účelu,

x) odkupným část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojis
titelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými 
metodami k datu zániku soukromého pojištění,

y) čekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost 
poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými 
událostmi,

z) pojištěním škodovým soukromé pojištění, jehož účelem je 
náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události,

ž) pojištěním obnosovým soukromé pojištění, jehož účelem 
je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku 
pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo 
rozsahu škody,

aa) nabídkou jakýkoli návrh na uzavření pojistné smlouvy, obsahuje- 
li podstatné náležitosti smlouvy,

ab) měsícem období 30ti kalendářních dní,

ac) sazebníkem poplatků seznam úhrad za služby poskytované 
pojistitelem ve verzi platné v době sjednání pojistné smlouvy, který 
je zpřístupněn na webových stránkách pojistitele.



Článek 4
Pojistná smlouva, doba trvání pojištění, pojistné období, před
běžné pojištění

4.1. Není-li ujednáno jinak, návrh na uzavření a změnu pojistné 
smlouvy předkládá navrhovatel pojistiteli. Součástí návrhu jsou 
písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, které 
je navrhovatel povinen pravdivě a úplně zodpovědět.

4.2. Pojistitel na základě návrhu rozhodne do 2 měsíců od jeho převzetí 
o jeho přijetí či nepřijetí. Okamžikem přijetí návrhu je pojistná 
smlouva uzavřena. Jako písemné potvrzení o uzavření pojistné 
smlouvy vydá pojistitel pojistníkovi pojistku, v níž je uveden den 
uzavření pojistné smlouvy.

4.3. Obsahuje-li přijetí návrhu pojistitelem jakékoliv dodatky, výhrady, 
omezení nebo jiné změny proti původnímu návrhu, považuje se ta
kové jednání za nový návrh. Nevyjádří-li druhá strana s novým návr
hem pojistitele souhlas ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy jí byl doručen, 
nebo neuhradí-li v této lhůtě pojistné, jeho splátku či jejich doplatek 
stanovený pojistitelem, považuje se návrh za odmítnutý.

4.4. Pojistná doba je sjednaná doba trvání pojištění. Pokud je pojistná 
doba sjednaná na dobu 1 roku a není ujednáno jinak, prodlužuje 
se vždy automaticky o další rok, pokud některá ze smluvních stran 
smlouvu nevypoví nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby.

4.5. Není-li ujednáno jinak, pojištění začíná v 0.00 hod. dne sjednaného 
jako počátek pojištění a končí v 0.00 hod. dne sjednaného jako 
konec pojištění. Pojištění nelze přerušit, není-li ujednáno jinak.

4.6. Pokud pojistná doba činí alespoň 1 rok, je pojistným obdobím 12 
měsíců.

4.7. Je-li tak ujednáno, poskytuje pojistitel od data uvedeného 
v návrhu jako počátek pojištění do okamžiku rozhodnutí 
o návrhu předběžné pojištění. Rozsah předběžného po
jištění určuje pojistitel.

4.8. Předběžné pojištění končí dnem uzavření pojistné smlouvy, 
automatickým uplynutím 2 měsíců od data převzetí návrhu 
pojistitelem nebo dnem uvedeným v písemném odmítnutí 
pojistitele navrhovateli. Datum zániku předběžného pojištění 
v písemném odmítnutí musí být stanoveno pojistitelem 
tak, aby od data vyhotovení písemného odmítnutí do data 
zániku uplynulo alespoň 10 dní.

4.9. Pojistitel má právo na pojistné za dobu předběžného po
jištění.

4.10. Dojde-li v době předběžného pojištění k pojistné události, 
má pojistitel právo na pojistné za celé pojistné období nebo 
na jednorázové pojistné.

4.11. V případě, že je návrh pojistitelem přijat, poskytuje pojistitel plný 
rozsah pojištění od počátku, který je uveden v návrhu.

Článek 5
Pojistné

5.1. Pojistné je úplatou za poskytování pojištění. Výše pojistného se 
určuje na základě sazeb stanovených pojistitelem pro jednotlivé 
druhy pojištění podle zásad pojistné matematiky.

5.2. Pojistné se stanoví bud' pro celou sjednanou dobu pojištění 
(jednorázové pojistné) nebo pro pojistné období (běžné pojistné). 
V pojistné smlouvě lze v rámci pojistného období dohodnout 
splátky pojistného a termíny jeho splatnosti. J sou-li sjednány splátky 
pojistného, účtuje pojistitel přirážky odpovídající příslušnému 
področnímu placení.

5.3. Pojistné za první pojistné období či jeho splátku nebo jednorázové 
pojistné (první pojistné) je nutno uhradit do 14 dnů od data uzavření 
pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak. Totéž platí pro změnu 
pojistné smlouvy. Pojistné za další pojistná období je splatné vždy 
k výročnímu dni počátku pojištění, není-li ujednáno jinak.

5.4. Není-li pojistné či jeho splátka uhrazena ve stanoveném termínu, 
má pojistitel právo požadovat úhradu upomínacích nákladů dle 
sazebníku poplatků a úroky z prodlení, jejichž výši stanoví právní 
předpis. Za datum úhrady pojistného či jeho splátky se pokládá 
den, kdy jsou připsány na účet pojistitele nebo jím hotovostně 
inkasovány.

5.5. Pojistitel je oprávněn upravit u škodového pojištění výši běžného 
pojistného pro další pojistné období. Pojistitel sdělí nově 
stanovenou výši pojistného pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 
měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém 
se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník se změnou výše 
pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce 
ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. 
Pojištění pak zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo 
pojistné zaplaceno. Podmínky pro úpravu výše pojistného stanoví 
zvláštní část VPP.

5.6. Mimo pojistné může pojistitel účtovat pojistníkovi rovněž jedno
rázově poplatky dle sazebníku poplatků.

5.7. Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky 
pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění, pokud se nejedná 
o pojistné plnění z povinného pojištění.

Článek 6
Zánik pojištění

6.1. Nezaplacením pojistného

6.1.1. Pojištění zaniká marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem 
v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho splátky, doručené 
pojistníkovi. Lhůta k zaplacení je 45 kalendářních dní, nebylo-li 
dohodnuto jinak a počíná běžet ode dne odeslání upomínky.

6.2. Výpovědí

6.2.1. Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným zaniká výpovědí 
pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď 
musí být doručena alespoň 6 týdnů před dnem, ve kterém uplyne 
pojistné období, jinak zaniká pojištění ke konci následujícího 
pojistného období.

6.2.2. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 2 měsíců ode 
dne uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní doba činí osm dní, přičemž 
počíná běžet dnem doručení výpovědi. Uplynutím výpovědní doby 
pojištění zaniká.

6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 3 měsíců 
ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem 
doručení výpovědi počíná běžet výpovědní doba 1 měsíce, je
jímž uplynutím pojištění zaniká. Pojištění skončí dnem, který se 
pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem doručení výpovědi.

6.2.4. Pojistitel nemůže podle odstavců 6.2.1. a 6.2.3. vypovědět životní 
pojištění. Povinná pojištění může vypovědět jen tehdy, pokud to 
zákon připouští.

6.3. Odstoupením

6.3.1.,e-li pojistník spotřebitelem nebo pojistná smlouva uzav
řena formou obchodu na dálku je pojistník oprávněn 
od pojistné smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne 
jejího uzavření. Jedná-li se o pojištění spadající do odvětví 
životních pojištění činí tato lhůta 30 dní. Vzorový formulář 
pro odstoupení je zpřístupněn na webových stránkách 
pojistitele.

6.3.2.Zodpoví-li zájemce při uzavírání pojistné smlouvy či pojistník při 
změně pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě 
nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného 
pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, 
jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou 
smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců 
ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil nebo musel zjistit. To platí 
i v případě změny pojistné smlouvy.



/6.3.3. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. 
Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve 
lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit 
zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již z pojištění plnil. 
V případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného 
odečítají i náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Pojistník, 
pojištěný nebo jiná osoba je ve stejné lhůtě jako pojistitel povinen 
pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která 
přesahuje výši zaplaceného pojistného.

6.3.4. Pojistitel může podle odstavců 6.3.1. a 6.3.2. odstoupit od pojistné 
smlouvy povinného pojištění jen tehdy, pokud to zákon připouští.

6.4. Odmítnutím pojistného plnění

6.4.1. Pojistitel plnění může z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže

a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až 
po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání 
pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti 
nepravdivě nebo neúpjpě zodpovězených písemných dotazů, 
a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné 
smlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo ji uzavřel za jiných podmínek 
nebo

b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění 
vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu 
pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí.

6.4.2. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění 
zanikne.

6.5. Další důvody zániku

6.5.1. Pojištění zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištěná 
věc nebo jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy došlo ke smrti 
pojištěné fyzické osoby nebo zániku pojištěné právnické osoby bez 
právního nástupce, není-li dohodnuto jinak. Při změně vlastnictví 
nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku zanikne pojištění dnem 
písemného oznámení této změny a prokázání této skutečnosti 
pojistiteli.

6.5.2. Pojištění zanikne ke dni zániku pojistného zájmu, zanikne-li za trvá
ní pojištění; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se 
o zániku pojistného zájmu dozvěděl.

6.5.3. Pojištění zaniká rovněž dnem uvedeným v písemné dohodě pojisti
tele s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo pojištění 
sjednáno.

Článek 7
Povinnosti pojistitele, pojistníka, pojištěného a oprávněné osoby

7.1. V případě pojištění cizího pojistného nebezpečí je pojistník povinen 
seznámit třetí osobu s obsahem pojistné smlouvy.

7.2. Právo na pojistné plnění může pojistník uplatnit pouze tehdy, 
jestliže prokáže, že třetí osobu s obsahem smlouvy seznámil a že 
ta, vědoma si, že právo na pojistné plnění nenabude, souhlasí, aby 
pojistník pojistné plnění přijal.

7.3. Zemře-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který 
sjednal pojištění cizího pojistného rizika, vstupuje pojištěný do 
soukromého pojištění namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník 
zemřel nebo zanikl bez právního nástupce, oznámí-li však pojistiteli 
v písemné formě do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, nebo 
ode dne jeho zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, zaniká 
pojištění dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka.

7.4. Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu nebo má právní zájem 
na pojistném plnění, může pojišťovně oznámit událost, se kterou 
spojuje požadavek na pojistné plnění.
Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, je povinen bez zbyteč
ného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, podat 
pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, 
o právech třetích osoba o jakémkoliv vícenásobném pojištění, jakož 
i předložit k tomu potřebné doklady a postupovat dohodnutým 
způsobem. Není-li současně pojistníkem nebo pojištěným, mají

tyto povinnosti i pojistník a pojištěný. Stejné oznámení může 
učinit jakákoliv osoba, která má na pojistném plnění právní zájem. 
V případě pojistné události hlášené prostřednictvím telefonického 
hovoru s call centrem pojistitele, je pojistitel oprávněn požadovat 
údaje týkající se pojistné události rovněž v písemné formě. 
Oprávněná osoba je povinna v případě vznesení toho požadavku 
pojistiteli vyhovět.

7.5. Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, je povinen umožnit 
pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření o příčinách vzniklé 
škody, o okolnostech rozhodných pro posouzení nároku na pojistné 
plnění a jeho výši, včetně provedení místního šetření škodné 
události a jeho zdokumentování. Oprávněná osoba je zejména 
povinna umožnit pojistiteli prohlédnout poškozenou věc, případné 
odebrání vzorků této věci nebo její znalecké zkoumání, včet
ně zabezpečovacích zařízení, a zajistit důkazy o vzniku škody 
a jejím rozsahu; Ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, si je 
vědom toho, že je pojistitel v rámci šetření škody oprávněn ověřovat 
u třetích osob pravdivost a úplnost jím sdělených údajů, před
ložených dokladů a věcí.

7.6. Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli 
změnu nebo zánik pojistného nebezpečí. V případě pojištění cizího 
pojistného nebezpečí má tuto povinnost pojištěný.

7.7. jestliže se v pojistné době pojistné riziko podstatně sníží, je 
pojistitel povinen úměrně tomuto snížení snížit pojistné, a to 
s účinností ode dne, kdy se o snížení pojistného rizika dozvěděl.

7.8. jestliže se v době trvání pojištění pojistné riziko podstatně zvýší 
tak, že pokud by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu existovalo 
již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavřel 
za jiných podmínek, má pojistitel právo navrhnout novou výši 
pojistného do 1 měsíce ode dne, kdy mu byla změna oznámena. 
Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit do 1 měsíce ode 
dne jeho doručení, nebylo-li dohodnuto jinak.

7.9. Jestliže tento nový návrh není přijat nebo nově určené pojistné 
zaplaceno do 1 měsíce ode dne doručení návrhu, nebylo-li 
dohodnuto jinak, má pojistitel právo pojištění vypovědět s osmi
denní výpovědní dobou. Neučiní-li tak pojistitel do dvou měsíců 
ode dne, kdy obdržel nesouhlas s návrhem, nebo kdy marně 
uplynula doba k vyjádření pojistníka podle odstavce 7.8., zanikne 
jeho právo vypovědět pojištění.

7.10. Jestliže by pojistitel vzhledem k podmínkám platným v době 
uzavření smlouvy smlouvu neuzavřel, existovalo-li by pojistné 
riziko ve zvýšeném rozsahu již při uzavírání smlouvy, má právo 
pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou. Neučiní-li 
tak pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy mu změna byla 
oznámena, zanikne jeho právo vypovědět pojištění.

7.11. Pro pojištění osob pro případ nemoci se odstavce 7.7. až 7.10. 
nepoužijí. Pro pojištění osob pro jiné případy se ustanovení 
o změně pojistného rizika nepoužijí, mění-li se pojistné riziko 
v průběhu doby trvání pojištění; nebyla-li tato změna promítnuta 
ve výpočtu pojistného, vzniká pojistníkovi nebo pojištěnému 
povinnost bezodkladně oznámit pojistiteli zvýšení pojistného 
rizika.

7.12. Pojistník je povinen neprodleně oznámit pojistiteli veškeré změny 
údajů uvedených v pojistné smlouvě, které nastanou během 
pojistné doby, zejm. jakoukoli změnu v subjektu (pojistník/ 
pojištěný). Změna v subjektu se považuje za podstatné zvýšení 
pojistného rizika v souladu s odstavcem 7.8. těchto VPP.

Článek 8
Následky porušení povinností

8.1. Porušil-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojištění, v průběhu 
pojištění nebo při změně pojistné smlouvy některou z povinností 
uvedených v právních předpisech nebo v pojistné smlouvě a bylo-li 
v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné 
plnění přiměřeně snížit.

8.2. Pokud mělo porušení povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné 
osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik



pojistné události, její průběh, na zvětšeni rozsahu jejích následků 
nebo na zjištěni či určeni výše pojistného plněni, má pojistitel 
právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto 
porušeni na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.
Obsahovalo-li oznámeni o pojistné události vědomě nepravdivé 
nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu 
oznámené události, anebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje týkajíc! 
se této události, má pojistitel právo na náhradu nákladů účelně 
vynaložených na šetření skutečností, o nichž mu byly tyto údaje 
sděleny nebo zamlčeny. V případě, že nebyla splněna povinnost 
oznámit zvýšení pojistného rizika a pojistitel na základě svého 
zjištění pojistnou smlouvu vypověděl, náleží mu pojistné až do 
konce pojistného období, ve kterém došlo k zániku soukromého 
pojištění.

8.3. Pojistitel není povinen plnit až do okamžiku, kdy ten, kdo se po
kládá za oprávněnou osobu, nesplní povinnost uvedenou v článku 
7 odstavci 7.5.

Článek 9
Pojistné plnění

9.1. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření pojistitelem. 
Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s šetřením dále upravuje 
občanský zákoník.

9.2. Pojistné plnění se poskytuje v penězích.

Článek 10
Postup při rozdílných názorech

10.1. Při neshodě o výši pojistného plnění stanoveném pojistitelem lze 
dohodnout řízení znalců.

10.2. Každá smluvní strana určí vždy na vlastní náklady po jednom znalci 
a písemně o něm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna 
smluvní strana písemně znalce během 2 týdnů od okamžiku, kdy se 
obě strany dohodnou na zavedení řízení, platí tato skutečnost jako 
uznání názoru druhé strany.

10.3. Znalci nesmí mít k žádné ze smluvních stran závazky. Námitku proti 
osobě znalce lze vznést před zahájením jeho činnosti.

10.4. Znalecký posudek zpracovaný znalci obou stran bude předán 
pojistiteli i pojistníkovi a oprávněné osobě.

10.5. Oba určení znalci se dohodnou na osobě třetího znalce jako předse
dy, který má rozhodující hlas v případě neshody; ten své rozhodnutí 
předá oběma smluvním stranám.

10.6. Náklady na činnost předsedy řízení hradí obě smluvní strany 
rovným dílem.

Článek 11
Doručování

11.1. Písemnosti doručuje pojistitel na adresu v České republice pro
střednictvím pošty jako obyčejné či doporučené zásilky, případně 
jiným vhodným způsobem, není-li dohodnuto jinak.

11.2. Není-li adresát doporučené zásilky zastižen, ačkoliv se v místě 
doručení zdržuje, doručí se jiné dospělé osobě bydlící v témže 
bytě nebo v témže domě, působící v témže místě podnikání anebo 
zaměstnané na témže pracovišti, je-li ochotna obstarat odevzdání 
písemnosti. Není-li možno ani takto doručit, písemnost se uloží 
u pošty, jež adresáta vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost 
vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku, došlá zásilka odeslaná 
prostřednictvím poštovní služby se považuje za doručenou třetí 
pracovní den po odeslání, respektive patnáctý pracovní den 
v případě odeslání do zahraničí. Totéž platí, pokud se adresát 
v místě doručení nezdržuje, aniž o tom včas informoval pojistitele.

Článek 12
Postoupení pohledávky

Pojistník/pojištěný/oprávněná osoba je oprávněn postoupit své pohle
dávky za pojistitelem na třetí osobu či osoby pouze za podmínky, že 
pojistitel předem písemně udělí souhlas s postoupením pohledávky.

Článek 13
Informační povinnost

13.1. Dohled v pojišťovnictví vykonává Česká národní banka, 
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (dále jen „ČNB").

13.2. Případné stížnosti pojistníka, pojištěného nebo oprávněné 
osoby lze zasílat útvaru stížností pojistitele na adrese 
uvedené v záhlaví těchto VPP nebo také ČNB.

13.3. Pro případné soudní řešení sporů s pojistitelem je příslušný 
Obvodní soud pro Prahu 6, ul. 28. Pluku 1533/296, 1OO 83 
Praha 10.

Článek 14
Účinnost

Tyto VPP nabývají účinnosti 1.1.2014.
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Článek 1
Úvodní ustanovení

Pojištění pro případ nekonání akce se řídí Všeobecnými pojistnými pod
mínkami, jejich obecnou částí (dále jen „U C Z/14"), těm ito  Všeobec
nými pojistným i podm ínkam i pro případ nekonání akce (dále jen 
„UCZ/PNA/14") a pojistnou smlouvou, které spolu tvoří nedílnou sou
část. Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové.

Článek 2
Věcný rozsah pojistné ochrany

2.1 Pojištění se sjednává pro případ vzniku povinnosti pojistitele vypla
tit pojistné plnění v případě, že ve sjednané době pojištění se akce, 
jejíž konání je předmětem pojištění, nemůže uskutečnit a to z důvo
du jedné nebo více skutečností, uvedených v tomto článku těchto 
pojistných podmínek.

2.2 Základní rozsah pojištění

2.2.1 Pojištění v základním rozsahu se sjednává pro případ vzniku povin
nosti pojistitele vyplatit pojistné plnění, pokud příčinou nekonání 
akce je byť jen jedna z následujících skutečností:

a) vnitřní nepokoje (demonstrace) ve státě pořadatele akce, neumož
ňující bezpečné provedení této akce s ohledem na život a zdraví 
účastníků,

b) zásah úřední moci,

c) živelná událost či přírodní katastrofa, jež znemožnila uskutečnění 
akce v místě, sjednaném v pojistné smlouvě (např. vichřice s defino
vanou rychlostí větru atd.),

d) úřední sanitární zákaz kvůli nebezpečí nákazy (např. ptačí chřipka, 
slintavka atd.),

e) úředně nařízený státní smutek.

2.2.2 V rozsahu základní pojistné ochrany je případný vznik pojistné udá
losti, která je způsobena skutečnostmi mimo kontrolu pojistníka, 
pojištěného a/nebo jiných osob, pověřených pojistníkem /  pojiště
ným k uspořádání pojištěné akce, pokud tyto skutečnosti pojistnou 
událost přímo a nutně způsobí.

2.2.3 Za skutečnost mimo kontrolu jedné či několika osob se pokládá 
okolnost, na jejíž vznik nemají tyto osoby žádný vliv a nemohou 
ji zabránit ani její následky zmírnit při vynaložení veškerého úsilí, 
které lze na nich požadovat. Za tyto události, podléhající pojistné 
ochraně, nelze považovat okolnosti, jejichž vznik tyto osoby umož
nily hrubou nedbalostí či úmyslně.

2.3 Doplňková pojistná ochrana pro případ nekonání se akce z důvodu
atmosférických srážek

2.3.1 je-li pojištěno uvedené pojistné nebezpečí, pak pojistitel vyplatí po

jistné plnění pouze v případě, jsou-li splněny současně následující 
podmínky:

a) na místě pojištění během doby pojištění, jež je přesně vymezena 
v pojistné smlouvě (hodinou, dnem atd.) padají atmosférické sráž
ky (déšť, kroupy, sníh) ve smluvně označeném množství,

b) následkem této skutečnosti je akce uvedená v pojistné smlouvě/ po
jistce odřeknuta, odvolána nebo přerušena.

2.3.2 Rozhodné pro určení skutečnosti, zda se v daném případě jedná 
o pojistnou událost, je výsledek měření srážek provedený na nákla
dy pojistníka Českým hydrometeorologickým ústavem, případně 
jeho věcně a místně příslušným pracovištěm nejblíže místu pojiš
tění.

2.4 Doplňková pojistná ochrana pro případ nekonání se akce z důvodu
neúčasti určené osoby

2.4.1 Pojistná ochrana se dále sjednává pro případ vzniku pojistné udá
losti, která vznikla z důvodu jedné nebo více uvedených skutečnos
tí, jež nastaly u osoby, uvedené a identifikované v pojistné smlouvě 
ve sjednané době pojištění: nemoc, úraz, smrt.

2.4.2 V případě vzniku pojistné události z důvodu nemoci osoby, jejíž 
nezúčastnění se uvedené akce je důvodem jejího nekonání, je pak 
pojistník, pojištěný, případně jiná oprávněná osoba povinna prů
kazně doložit lékařskou zprávou, že typické symptomy onemocnění 
byly nebo mohly být rozpoznány až po sjednání pojištění. Úrazem 
se pro účely tohoto pojištění rozumí neočekávané a náhlé působení 
vnějších sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli určené osoby 
dle předchozího odstavce těchto pojistných podmínek, ke kterému 
došlo během trvání pojištění a kterým bylo této určené osobě způ
sobeno poškození zdraví nebo smrt.

Článek 3
Územní rozsah pojistné ochrany

Pojištění se sjednává s územním rozsahem uvedeným přímo v textu po
jistné smlouvy. Není-li v pojistné smlouvě výslovně uveden územní roz
sah, vztahuje se pojistná ochrana na místa konání akcí, uvedených přímo 
v informacích o riziku, která jsou předložena pojistiteli a jsou nedílnou pří
lohou pojistné smlouvy.

Článek 4
Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojistitele vyplatit pojistné plnění 
do výše sjednaného lim itu pojistného plnění v případě, kdy pojištěnému, 
případně jiné oprávněné osobě, vznikne škoda dle článku 2 této pojistné 
smlouvy, bezprostředně v souvislosti alespoň s jednou z níže uvedených 
skutečností, tj. že pojištěná akce byla:

a) přerušena, či předčasně ukončena,

b) omezena ve svém provedení,

c) časově posunuta,

d) místně přesunuta,

e) odvolána.

Článek 5
Limity pojistného plnění

5.1 Maximálním limitem pojistného plnění se rozumí maximální výše 
všech nákladů, které je třeba vynaložit v souvislosti se vznikem po
jistné události. Tento maximální lim it pojistného plnění bude sta
noven v pojistné smlouvě na základě rozpočtového plánu, který



vypracoval pojistník/ pojištěný na základě pečlivého výpočtu s ohle
dem na pojištěné položky, popř. s odečtením nepojištěných položek. 
Rozpočtový plán je vždy přílohou pojistné smlouvy.

5.2 V rámci maximálního limitu pojistného plnění lze sjednat sublimi
ty pojistného plnění pro jednotlivá pojistná nebezpečí. Rovněž lze 
sjednat maximální lim ity pojistného plnění, které pojistitel poskytne 
jako úhradu za vynaložené, v pojistné smlouvě specifikované nákla
dy, jež přímo souvisejí se vznikem pojistné události.

Článek 6
Pojistné plnění, spoluúčast pojištěného

6.1 Pojistitel poskytne pojištěnému (případně jiné oprávněné osobě) 
pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění.

6.2 Pojistitel uhradí účelné náklady, které vynaložil pojištěný, pojistník 
či jiná osoba k odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události 
a nebo na zmírnění následků již nastalé události, pokud byly tyto 
náklady vynaložené za tímto účelem nutné a/nebo proto, že přísluš
ná osoba plnila svou povinnost z důvodů hygienických, ekologic
kých či bezpečnostních.

6.3 Úhrada zachraňovacích nákladů, které byly vynaloženy na 
záchranu života a zdraví je omezena 30% z limitu pojistné
ho plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Úhrada ostatních 
takto vynaložených zachraňovacích nákladů se omezuje 5%  
ze sjednaného limitu pojistného plnění.

6.4 Pokud některé z uvedených zachraňovacích nákladů byly vynalože
ny na pokyn pojistitele, pak budou uhrazeny i nad rámec sjednané
ho lim itu pojistného plnění.

6.5 Součástí pojistného plnění jsou jen náklady, které byly pojistiteli 
známy před vznikem pojistné události, uvedené v návrhu na pojiště
ni nebo v rozpočtovém plánu, předložené k analýze rizika pojistiteli. 
Náhradní a/nebo dodatečné akce jsou pojištěny jen s výslovným 
souhlasem pojistitele.

6.6 Z pojistného plnění se odečte spoluúčast, sjednaná v pojistné 
smlouvě, kterou se pojištěný, případně jiná oprávněná osoba, podílí 
na pojistném plnění z každé vzniklé pojistné události.

Článek 7
Výluky z pojistné ochrany

7.1 Z pojistné ochrany jsou vyloučeny škody, jejichž příčinou je 
přímo či nepřímo:

a) hrubá nedbalost nebo úmyslné jednání pojistníka a/nebo 
pojištěných osob a/nebo osob pověřených provedením po
jištěné akce a/nebo jiných osob pověřených organizací akce,

b) válečné události, vzpoura, povstání anebo jiné hromadné 
násilné nepokoje, stávka, výluka, teroristické akty (tj. ná
silně motivované politicky, sociálně, ideologicky nebo ná
božensky),

c) okolnosti, které byly pojistníkovi známy před začátkem po
jištění, které však pojistiteli byly zamlčeny a/nebo o nich 
byly uvedeny nepravdivé informace,

d) finanční potíže, finanční kolaps nebo prodleva, platební 
neschopnost, či prostá platební nevůle, bankrot, likvidace, 
uzavření obchodu, nucená správa nebo ujednání s věřiteli, v 
jehož důsledku nemohla být akce pojistníkem nebo pojiště
ným uskutečněna,

e) kolísání kurzu, daní, úrokových sazeb nebo nestabilita měny,

f) válka, občanská válka, události podobné válce,

g) porušení úředních a/nebo zákonných předpisů;

h) škody způsobené jadernou energií,

i) finanční ztráty z provedení pojištěné akce, zvláště pro ne
dostatek či odliv zájmu publika a/nebo finanční podpory 
sponzorů nebo jiných zainteresovaných stran.

7.2 V případě sjednání pojištění dle článku 2.4 těchto pojistných

podmínek jsou z pojistné ochrany rovněž vyloučeny finanční 
škody, vzniklé ve sjednané době pojištění ať už přímo či nepřímo 
následkem jednoho či více uvedených rizik u osoby, uvedené a iden
tifikované v pojistné smlouvě:

a) vyčerpání neurotickými nebo psychickými poruchami, pokud ne
jsou následkem pojištěné nemoci; to neplatí, pokud jsou tyto poru
chy následkem nemoci, která je podle těchto podmínek z pojistné 
ochrany vyloučena,

b) dřívější nemocí, která byla pojistiteli při podání návrhu na pojištění 
zamlčena,

c) těhotenství,

d) přerušení těhotenství, předčasný porod, potrat, porod či menstru
ační potíže a jejich následky; tato výluka neplatí, pokud uvedené potíže 
vznikly z úrazu předmětné osoby v době účinnosti této pojistné smlouvy,

e) AIDS a nemoci způsobené následkem tohoto oslabení imunity,

f) sebevražda a pokus o sebevraždu,

g) požívání nebo přechovávání alkoholu, drog nebo jiných omamných 
látek, jejichž požitím je znemožněno vystoupení,

h) aktivní účast na odvážných nebo akrobatických činnostech spoje
ných s nebezpečím poškození zdraví,

i) účast na vytrvalostních či rychlostních závodech jako spolujezdec 
nebo jezdec pozemních, leteckých nebo vodních vozidel všeho dru
hu i na přípravách pro takové soutěže.

7.3 Výčet výluk, uvedený v tomto článku pojistných podmínek 
nemusí být úplný. Výluky či omezení pojistného plnění se 
mohou vyskytovat i na jiných místech v těchto a ostatních 
pojistných podmínkách, případně ve smluvních ujednáních, 
které tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy anebo přímo 
v textu samotné smlouvy.

Článek 8
Povinnosti pojistníka a pojištěného, případně jiné oprávněné oso
by a následky porušení těchto povinností

8.1 Kromě povinností, uvedených v UCZ/14, v článku 7 je pojistník 
a pojištěný povinen:

a) včas učinit všechna opatření k řádnému provedení pojištěných 
akcí, především opatřit nutné licence, víza a povolení, p ln it úřední 
a zákonné příkazy a uzavřít s příslušnými subjekty písemné smlou
vy,

b) vést účetnictví podle obchodních zásad a uschovávat účty a dokla
dy, z nichž mohou být vzniklé náklady i příjmy pro pojištěné akce 
zjištěny,

c) vybírat osoby pověřené organizací a provedením akce s péčí řádné
ho obchodníka,

d) nahlásit pojistiteli ihned všechny okolnosti a/nebo skutečnosti, které 
by mohly způsobit škodu,

e) při uzavření smlouvy nahlásit pojistiteli všechny mu známé okolnos
ti, významné pro posouzení rizika,

f) nezvyšovat míru sjednaného rizika bez souhlasu pojistitele,

g) sdělit ihned pojistiteli každé zvýšení rizika, které mu je nebo bude 
známé, nezávisle na tom, zda za něj osobně odpovídá.

8.2 V případě vzniku pójistné události je pojistník, pojištěný, případně 
jiná oprávněná osoba, kromě povinností, uvedených v článku 7 
UCZ/14, rovněž povinna:

a) písemně oznámit vznik škodné události ihned, nejpozději do 48 ho
din od momentu jejího vzniku,

b) učinit všechna opatření k zamezení škody nebo omezení jejich ná
sledků (např. posunutí termínu nebo přeložení),

c) sdělit pojistiteli všechny vyžádané informace, pokud se zdají být 
účelné pro zjištění důvodu a výše škody, na požádání umožnit na
hlédnutí do knih a podkladů a předložit doklady,

d) neohrozit právo na regres proti třetím osobám, tohoto práva se ne
vzdávat a podporovat pojistitele při provedení těchto regresů.

8.3 V případě vzniku pojistné události nekonání se akce z důvodu



atmosférických srážek ie pojistník, pojištěný, případně jiná oprávně
ná osoba dále povinna:

a) ohlásit pojistiteli vznik pojistné události písemně ihned, jakmile se 
o ní dozví, doložit existenci pojištěné povětrnostní skutkové podsta
ty oficiálními údaji meteorologické stanice, která je nejblíže místu 
pořádání akce,

b) do týdne poté, co se dozvěděla o pojistné události, podat pojistiteli 
zprávu o vzniklých škodách na majetku,

c) podat pojistiteli na požádání potřebné informace a umožnit nutné 
vyšetřování, zvláště předložit své obchodní knihy, účty a jiné dokla
dy v originále nebo ověřené kopii k nahlédnutí a okopírování.

8.4 V případě vzniku pojistné události nekonání se akce v důsledku úra
zu. nemoci nebo smrti osoby, jejíž neúčast na uvedené akci ie pří
činou jejího vzniku je pojistník, pojištěný, případně jiná oprávněná 
osoba povinna:

a) ihned pověřit lékaře prohlídkou těchto osob a lékaře požádat o oka
mžité vystavení osvědčení o nálezu, opatřené jeho jménem a adre
sou a zaslat ho pojistiteli,

b) zajistit, aby pojistitelem pověřený lékař měl stále přístup k postiže
ným osobám a mohl provést jejich prohlídku tak často, jak to pojis
titel pokládá za nutné. Přitom je povinen zajistit, aby pojistitelem 
pověření lékaři byli zbaveni pro případ objasnění okolností pojistné 
události slibu mlčenlivosti.

8.5 Následky porušení povinností
Pokud pojistník, pojištěný, případně jiná oprávněná oso
ba poruší byť jen jednu z uvedených povinností, je pojisti
tel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv 
mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti poskytnout 
pojistné plnění.

Článek 9
Pojistné

9.1 Pojistné je jednorázovým pojistným a je splatné dnem počátku 
pojištění, není-li ujednáno v pojistné smlouvě jinak. Bylo-li uza
vřeno krátkodobé pojištění a pojistné nebylo uhrazeno ke 
dni jeho počátku, pak pojištění nevzniká, nebyla-li v pojistné 
smlouvě výslovně ujednána jiná lhůta k úhradě pojistného (případ
ně splátky pojistného, včetně termínů jejich splatnosti). Bylo li vy
měřeno dodatečné pojistné na základě dodatku k pojistné smlouvě, 
pak pojištění dle sjednaného dodatku nevzniká, nebylo-li pojistné 
uhrazeno ke dni účinnosti daného dodatku.

9.2 Článek 5, odst. 5.5 UCZ/14 se doplňuje tak, že pojistitel je oprávněn 
upravit výši pojistného dojde-li alespoň k jednomu z níže uvede
ných případů:

a) změna právních předpisů majících vliv na plnění pojistitele nebo na 
jeho odvodové povinnosti vůči státu či jeho organizačním složkám,

b) ohrožení splnitelnosti závazků pojistitele z pohledu pojistné mate
matiky z jiných důvodů,

c) růst indexů vývoje cen pojištěných věcí, případně cen prací na jejich 
reprodukci, jež zveřejňuje Český statistický úřad, pokud za sledova
né období tento růst činí vice než 5%.

Článek 10
Výklad pojmů

10.1 Za povodeň se považuje zaplavení pozemku v místě pojištění a jeho 
bezprostředním okolí vystoupáním stojatého nebo tekoucího povr
chového vodstva z břehů.

10.2 Za požár se považuje oheň, který vznikl nebo se vlastní silou rozšířil 
mimo určené ohniště. Za škodu způsobenou požárem se nepovažu
je zkrat elektrického vedení, i když je provázen světelným projevem 
a působením tepla, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozší
řil.

10.3 Za úder blesku se považuje bezprostřední přechod blesku s de
strukčními účinky na pojištěnou věc. Za škodu způsobenou bez
prostředně úderem blesku se nepovažuje škoda vzniklá v průběhu 
bouře na elektrických nebo elektronických zařízeních přepětím.

10.4 Za sesuv půdy, zřícení skal a zeminy se rozumí pohyb hornin z vyš
ších úrovní svahu do nižších, ke kterým dojde v důsledku ztráty sta
bility svahu působením přírodních sil nebo lidské činnosti. Sesuvem 
půdy není klesání zemského povrchu do středu Země, ať již v dů
sledku přírodních sil či lidské činnosti, které je považováno za pokles 
půdy.

10.5 Za vichřici se považuje proudění vzduchu dosahující v místě pojiš
tění rychlosti minimálně 75 km za hodinu. Nemůže-li být rychlost 
proudění vzduchu zjištěna, poskytne pojistitel pojistné plnění za 
škodu způsobenou vichřicí, pokud pojištěný, případně jiná opráv
něná osoba prokáže, že pohyb vzduchu v okolí místa pojištění způ
sobil škody na budovách nebo na věcech stejně odolných v bezvad
ném stavu.

10.6 Za výbuch se považuje náhlý projev roztažnosti plynů nebo par na
venek. Výbuchem tlakové nádoby trvale naplněné stlačenou párou 
nebo plynem se rozumí narušení její stěny v takovém rozsahu, že 
dojde k náhlému vyrovnání tlaku uvnitř a vně nádoby. Pojištění se 
však nevztahuje na škody způsobené podtlakem.

10.7 Za výbuch sopky se považuje náhlé uvolnění tlaku způsobený poru
šením zemské vrstvy spojené s vyléváním lávy, uvolňováním popela 
nebo jiných materiálů a plynů.

10.8 Záplavou se rozumí dočasné vytvoření vodní hladiny na pozemku 
v místě pojištění a jeho bezprostředním okolí vlivem atmosférických 
srážek.

10.9. Za zemětřesení jsou považovány přírodními vlivy způsobené otře
sy zemského povrchu, vyvolané geofyzikálními procesy v zemském 
nitru o síle m inimálně 6. stupně mezinárodní stupnice. Škoda způ
sobená zemětřesením je dále považována za prokázanou, pokud 
pojištěný, případně jiná oprávněná osoba předloží důkaz o tom, 
že otřesy půdy způsobily poškození okolních budov v bezvadném 
stavu a škoda způsobená na pojištěné věci mohla být způsobena 
pouze zemětřesením, s ohledem na její předchozí bezvadný stav.
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Balet
Malé div ___ ___

Červen
| 1- I 2. |I 3. 4. LlJ6. 7. 8. 9. |1O.|11. 12. 13. 14. 15. 16.|17.|18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. [251 26. 27. 28. 29. 30.

[21.30 DEKAflj

Balet
Male div
Malé div 10:00 Pták Ohnivák - školní

Červenecpozn:3.7. Dekameron - dvojnásob. Honorář

Malé div 17.00 PO odp 17,00 PO odp

10.111.|12.| 13.114.|15.,16.| 17,118.119.1 20.121 ,|22.123., 24.| 25. | 26. | 27. | 28. | 29.1 3O‘l 31.

UR

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Malé div

7. 8. 9. 10. 11. 12,|13. 14.
srpen

21.122.123.124.125. | 26.127. | 28. | 29. | 30. | 31.

I

16.00 PO16.00 PO 16.00 PO

Září
1. 2. | 3. 4. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. [Ži~122. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. |30?

| B a i e t
Malé div 16.00 PO PO 20:00večerníi

Pes 16 Dek 12 Trub 8 Val 5 LB 5 Rus 5 RH 6 JVIII 11 PO 23 91
Poznámky: Opera - Rusalka - 5 Opera - Liška - 4 Činohra - Ženy -17 Činohra - Dekameron -12 MD - Pták Ohnivák - 20

Opera - Trubadúr - 8 Balet - Valmont - 5 Činohra - Pes -16 CELKEM -87 + 3 představení MD - Pták Ohnivák školní - 3
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Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Českých Budějovicích 

oddíl Pr, vložka 112

Datum zápisu:
8. prosince 2001_________________________________________
Spisová značka:
Pr 112 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích________
Název:
Jihočeské divadlo, příspěvková organizace____________________
Sídlo:
Dr. Stejskala 424/19, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice 
Doručovací číslo: 37047___________________________________
Identifikační číslo:
000 73 482____________________________________________
Právní forma:
Příspěvková organizace___________________________________
Předmět podnikání:
reklamní činnost a marketing_______________________________
hostinská činnost________________________________________
Předmět činnosti:
Příprava a produkce divadelních představení a dalších kulturních 
akcí, organizace různých kulturních a uměleckých festivalů, 
pořádání výstav, vydávání a prodej souvisejících tiskovin.________
Statutární orgán: 

ředitel:

MgA LUKÁŠ PRŮDEK, dat. nar. 10. května 1982
Dukelská 265/10, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2014_____________________

zástupce ředitele:

MgA PETR FEREBAUER, dat. nar. 21. února 1972
Dolní náměstí 751, 373 44 Zliv
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2014_____________________

Počet členů:
2

Způsob jednání:
Statutární orgán - ředitel - je oprávněn samostatně činit jménem organizace právní úkony ve 
všech věcech. V době nepřítomnosti ředitele jedná za organizaci zástupce ředitele, který 
ředitele zastupuje v plném rozsahu._______________________________________________
Ostatní skutečnosti:
Organizace vznikla na základě usnesení Zastupitelstva města
České Budějovice ze dne 28.2.1991.______________________________________________
Na základě usnesení Zastupitelstva města České Budějovice č. 85/2004 ze dne 15.4.2004 se 
organizace slučuje s příspěvkovou organizací Malé divadlo České Budějovice, IČO: 005 13 695, 
s tím, že ke dni 1.7.2004 přebírá její veškerá práva a závazky.
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PLNA MOC

Zmocnitel: Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
se sídlem: Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice
1Č: 00073482
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, 
vložka 112
jednající: MgA. Lukáš Průdek, ředitel

Zmocněnec: C.E.B., a.s.
se sídlem: Lublaňská 5/57, 120 00 Praha 2
IČ: 27429741
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10579
registrační číslo pojišťovacího makléře: 037531PM
jednající: Mgr. Marek Vondra, předseda představenstva

Zmocníte] uděluje zmocněnci plnou moc k jednání s pojistiteli ve věci předložení nabídky pojištění zmocnitele.

V Českých Budějovicích dne 20.4.2015

z.a zmocnitele

Plnou moc přijímáme;


