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POJISTNÁ SMLOUVA 
č.273s9o1349 

Pojistitel: 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Sídlem; Evropská 136, 160 12 Praha 6 
ıćz 492 40 480 
vedená u Městského soudu v Praze 
oddíl B, vložka 2012 

vv Pojistník a pojistený: 
Město Český Brod 
Sídlem' náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod 
IČ 002 35 334 

Další pojištění: 
Ill. mateřská škola, příspěvková organizace 
Sídlem. Sokolská 1313, 282 01 Český Brod 
ıć; 488 84 421 

ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory 
Sídlem Žitomírská 323, 282 01 Český Brod 
IČ 008 73 713 

Bytové družstvo Kounická 
Sídlem náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod 
IČ: 267 72 329 
vedená u Městského soudu v Praze 
oddíl Dr , vložka 5842 

Bytovédružstvo Mozartova 
Sídlem: Mozartova 1394, 282 O1 Český Brod 
IČ; 267 75 298 
vedená u Městského soudu v Praze 
oddíl Dr., vložka 5865 

Základní škola Český Brod, Žitomírský 885, okres Kolín 
Sidıem; žıtømirská 885, 282 O1 český Brod 
ıć“ 463 83 508 

UNIQA polišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon“. 
ıćz 49240480 
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2. Základní škola 
Sídlem: Tyršova 68, 282 01 Český Brod 
IČ; 463 83 514 

Městská knihovna Český Brod 
Sídlem: námf Arnošta Z Pardubic 1, 282 O1 Český Brod 
ıć: 463 90 472 

Technické služby český Brod 
Sídlem' Palackého 339, 282 01 Český Brod 
ıćz 008 75 180 

Společenství vlastníků jednotek, Masarykova 1197, 1198 
Sídlemt Masarykova 1197, 282 01 Český Brod 
IČ“ 275 79 352 
vedená u Městského soudu v Praze 
oddíl S, vložka 6913 

ı v Mateřska skola Český Brod, Kollárova 71, okres Kolín 
Sídlem Kollárova 71, 282 O1 Český Brod 
ıć 709 97 497 

Mateřská škola Český Brod-Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín 
Sídlem Lstibořská 183, 282 01 Český Brod - Liblice 
ıč~ 709 97 489 

Počátek pojištění: 1. 1. 2017 
Konec pojištění: 1. 1. 2020 bez automatıckého prodlužování 
Dodatek č.: 01, účinnost od 25. 1. 2018 

ınnı--.nn ---------------------- -__... nnnn -..nn-nn..-nnnnnnnn-nn nnnnnnn n-nnnnnnınn ıııııııı nn.. nnnnnnnnnnnn __- nnnn ...nn --------------------- -- 

v v 
Poiistené předměty činnosti: 

- dle zákona č. 128/2000 Sb., O obcích 
- dle Zákona č 553/1991 Sb., O obecní policii 
- dle zřizovacích listin příspěvkových organizací platných k datu počátku pojištění 
_ dle \/ýpisü Z registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES, Z obchodního 

a Z živnostenského rejstříku podnikatelských subjektů, které jsou přílohou této 
pojistné smlouvy, s vyloučením činností. 
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
"- podnikání v oblasti nakládání S nebezpečnýmı odpady 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon 
IČ 4924 4 . 0 80 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012 2 
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v Rozsah pojistění (pojistná nebezpečí a rizikaì; 
vv 

I Základní pojisteni - v rozsahu čl. 3 UCZ/Odp-P/14 Zahmuje` 

Lımit plnění: 
Spoluúčast: 

Územní platnost: 
Roční pojistné: 

újmu při ublížení na zdraví a při usmrceñT'včetně nemajetkové újmy 
škodu vzniklou poškozením, zničením a pohřešováním věci 
.následnou finanční škodu 
náklady k právní ochraně pojištěného 
Zachraňovací náklady 
náhradu nákladů vynaložených Zdravotní pojišťovnou Za Zdravotní péči ve prospěch 
třetí osoby 
náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na Zdravotní péči ve prospěch 
pracovníka pojištěného

0 

úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění 
odpovědnost Z vlastnictví a oprávněného užívání (nájmu) budovy nebo pozemku 
odpovědnost Z provozu vozidla nad rámec povinného pojištění odpovědnosti 
Z provozu vozidla a Z provozu vozidla jako pracovního stroje 
odpovědnost za věci odložené a vnesené 
odpovědnost za újmu v souvislosti s pořádáním kulturních, sociálních a rekreačních 
akcí a provozování kulturních, sociálních a rekreačních Zařízení 
Z činnosti městské policie včetně odpovědnosti ve spojitosti S použitím psů a zbraně 
a včetně újmy na zvířetı 
odpovědnost Z činnosti dobrovolného hasičského sboru 

20.000.000 Kč 
1.000 Kč 
O Kč pro škody a při ublížení na Zdraví a při usmrcení též újmu 
V souvislosti S činností školských zařízení a jídelen 
Česká republika 
77.400 Kč

v Odchylně od či. 8 odst. 2 písm. g) UCZ/Odp/14 se pojištení vztahuje i na povinnost nahradit 
škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu, která byla způsobena porušením uv 
právní povinnosti v době před uzavřením pojisteni, konkrétně po datu 31. 12. 2013. 

vv Smluvní strany se vrámci základního pojisteni dohodly na vložení zvláštního ujednání 
pro ručení vlastníka podle Zákona o pozemních komunikacích. 

Zvláštní ujednání. 

Pojistený má rovnez právo, aby za něj pojistitel zaplatil částku, kterou je pojistěný jako 
vlastník pozemní komunikace povinen uhradit zdůvodu ručení za splnění 'povinnosti 

k náhradě škody nebo jiné újmy za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta 
pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný 
nezajišťoval výkon správy pozemní komunikace prostřednictvím správce a předmětnou 
škodu nebo jinou újmu by způsobil sám 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 16012 Praha 6 
Telefon-. 
ič 49240480 
Zapsána u Městského Soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012 3 
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Další pojištěná rızika a nebezpečí- V rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14: 

Odpovědnost za škodu zpýsobenou vadou výrobku (\N) 
Sublimit plnění: 20.000.000 Kč 
Spoluúčast: 1.000 Kč 

0 Kč pro škody a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu 
v souvıslostı S činností školských zařízení a jídelen 

Roční pojistné“ zahrnuto v pojistném za Základní pojištění 
Odchylně od čl. 4 bodu 1 UCZ/Odp-P/14 se V rámci limitu plnění aspoluúčasti pro Základní vv v 
pojisteni a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku pojistění vztahuje i na případy, 
kdy dodávka vadného výrobku byla uskutečněna po datu 31. 12. 2013. 

vn Výluka zpojištění na škodu a při ublížení na Zdraví a pn usmrcení též újmu vzniklou 
zavlečením, rozšířením, přenosem nakažlivé choroby lidí, Zvířat nebo rostlin ve smyslu 
ustanovení čl. 8 odst. 2 písm n) UCZIOdp/14 se pro účely této smlouvy neuplatní. 

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02) 
Sublimit plnění: 600 000 Kč 
Spoluúčast' 1 000 Kč 
Územní platnost: Česká republika 
Roční pojistné: 2 300 Kč 

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03) 
Sublimıt plnění: 600 000 Kč 
Spoluúčast: 1.000 Kč 
Územní platnost: Česká republika 
Roční pojistné: 2.300 Kč 

Odpovědnost za„firıąnč_ní škodu (04) 
Sublimit plnění: ~ 500.000 Kč 
Spoluúčast 1.000 Kč 
Územní platnost: Česká republika 
Roční pojistné' 2.400 Kč 

Odpovědnost za škodu vzniklou nąrušením životního prostředí (09) 
Sublimit plnění 1 000 000 Kč 
Spoluúčast: 1.000 Kč 
Územní platnost. Česká republika 
Roční pojistné: 3 600 Kč 

UNIQA pojišťovna, a.$. 
Evropsk  
Telefon.“
ıč. 49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012 4 
www.uniqa.cz



Náhrada nákladů poiistitele pojištění' odpovědnosti Z provozu vozidla uplatněné formou 
postihu vůči pojištěnému iako zaměstnavateli řidiče vozidla (12) 
Sublimit plnění: 100 000 Kč 
Spoluúčast“ 1.000 Kč 
Územní platnost: Česká republika 
Roční pojistné. 1.000 Kč 

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřeiné služ_by_j15) 
Sublimit plnění' 5.000 000 Kč 
Spoluúčast: 1 000 Kč 
Územní platnost. Česká republika 
Roční pojistné: 4.800 Kč 

Křížová od povědnost (17) 
Pro riziko základní pojištění a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku se pojištění 
vztahuje I na povinnost pojištěného nahradit škodu a při ublížení na zdraví a pñ usmrcení též 
újmu způsobenou osobám pojištěným v rámci jedné smlouvy. Ustanovení čl. 8 odst. 4 

vv písm a) a b) a odst. 5 UCZlOdp/14 se pro uvedené pojisteni nepoužijí. 
Sublimit plnění: 10 000 000 Kč 
Spoluúčast“ 1 000 Kč 
Územní platnost: Česká republika 
Roční pojistné: zahrnuto V pojistném za základní pojištění 

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřeiné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem (18) 
Sublimit plnění: 5.000 000 Kč 
Spoluúčast: 1.000 Kč 
Územní platnost: Česká republika 
Roční pojistné: 14.000»Kč 

j 

Odpovědnost zast_Ljp_it_eJ_ů__ :(15) 
Sublimit plnění“. 500.000 Kč 
Spoluúčast: 1.000 Kč 
Územní platnost' Česká republika 
Roční pojistné. 2.500 Kč 

Odpovědnost při poskytování sociálních služeby souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb.. O 
sociálních službách, dle doplňkových pojistných podmínek UCZ/Odp-Soc/14 
Sublimit plnění 5.000 000 Kč 
Spoluúčast: 1.000 Kč _ 

Územní platnost' Česká republika 
Roční pojistné 4.500 Kč 

UNIQA pojišťovna, a.s 
Evropská 136, Praha 6 
Telefon:
ıč. 492 4 40 80 
zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. 5 
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Závěrečná ustanovení 

Roční pojistné celkem: 114.800 Kč 
Obchodni sleva. 5 % 
Sleva za dobu pojištění. 10 % 
Roční pojistné po slevách. 97.580-Kč 
Způsob placení Ročně 
spıá±ı‹a pøjısınèhø 97.580 Kč 
Splatnost pojistného 1. 1. (den a měsíc běžného roku) 
Alikvótní pojistné 1. 1. 2018 - 25. 1. 2018 29.274 Kč 
Splatnost pojistného za Dodatek č. 1: 15. 2. 2018 

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním. 
Pojıstné bude hrazeno prostřednıctvím peněžního ústavu na účet pojistitele 

č 1071001005/5500, konst. symbol 3558, variabilní Sym bol 2736901349. 
vv Ujednání ke slevě za pojisteni na 3 roky 

Sleva 10 % za délku pojištění se poskytuje na celou dobu pojištěni. Pojistník je oprávněn 
vypovědět pojistnou smlouvu dle příslušných ujednání VPP, obecná část UCZ/14, které tvoří 
přílohu této pojistné smlouvy Vypoví-li však pojistník pojistnou smlouvu před uplynutím 
sjednané lhůty pojištěni a pojistná smlouva Z tohoto důvodu zanikne před 1. 1. 2020, 
je povınen neoprávněně získanou slevu vrátit 

způsob likvidace pojistných událostí 
V případě vzniku pojistné událostı se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího 
zprostředkovatelé který S Vámı pojıštění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA 
pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň 
vanabılním symbolem. 

ı 

_ .. .. . 

V Praze dne 25. 1 2018 j`;" 
jj 

UNIQA DOJıSť0vrıa. a S ® 
Odbor poııštěnı majetku a odpovědnostı 

_ 

' Evropská 136, 150 12 Praha 6 Ĺ,-NÍQA IC. 49240480

....... 

7 

Mgr. Jitka ková, LL M. M
dìsponent vedoucí 

vv vıı 
Pojistení odpovědnosti Pojistení odpovědnostı 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
TeIef0ÍI`. 
ıč 49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012 6 
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,,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 a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících 
pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal Prohlašuji, že pojistná Smlouva 
na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám 
a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím povëřenému 
zástupci, byly náležitě zodpovězený a že s rozsahem a podmínkami' pojištění jsem 
srozuměnla 

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 výslovně srozuměn s tím, žeodvolání 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. případně kontaktovala 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.“ 
Pojistníl</pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu 
významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace 
pojištění) Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném 
znění Potvizuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými 
podmínkami, které' jakožto Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti 
podnikatelů/14 tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy: 

- Všeobecné pojistné podmínky - obecná část- UCZ/14 
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu - Zvláštní 
část - UCZ/Odp/14 

- Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatele a právnické osoby - 
UCZ/Odp-P/14 

- Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti poskytovatele 
sociální služby - UCZ/Odp-Soc/14 

Pojistník prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., O 
registru smluv (dále jen „povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva č. 2736901349 
(dále jen ,,smIouva“) podléhá povinností uveřejnění v registru smluv ve smyslu 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 16012 Praha 6 
Telefon 
ıć 49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. 7 
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zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv (dále jen „registr smIuv“). Pojistník bere na 
vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení! nezakládá na pravdě, odpovídá 
společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen ,,UNlQA“) za škodu, která UNIQA v 
důsledku tohoto nepravdivého prohlášení vznikne. 

v ćżfzčfćťflžflašr nh ż.fl.z-.Z010 

-‹-nn. n ` 
_ 

ˇ.. '. 
-"=_' - 

Š 
` `\ 

._ ._ _ 7ž?\'II ~ 
podp afià; 
(Zár / '\ 

pojištěnými subjekty k*qkOnür§_- 
týkajícím se této pojistné srı“ılou`.vy.)z- 

Pojištěno prostřednictvím All Group, spol S r O., Na Dědınách 1072/18, Praha 4, e-mail; 

Zpracoval“ Mgr. Jitka Blažková, LL.M. 

UNIQA pojišťovna, a.s 
Evropská 136, 16012 Praha 6 
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Příloha k pojistné smlouvě č. 2736901349 
Prohlášení smluvních stran v návaznosti na zákon č. 340/2015 Sb., O registru smluv 

Pojistník se jako povinný subjekt tímto zavazuje k uveřejnění smlouvy v registru 
smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od data uzavření smlouvy. Pojistník je povinen 
bezodkladně informovat pojistitele o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou 
do datové schránky IB*:~-andcicx. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, je 
označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Pojistník bere na vědomí, že UNIQA je oprávněna smlouvu rovněž zveřejnit 
(aniž by tímto byla dotčena sjednaná povinnost pojistníka ke zveřejnění smlouvy). V 
případě, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv přímo UNIQA, pojistník 
výslovně prohlašuje, že nepovažuje toto uveřejnění za porušení povinnosti 
mlčenlivosti dle § 127 zákona ‹ˇ:. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. 

Smluvní strany ujednávají, že veškeré vztahy upravené smlouvou a vzniklé mezi 
stranami od data vzniku pojištění, které bylo sjednáno touto smlouvou, do doby nabytí 
účinnosti této smlouvy, se této smlouvě podřizují s výjimkou případů, kdy pojistník v 
době nabytí účinnosti smlouvy věděl nebo vědět měl a mohl, že pojistná událost již 
nastala. UNIQA a pojistník dále ujednávají, že v případě zrušení smlouvy od počátku z 
důvodu jejího neuveřejnění v registru smluv pojistníkem v zákonem stanovené lhůtě 
má UNIQA nárok na úhradu administrativních nákladů, které jí vzniknou v souvislosti 
se zpracováním smlouvy a její správou. Výše těchto nákladů se ujednává na 1 % Z 

ııı vı 
vyse ročního pojistného. Pojistník se dále zavazuje k úhradě prıpadné škody, která by 
UNIQA nad rámec ujednaných administrativních nákladů vznikla v důsledku porušení 
jeho povinnosti smlouvu uveřejnit v registru smluv. 

Obě strany výslovně prohlašují, že určenou výši administrativních nákladů považují za 
přiměřenou a odpovídající obchodním zvyklostem. Tato příloha je nedílnou součástí 
pojistné smlouvy č. 2736901349 a veškeré její změny mohou být provedeny výhradně 
po vzájemné dohodě smluvních stran, a to písemnou formou. 
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