
Pojistná smlouva č. 666666676łı 
O pojištění vozidel- FLOTILA 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23., PSČ 186 00, Česká republika 
IČO: 1071 16 617 
zapsaná v obchodním rejstñku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 1897 
(dále jen pojistitel). 

zastoupený níže podepsanými osobami: 

Agentura: Kooperativa pojišťovna, a.S., Vienna Insurance Group, 
Pra 5/21, PSČ 186 O0 
tel.:

Kontaktní osoba pojistítele pro Smluvní záležitosti:
tel:
e-mail:

a 

Ceská republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, PSČ 140 96 Praha 1+, Česká republika 
IČO: 71214011 
Zastoupený: 
Korespondenční adresa pojistníka je totožná S adresou sídla pojistníka 
(dále jen pojistník), 

uzavírají 

v v v v ve smyslu zákona c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník (dále jen obcanský zákoník). a zákona c 168/1999 Sb O 
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen zákon o ođpovednostı Z provozu 
vozidla). tuto pojistnou Smlouvu, která spolu S pojistnými podmínkami pojístitele a pnlohami, na ktere se 
tato pojistná Smlouva odvolává. tvoří nedílný celek.



Článek I. 
Definice pojmů 

Pro účely této pojistné Smlouvy maji níže uvedené pojmy následující význam: 

Pojištění vozidla - všechna pojištěni sjednaná k určitému vozidlu. 

Tuzemské vozidlo 
a) vozidlo, které podléhá registraci silničnich vozidel vedené podle zákona O podmínkách provozu vozidel na 

pozemnich komunikacich (dále jen registrace vozidel), nebo 
b) vozidlo, které nepodléhá registraci vozidel a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo mistem 

podnikani na územi České republiky nebo právnické osoby se sidlem na území České republiky, anebo 
c) vozidlo, které bylo odesláno do České republiky Z jiného členského státu, Česká republika je státem 

cilového určeni a vozidlo nebylo v České republice registrováno - v tomto připadě je vozidlo tuzemským 
vozidlem po dobu 30 dnů počinaje dnem, kdy kupujici osoba vozidlo převzala. 

Datový nástroj - dokument velektronické podobě, vytvořený pojistitelem a poskytnuty pojistnikovi, 
umožřıujici vytvářet za trváni pojistné smlouvy požadavky změny. 

Požadavek změny - požadavek pojistnika na zařazeni dalšiho standardně pojistitelného vozidla do pojištěni, 
nebo změnu pojištěni určitého standardně pojistitelného vozidla, nebo vyřazeni určitého vozidla Z pojištěni, 
zpravidla vytvořený pojistnikem pomoci datového nástroje. 

Zařazení standardně pojistitelného vozidla do pojištění - vznik pojištěni standardně pojistitelného vozidla 
na základě předložení požadavku změny pojistiteli. 

Změna pojištění standardně pojistitelného vozidla - rozšiřeni nebo zúženi pojištěni určitého Standardně 
pojistitelného vozidla na základě předložení požadavku změny pojistiteli, a to bud' vznikem dalšich pojištěni 
tohoto vozidla nebo změnou rozsahu nebo zánikem některého ze Stávajicich pojištěni tohoto vozidla. 

Vyřazení vozidla Z pojištění - zánik pojištěni vozidla na základě předloženi požadavku změny, pñpadně na 
základě jiného důvodu stanoveného zákonem. 

Vyúčtování pojistného - pojistitelem vyhotovený podkiad pro Stanovení výše předpisu pojistného v souladu 
S podminkami této pojistné smlouvy. 

Článek II. 
Předmět pojištěni, druhy pojištěni a pojistné podminky 

1. Označeni druhů vozidel používaná v této pojistné smlouvě: 
A Osobni automobil _ C5 Pracovni Stroj bez RZ/SPZ

_ 

A_1 Obytný automobil do 8 000 kg _ 
C6 

j 

Nákladni vozidlo z modifikace osobního vozidla 
A2 Sanitni automobil C7 Ručni n. vysokozdvižný vozik _ 
B Motocykl C8 Jednonápravový traktor, traktor bez RZ 
B1 Tříkolka, čtyřkolka do 400 kg D Kolo S pomocným motorem 
B2 Třikolka, čtyřkolka nad_lł00 kg E Autobus 
C Automobil nad 3 500 kg _E1 Autobus k městské hromadné dopravě 
"Cl __ Nákladní automobil E2 Trolejbus \ 

C2 Traktor F Přivěs 
C3 Pracovni stroj S RZ/SPZ F_1 Přivěs za tahač 

ÍC-li Tahaj návěsů _ _ 
F2 Návěs za tahač

_ 

2. Pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištěni odpovědnosti) lze 

sjednat pro tuzemská vozidla. 
3. Havarijni pojištěni a doplňková pojištěni lze sjednat pro tuzemská vozidla, S výjimkou vozidel uvedených 

v článku I. pod pismenem b); vozidla musi být v okamžiku počátku pojištěni nepoškozená a technicky 
způsobilá k provozu.
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1+. Pojištění, která lze touto pojistnou smlouvou sjednat kjednotlivým vozídlům, a pojistné podminky, 
kterými se pojištění Hdi: 

Název pojištění Všeobecné Zvláštní 
`_pojistné podminky Ojistné podminky* 

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla __ VPP R-630/14 
Doplňkové pojištěni skel vozidla | 

VPP H-350/lłı ZPP H-364/llı 
Døplñkøvè pøjıšíènt flzizíflnčntnh flínžøh k vøzuzıíu 

j J VPP H-350/1-'+ je ZP_F{H-390/_:u+ 
Doplňkové živelní pojištěni vozidla _ ____ I 

VPP H-350/llı 
I 
ZPP H-371/l1'+ 

Pojistné podmínky tvoří Přílohu Č. 2. 

článek III. 
jednaná uzavřením pojistné smlouvy a požadavky změny 'UO ìı fli vı‹ PI' CD:Z vln In 

1. Uzavřením této pojistné smlouvy se sjednává pojištěni vozidel uvedených vPř`íloZe č.l. Počátkem 
těchto pojištěni je 00:00 dne počátku pojištěni uvedeného v pojistné Smlouvě. 

2. Požadavek Změny, včetně sjednání pojištění dalších jednotlivých vozideí je účinný doručenim 
příslušného požadavku změny odeslaného pojistníkem na e-mailovou adresu neni- 
lí v pñslušných právních předpisech, v této pojistné smlouvě nebo v požadavku Změny stanoveno jinak. 
Zaslání na jinou adresu se nepovažuje Za předložení požadavku změny. 

3. Za řádné vytvoření požadavku Změny vdatovém nástroji (např. za označení správného data vzniku, 
změny nebo zániku pojištění) je odpovědný pojistnik. 

lh Pojistník je povinen předkládat pojistíteli požadavky Změny nejpozději 7. kalendářní den po požadovaném 
datu počátku pojištění nebo účinností Změny či zániku pojištění. Ujednává Se, že v případech porušení této 
povinnosti bude skutečným počátkem pojištěni, dnem účinnosti jeho změny či zániku pojištěni den, jehož 
datum předchází dni doručení požadavku změny O 7 kalendářních dni. Toto omezení se netýká prokázaných 
Zániků pojištěni Z objektivních důvodů uvedených v zákoně. 

5. Požadavky Změny lze předkládat pojistíteli nejdříve 60 kalendářních dnů před datem požadovaného 
počátku pojištěni nebo požadovaným datem účinností Změny pojištěni. Požadavky Změny předložené dříve 
se považují Za neplatné. Toto omezení se netýká požadavků na Zánik pojištění. 

6. Pří zániku pojištěni odpovědnosti vozidla je pojistnik povinen neprodleně vrátit pojistíteli zelenou 
kartu. 

článek Iv. 
Druhy a způsoby po ının Q-ııı UK FI' Qt= Flı 

1) POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

Pojištění. odpovědnosti se sjednává 5 limity pojistného plnění: 

70 000 000 Kč - pro újmu na Zdraví nebo usmrcením na každého zraněného nebo usmrceného (§ 6 
odst. 2 písm. a) Zák. č. 168/1999 Sb.);

E

3



70 000 000 Kč - pro věcnou škodu a ušlý Zisk bez ohledu na počet poškozených (podle § 6 odst. 2 
písm. b) a C) Zák. Č. 168/1999 Sb.); převyšuje-li součet nároků uplatněných Vice poškozenými tento limit, 
pojistné plnění se každému Z nich Snižuje V poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených. 

Odchylně od VPP R-630/lłı se ujednává, že na toto pojištění se nevztahuje: 
a) přerušení pojištění podle VPP R-630/14, čl. 4; 
b) systém bonus/malus podle VPP R-630/14. čl. 9; 

C) sleva Důvěra podle VPP R-630/14, čl. 10. 

Celková sleva stanovená pojistitelem pro období 1. łı. 2018 - 31. 3. 2022 činí ........................................... „Tie %. 

Pro druh vozidla Cłı tahač návěsů je pro období 1. 4. 2018 - 31. 3. 2022 stanoveno fixní roční pojistné 
ve výši 53 280 Kč. 

Územní rozsah pojištěni je stanoven Výčtem zemi uvedených na Zelené kartě vydané pojistitelem. 

2) DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ 
]ednotliVá doplňková pojištění lze sjednat pro dále uvedené druhy vozidel. Odchylně od VPP H-371/14 a H- 
364/14 článek 5 bod 1) se ujednává, že pojištění může být sjednáno i bez kombinace S hlavnim pojištěním. 

A. DQPLŇKOVÉ PoıIŠTĚNí SKEL VOZIDLA 

Pojištění iflıjg lze sjednat pro níže uvedené
; 

7 W _ druhy vozidel:
l 

A Osobní automobil 
A1 obytný znżønëhióbıl dn 8 OOO kg Ý je 

C6 Nákladní vozidlo Z modiřikace osobního vozidla do 
3,5 t 7_ 

A2 Sa nitni automobil 
7 

Ň j 

B, B2 Tñkølkz, ćyrkølka nad 400 kg 
C Automobil nad 3 §00 kg 
C1 Nákladní automobil _ 
C4 Tahač návěsů

7 

E Autobus _j 

E1 Autobus k městské hromadné dopravě 
E2 Trotejbus 

Sjednává se pojištění čelního skla motorových vozidel uvedených V pñloze č. 1 A a B této pojistné smlouvy, u 
kterých je toto pojištěni Význačeno, nebo V požadavku změny. 

Limit pojistného plnění pro pojištění čelního skla se sjednává ve Výši 20 000 Kč na každou pojistnou událost. 

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. 

Územní platnost pojištěni je určená územní platností pojištěni odpovědnosti u vozidel V příloze č. 1 A a 

Evropa u vozidel V pfiloze č. 1 B. 

Na pojistné za toto doplňkové pojištění se nevztahuje žádná sleva. 

B. QQRLŇKOVÉ POIIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLužEB KVQZIDLU 
Pro druhy vozidel A, Al, A2, B, B1, B2, C, C1, C4, C6, E. E1 lze sjednat doplňkové pojištění asistenčních Služeb 
kvozidlu. 
Ujednává se, že kvozidlürn, uvedeným V příloze Č. 1 A a B nebo požadavku Změny se sjednává pojištění 
asistenčnich služeb Vrozsahu asistenčního programu 1+4 (STANDARD) podle ZPP H-390/14 a rozšíření 
asístenčních služeb (2015) ZDARMA.
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Asistenční Služba je poskytována na území ČR při nepojízdností způsobené poruchou nebo havárií pro 
všechny druhy vozidel. 

Kontakt pro poskytnutí asistenčních služeb: 
1. infolinka Kooperativy a GLOBAL ASSISTANCE a.s.:
2. přímo ze zahraničí:
3. Asistenční služby budou poskytovány na základě telefonického oznámení zadavatele na výše uvedené 

telefonní číslo, které bude fungovat v režimu 7 dni v týdnu, 365 dni v roce. 
1+. Asistenční služba se musi dostavit k porouchanému nebo havarovanému vozidlu do 4 hodin od 

nahlášení pojistné události. 

c. DOPLŇKOVJÉ ŽIVELNÍ POIIŠTĚNÍ VOZIDLA 
Výhradně pro druhy vozidel A, A1, A2, B, B1, B2, C, Cl, C4, C6, E, E1 lze sjednat doplňkové živelní pojištěni 
vozidla. 

Živelni pojištěni vozidla se sjednává v rozsahu poškození či zničení vozidla nebo jeho částí, pñpadně jeho 
výbavy, přepravovaných předmětů a zavazadel v důsledku živelné událostí, tj. požárem ajeho průvodními 
vlivy, výbuchern, bleskem, vichřící, krupobitím, pádem předmětů (strom, kamení, stožár či Sloup veřejného 
osvětlení) nebo letadel, záplavou, povodní, vichřící, Sesuvem půdy, tíhou sněhu nebo nárnrazy, lavinou či 

zemětřesením. 

Limit pojistného plnění pro živelní pojištění se sjednává ve výší 100 000 Kč pro každé jednotlivé vozidlo a 

každou jednotlivou pojistnou událost pro vozidla uvedená v příloze č. 1 A a B nebo v požadavku změny. 

Pojištění se sjednává se spoluúčasti 1 %, minimálně však 1 OOO Kč. 

Výše slevy za toto doplňkové pojištění pro období 1. 4. 2018 - 31. 3. 2022 činí.. ............26%. 

Článek V. 
Výše a způsob placeni pojistného 

1. Pojistné obdobi se sjednává jako roční. Pojistné za každé pojistné období bude stanoveno pojístitelem v 
předpisu pojistného podle stavu vozidel kpočátku každého pojistného Období (ve vyúčtování budou 
zohledněny změny pojištění, ke kterým došlo v průběhu předchozího pojistného období, a které nebyly 
zohledněny v předcházejících předpisech pojistného). 

2. Vyúčtování pojistného za nově pořízena vozidla a vrácení zbývající části pojistného za vozidla, u nichž 
došlo k zániku pojištěni (vyřazená vozidla), bude vyúčtováno zpětně vždy jedenkrát ročně ve výši dle změn 
provedených v uplynulém roce. 

3. Pojistné za pojištění, která trvala jen část pojistného období (pojistné doby), protože vznikla nebo zanikla 
jindy než k počátku nebo ke konci pojistného období (pojistné doby), se v předpisu pojistného stanoví 
podle počtu dni trvání. 

4. Veškeré předpisy pojistného a případné upomínky k zaplacení pojistného budou zasílány na 
korespondenční adresu pojistníka. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení pojistníkovi. 

5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve zněni pozdějších předpisů, podle § 7 zákona Č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon O obchodních korporacích), ve Znění pozdějších předpisů, podle Zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 Zákona č. 235/2004 Sb., O dani z pfidané hodnoty, 
ve Znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu.
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6. Pojistník má právo fakturu před uplynutím Lhůty její splatnosti pojistiteli vratit, aniž by došlo k prodlení 
s její úhradou, není-li v souladu S příslušnými právními předpisy nebo neodpovídají-li údaje v ni uvedené 
skutečnosti; nová Lhůta splatnosti počne plynout ode dne doručení opravené faktury zadavateli 

T. V pñpadě, že pojístník či pojistitel zjistí chybu při stanovení pojistného nebo chybu vpředávaných 
datech. je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho kalendářního měsíce od zjištění 
chyby, resp. od jejího oznámení druhou Smluvní stranou, chybu odstranit a vzájemné pohledávky vyrovnat. 

8. Výše ročního pojistného za pojištěni odpovědnosti je stanovené na základě Pñlohy č. 3 Sazby pojištění 
odpovědnosti. 

9. Výše ročního pojistného za každé vozidlo pro jednotlivá doplňková pojištění je stanovena v Přiloze Č. 3 
Sazby doplňkového pojištění. 

10. Pojistnik je povinen platit pojistné ve výši a ke dni splatnosti uvedené na faktuře zaslané p
účet pojístitele Č. vedený u Ceské spořitelny, a.s. variabilní symbol: 
konstantní symbol

l1.Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem pñpsáni v plné výší na výše uvedený účet. 

12.2 uhrazeného pojistného na pojištění odpovědnosti odvádí pojistitel 3% vsouladu se zákonem o 
odpovědnosti Zprovozu vozidla do Fondu zábrany škod spravovaného Českou kanceláñ pojistitelů. 

Prostředky 'Fondu slouží především kúhradě nákladů na pofizení techniky a věcných prostředků 
potřebných pro Činnost integrovaného záchranného systému. 

Článek VI. 
Roční pojistné za sjednaná pojištění a první dílčí předpis pojistného 

POIISTNÉ ZA VOZIDLA V PŘÍLOZE Č. 1 

I) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla 
Roční pojistné po slevě .................................................................................................................................... .. 1 248 008 Kč 
Pojistné za období 1.4.2018 - 31.3.2022 po slevě ................................................................................ ._ 4 992 032 Kč 

II) Døplňkøvá pøiištêni 
Roční pojistné po slevě ....................................................................................................................................... ._ 750 114 Kč 
Pojistné za obdobi 1.4.2018 - 31.3.2022 po slevě............ 3 000 456 Kč 

A. Doplňkové pojištění skel vozidla 
Roční pojistné po slevě ........................................................................................................................................ .. 511 020 Kč 
Pojistné za období 1.4.2018 - 31.3.2022 po slevě ................................................................................ ._ 2 044 080 Kč 

B. Doplňkové pojištění asístenčních služeb k vozidlu 
Roční pojistné po slevě ...................................................................................................................................................... ._ 0 Kč 
Pojistné za období 1.4.2018 - 31.3.2022 po slevě .................................................................................................. .. 0 Kč 

C. Doplňkové živelní pojištění vozidla 
Roční pojistné po slevě ........................................................................................................................................ „239 094 Kč 
Pojistné za období 1.4.2018 - 31.3.2022 po slevě .................................................................................... ..956 376 Kč 

Předpis pojistného za první pojistné obdobi od 1.4.2018 do 31.3.2019 po uplatnění slev činí 1 998 122 Kč 
Celkové pojistné za období od 1.4.2018 do 31.3.2022 po uplatnění slev činí 992 488 Kč
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článek vII. 
Hlášení škodných událostí 

Skodnou událost lze oznámit: 

telefonicky prostřednictvím linky pojistitele Č. nebo elektronicky prostřednictvím 
Wwvv.kOop.cz; 

osobně na kterémkoli obchodním místě pojistitele; 

) písemně na adresu: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group; Centrum zákaznické podpory, 
Brněnská 634, 664 42 Modřice. 

Clánek VIII. 
Prohlášení pojistníka 

Pojistník prohlašuje, že: 

a) věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou pojištěny proti 
stejným nebezpečím u jiné pojišťovny, pokud neoznámil pojistiteli, že má k určitým vozidlům uzavřeno 
pojištěni proti stejným nebezpečím u jiné pojišťovny a neuvedl rozsah takového pojištění (hranice 
pojistného plnění apod.) V příloze této pojistné smlouvy; 

b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti a bere na vědomí, že je povinen 
všechny pñpadné změny nastalé za trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit; 

c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednaného pojištění a je si 

vědom povinnosti v průběhu trvání pojištěni bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny 
případné změny těchto údajů; 

d) před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace vsouladu S ustanovením § 2760 
občanského zákoníku; 

e) byl informován O rozsahu a účelu Zpracování osobních údajù a o právu přístupu k nim v souladu 
S ustanovením § 11, 12, 21 zákona Č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pojistník, je-ii osobou 
odlišnou od pojištěných, dále potvrzuje, že tyto pojištěné informoval o rozsahu a účelu zpracování 
jejich osobních údajů a O právu přístupu k nim podle výše uvedených ustanovení zákona č. 101/2000 
Sb. O ochraně osobních údajů. 

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, které tvoří přílohu 
této pojistné smlouvy, a seznámil se S nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které 
mu napomohou porozumět podmínkám Sjednávaného pojištěni, obsahují upozornění na důležité aspekty 
pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek. 

Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě 
(např. na trvalém nosiči dat) pojistné podmínky uvedené v pojistné Smlouvě, a seznámil se S nimi. 
Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoñ 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. 

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

Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace 
uvedené vtéto pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v pñpadě jejich rozporu 
sjinými údaji uvedenými vdříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistnikem nebo 
pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro
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případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy tn/alého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické 
komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. 

Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobni údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance 
Group a Finanční skupiny Ceské spořitelny, a.s. (dále jen spřízněné osoby). 

Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen ,,Smlouva") podléhá povinnosti 
uveřejnění v registru smluv (dále jen ,,registr") ve smyslu zákona Č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k 
jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje 
pojistitele práva, aby Smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník 
odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil S uveřejněním smlouvy. 
Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje O pojistiteli 
(jako smluvní straně), do pole „Datová schránka" uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy" uvést: 
6666666764. Pojístník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění 
neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode 
dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z 

něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného 
jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li O účinky dodatku) do budoucna. 

Clánek IX. 
Smluvní ujednání a sankce 

V případě, že pojistitel poruší svou povinnost dostavit se k porouchanému nebo havarovanému vozidlu do 
4 hodin od nahlášení pojistné události, je povinen uhradit pojistníkovi smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč 
za každou započatou hodinu prodlení. 

V případě, že pojistitel poruší svou povinnost odstranit vadu porouchaného nebo havarovaného vozidla na 
místě nebo provést odtah porouchaného nebo havarovaného vozidla, které nešlo opravit na místě, do 
servisu do min. vzdálenosti 50 km, je povinen uhradit pojistníkovi smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za 
každý takový případ porušení povinnosti. 

Nastane-li prodlení ve finančnim plnění na Straně pojistníka nebo pojístitele, vzniká povinné smluvní 
straně povinnost uhradit úrok Z prodlení vzákonné výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., 

kterým se určuje výše úroků zprodlení a nákladů spojených suplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a Ťyzických osob; jiná Sankce za prodlení 
pojistníka se nepřipouští. 

Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za prodlení způsobené prodlením S plněním závazků druhé 
smluvní strany. 

Zaplacením smluvních sankcí není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené škody vzniklé 
v souvislosti s plněním předmětu smlouvy; smluvní stany si vyloučily aplikaci ust. § 1806 a 2050 zákona Č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně 
závaznými právními předpisy, zejména zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Smluvní strany si ujednaly ve smyslu ust. § 898 zákona Č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, pro případ soudního sporu, místní příslušnost u Městského soudu v Praze.
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Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou, 48 měsíců, od 1.lı.2018 do 31.3.2022. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb. O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Důvody zániku pojistné smlouvy: 
a) uplynutím doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena, jestliže byla uzavřena na dobu určitou; 

doručením písemného oznámení pojistitele pojistníkovi po uplynutí 30denní doby, během které 
nebylo pojištěno ani jedno vozidlo (tedy v situaci, kdy všechna pojištění zanikla, a během 30denní 
doby následující po zániku posledního pojištění žádné pojištění nevzniklo); 
výpovědí pojistné smlouvy kterékoli smluvní strany doručené druhé smluvní straně: 

i) k poslednímu dní každého pojistného období, je-li pojistné hrazeno jako běžné; tato výpověď musí 
být druhé straně doručena nejméně šest týdnů před koncem pojistného období, v opačném 
pñpadě pojistná smlouva zaniká až ke konci následujícího pojistného období, pro které je šest 
týdnů dodrženo; 

ii) do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojistiteli; pojistná smlouva zanikne 
uplynutím měsíční výpovědní doby; 

iii) do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojistná smlouva zanikne uplynutím 
osmidenní výpovědní doby; 

iv) bez uvedení důvodu svýpovědní lhůtou 6 měsíců, která počne běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž došlo k prokazatelnému doručení písemné výpovědi pojistíteli. 

marným uplynutím dodatečné lhůty k zaplacení dlužného pojistného stanovené pojistitelem 
v upomínce pojistníkovi v případě prodlení pojistníka S úhradou pojistného. 

Další důvody zániku pojištění, krom důvodů uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách: 
zánik jednotlivých pojištění dohodou na základě doručení požadavku pojistníka Z DN Změna pojistiteli 
na vyřazení vozidla Z pojištění; 
zánik všech pojištění v důsledku zániku pojistné Smlouvy; 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad, žádná ze smluvních stran 
není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího porušení do podoby cenného 
papíru. 

Pojístitel výslovně souhlasí S tím, že pojistník uveřejní smlouvu na savém profilu pojistníka v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

V pfipadě jakýchkoliv rozporů mezi ustanoveními smlouvy a ustanoveními všeobecných nebo jiných 
zvláštních pojistných podmínek mají přednost ustanovení smlouvy. 

V souladu S pojistnými podmínkami nedochází pñ uzavření kteréhokoli pojištění jednotlivého vozidla 
v průběhu pojistného období ke změně výročního dne ani konce pojistných období. 

]e-li pojístníkem podnikatel, ujednává se, že pro vztah založený touto pojistnou smlouvou se nepoužijí 
ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. 

Pojištění jednotlivých vozidel zaniká podle § 12 zákona o pojištění odpovědnosti Z provozu vozidla 
vplatném znění, případně podle občanského zákoníku. Požadavek pojistníka na vyřazení vozidla 
z pojištění považují smluvní strany za návrh na dohodu O zániku pojištění vozidla. Dohoda je uzavřena 
doručením požadavku změny, který se týká vyřazení vozidla Z pojištění pojistiteli (zánik všech 
pojištění tohoto vozidla). 

Práva a povinnosti vyplývající z této pojistné smlouvy přecházejí na případné právní nástupce 
smluvních stran.
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Í) Veškeré změny v pojistné smlouvě mohou být prováděny pouze písemnou formou po dohodě smluvních 
stran S výjimkou změn provedených V souladu S touto pojistnou Smlouvou na základě požadavků Změna. 

k) Tato pojistná Smlouva obsahuje 10 stran textu a přílohy. ]ej'Ĺ součásti jsou pojistné podminky 
pojistitele uvedené v čl. II. odst. 1+. této pojistné Smlouvy a dokument Informace pro Zájemce o 
pojištěni. 

D Tato pojistná Smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, pojistník obdrži jeden stejnopis, pojistitel 
si ponechá jeden Stejnopis.

v Seznam príloh: 
Pñloha Č. l - Seznamy pojištěných vozidel k počátku pojistné smlouvy 
Příloha Č. 2 - Všeobecné a zvláštní pojistné podminky 
Přiloha č.3 - Sazby pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a Sazby pro doplňkové 

pojištěni 

Za pojistitele: 

V Praze dn

|'Č00PÉI'3Í'Í\›'?! Püflšťovna, 3.5., 
Vienna Insurance Group 

... .. r-ìefle-'ël~ľ\ÍŤ1Ž'ÖÍ.Ěł.*lSł\ı"Ĺ 

Døhčvš 'S8521
185; Űfpmha 8 

vedouci oddělení veřejných zakázek -92- referent oddělení veřejných zakázek 
Kooperativa pojišťovna, a.S., Kooperativa pojišťovna, a.S., 
Vienna Insurance Group Vienna Insurance Group 
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