
 

 
 
 
 

 
 
 

Pojistná smlouva              
číslo 772 096981 3 

Úsek pojištění hospodářských rizik 

 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 

IČO 47116617 

sídlo: 186 00 Praha 8, Pobřežní 665/21, Česká republika 

(dále jen „pojistitel“) 

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami 

pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Agentura severní Čechy, 460 01 Liberec 1, náměstí Dr. E. Beneše 580/25 
 
 

a 
 
 

Sportovní areál Ještěd a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1390 

IČO 25437941 

adresa sídla: 460 01 Liberec 5, Jablonecká 41 

(dále jen „pojistník“) 

zastoupený: Janem Svatošem, ředitelem 
korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka 

 
 
 
 
 

uzavírají 
 
 

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými 
podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek. 
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Článek I 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Pojištěným je pojistník. 

2. K pojištění se vztahují 

Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“) 

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti 

Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“) 

ZPP P-150/14 - pro živelní pojištění 
ZPP P-200/14 - pro pojištění pro případ odcizení 
ZPP P-250/14 - pro pojištění skla 
ZPP P-300/14 - pro pojištění strojů 
ZPP P-320/14 - pro pojištění elektronických zařízení 
ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu 

Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“)  

DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek: 

Živel 

DZ101 - Lehké stavby, dřevostavby - Výluka (1401) 
DZ106 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1401) 
DZ112 - Fotovoltaická elektrárna - Výluka (1401) 
DZ113 - Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
DZ114 - Nepřímý úder blesku - Rozšíření rozsahu pojištění (1404) 

Zabezpečení 

DOZ101 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí 
                 (netýká se finančních prostředků a cenných předmětů) (1401) 
DOZ102 - Předepsané způsoby zabezpečení finančních prostředků a cenných předmětů (1401) 
DOZ104 - Loupež přepravovaných peněz nebo cenin - Předepsané způsoby zabezpečení peněz a cenin 
                 přepravovaných osobou provádějící přepravu (1401) 
DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401) 
Stroje 

DST109 - Ponorná čerpadla nebo čerpadla v hlubinných studních - Výluka (1401) 
DST111 - Výměna agregátů, opravy vinutí - Vymezení pojistného plnění (1401) 

Odpovědnost za újmu 

DODP101 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Základní rozsah pojištění (1401) 
DODP103 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění 
                    Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412) 
DODP111 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu 
                    Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
DODP120 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů 
                     v souvislosti s výkonem jejich funkce - Rozšíření rozsahu pojištění (1412) 
DODP130 - Věci zaměstnanců - Rozšíření rozsahu pojištění (1603) 

Obecné 

DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401) 
DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1401) 
DOB104 - Demolice, suť - Rozšíření pojistného plnění (1401) 
DOB105 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401) 
DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1401) 
DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí 
                  povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401) 
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Článek II 

DRUHY A ZPŮSOBY POJIŠTĚNÍ, PŘEDMĚTY A ROZSAH POJIŠTĚNÍ 
 

1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU 

1.1 Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahují-
cích se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistné-
ho plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob za-
bezpečení pojištěných věcí. 

1.2 Není-li dále uvedeno jinak, pro pojištění majetku jsou místy pojištění 

A01)  Liberec, Ještědská 50 (SKI areál Ještěd) 

A02)  Liberec, Jablonecká 41 (sídlo společnosti) 

a adresy uvedené v účetní evidenci pojištěného. 
 

2. PŘEHLED SJEDNANÝCH POJIŠTĚNÍ 

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění (v případě pojištění 
odpovědnosti za újmu v rozsahu a za podmínek) uvedených v následujících tabulkách: 

2.1 ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ 
2.1.1 

Místa pojištění: dle článku II, bodu 1.2 této pojistné smlouvy 

Rozsah pojištění: sdružený živel  

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DZ101, DZ106, DZ112, DZ113, DZ114 DOB101, DOB103, 
DOB104, DOB105, DOB107 

Poř. 
č. 

Předmět pojištění 
pojistná 

 částka 10) 
spoluúčast 

5) 

pojištění 
se sjednává 
na cenu *) 1) 

MRLP 3) 

první riziko 2) 

MRLP 3) 

zlomkové 
pojištění 4) 

(Kč) (Kč)  (Kč) (Kč) 

1. 
soubor vlastních budov 
a ostatních staveb 

135 500 000 10 000 *)   

vč. stavebních součástí a příslušenství, vč. lyžařských vleků, lanových drah a čerpacích staveb zasněžování, 
vč. zábranných prostředků 

2. soubor zásob vč. pohonných hmot 350 000 1 000 *)   

3. 

soubor vlastních movitých zařízení 
a vybavení a soubor cizích 
předmětů užívaných      dle 
specifikace 

171 500 000 5 000 *)   

specifikace předmětů pojištění  
• technologie LD a vleků, technologie zasněžování vč. děl, tyčí a čerpadel  ........................................  140 000 000 Kč 
• sněžné rolby 5 ks, sněžné skútry 2 ks  ................................................................................................ 27 500 000 Kč 
• SKI data, pokladny, terminály, turnikety, tiskárny, zařízení kanceláře, odbavovací systém  .................  4 000 000 Kč 
 

4. 

soubor vlastních 
finančních prostředků a cenných 
předmětů v trezorech a na 
pokladnách 

 1 000 *) 800 000  

5. demolice, suť (dle DOB104)  10 000  10 000 000  

pro místa pojištění uvedená v záhlaví této tabulky se sjednává spoluúčast pro poj. nebezpečí povodeň nebo záplava 
ve výši 10 %, min. 25 000 Kč 

ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní: „Z pojištění nevzniká právo na plnění 
pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako nákladu.“ 

poznámky: zvláštní ujednání, viz článek V této pojistné smlouvy 

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách 
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2.2 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 
2.2.1 

Místa pojištění: dle článku II, bodu 1.2 této pojistné smlouvy 

Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin) 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOZ101, DOZ102, DOZ105, DOB101, DOB103 

Poř. 
č. 

Předmět pojištění 
pojistná 

 částka 10) 
spoluúčast 

5) 

pojištění 
se sjednává 
na cenu *) 1) 

MRLP 3) 

první riziko 2) 

MRLP 3) 

zlomkové 
pojištění 4) 

(Kč) (Kč)  (Kč) (Kč) 

1. 
soubor vlastních budov 
a ostatních staveb 

 1 000 *) 500 000  

vč. stavebních součástí a příslušenství, vč. lyžařských vleků, lanových drah a čerpacích staveb zasněžování, 
vč. zábranných prostředků 

2. soubor zásob vč. pohonných hmot  1 000 *)  200 000 

3. 

soubor vlastních movitých zařízení 
a vybavení a soubor cizích 
předmětů užívaných      dle 
specifikace 

 1 000 *)  1 500 000 

specifikace předmětů pojištění  
• technologie LD a vleků, technologie zasněžování vč. děl, tyčí a čerpadel, 
   sněžné rolby 5 ks, sněžné skútry 2 ks  ..................................................................................................1 000 000 Kč 
• SKI data, pokladny, terminály, turnikety, tiskárny, zařízení kanceláře, odbavovací systém  ....................  500 000 Kč 
 

4. 

soubor vlastních 
finančních prostředků a cenných 
předmětů v trezorech a na 
pokladnách 

 1 000 *) 540 000  

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách 

2.3 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU 
2.3.1 

Místa pojištění: dle článku II, bodu 1.2 této pojistné smlouvy 

Rozsah pojištění: pojištění pro případ vandalismu 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOZ101, DOZ102, DOZ105, DOB101, DOB103 

Poř. 
č. 

Předmět pojištění 
pojistná 

 částka 10) 
spoluúčast 

5) 

pojištění 
se sjednává 
na cenu *) 1) 

MRLP 3) 

první riziko 2) 

MRLP 3) 

zlomkové 
pojištění 4) 

(Kč) (Kč)  (Kč) (Kč) 

1. 

všechny předměty 

pojištěné v čl. II, bodu 2.2 
na „odcizení“ 

 
10 %, 

min. 1 000 
*) 500 000  

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách 

 

2.4 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ - LOUPEŽ PŘEPRAVOVANÝCH PENĚZ NEBO CENIN 
2.4.1 

Místo pojištění: Česká republika  

Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení - loupež přepravovaných peněz nebo cenin 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOZ104, DOZ105, DOB101, DOB103 
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(pokračování tabulky) 

Poř. 
č. 

Předmět pojištění 
pojistná 

 částka 10) 
spoluúčast 

5) 

pojištění 
se sjednává 
na cenu *) 1) 

MRLP 3) 

první riziko 2) 

MRLP 3) 

zlomkové 
pojištění 4) 

(Kč) (Kč)  (Kč) (Kč) 

1. 

peníze nebo ceniny, 
které přepravuje pojištěný 
nebo osoba jím pověřená 

 1 000 *) 500 000  

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách 

2.5 POJIŠTĚNÍ SKLA 
2.5.1 

Místa pojištění: dle článku II, bodu 1.2 této pojistné smlouvy 

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. 2 ZPP P-250/14 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-250/14 a doložkami DOB101, DOB103 

Poř. 
č. 

Předmět pojištění 
pojistná 

 částka 10) 
spoluúčast 

5) 

pojištění 
se sjednává 
na cenu *) 1) 

MRLP 3) 

první riziko 2) 

MRLP 3) 

zlomkové 
pojištění 4) 

(Kč) (Kč)  (Kč) (Kč) 

1. 

soubor vlastních skel 
vč. snímačů zabezpeč. zařízení, 
fólií vč. světelných reklam, nápisů 
a maleb 

 1 000 *) 100 000  

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách 

2.6 POJIŠTĚNÍ STROJŮ 
2.6.1 

Místa pojištění: dle článku II, bodu 1.2 této pojistné smlouvy  

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. 2 ZPP P-300/14 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-300/14 a doložkami DST109, DST111, DOB103 

Poř. 
č. 

Předmět pojištění 
pojištěné stroje 

pojistná 
 částka 10) 

spoluúčast 
5) 

pojištění 
se sjednává 
na cenu *) 1) 

MRLP 3) 

(Kč) (Kč)  (Kč) 

1. 

vlastní sněžné rolby 5 ks 

vlastní sněžné skútry 2 ks  vlastní traktor John 
Deer 1 ks 

10 000 000 5 000 *)  

2. 
soubor vlastní technologie LD a technologie 
zasněžování vč. sněžných děl 

10 000 000 5 000 *)  

poznámky: pojištění strojů (s výjimkou vlastního traktoru John Deer) 

vztahuje se pouze na období od 1. listopadu do 30. dubna příslušného pojistné roku 

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách 

 

2.7 POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
2.7.1 

Místa pojištění: dle článku II, bodu 1.2 této pojistné smlouvy  

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. 2 ZPP P-320/14 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-320/14 a doložkou DOB103 
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(pokračování tabulky) 

Poř. 
č. 

Předmět pojištění 
pojištěná zařízení (vč. příslušenství) 

pojistná 
 částka 10) 

spoluúčast 
5) 

pojištění 
se sjednává 
na cenu *) 1) 

MRLP 3) 

(Kč) (Kč)  (Kč) 

1. 

soubor vlastních zařízení                           
(kancelářská a výpočetní technika, vč. 
odbavovacího systému) 

4 000 000 2 000 *)  

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách 

2.8 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU 
2.8.1 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DODP101, DODP103, DODP104, DODP105, DODP109, 
DODP111, DODP120, DODP130, DOB101 

Poř. 
č. 

Rozsah pojištění 

limit 
pojistného 

plnění 6) 

sublimit 
pojistného 

plnění 7) 

spoluúčast 
5) 

územní 
platnost 
pojištění 

(Kč) (Kč) (Kč) 

1. pojištění obecné odpovědnosti za újmu (dle DODP101) 20 000 000  1 000 ČR 

 
pojištění odpovědnosti za škodu se odchylně od č. IV, odst. 1), písm. b) ZPP P-600/05 vztahuje také na provozování 
sedačkových lanovek a lyžařských výtahů přepravujících současně na jedné sedačce nebo na jedné kotvě max. 6 osob 

2. 

následné finanční škody                                                       (dle čl. 1 
odst. 2) písm. c), dle čl. 1 odst. 3) písm. b) a čl. 1 odst. 4) 
písm. b) ZPP P-600/14) 

 1 000 000 1 000 ČR 

3. 
cizí věci převzaté (dle DODP103)                            cizí věci 
užívané (dle DODP104) 

 200 000 1 000 ČR 

 

pojištěný je povinen cizí věci převzaté a cizí věci užívané zabezpečit podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby 
toto zabezpečení odpovídalo min. předepsaným způsobům zabezpečení dle DOZ101; dojde-li k odcizení věci 
krádeží a mělo-li porušení této povinnosti podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo zvětšení 
rozsahu následků, je pojistné plnění omezeno limitem odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení v době 
vzniku pojistné události dle DOZ101 

4. 

náklady zdravotní pojišťovny 
a regresy dávek nemocenského pojištění 
(dle DODP105) 

 5 000 000 1 000 ČR 

5. provoz pracovních strojů (dle DODP109)  500 000 
10 %, min.  1 

000 
ČR 

6. 
čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti 
za újmu (dle DODP111) 

 100 000 
10 %, min.  1 

000 
ČR 

7. 

odpovědnost obchodní korporace za újmu členům 
svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce 
(dle DODP120) 

 1 000 000 1 000 ČR 

8. věci zaměstnanců (dle DODP130)  100 000 1 000 ČR 

1) nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14 
časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14 
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14 
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy 

2) první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14 

3) MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce; 
je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze 
všech pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění 

4) zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14 
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5) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací 
ve smyslu čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14 

6) odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých 
během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu max. do výše limitu pojistného plnění 

7) odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých 

během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu max. do výše sublimitu pojistného plnění 

8) dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14 

9) integrální časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny; právo na pojistné plnění vzniká jen 
tehdy, je-li přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní; je-li však přerušení 
nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na 
výši pojistného plnění 

10) agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává 
v případě pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot 

11) MRLP PR je horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla 
důvodem jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku; je-li pojištění přerušení provozu sjednáno na dobu 
kratší než jeden pojistný rok, je MRLP PR horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u 
nichž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během doby trvání pojištění; není-li sjednán limit pl-
nění pojistitele pro jednu pojistnou událost, považuje se sjednaný MRLP PR i za limit plnění pojistitele pro jednu po-
jistnou událost 

12) MRLP PR v rámci stanovené pojistné částky ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. c) VPP P-100/14 
 

3. POJISTNÉ PLNĚNÍ 

3.1 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné 
události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojiš-
tění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním 
ročním limitem pojistného plnění ve výši 15 000 000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplý-
vá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

3.2 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné 
události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojiš-
tění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním 
ročním limitem pojistného plnění ve výši 15 000 000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplý-
vá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

3.3 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné 
události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemět-
řesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjed-
náno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním 
limitem pojistného plnění ve výši 15 000 000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá po-
vinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

3.4 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné 
události způsobené kapalinou unikající z vodovodních zařízení a médiem vytékajícím v důsledku náhlého 

a nahodilého poškození nebo poruchy hasících zařízení, a jde-li o pojištění budovy, též za poškození nebo 

zničení potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení vč. armatur (došlo-li k němu přetlakem nebo za-
mrznutím kapaliny v nich), kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů (došlo-li k němu za-
mrznutím kapaliny v nich) nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno 
na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limi-
tem pojistného plnění ve výši 500 000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost 
pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

3.5 Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DZ113 - atmosférické srážky, v souhrnu za všechny po-
jistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než 
jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění 
ve výši 100 000,- Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z pojištění dle dolož-
ky DZ113 se odečítá spoluúčast ve výši 10 % min. však 2 000,- Kč. 
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3.6 Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DZ114 - nepřímý úder blesku, v souhrnu za všechny po-
jistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než 
jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění 
ve výši 150 000,- Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z pojištění dle dolož-
ky DZ114 se odečítá spoluúčast ve výši 1 000,- Kč. 

3.7 Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DOB104 - demolice, suť, a to bez ohledu na to, ke kolika 
druhům a předmětům pojištění se pojištění dle této doložky vztahuje, v souhrnu za všechny pojistné udá-
losti nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden 
pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve 
výši 10 000 000,- Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z pojištění dle dolož-
ky DOB104 se odečítá spoluúčast ve výši 10 000,- Kč. 

 

Článek III 

VÝŠE A ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO 
 

1. Pojistné za jeden pojistný rok: 

 Živelní pojištění  
Pojistné  ...........................................................................................................................  126 440,- Kč 

 Pojištění pro případ odcizení 
Pojistné  .............................................................................................................................  27 440,- Kč 

 Pojištění pro případ vandalismu 
Pojistné  ..............................................................................................................................  12 500,- Kč 

 Pojištění pro případ odcizení - loupež přepravovaných peněz nebo cenin 
Pojistné  ...............................................................................................................................  5 000,- Kč 

 Pojištění skla 
Pojistné  ...............................................................................................................................  5 500,- Kč 

 Pojištění strojů 
Pojistné  ............................................................................................................................  130 950,- Kč 

 Pojištění elektronických zařízení 
Pojistné  .............................................................................................................................  32 000,- Kč 

 Pojištění odpovědnosti za újmu 
Pojistné  ..............................................................................................................................  57 760,- Kč 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí  .........................................  397 590,- Kč 

Sleva za frekvenci placení pojistného  ....................................................................................  - 19 880,- Kč 

Obchodní sleva  .......................................................................................................................  - 79 518,- Kč 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí  ....................  298 192,- Kč 

2. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je dvanáctiměsíční. 

Pojistné je splatné k datu a v částce takto 

 k 22. 4. 2016  ...................................................................................................................  298 192,- Kč 

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele 

peněžní ústav :  Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu / kód banky :  2226222 / 0800 

variabilní symbol :  772 096981 3 

Článek IV 

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ 
 

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit bez zbytečného odkladu  
na jeden z níže uvedených kontaktních údajů: 
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Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 

Centrální podatelna 
664 42 Modřice, Brněnská 634 

tel.: 841 105 105 

fax: 547 212 602, 547 212 561 

e-mail: podatelna@koop.cz 

www.koop.cz 

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit 
vznik škodné události písemnou formou.  

Článek V 

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Živelní pojištění 

Ujednává se, že se ruší ustanovení čl. 1 odst. 7) a 8), čl. 3 odst. 5), čl. 6 odst. 3) a čl. 9 ZPP P-150/14. 

Dále se ujednává, že se ruší ustanovení čl. 3 odst. 4) ZPP P-150/14. 

2. Pojištění strojů 

Odchylně od čl. 3 odst. 3) písm. d) ZPP P-300/14 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení skel kabi-
ny. Pojistné plnění v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku je 
omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 60 000,- Kč. Od celkové výše pojistného pl-
nění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši 5 000,- Kč. 

3. Bonifikace 

Pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci 
ve smyslu Doložky DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1401). 

Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodného průběhu pojistné smlouvy 
za hodnocené období, kterým je jeden pojistný rok. Bude-li skutečná hodnota škodného průběhu pojistné 
smlouvy nižší než hodnota smluvně stanovená, přizná pojistitel bonifikaci následovně: 

 škodný průběh do 5 %  ..........................................................................................  výše bonifikace 10 % 

 škodný průběh do 10 %  ..........................................................................................  výše bonifikace 5 % 
 

Článek VI 

PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA 
 

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné 
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. 
Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám 
sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení 
pojistných podmínek. 

2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu 
s ustanovením § 2760 občanského zákoníku. 

3. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu 
k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

4. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. 
na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. 
Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah 
pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení 
a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou. 

5. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla / bydliště / trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uve-
dené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými 
údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, vyu-

mailto:podatelna@koop.cz
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žívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli 
oznámí změnu jeho sídla / bydliště / trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání 
této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených po-
jistných smlouvách. 

6. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). 

7. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou 
k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této 
pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

 

Článek VII 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou 

doba od 15. dubna 2016 (počátek pojištění) do 14. dubna 2017 (konec pojištění). 

2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem 
nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou pod-
statně nemění podmínky nabídky. 

3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je po-
jištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva 
může být měněna pouze písemnou formou. 

4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká 
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. 

5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech 

 pojistník obdrží 1 stejnopis 

 pojistitel si ponechá 3 stejnopisy 

6. Tato pojistná smlouva obsahuje 10 stran a 1 přílohu. 

Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I této pojistné smlouvy a dokument 
Informace pro zájemce o pojištění. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce 
o pojištění v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. 

Výčet příloh: 

 příloha 1 – výpis z obchodního rejstříku  

 

V Liberci dne 14. 4. 2016 
 
 
 

................................................................................... ..................................................................................... 
 za pojistitele za pojistitele 
 
 
 

 

V Liberci dne ............................... 
 
 
 

  ..................................................................................... 
  za pojistníka 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coi.cz/
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Pojistnou smlouvu vypracovaly: Rozkovcová/Tulachová 


