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Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Dodatek č. 24 
k pojistné smlouvě c. 540959390-0 ze dne 16.12.2001 

sjednané mezi smluvními stranami: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21. PSČ 186 00. Česká republika 

IČ:47 I I 66 17 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1897 

zastoupená: 

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s.. Vienna Insurance Group. Pobřežní 665/21. Praha 8 - Karlín. PSČ 186 00. 
tel. , fax 

v 

Česká pojišťovna a.s. 
se sídlem v Praze I. Spálená 75/16. PSČ 113 04. Česká republika 

IČ: 45 27 29 56 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1464 

zastoupená: 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
se sídlem v Praze 6. Bělohorská 19. PSČ 169 00. Česká republika 
IČ: 49 24 04 80 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B. vložka 2012 
zastoupená: Ing. Stanislavem Svobodou, společná prokura 

Michalem Dachovskýni, společná prokura 

v 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8. Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, Česká republika 

IČ: 63 99 85 30 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B. vložka 3433 

zastoupená: 

a 

(dále jen „pojistitel") 



kooperativa pojišťovna, as. Vienna Insurance Group 

Plzeňská teplárenská, a.s. 
se sídlem v Plzni. Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00 

IČ: 49 79 04 80 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B. vložka 392 

zastoupená Mgr. Tomášem Drápelou, předsedou představenstva 

Ing. Jiřím Bisem. místopředsedou představenstva 

(dále jen „pojistník'") 

Na základě ustanovení či. IX bodu 3 pojistné smlouvy se tímto dodatkem č. 24 mění a doplňuje pojistná smlouva pro 

pojistný rok od I I 2018 do 31 12. 2018 následovně: 

Článek I. 
Úvodní ustanoveni 

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným. 

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavřeni této pojistné smlouvy je uveden v přiloženém výpisu z obchodního 
rejstříku Krajského obchodního soudu v Plzni. 

3 Pojištění majetku se sjednává na novou cenu. není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak. 

4 Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem, neni-li v této pojistné smlouvě uvedeno jinak. 

5. Místem pojištění je: areál teplárny - Doubravecká 2760 I. 301 00 Plzeň. Východní předměstí, 
areál ZEVO - k.ú Chotikov 653276, Kůští 619442, 
areál - Hrádecká 1113/30. 312 00 Plzeň 4, Doubravka. 
areál - Edvarda Beneše 430/23. 301 00 Plzeň 3. Doudlevce. 
čerpací stanice vody k ú Plzeň-město (řeka Mže). 
rozvody primárních a sekundárních horkovodu a teplovodů Plzeň k.ú. Plzeň. k.ú. Chotikov. 
skládka komunálního odpadu parc.č. 720 16. k.u. Chotikov. 
předávací stanice tepla a stanice chladu Plzeň, k.ú Plzeň. 
kolektory a topné kanály Plzeň, k ú Plzeň. 

dobíječi stanice pro elektrobusy Plzeň, k.u Bolevec. 

6. K tomuto pojištění se vztahují 

VPPč. 102 - obecná část 

a dále zvláštní částí VPP 

č. 150 - živelní pojištění 
č. 200 - pojištěni pro případ odcizení 
č. 400 - pojištění přerušení nebo omezeni provozu podniku 
č. 602 - pojištění odpovědnosti za škodu 
č. 622 - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem 

Pojistník podpisem této pojistné smlouvy bere na vědomi, že pro účely tohoto pojištění se odkazy na obecnou část 
VPP č 101 ve výše uvedených zvláštních částech VPP rozumí odkazy na obecnou část VPP č. 102. která obecnou 
část VPP č 101 s účinností od I 10.2001 nahrazuje. 
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Článek II. 
Druhy pojištění, předměty pojištěni 

I. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNI 

Živelní pojištěni je upraveno VPP 102 a VPP 150 Rozsah pojištěni je dale vymezen v následujících smluvních 

ujednáních 

Pojištěni se také vztahuje na případ poškozeni, zničeni, odcizení nebo ztráty pojištěných věci. kterým pojištěný 

prokazatelně nemohl zabránit a které vznikly v přímé souvislosti s pojistnou událostí, pokud byla škoda na pojištěné věci 

způsobena živelní události. 

Za poškozeni nebo zničeni pojištěných věcí v přímé souvislosti s úderem blesku se považují škody vzniklé v příme 

souvislosti s viditelnými destrukčními účinky blesku na budovu nebo stavbu, ve které byly v době vzniku pojistné události 

uložen) 

11 Sjednává se pojištěni soubor \ lastnich budov na adrese dle či I. bod 5 na agregovanou pojistnou částku 

Kč 

Pojištěni výše uvedeného předmětu se sjednává v rozsahu: 

• ..požár" se spoluúčasti ve výši Kč 
• „povodeň" se spoluúčastí ve výši %. min však  Kč 
• „ v i t r se spoluúčastí ve výš  Kč 
• ..sesuv' se spoluúčasti ve výši  Kč 
• ..vodovod" se spoluúčasti ve výš  Kč 

12 Sjednává se pojištěni souboru ostatních vlastních věcí movitých (vřetně strojů a zařízení) na adrese dle či. I. 
bod 5 na agregovanou pojistnou částku 

Kč 

Pojištěni výše uvedeného předmětu se sjednává v rozsahu: 

• ..požár" se spoluúčasti ve výši  Kč 
• „povodeň" se spoluúčasti ve výši 0%. min. však Kč 
• „vítr" se spoluúčasti ve výš  Kč 
• ..sesuv" se spoluúčasti ve výš  Kč 
• „vodovod" se spoluúčasti ve výš  Kč 

Ujednává se. že pojištěni podle tohoto odst 1.2 se vztahuje i na poškození nebo zničení elektrických 

a elektronických strojů, přístrojů a zařízeni přepětím, zkratem nebo indukcí v příčinné souvislosti s úderem blesku, 

při bouřkách, při spínáni v napájecích šitích nebo při výboji statické elektřiny. Pro toto pojištěni se sjednává roční 
limit plnění ve výši Kř se spoluúčastí pojištěného na každé pojistné události ve výši Kč 

I 3 Sjednává se pojištěni soubor staveb na adrese dle Či I. bod 5 na agregovanou pojistnou částku 

-Kř 

Pojištěni výše uvedeného předmětu se sjednává v rozsahu 

• „požár" se spoluúčasti ve výši  Kč 
• „povodeň" se spoluúčasti ve výši %. mm však  Kč 
• „vitr" se spoluúčastí ve výš  Kč 
• „sesuv" se spoluúčasti ve výši  Kč 
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1.4 Sjednává se pojištění vlastních cenností na adrese dle či I. bod 5 na celkovou pojistnou částku 

Kř 

Pojistná částka je maximálním limitem plněni pro jednu a všechn\ pojistné události nastalé v průběhu pojistného 
roku. 

Pojištění výše uvedeného předmětu se sjednává v rozsahu: 

• „požár" se spoluúčasti ve výši  Kč 
• „povodeň" se spoluúčastí ve výš Kč 
• „vítr" se spoluúčastí ve výš  Kč 
• „sesuv" se spoluúčastí ve výši Kč 
• „vodovod" se spoluúčastí ve výši  Kč 

1.5. Sjednává se pojištěni souboru zásob na adrese dle či I. bod 5 na agregovanou pojistnou částku 

Kř 

Pojištění výše uvedeného předmětu se sjednává v rozsahu: 

• „požár" se spoluúčasti ve výši  Kč 
• „povodeň" se spoluúčastí ve výši 0%. min však  Kč 
• „vítr" se spoluúčastí ve výš Kč 
• „sesuv" se spoluúčastí ve výši  Kč 
• „vodovod" se spoluúčasti ve výši  Kč 

1 6. Sjednává se pojištění souboru věcí zaměstnanců na adrese dle či. 1. bod 5 na agregovanou pojistnou částku 

Kř 

Jde o věci. které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání nebo věci zaměstnanců, které se nacházejí v místě 
pojištění v souvislosti s výkonem povolání v zájmu zaměstnavatele. Pojištění se nevztahuje na cennosti, vkladní 
knížky, písemnosti 

Pojištění se sjednává na první riziko. 

Pojištěni výše uvedeného předmětu se sjednává v rozsahu: 

• „požár" se spoluúčasti ve výši  KČ 
• „povodeň" se spoluúčasti ve výši  Kč 
• „vitr" se spoluúčastí ve výši  Kč 
• „sesuv" se spoluúčasti ve výši  KČ 
• „vodovod" se spoluúčastí ve výši  Kč 

1.7. Nad rámec pojistného plnění ve smyslu či XIII. bodu 2 VPP 102 se sjednává pojištění nákladů na demolici, 
vyklizení a odvoz suti. vzniklých v souvislosti s pojistnou událostí týkajici se věci. pojištěné touto pojistnou 
smlouvou na výše uvedeném místě pojištěni Toto pojištění se sjednává na pojistnou částku Kř. 

Pojištěni se sjednává na prvni riziko. 

Pojištění výše uvedeného předmětu se sjednává na jinou cenu. Jinou cenou je částka odpovídající přiměřeným 
nákladům, které pojištěny vynaložil na odklizeni zbytku pojištěné věci. která by la poškozena nebo zničena pojistnou 
událostí nebo přiměřeným nákladům na demolici, vyklizeni a odvoz suti bránici opravě nebo znovuzřizení pojištěné 
věci postižené pojistnou událostí 

Pojištěni výše uvedeného předmětu se sjednává v rozsahu: 
• „požár" 
• "povodeň" 
• "vítr" 
• "sesuv 
• "vodovod" 

Všechna rizika u výše uvedeného předmětu pojištěni jsou sjednána bez spoluúčasti. 

Spoluúčast se stanovuje jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události na vice předmětech 
pojištění současně na jednom miste pojištěni z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkového pojistného 
plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) 
pro každý jednotlivý předmět pojištěni postižený touto pojistnou události 
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Kooperativa pojišťovna, a.s.. Vienna Insurance Group 

Dále se ujednává: 
1. Odchylné od VPP Č. 150 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo stavby nebo 

pojištěné věci v nich uložené vodou z přívalového deště, která vnikne do pojištěné budovy nebo stavby a poškodí 
nebo zničí pojištěné věci. 

2. Odchylně od VPP č. 150 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo stavby nebo 
pojištěné věci v nich uložené působením vody vzniklé táním sněhové nebo ledové vrstvy, která vnikne do pojištěné 
budovy nebo stavby a poškodí nebo zničí pojištěné věci. 

3. Pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo stavby nebo pojištěné věci v nich uložené. 
kdy v důsledku sněhové nebo ledové vrstvy svodem dešťové vody neodtéká roztátý sníh nebo led nebo svod dešťové 
vody nestačí odebírat vodu z přívalového deště, přičemž vnější plášť ani zastřešení pojištěné budovy nejeví známky 
poruchy, poškozeni nebo zhoršení své funkčnosti. 

4. Pojištěni se nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknuti vody z přívalového deště do pojištěné budovy nebo 
stavby nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo neuzavřenými vnějšími stavebními otvory. 

5. Pojištění se dále nevztahuje na poškození nebo zničeni budovy nebo stavby nebo věci normálními atmosférickými 
srážkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat. 

6. Nárok na pojistné plnění nevzniká, jestliže pojištěná budova nebo stavba nebo pojištěná věc byla poškozena nebo 
zničena působením vlhkosti, hub nebo plísní v přímé souvislosti s vniknutím nebo prosáknutím vody z přívalového 
deště do pojištěné budovy nebo stavby. 

7 Pro účely pojištění dle této doložky se za přívalový déšť považuje déšť velké intenzity a obvykle krátkého trvání a 
malého plošného rozsahu, který' způsobuje prudké rozvodném' malých toků a značné zatížení kanalizačních sílí. V 
případě škodné události je pro posouzení, zda se jednalo o přívalový déšť rozhodující údaj Českého 
hydrometeorologického úřadu. 

8. Toto pojištění se sjednává s maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši Kč a se spoluúčastí ve výši 
%, min. Kč. 

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 

Pojištěni pro případ odcizeni je upraveno VPP 102 a VPP 200. Rozsah pojištěni je dále vymezen v následujících 
smluvních ujednáních. 

Sjednává se základní pojištění v rozsahu "odcizení". 

2.1. Sjednává se pojištění vlastních stavebních součástí a příslušenství budov nebo staveb na adrese dle či. I. bod 5 
na agregovanou pojistnou částku 

Kř 

Pojištění se sjednává na první riziko. 

Pojištěni se sjednává se spoluúčastí ve výši Kc. 

2.2 Sjednává se pojištění souboru ostatních vlastních věcí movitých (vřetně strojů a zařízení) na adrese dle či I. 
bod 5 na agregovanou pojistnou částku 

Kř 

Pojištěni se sjednává na první riziko. 

Pojištěni se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč. 

2.3. Sjednává se pojištěni souboru zásob na adrese dle či. I. bod 5 na agregovanou pojistnou částku 

 Kř 

Pojištěni se sjednává na první ri/iko. 

Pojištěni se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč. 

2.4. Sjednává se pojištění vlastních cenností na adrese dle či. I, bod 5 na celkovou pojistnou částku 

Kř 

Pojištění se sjednává na první riziko. 

Pojištěni se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč. 
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Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Zabezpečeni cenností: 

a) do Kč - cennosti uloženy v uzamčené schránce Vchodové dveře nebo vrata uzamčeny zámkem 
s profilovou cylindrickou vložkou nebo visacím zámkem a všechna okna uzavřena. 

b) od Kč do Kč - cennosti uloženy v uzamčené schránce z ocelového plechu o tloušťce nejméně 2 
mm. se zámkem s cylindrickou vložkou nebo dózickým zámkem připevněné nerozebíratelným způsobem k 
pevnému nábytku, ke stěnám, podlaze apod. Vchodové dveře nebo vrata jsou uzamčeny, mají bezpečnostní štít s 
profilovou cylindrickou vložkou s ochranou před rozlomením, odvrtánim a vyhmatáním nebo bezpečnostní 
uzamykaci systémy. Všechna okna musí být uzavřena. 

2.5. Sjednává se pojištěni peněz přepravovaných pověřenou osobou (dále jen "posel") na pojistnou částku 

Kř 

Pojištění se sjednává na první riziko. 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč. 

Pro toto pojištěni se ujednává: 

1) Peníze budou pro přepravu zabezpečeny následovně: 

a) Cennosti do výše Kč jsou přepravovány v uzavřené kabele nebo kufříku jednou pověřenou osobou 
vybavenou obranným prostředkem (např. sprejem, el. paralyzérem). 

2) Při pojištění peněz přepravovaných poslem právo na plnění vzniká, jestliže pojištěný nebo jiná osoba pověřená 
převzetím peněžní zásilky byla při dopravě hodnot ji svěřených z místa převzetí do místa určení oloupena o tyto 
hodnoty. Přeprava se uskutečni z adresy rizika určenou trasou do peněžního ústavu, pošty nebo z nich do adresy 
rizika a přeprava nebude až do mista určení přerušena. Osoba přepravující peníze se považuje za posla jen tehdy, 
jestliže je starší než 18 let, fyzicky a duševně způsobilá a není pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. 
Pojištěni se vztahuje i na případy, kdy pachatel bezprostředně před nebo po přepravě peněžní zásilky použije proti 
pojištěnému, jeho pracovníkovi nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo hrozbu bezprostředního násilí. 
Pojištění se vztahuje i na odcizení nebo ztrátu přepravovaných peněz při dopravní nebo jiné nehodě, následkem 
které byl posel zbaven možnosti svěřené peníze opatrovat. 

3) Za posla se považuje pověřený pracovník pojištěného. 

4) Za posla se nepovažuji profesionální přepravci peněz. tj. fyzické nebo právnické osoby s předmětem podnikáni: 
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob. pokud je přeprava prováděna výhradně jejich prostřednictvím. 

5) Z pojištěni jsou vyloučeny škody, které vzniknou zpronevěrou poslem. 

Spoluúčast se stanovuje jmenovitě ke každému předmětu pojištění V případě pojistné události na více předmětech 
pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkového pojistného 
plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčasti sjednaných (vypočtených) 
pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. 

3. DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNI PRO PRIPAD ODCIZENI - VANDALISMUS 

Doplňkové pojištěni pro případ vandalismu je upraveno VPP 102 a VPP 200. Rozsah pojištění je dále vymezen 
v následujících smluvních ujednáních. 

Pojištění se sjednává v rozsahu "vandalismus - nezjištěný pachatel". Z pojištěni vznikne pojištěnému právo na pojistné 
plnění jen tehdy, byla-li pojistná událost vyšetřována policií. 

3.1. Sjednává se pojištění vlastních stavebních součástí a příslušenství budov nebo staveb na adrese dle či. I. bod 5. 
na agregovanou pojistnou částku 

 Kř 

Pojištění se sjednává na první riziko. 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši %. min. však Kč. 
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3.2. Sjednává se pojištění souboru ostatních vlastních věcí movitých (včetně strojů a zařízení) na adrese dle či . I. 

bod 5. na agregovanou pojistnou částku 

Kř 

Pojištěni se sjednává na první riziko. 

Pojištěni se sjednává se spoluúčastí ve výši %, min. však Kč. 

3.3. Sjednává se pojištění vlastních cenností na adrese dle Či. I. bod 5 na celkovou pojistnou částku 

Kř 

Pojištěni se sjednává na první riziko. 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši %. min. však Kč. 

Spoluúčast se stanovuje jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události na více předmětech 

pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkového pojistného 

plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) 

pro každý jednotlivý předmět pojištěni postižený touto pojistnou události. 

4. P O J I Š T Ě N Í P R O PŘÍPAD PŘERUŠENÍ N E B O O M E Z E N Í P R O V O Z U P O D N I K U 

Pojištění přerušeni nebo omezení provozu podniku je upraveno VPP 102. VPP 150 a VPP 400. Rozsah pojištěni je dále 

vymezen v následujících smluvních ujednáních. 

Předmětem pojištění j e ušlý zisk, kterého by pojištěný dosáhl z výrobní a obchodní činnosti a stálé náklady pojištěného, 

které musí pojištěný bezpodmínečně vynakládal během doby trvání přerušení nebo omezení provozu, aby bylo možno co 

nejdříve obnovit provoz v původním rozsahu. 

K přerušení nebo omezeni provozu musí dojít výhradně z důvodu vzniku věcné škody na pojištěných věcech sloužících 

provozu, které pojištěný vlastni, hospodaří s nimi. má je v pronájmu nebo podnájmu a které užívá k podnikatelské 

činnosti v místě pojištění. 

Místem pojištěni je: viz či. I bod 5 

Pojistná částka činí Kř. 

Pojistná částka odpovídá zisku a stálým nákladům, které by pojištěný realizoval a vynaložil za předpokladu, že by k 

pojistné události nedošlo během níže uvedené doby ručení, specificky: 

- provozní hospodářský výsledek  Kč. 
- stálé náklady ve výši  Kč. 

Pojistná částka je horní hranící plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde během jednoho 

pojistného roku 

Pojistitel poskytne plnění za následnou škodu v rozsahu ustanoveni VPP 400 a této smlouvy za dobu přerušení provozu 

pokud je tato doba delší než 2 dny (rasová franšíza), nejdéle však 12 měsíců (doba ručení) 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši % z celkové výše plnění pojistitele, nejméně však Kč. 

Pojištěný a pojistitel mohou řízení expertů požadovat i jednostranným prohlášením jednoho vůči druhému. 

5. P O J I Š T Ě N Í O D P O V Ě D N O S T I ZA Š K O D U 

Pojištění odpovědnosti za škoduje upraveno VPP 102 a VPP 602 a následujícími smluvními ujednáními. 

5 1. Pojišťuje se odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou j inému v souvislosti s činnostmi pojištěného nebo vztahem 

pojištěného, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. 

Toto pojištěni se rovněž vztahuje na odpovědnost pojištěného za škody vyplývající z vlastnictví nebo držby 

nemovitosti sloužící k provozováni pojištěné činnosti. 
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Odpovědnost obchodní korporace za újmu/škodu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce: 
ohledem na skutečnost, že výkon funkce člena orgánu obchodní korporace je velmi obdobný výkonu práce 

zaměstnance v pracovněprávním vztahu, se ujednává. že odpovědnost pojištěného, coby obchodní korporace, za 
újmu/škodu způsobenou členům svých orgánů při výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem se bude 
posuzovat přiměřeně odpovědnosti zaměstnavatele za škodu/újmu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních 
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním podle pracovněprávních předpisů. Toto ujednání však nemá vliv na platnost a 
účinnost výluk z pojištění ani jiných ustanoveni omezujících pojistné kryti, není-li dále ujednáno jinak. 
Ujednává se. že pro případ újmy/škody způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v 
souvislosti s výkonem jeho funkce ve smyslu přechozího odstavce se ruší ustanovení či. IV. odst. (3) pism. b) VPP 
602. 

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu: 

v souvislosti s přerušením, omezením a kolísáním dodávek elektrické energie, plynu, tepla, vody; 

v souvislosti s působením magnetických nebo elektromagnetických polí nebo radiace. 

způsobenou na dopravních prostředcích (motorových vozidlech) podle § 2945 zákona č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník. 
spočívající v profesní odpovědnosti pojištěného v souvislosti s projektovou nebo plánovači činnosti. 

způsobenou v souvislosti s přepravou nebezpečných a toxických látek a nebezpečných a toxických odpadů. 

Pojistná částka činí Kč. 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč. 

5.2. Odchylně od VPP 602 či. IV. odst. 2 písm. a) se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na movité 

věci. kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti. 

Limit plnění (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného 

roku) činí Kč 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí KČ. 

5.3. Odchylně od VPP 602 či. IV. odst. 2 písm. b) se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na movité 

věci. kterou pojištěný užívá, s výjimkou škody způsobené na užívaném motorovém vozidle. 

Limit plněni (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného 

roku)čini Kč. 
Pojištěni se sjednává se spoluúčastí KČ. 

5.4. Pojištění se vztahuje i na náhradu oprávněných nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní 

péči poskytovanou ve prospěch zaměstnance pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu 

nebo nemoci z povoláni. 

Pojištěni se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění. 

pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke 

skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění v důsledku pracovního úrazu nebo 

nemoci / povolání zaměstnance pojištěného v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného. 

Limit plněni (horní hranice plnění pojistitele projedou a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného 

roku) činí Kč. Limit plněni se sjednává v rámci výše uvedené pojistné částky pro obecnou 

odpovědnost. 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí Kč. 

5.5. Odchylně od VPP 602 či. IV. odst. 2 písm. i) se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou třetí 

osobě na ušlém zisku a jinak než na zdraví, životě a věci (čistá finančni Škoda). 

Toto pojištění se však mimo výluk uvedených v pojistné smlouvě a VPP dále nevztahuje na odpovědnost za škodu 

způsobenou: 

a) schodkem na finančních hodnotách, jejichž úschovu nebo správu pojištěný vykonává. 

b) obchodováním s cennými papíry. 
c) při dražbě cenných papírů. 

d) pojištěným v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby. 

e) výkonem funkce správce konkursní podstaty, insolvenčniho správce nebo likvidátora. 
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f) výkonem exekuční činnosti, 
g) při chybném vedení vlastního účetnictví nebo provedením chybné platby v účetnictví pojištěného. 
h) nedodržením stanovené doby stavby, lhůt nebo termínů, mimo lhůt stanovených přímo právním předpisem. 

soudem nebo příslušným správním orgánem, 
i) nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelem, 
j) na pohledávce pojištěného, 
k) v souvislosti s výstavbou nebo údržbou přehrad, 
1) na podzemních sítích nebo zařízeních, pokud správnost zakreslení situace jednotlivých podzemních sítí nebo 

zařízení nebyla prokazatelně odsouhlasena jejich správci, 
m) vadou typového projektu za druhou nebo další Škodu: pro účely tohoto pojištěni se typovým projektem rozumí 

projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě, 
n) při zastoupení před soudy při výkonu specializovaného právního poradenství podle zvláštních předpisů, jestliže 

byly na základě smlouvy mezi pojištěným a jeho klientem vykonány pouze úkony právní služby v souvislosti se 
zastoupením před soudy, 

o) jakýmkoli porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z 
ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, práv autorských 
a práv s nimi souvisejících), 

p) vědomou nedbalosti; pro účely tohoto pojištěni se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která 
byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez 
přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí. 

Limit plnění (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného 
roku) činí Kř. 

loto pojištěni se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou v 
souvislosti s přerušením, omezením nebo kolísáním dodávek elektrické energie, plynu, vody a tepla za předpokladu, 
že toto přerušení, omezení nebo kolísání dodávek nebylo způsobeno 
a) opomenutím pojištěného adekvátně udržoval ve vyhovujících podmínkách, opravovat nebo renovovat zařízeni 

nebo provozy sloužící k výrobě nebo přenosu elektrické energie, plynu, vody a tepla. 
b) neschopností pojištěného svojí výrobní nebo přenosovou kapacitou uspokojit poptávku. 

Limit plněni pro jednu a všechny pojistné události nastalé v době trváni pojištění činí Kř v rámci 
pojistné částky dle či. II bod 5.1. 

Pojištění dle tohoto bodu 5 5 se sjednává se spoluúčastí pojištěného na plnění z každé pojistné události ve výši 
50.000.-Kc. 

5 6 Odchylně od VPP 602 či. IV. bod 2 písmeno m) se ujednává. že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu 
způsobenou působením teploty, unikajících látek (např plynů. par. popílku, dýmu apod.) nebo působením vlhkosti, 
hluku, záření a odpadů všeho druhu 

Limit plnění (honu hranice plnění pojistitele projedou a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného 
roku), včetně plněni poskytnutého podle či. VII. bodu I VPP 602 činí Kř Limit plněni se sjednává 
v rámci pojistné částky sjednané pro pojištění (obecné) odpovědnosti za škodu 

Toto pojištěni se sjednává se spoluúčasti pojištěného na plněni z každé pojistné události ve výši 10% min 
Kc. 

5.7. Ve smyslu článku II bodu 2 VPP 602 a odchylně od ustanovení článku IV odst 2 písm. n) VPP 602 se sjednává 
pojištění pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za Škodu způsobenou jiné osobě 
(fyzické nebo právnické) znečištěním životního prostředí Předpokladem vzniku práva na plnění z tohoto pojištění 
je. že nárok na náhradu škody byl poprvé písemné uplatněn vůči pojištěnému v době trvání pojištění a pojištěný za 
škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby od I 4.2004 

Škodní událostí se pro účely tohoto pojištěni rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, 
časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla v souvislosti s provozem zařízeni pojištěného při výkonu 
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činnosti, kterou je pojištěný oprávněn vykonávat podle platných právních předpisů, způsobila znečištění životního 

prostředí, a měla za následek vznik škody na životě, zdraví nebo majetku fyzických nebo právnických osob 

odlišných od pojištěného 

Došlo-li následkem škodní události ke znečištění životního prostředí, poskytne pojistitel plnění pouze v rozsahu 

přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se začalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, 

neutralizování jakéhokoliv úniku nebo šíření nebezpečné látky, ke kterému došlo nebo dochází následkem škodní 

události, a ze kterého bezprostředné hrozí vznik škody na životě, zdraví nebo majetku fyzických nebo právnických 

osob odlišných od pojištěného. 

Za právnickou osobu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje stát. 

Odchylně od VPP 602 se sjednává, že pojištěni se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou: 

a) na ušlém zisku a jinak než na zdrávi, životě a věci: za podmínky, že lato škoda vznikla následkem znečištěni 

životního prostředí: 

b) vadně vykonanou prací, za podmínky, že tato škoda vznikla následkem znečištění životního prostředí; 

c) působením teploty, unikajících látek nebo působením vlhkosti, hluku, zářeni a odpadů všeho druhu: za 

podmínky, že tato škoda vznikla následkem znečištění životního prostředí: 

d) znečištěním životního prostředí. 

Kromě výluk uvedených ve VPP se pojištěni dále nevztahuje na odpovědnost za Škodu: 

a) vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který'' je součásti přírodního nebo kulturního dědictví: 

změnou, poškozením nebo zničením charakteristických prvků krajiny; vyhynutím živočišného nebo rostlinného 

druhu; změnou, poškozením nebo zničením přirozeného stavu nebo vlastností složek životního prostředí (např 

ovzduší, povrchových a podzemních vod. hornin, půdy. živých organismů, ekosystémů), které nejsou ve 

vlastnictví žádné fyzické ani právnické osoby nebo způsobením ekologické újmy: 

b) vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších: 

c) vzniklou nenáhlým. pozvolným nebo postupným působením nebezpečných látek na životní prostředí (postupné 

znečištěni) nebo běžným vlivem provozu na okolí; 

d) způsobenou znečištěním životního prostředí z doby před počátkem pojištění (staré zátěže); 

e) vzniklou v důsledku porušeni obecně závazných norem a opatřeni vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud 

toto porušení bylo nebo mělo a mohlo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím 

pracovníkům pojištěného před vznikem škodní události: 

D vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečně nebo vadně provedené údržby, pokud tyto 

skutečnosti byly nebo musely by'1 známy pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídícím 

pracovníkům pojištěného před vznikem Škodní události: 

g) jejíž možnost nemohla být zjištěna v době, kdy nastala škodní událost, neboť to tehdejší stav vědeckých a 

technických znalostí neumožňoval: 

h) vznikl-li nárok na plnění z jiného pojištění pojištěného, a to v rozsahu částky plněni z tohoto jiného pojištění: 

i) způsobenou při zpracování, výrobě, skladování, plnění, odstraňováni a dopravě toxických látek a toxického 

odpadu mimo prostory pojištěných skládek. 

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku závažné havárie podle zákona č. 353/1999 

Sb.. o prevenci závažných havárií, v platném zněni. 

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, jestliže: 

» pojištěný zjistil, že došlo ke Škodní události do 168 hodin od jejího vzniku. 

• škoda způsobená znečištěním životního prostředí nastala do 72 hodin od vzniku škodní události, 

• nárok na náhradu škody uplatněný vůči pojištěnému byl nahlášen pojistiteli neprodleně, nejpozději však do 30 

dnů od vzniku škodní události. 

Pojištěni se týká pojistných událostí, při kterých nastane škoda na území České republiky. 
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Limit plněni (horní hranice plněni pojistitele pro jednu a všechny škodní události nastalé v průběhu pojistného roku), 
včetně plněni poskytnutého podle Či. VII bodu 1 VPP 602 činí Kč Limit plnění se sjednává v rámci 
pojistné Částky sjednané pro pojištěni (obecné) odpovědnosti za Škodu. 

Pojištěni se sjednává se spoluúčasti ve výši %. minimálně však Kč. 

5 8 Pojištěni se vztahuje i na odpovědnost za Škodu způsobenou v souvislosti s nakládáním se nebezpečnými 
chemickými látkami nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady Nebezpečnými chemickými látkami nebo 
přípravky nebo nebezpečnými odpady se pro účely této pojistné smlouvy rozumí toxické látky nebo toxický odpad. 

Limit plněni (honu hranice plněni pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného 
roku) činí Kč. I imit plněni se sjednává v rámci výše uvedené pojistné částky pro obecnou 
odpovědnost 

Pojištěni se sjednává se spoluúčasti ve výši Kč. 

5.9 Pojištěni se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo 
zkapalněnými plyny 

Limit plněni (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného 
roku) činí Kč. Limit plněni se sjednává v rámci výše uvedené pojistné částky pro obecnou 
odpovědnost 

Pojištěni se sjednává se spoluúčasti ve výši -Kč 

5 10 Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozováním skládek 
nebo úložišť odpadů včetně likvidace odpadů 

Limit plněni (horní hranice plněni pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastale v průběhu pojistného 
roku) činí Kč. Limit plněni se sjednává v rámci výše uvedené pojistné částky pro obecnou 
odpovědnost 

Pojištěni se sjednává se spoluúčasti ve výši Kč 

5.11.Pojištěni odpovědnosti se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím 
nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně ujmy způsobené výkonem činnosti 
pracovního stroje. Pojištěni se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu. pokud: 

a) v souvislosti se škodnou události bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plněni z pojištění odpovědnosti za újmu 
(škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištěni odpovědnosti 
za újmu způsobenou provozem vozidla). 

b) jde o újmu. jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, 
ale právo na plněni z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že: 
i) byla porušena povinnost takové pojištěni uzavřít. 
ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištěni odpovědnosti zaujmu 

způsobenou provozem vozidla, nebo 
in) k ujmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno 

v rozporu s právními předpisy. 

c) jde o újmu. jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištěni odpovědnosti zaujmu 
způsobenou provozem vozidla, nebo 

d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo \ průběhu přípravy na ně 

Toto pojištěni se pro připad ujmy způsobené: 

a) výkonem činnosti pracovního stroje, která (ujma) nemá původ v jeho jízdě, sjednává se sublimitem (horní hranici 
pojistného plněni z jedné pojistné události a ze všech pojistných události vzniklých během jednoho pojistného 
roku. který sjednává se v rámci limitu pojistného plnění (dále jen ..sublimit")) ve výši rovnající se limitu 
pojistného plněni pro pojištěni odpovědnosti za škodu. 

b) jinak než v případě uvedeném pod pism a) sjednává se sublimitem ve výši Kč 
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Spoluúčast pojištěného na plnění z každé pojistné události činí pro toto pojištění Kč: územní platnost pro 

toto pojištění: Česká republika. 

5 12 Odchylně od VPP 602 či IV bod 3 se pojištěni vztahuje i na odpovědnost za Škodu způsobenou Statutárnímu městu 

Plzeň, Náměstí Republiky I I , Plzeň. IČ 00075350. společnosti Plzeňská teplárenská, AUTODOPRAVA s.r.o., 

Plzeň. Doubravecká 2760/1. PSČ 30100, IČO 26410460. společnosti Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s., 

Doubravecká 2760'I. Východní Předměstí. 301 00 Plzeň, IČO 26363267, společnosti Čistá Plzeň, s.r.o . Edvarda 

Beneše 430/23. Doudlevce. 301 00 Plzeň. IČO 28046153 (křížová odpovědnost) Předpokladem vzniku práva na 

plnění je, že náhrady škody nelze dosáhnout z jiného pojištěni Toto pojištění se však nevztahuje na čisté finanční 

škody 

5 13.Odchylně od VPP 602 či IV bod 2 písm d) se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou 

provozováním železniční dráhy vlečky ..Plzeňská teplárenská a s " a provozováním drážni dopravy na železnični 

dráze vlečce „Plzeňská teplárenská a.s.". 

Pojištění se kromě výluk a omezení pojistného plnění uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách dále 

nevztahuje na: 

a) odpovědnost za újmu / Škodu způsobenou pojištěným na přepravované věci / přepravovaném nakladu. 

b) odpovědnost za újmu / škodu z přepravních nebo zasilatelských smluv. 

c) odpovědnost za ujmu škodu způsobenou jakýmkoliv znečištěním životního prostředí. 

d) jakoukoli odpovědnost a'nebo jakoukoli povinnost anebo náklady vyplývající ze z. č. 167/2008 Sb.. 

o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění, anebo Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životni prostředí v souvislosti s prevencí a 

nápravou škod na životním prostředí a'nebo obdobných platných právních předpisů. 

e) odpovědnost za ujmu škodu vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně 

provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známé pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo 

kompetentním řídícím zaměstnancům pojištěného před vznikem škodné události. 

0 odpovědnost pojištěného jako držitele železničního nákladního vozu. 

Limit plněni (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného 
roku) činí Kč. Limit plnění se sjednává v rámci výše uvedené pojistné částky pro obecnou 
odpovědnost. 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši -Kč 

6. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADNÝM VÝROBKEM 

Pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem je upraveno VPP 102 a VPP 622 a následujícími 
smluv nimi ujednáními. 

Pojišťuje se odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou vadným výrobkem, který pojištěný uvedl do oběhu na území 

České republiky v době trvání pojištění, jestliže pojištěný za škodu odpovídá z doby trváni pojištěni 

Pojistná částka činí Kč. 

Pojistná částka je maximálním limitem plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 50.000,-Kč. 

Odchylně od VPP 622 či. IV. bod I pism. I) se pojištěni vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou Statutárnímu 

městu Plzeň. Náměstí Republiky 1 I. Plzeň. IČO 00075350. společnosti Plzeňska teplárenská. AUTODOPRAVA s.r.o. 

Plzeň. Doubravecká 2760 I. PSČ 30100. IČO 26410460. společnosti Plzeňská teplárenská SERVIS IN as.. Doubravecká 

2760/1. Východní Předměstí. 301 00 Plzeň, IČO 26363267, společnosti Čistá Plzeň, s.r.o., Edvarda Beneše 430 23. 

Doudlevce. 301 00 Plzeň. IČO 28046153 (křížová odpovědnost) Předpokladem vzniku práva na plnění je. že náhrady 

škody nelze dosáhnout z jiného pojištění 
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Článek I I I . 
Výluky z pojištění 

Ve smyslu ustanoveni článku XIV. VPPI02 se smluvní strany dohodly, že se pojištěni nevztahuje na jakákoli poškozeni. 
následné škody, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné. jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené. 
ať plně nebo částečně: 
1 užíváním nebo zneužitím Internetu, nebo podobného zařizeni či služby, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě; 
2. jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informaci; 
3 projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu; 
4 užíváním nebo zneužitím internetové adresy, internetové stránky nebo podobného zařízeni Či služby: 
5 jakymikoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení; 
6. jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového 

vybavení, programovacího souboru Či souboru instrukci jakéhokoli druhu; 
7. fungováním nebo selháním Internetu, nebo podobného zařizeni či služby, či internetové adresy, internetové stránky 

nebo podobného zařizeni; 
8 ztrátou možnosti využíváni nebo funkčnosti dat. kódováni, programů, programového vybaveni, jakéhokoli počítače 

či počítačového systému nebo jiného zařízeni závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, 
včetně výpadku Činnosti ze strany pojištěného nebo 

9 jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např ochranné známky, 
autorského práva, patentu apod.). 

Ve smyslu ustanovení článku XIV. VPP 102 se smluvní strany dohodly, že se pojištěni nevztahuje na jakoukoliv 
odpovědnost za škodu a náklady, jakékoliv povahy, přímo nebo nepřímo způsobené nebo sestávající či vzniklé z důvodu 
selhaní, špatného fungování a nedostatků jakéhokoliv počítačového systému a sítě nebo dalších podobných zařízeni nebo 
systémů, určených ke zpracováni, ukládání nebo získávání informací, ať j iž jsou majetkem pojištěného Či nikoliv, a 
jestliže k nim dojde před. během nebo po roce 2000: 
1 při správném rozpoznáni jakéhokoliv data jako skutečného kalendářního data: 
2. při zachyceni, uloženi nebo zachováni, a'nebo správném vyhodnoceni, interpretováni nebo zpracováni údajů, 

informaci či příkazů jako důsledek toho. že zpracují jakékoliv datum jinak než skutečné datum. 
3 při zachyceni, uloženi, zachováni nebo správném vyhodnoceni údajů jako výsledek provedení jakéhokoliv pokynu, 

který byl naprogramován do jakéhokoliv počítačového software, pokud tento pokyn vede ke ztrátě dat nebo 
neschopnosti zachytit, uložit, zachovat nebo správně zpracovat takovéto údaje k jakémukoliv datu nebo po něm. 

Ve smyslu ustanoveni článku XIV. VPP 102 se smluvní strany dohodly, že se pojištěni nevztahuje na jakákoli poškozeni, 
následné škody, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo či nepřímo způsobené nebo sestávající 
či vzniklé z důvodu selháni, špatného fungování a nedostatků jakéhokoli počítačového systému a sítě. počítačového 
hardwaru, zařízení na zpracování informaci, počítačových komponentů, médii, zasazených čipň. integrovaných obvodů 
nebo podobných zařízeni či jiných záznamů: 
1 pokud nerozpoznají správně jakékoli datum jako skutečné kalendářové datum: 
2 pokud nezachytí, neuloží, nezachovají, nezvládnou, nevyhodnotí nebo nezpracuji údaje, informace či příkazy 

v důsledku toho. že berou jakékoli datum jinak než skutečné kalendářové datum: 
3. pokud nezachytí, neuloží, nezachovají, nevyhodnotí nebo nezpracují údaje a informace v důsledku toho. že jakýkoli 

pokyn, který byl naprogramován do počítačového systému nebo sítě, obzvláště počítačového hardwaru nebo 
softwaru, zařizeni na zpracování informací, počítačových komponentů, médii, mikročipu. zasazených čipů. 
integrovaných obvodů a podobných zařizeni je pokynem, který způsobuje smazáni, ztrátu, deformaci či zkomoleni 
údajů a informaci i neschopnost zachytit, uložit či správně zpracovat takovéto údaje k jakémukoli datu nebo i po 
něm 

Článek IV. 
Vyklad pojmů 

/a budovy se pro účely tohoto pojištěni považuji objekty nemovitého charakteru (včetně stavebních součástí a 
přislušenstvi). které jsou převážně uzavřeny obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi a které jsou určeny k tomu. 
aby chránily lidi nebo věci před působením vnějších vlivů. 

Celkovou pojistnou částku tvoři součet všech pojistných částek jednotlivých věci 
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Za cennosti se pro účely tohoto pojištěni považuji 
• peníze, kterými jsou platné tuzemské a zahraničili bankovky a mince. 
• drahé kovy. mince a další předměty z drahých kovů. perly, drahokamy a předměty z nich vyrobené. 
• šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, dobíječi kupóny k mobilním telefonům, cenné papíry a 

ceniny (např poštovní známky, kolky, lístky a kupóny MHD). 

7a cizí věci převzaté se pro účely tohoto pojištěni považují věci. které pojištěny smluvně převzal za účelem provedeni 
objednané činnosti nebo jiné služby s výjimkou cennosti a věci zvláštní hodnoty. 

Za cizí věci movité se pro účely tohoto pojištění považuji cizí věci movité běžného charakteru, které sice nejsou ve 
vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny anebo jich po právu užívá z jiného důvodu nebo je má 
oprávněně u sebe. 

Kapacitou maximálního ročního limitu plněni se rozumí rozdíl mezi maximálním ročním limitem plněni sjednaným 
pro předmět pojištěni a celkovou výši plněni, týkající se tohoto předmětu pojištěni, za všechny pojistné události v jednom 
pojistném roce. 

Limitem plnění se rozumí dohodnuta horn i hranice plněni pro daný předmět pojištěni Sjednat lze 
• maximální roční limit plném pro všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném roce. 
• limit plněni pro jednu pojistnou událost 

Za motorová vozidla se pro účely tohoto pojištěni považuji osobni a nákladní motorová vozidla s přidělenou SPZ nebo 
registrační značkou, jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou SPZ nebo registrační značkou 

Za ostatní vlastni věci movité se pro účely tohoto pojištěni považuji všechny vlastni věci movité běžného charakteru, s 
výjimkou zásob 

Za „povodeň" se pro účely této pojistné smlouvy považuje povodeň nebo záplava. 
• povodní se rozumí zaplaveni větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů a hrázi vodních toků. 

přehrad a rybníků, nebo tyto břehy a hráze protrhla Příčinou povodně může být náhlé a neočekávané zmenšeni 
průtočného profilu toku nebo původního objemu nádrže: 

• záplavou se rozumí vytvořeni souvislé vodni plochy, která po určitou dobu stoji nebo proudí v místě pojištěni 

Za „požár" se pro účely této pojistné smlouvy považuje požár, výbuch, uder blesku, náraz letadla nebo jeho zříceni, pad 
stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součásti téhož souboru jako 
poškozená věc. 

• požárem se rozumí oheň. který vznikne mimo určené ohniště, nebo který určené ohniště opustil a který se vlastni 
silou rozšířil, nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Musí mit dostatečnou vlastni energii a teplotu, aby se přenášel 
z předmětu na předmět a zachvacoval je s prudkosti vzmáhajícího se živlu, hrozícího nabýt zhoubného rozsahu Za 
požár se nepovažuji účinky užitkového ohně a sálavého tepla, ani žhnuti a doutnáni s omezeným přístupem vzduchu: 

• úderem blesku se rozumí bezprostřední působeni energie blesku nebo teploty jeho výboje na pojištěné věci: 
• výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové sily spočívající v rozpínavosti plynů nebo par Výbuchem není 

aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných zařízeni, ve kterých se 
energie výbuchu cílevědomě využívá 

Za příslušenství budovy nebo stavby se pro účely tohoto pojištěni považuji věci. které se nacházejí v budově nebo 
stavbě, věci připevněné na vnějších částech budovy nebo stavby. Jde o věci. které jsou určeny k tomu. aby byly s budovou 
nebo stavbou trvale užívány a jsou zpravidla k budově nebo stavbě odmontovatelně připojeny (např antény, domácí 
vodárny, bojlery) Za příslušenství budovy nebo stavby se nepovažuje fotovoltaická elektrárna nebo jej i část instalovaná 
vně nebo uvnitř budovy nebo stavby (Fotovoltaická elektrárna je tvořena především následujícími částmi - fotovoltaické 
moduly určené pro výrobu elektrické energie, které jsou vzájemně propojeny a měniče napěti do kterých je elektřina 
získávaná z modulů vedena z důvodu transformace na síťové napěti 230V). 

Za „sesuv" se pro účely této pojistné smlouvy považuje sesouváni půdy. zříceni skal nebo zemin, sesouvaní nebo zříceni 
lavin, zemětřesení aje-li pojištěnou věci budova, též tiha sněhu nebo námrazy. 

• sesouváním půdy se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením zemské 
tiže nebo lidské činnosti při porušeni podmínek rovnováhy svahu. 

• zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem zemské kůry. dosahující alespoň 5. stupně 
mezinárodni stupnice MCS. udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojistné události (nikoli 
v epicentru): 

• zřícením skal nebo zemin se rozumí pohyb skalních bloků, částí hornin nebo masy zeminy 

Stavba je obecně širší pojem než budova Za stavby se pro účely tohoto pojištěni považuji objekty zpravidla nemovitého 
charakteru (včetně stavebních součástí a příslušenství), které se od budov odlišuji tím. že jsou zpravidla nezastřešeny 
(např chodníky, nádrže) 

-14-



Kooperativa pojišťovna, a.s.. Vienna Insurance Group 

Za stavební součásti budovy nebo stavby se pro účely tohoto pojištění považují věci. které k ní podle povahy patří a 
nemohou být odděleny bez toho. aby se tím budova nebo stavba znehodnotila. Zpravidla jde o věci, které jsou k budově 
nebo stavbě pevně připojeny (např. vestavěný nábytek, obklady stěn a stropů, příčky, instalace, malby stěn. tapety). Za 
stavební součásti budovy nebo stavby se nepovažuje fotovoltaická elektrárna nebo její část instalovaná vně nebo uvnitř 
budovy nebo stavby (Fotovoltaická elektrárna je tvořena především následujícími částmi - fotovoltaické moduly určené 
pro výrobu elektrické energie, které jsou vzájemně propojeny a měniče napětí do kterých je elektřina získávaná z modulů 
vedena z důvodu transformace na síťové napětí 230V). 

Pro pojištěni odpovědnosti za škodu se užíváním věci rozumí pouze užívání věci movité. 

Za vadný výrobek se pro účely tohoto pojištění považuje i vadně vykonaná práce při výkonu pojištěné činnosti. 

Za věci movité běžného charakteru se pro účely pojištěni nepovažují: 
• cennosti, 
• věci zvláštní hodnoty. 
• písemnosti, dokumenty, nosiče dat a záznamů na nich. výrobní a provozní dokumentace, plány, názorné modely, 

prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky. 
• cizí věci převzaté. 
• motorová a přípojná vozidla s přidělenou SPZ nebo registrační značkou, letadla a lodě včetně jejich příslušenství. 

Za věci zvláštní hodnoty se pro účely tohoto pojištění považují: 
• věci umělecké hodnoty, kterými jsou obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla. keramiky a porcelánu, 

ručně vázané koberce, gobelíny apod.: jde o originální nebo unikátní díla. jejichž prodejní cena není dána pouze 
výrobními náklady, ale i uměleckou hodnotou a autorem díla. 

• věci historické hodnoty, kterými jsou věci. jejichž hodnoty je dána tím. že mají vztah k historii, historické osobě či 
události apod.. 

• starožitnosti, kterými jsou věci zpravidla starší než 100 let. které mají taktéž uměleckou hodnotu, případně 
charakter unikátů. 

• umělecké sbírky 

Za „vítr" se pro účely této pojistné smlouvy považuje bouřlivý vítr nebo krupobití. 
• bouřlivým větrem se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu a je definován osmým stupněm Beaufortovy 

anemometrické stupnice jako vitr o rychlosti 62-74 km hod (tj. 17.2 20.6 m/s). Pro účely této pojistné smlouvy se 
za bouřlivý vítr považuje i vitr o rychlosti vyšší. 

Za „vodovod" se pro účely této pojistné smlouvy považuje poškozeni pojištěné věci vodou z vodovodního zařízení a 
mediem vytékajicim z hasicích zařízení. Je-li proti tomuto nebezpečí pojištěna budova též poškozením přívodního potrubí 
vodovodního zařízení, odvádčcího potrubí, potrubí nebo těles topných nebo solárních systémů, jestliže k němu došlo 
přetlakem kapaliny nebo páry nebo zamrznutím vody v nich. či poškozením kotlů vytápěcích systémů, armatur a zařízení 
připojených na potrubí, jestliže byly poškozeny nebo zničeny zamrznutím vody v nich s výjimkou škod, ke kterým došlo 
nesprávnou obsluhou. 

Za zásoby se pro účely tohoto pojištění považuje materiál, zboží, nedokončená výroba (kromě nedokončené stavební 
výroby), polotovary a dokončené výrobky, nacházející se v místě pojištění na místě k jejich skladování určeném. Není-li 
v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, za zásoby se pro účely tohoto pojištěni nepovažuji vlastní věci movité, cizí 
věci movité, cizí věci převzaté, cennosti, věci zvláštní hodnoty, písemnosti, dokumenty, nosiče dat a záznamů na nich. 
výrobní a provozní dokumentace, plány, názorné modely, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky, motorová a 
přípojná vozidla s SPZ nebo registrační značkou, lodě a letadla včetně jejich příslušenství. 

Článek V. 
Hlášení pojistných události 

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného makléře bez 
zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu: 

Kooperativa pojišťovna, a.s.. Vienna Insurance Group 
CENT RUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 

Centrální podatelna 
Brněnská 634. 

664 42 Modřice 
E-mail: 

tel.: 
fax: 
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V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez 
zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení Škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy 
je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše. 

Článek VI. 
Plnění pojistitele 

1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plněni podle VPP a smluvních ujednání uvedených 
v této pojistné smlouvě. 

2. Dojde-li ke zničeni, odcizeni nebo ztrátě movité věci, pro kterou bylo sjednáno pojištění na novou cenu a u níž částka 
vyjadřující míru opotřebení a jiného znehodnocení z doby před pojistnou události byla nižší než % částky 
odpovídající nákladům na znovuzřízení. vyplatí pojistitel částku odpovídající nákladům na znovuzřízení věci v dobé 
bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o cenu případných využitelných zbytků. V ostatních případech 
pojistitel poskytne plněni dle či. XII. odst. 2 bod a) VPP 102. 

3. Pojistné plnění ze všech druhů pojištění (specifikovaných zvláštními částmi VPP). sjednaných touto pojistnou 
smlouvou, za všechny pojistné události vzniklé z příčiny ..povodeň", nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. je 
omezeno limitem plnění na celou pojistnou smlouvu ve výši Kč. 

4. Pojistné plnění ze všech druhů pojištěni (specifikovaných zvláštními částmi VPP). sjednaných touto pojistnou 
smlouvou, za všechny pojistné události vzniklé z příčiny ..vítr", nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. je 
omezeno limitem plněni na celou pojistnou smlouvu ve výši Č. 

5. Pojistné plněni ze všech druhů pojištěni (specifikovaných zvláštními částmi VPP). sjednaných touto pojistnou 
smlouvou, za všechny pojistné události vzniklé z příčiny ..sesuv", nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. je 
omezeno limitem plnění na celou pojistnou smlouvu ve výši Kč. 

Článek VII. 
Ujednáni o soupojišténí 

1. Na pojištění dle této pojistné smlouvy se podílejí tito pojistitelé: 
Kooperativa pojišťovna, a.s.. Vienna Insurance Group, která je vedoucím pojistitelem a přebírá °o práv a závazků 
plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy. 
Česká pojišťovna a.s.. která je pojistitelem a přebírá % práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné 
smlouvy. 
UNIQA pojišťovna, a.s.. která je pojistitelem a přebírá % práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné 
smlouvy. 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.. Vienna Insurance (iroup, která je pojistitelem a přebírá % práv a závazků 
plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy. 
Pokud je níže v textu tohoto ujednání o soupojišténí užito pojmu pojistitel bez bližší specifikace, rozumí se tím 
vedoucí pojistitel anebo pojistitel ve smyslu tohoto bodu I. 

2 Pojistitelé se podílejí na právech (zejména právo na pojistné) a závazcích (zejména závazek poskytnout pojistné 
plnění) plynoucích z pojištění výše uvedeným podílem. 

3 Vzhledem k tomu. že pojištění dle této pojistné smlouvy se týká velkých pojistných rizik v neživotním pojištění a 
vzhledem k účelu a povaze pojištění se na závazcích plynoucích z pojištění podílí každý z. pojistitelů samostatně. 
Pojistník podpisem této pojistné smlouvy potvrzuje, zeje mu tato skutečnost známa a vyjadřuje s ní souhlas. 

4 Žádný z pojistitelů neručí za splnění povinností jiného pojistitele. 

5 Vedoucí pojistitel: 
a) stanovuje po dohodě s ostatními pojistiteli pojistně technické podmínky pojištěni, včetně výše pojistného. 
b) spravuje pojištění jménem všech pojistitelů, zejména přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), 

přijímá oznámení o vzniku pojistné události, vede šetření nezbytná ke zjištění rozsahu povinnosti všech 
pojistitelů poskytnout pojistné plnění a pokud není níže uvedeno jinak, přijímá pojistné. 
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c) vymáhá dlužné pojistné, uplatňuje postižní právo, realizuje požadavky vyplývající z poznatků pojistitelů o 
nastalé pojistné události při jejím šetření, pokud neni níže uvedeno jinak, 

d) přijímá oznámeni o vinkulaci pojistného plněni (v případech, kdy má být pojistné plněni vinkulováno), vede 
jejich evidenci a ostatní pojistitele bez zbytečného odkladu o provedeni vinkulace pojistného plněni informuje, 

e) přijímá oznámeni a projevy vůle pojistníka ohledně změn rozsahu pojištění a o této skutečnosti bezodkladně 
informuje ostatní pojistitele. Připadnou změnou rozsahu pojištěni není dotčen poměr podílů jednotlivých 
pojistitelů na právech a závazcích plynoucích z pojištěni, pokud nebude ujednáno jinak. Jestliže pojistitel návrh 
na rozšířeni pojištěni odmítne, je vedoucí pojistitel oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištěni na vlastni vrub 
Pokud návrh na rozšířeni pojištěni odmítne vedoucí pojistitel, je oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištěni na 
vlastni vrub pojistitel. 

0 přijímá další oznámeni a činí právní úkony, k nimž je určen v níže uvedených ujednáních, 
g) předává ostatním pojistitelům bez zbytečného odkladu oznámeni a projevy vůle pojistníka (pojištěného) 

6 Pojistitel: 
a) je povinen přijmout oznámeni a projevy vůle pojistníka (pojištěného), které mu byly doručeny, a bez zbytečného 

odkladu je zaslat vedoucímu pojistiteli. 
b) zaplatí vedoucímu pojistiteli % ze svého podílu na pojistném jako úhradu nákladů vedoucího pojistitele 

vzniklých v souvislosti se správou pojištěni (dále jen: ..odměna za správu pojištěni") 

7 Vedoucí pojistitel uhradí pojistiteli příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištěni, a to do 30 dnů 
od zaplaceni pojistného na účet vedoucího pojistitele. Převod pojistného bude uskutečněn na účet pojistitele u 
peněžního ústavu a pod variabilním symbolem uvedeným v této pojistné smlouvě. 

8. Jestliže je pojistné inkasováno pojišťovacím makléřem, poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném ve lhůtách a 
způsobem uvedeným ve smlouvě (mandátní apod ) uzavřené s příslušným pojistitelem na účty jednotlivých pojistitelů 
Vedoucímu pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném spolu s odměnou za správu pojištění Pojistiteli 
poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném sníženy o odměnu za správu pojištěni 

9. Ujednám předchozích bodů tohoto článku se přiměřené použijí pro převod pojistného, které bylo vedoucím 
pojistitelem vymoženo v rámci vymáháni dlužného pojistného (pojistného po splatnosti), pro převod plateb 
vymoženych vedoucím pojistitelem při uplatňováni postižního práva, a s výjimkou uvedenou niže i pro veškeré další 
platby uskutečňované jednotlivými pojistiteli (např vráceni tzv nespotřebovaného pojistného) Pojistitel je povinen 
uhradit vedoucímu pojistiteli tyto platby do 30 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jejich zaplaceni. 

10 Pokud pojistné plnění z pojistné události nepřesáhne mil Kč. vyplatí vedoucí pojistitel pojistné plněni oprávněné 
osobě v celé výši a vyúčtuje příslušný podíl na pojistném plněni pojistiteli. Pojistitel je v tomto případě vázán 
rozhodnutím vedoucího pojistitele o vyplaceni pojistného plněni a jeho výši. 

11 V případě pojistné události, u niž je z výsledků zahájeného šetření zřejmé, že pojistné plněni přesáhne I mil Kč. 
přizve vedoucí pojistitel pojistitele k šetřeni pojistné události Vedoucí pojistitel je oprávněn vyplatit pojistné plněni 
oprávněné osobě za pojistitele po skončeni šetřeni, jemuž předchází písemný souhlas pojistitele s rozsahem jeho 
povinnosti plnit Po poskytnuti pojistného plněni vyúčtuje vedoucí pojistitel pojistiteli jeho podíl na pojistném plněni. 
Pojistitel je povinen: 
a) v připadé, že vedoucí pojistitel vyplatil pojistné plněni oprávněné osobě za pojistitele, uhradit vedoucímu 

pojistiteli svůj podíl na pojistném plněni do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplaceni, 
b) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil zálohu na pojistné plněni za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj 

podíl na této záloze do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplaceni, 
c) v případě, že vedoucí pojistitel nevyplácí pojistné plněni oprávněné osobě za pojistitele, je pojistitel povinen 

vyplatit pojistné plněni samostatně: to platí zejména v případě, kdy pojistitel nesouhlasí s rozsahem jeho 
povinnosti plnit podle šetřeni vedoucího pojistitele 

12. Vedoucí pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této 
pojistné smlouvy vypovědět pojištěni sjednané touto pojistnou smlouvou O tomto svém záměru předem písemně 
informuje ostatní pojistitele, kteří jsou v takovém případě vázáni rozhodnutím vedoucího pojistitele a k výpovědi 
pojištěni se připojí 

13 Pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné 
smlouvy vypovědět svůj podíl na právech a závazcích plynoucích z pojištěni dle této pojistné smlouvy O tomto svém 
záměru předem písemně informuje vedoucího pojistitele, který povede příslušná jednáni k nalezeni řešeni (např vstup 
nového pojistitele do práv a závazku plynoucích ze pojištění, apod.). 

14 Závazky vzniklé z pojištěni dle této pojistné smlouvy se vypořádají 
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a) ke dni zániku účinnosti pojištění dle této pojistné smlouvy, 

b) ke dni zániku účasti pojistitele na pojištění dle této pojistné smlouvy. 

Vždy však platí, že při vypořádání těchto závazku se zohledňují i rezervy na již nahlášené, ale dosud neuhrazené 
škody V případě uplatněni oprávněného nároku na plnění ze pojištění dle této pojistné smlouvy po zániku jeho 
účinnosti, jsou ostatní pojistitelé povinni se na pojistném plnění podílet ve výši odpovídající jejich účasti na tomto 
pojištěni. 

Článek Vlil. 
Výše a způsob placení pojistného 

1. Pojistné za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (dále jen „sedmnáctý pojistný rok*'): 

1. Živelní pojištění 

Pojistné Kč 

2. Pojištění pro případ odcizeni 

Pojistné Kč 

3. Doplňkové pojištění pro případ odcizení - vandalismus 
Pojistné Kč 

4. Pojištění přerušení provozu podniku 

Pojistné Kč 

5. Pojištění odpovědnosti za škodu 

Pojistné Kč 

6. Pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem 
Pojistné Kč 

celkové pojistné činí Kř 

2 Pojistné za sedmnáctý pojistný rok ve výši  Kř bude placeno za čtvrtletní pojistná období k datu a v částkách 

takto 
datu: částka 

31.01.2018 Č 
: 01.04 2018 Kč 
: 01.07. 2018 Kč 
: 01.10. 2018 Kč 

3 Pojistné bude ve výše uvedených termínech placeno na účet vedoucího pojistitele. Kooperativy pojišťovny, a.s. Vienna 
Insurance Group, číslo 

4. Nebude-li dodatkem stanoveno jinak, je pojistné za další pojistné roky splatné vždy k 31. L, 1 4.. 1. 7 a 1. 10 

příslušného kalendářního roku 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

1 Dodatek nabývá účinnosti dne 1.1.2018. 

2 Pojištění zaniká uplynutím dne 31. 12. 2018. 

3 V připadě. že žádna ze smluvních stran nesdělí alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného roku. že na dalším pojištěni 

nemá zájem, prodlužuje se účinnost pojištění automaticky vždy ojeden rok. 

4. Pojistník prohlašuje, že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením sj 65 a násl. zák č 372004 Sb.. o 

pojistné smlouvě 
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5. Právní vztahy vzniklé z pojištěni dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory 

z těchto právních vztahů vzniklé rozhoduji české soudy 

6. Pokud výše uvedená 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 jej ímu 

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 každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. 

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registruje pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní 

straně), do pole „Datová schránka" uvést: ii6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy" uvést číslo této pojistné smlouvy. 

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajisti znečitelnění neuveřejnitelných informací 

(např. osobních údajů o fyzických osobách). 

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) je j ím zveřejněním v registru se 

účinky pojištěni, 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. 

Smluvní strany považuji informace o výši pojistného (ceně) dle této smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku, přičemž se s odkazem na ustanovení 4; 5 odst. 6 ve 

spojení s ustanovením $ 2 odst. I písm. n) zákona Č. 340/2015 Sb.. o registru smluv, zavazují tyto informace 

neuveřejnit v registru smluv. 

7. Ujednání o bonifikaci: 

Pod podmínkou, že pojistník ve lhůtě šesti měsíců od skončení pojistného roku. resp. vyhodnocovaného období, uplatní 

nárok, vrátí pojistitel při splnění dále uvedených podmínek, část pojistného pojistníkovi zpět (dále jen "bonifikaci"). 

Podmínkou pro vyplaceni bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného v daném pojistném roce resp. za 

vyhodnocované období. Nárok nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku 

resp. doby dané platnou pojistnou smlouvou. 

Základem pro stanovení výše bonifikace je přijaté pojistné za pojistný upisovací rok resp. vyhodnocované období, včetně 

dodatků a dosažený škodní průběh. 

Škodní průběh je poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době 

poskytnuti bonifikace nevyplacené) a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou 

vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. Pro výpočet škodního průběhu se do vyplaceného pojistného 

plnění započítávají regresy. 

Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné smlouvy. Bude-li 

skutečné škodní procento pojistné smlouvy nižší než procento smluvně stanovené, přizná pojistitel bonifikaci následovně: 

Škodní průběh: Výše bonifikace: 

 % 

 % 

Překročí-li však škodní průběh v pojistném roce %. nevznikne nárok na vyplaceni bonifikace ani v roce následujícím, i 

kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady. 

Pojistitel, na základě písemné žádosti pojistníka. vyhodnotí předchozí škodní průběh za uplynulý pojistný rok resp. za 

vyhodnocované období nejdříve k 31. 3. 2019 a bonifikaci poukáže pojistníkovi. 

Výplatu bonifikace provede pojistitel jednorázově v termínu do dvou měsíců od jejího přiznání, nejdříve však tři měsíce 

po ukončeni pojistného roku resp. vyhodnocovaného období. 

8. Makléřská doložka 

Pojištěný pověřil pojišťovacího makléře Modul Servis s.r.o. vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu 

Obchodní styk. který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn prostřednictvím tohoto zplnomocněného 

makléře, který j e oprávněn přijímat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů. 
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9. lento dodatek byl vypracován v sedmi vyhotoveních, pojistník, pojišťovací makléř a pojistitelé obdrží každý po 
jednom vyhotovení a vedoucí pojistitel obdrží dvě vyhotovení. 

10 Stejnopis tohoto dodatku, který obdrží pojistník. je zároveň potvrzením o uzavření pojištění (pojistkou) ve smyslu 
občanského zákoníku 

11. Tento dodatek obsahuje 20 stran a 1 přílohu (Příloha Č I - Výpis z OR pojistníka) 

VPlznidne 
Plzeňská teplárenská, as 

V Praze dne . 
Kooperativa pojišťovna, a s . 
Vienna Insurance Group 

V Praze dne 
Česká pojišťovna as. 

V Praze dne 
UNIQA pojišťovna, a.s 

V Praze dne 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s . 
Vienna Insurance Group 
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