
Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika

IČO 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B1464,

kterou zastupuje

(dále jen „pojišťovna“)

a

Technické služby města Liberce a.s.
Erbenova 376/2, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec

IČO 250 07 017
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B877

kterou zastupuje
Ing. Petr Šimoník, výkonný ředitel

(dále jen „pojistník“)

uzavřeli dodatek č.4 k pojistné smlouvě
č. 899-15642-13

- o pojištění odpovědnosti za škodu
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S účinností od 1.4. 2017 je platný tento text pojistné smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Pojištění odpovědnosti sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami
uvedenými v bodu 1.2. této pojistné smlouvy, na které tato pojistná smlouva odkazuje a dále
smluvními ujednáními (včetně smluvních ujednání uvedených na příloze této pojistné smlouvy).
Pojistné podmínky uvedené v bodu 1.2. této pojistné smlouvy jsou nedílnou součástí této
smlouvy.

1.2. Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy:

Pojistné podmínky a doložky – plný název Pojistné podmínky –
zkrácený název

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
VPPMO-P-01/2014 VPPMO-P

1.3. Smluvní strany se dohodly, že tato pojistná smlouva bude administrativně spravována útvarem
korporátního a průmyslového pojištění České pojišťovny, a.s., Na Pankráci 123, Praha,
PSČ 120 00, kde budou rovněž oznamovány události, se kterými je spojen požadavek na plnění
z pojištění.

1.4. Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. POJIŠTĚNÝ PŘEDMĚT ČINNOSTI

2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit
škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi
uvedenými ve výpisu  z obchodního rejstříku (viz bod 2.2. smlouvy).

2.2. Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka
B877 je nedílnou součástí této smlouvy.

3. ROZSAH POJIŠTĚNÍ / POJIŠTĚNÁ NEBEZPEČÍ

3.1.     Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1,2,4,5,6 a 7 VPPMO-P.

3.2.      Parametry pojištění v základním rozsahu:
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění:
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem:
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí:



Číslo pojistné smlouvy: 899-15642-13-dodatek č.4 strana 3 z 6

Pojistná smlouva je ve správě:

3.3.. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek a
ujednání:

3.3.1. Regresní náhrady
Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní
pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného
protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených
zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního
jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.
Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo
na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,
za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc
z povolání.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem poj. plnění ve výši:
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem:
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši:

3.3.2. Doložka V76a  Pojištění povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo
usmrcení  způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před vznikem pojištění
Na základě článku 24 bodu 4 písm. b)VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na
povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou
výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 1.4.2006 do 31.3.2017
Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s článkem 22 bodem 1 a 2
VPPMO-P v době trvání pojištění.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem poj. plnění ve výši
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem:
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

3.3.3. Doložka V112 Pojištění náhrady na nemajetkovou újmu
Odchylně od článku 22 bodu1a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO- P se ujednává, že pojištění
se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou
újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na
zdraví nebo usmrcení.
Vedle výluk uvedených ve VPPMO- P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného
nahradit nemajetkovou újmu:
a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.
Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

3.3.4. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako
vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě
škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by
vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a
předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.
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3.3.5. Ujednává se, že pro pojištění v základním rozsahu se neuplatní výluka z pojištění uvedená
v čl.24 bodě 8 VPPMO-P. Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává v rámci limitu plnění
sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

3.4. Pojistná doba
3.4.1. Pojištění se sjednává na dobu od 1.4.  2014 00:00 hod. do 31.3.  2020 24:00 hod.

3.4.2 Ujednává se, že pojistník i pojišťovna mohou tuto smlouvu vypovědět, a to k datu 1.4. 2018
a k 1.4.2019.  Výpověď musí být  podána písemně nejméně šest týdnů před výše uvedenými
daty.

3.5. Pojistné a jeho splatnost

3.5.1. Přehled pojistného k datu 1.4. 2017 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě::

Název pojištění Roční pojistné
v Kč

Pojištění odpovědnosti 78.700,-

3.5.2.

3.5.3. Dlužné pojistné je pojistník povinen uhradit na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

3.5.4. Ujednává se, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně
celé pojistné za pojistné období.

3.5.5. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby
související se sjednaným pojištěním.

3.6. Ujednání o bonifikaci
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4. Závěrečná ustanovení

4.1. Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených
pojistných podmínek dle bodu 1.2.

4.2. Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších
(identifikačních, adresních, komunikačních) údajů uvedenými v článku 9 VPPMO-P a se
zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a
souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P.

4.3.      Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za
odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného
rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

4.4. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a
převzal tyto dokumenty:

- pojistné podmínky dle rozsahu pojistné smlouvy

Pojistník dále prohlašuje, že se s pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je
přijímá.

4.5. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká
pojišťovna a.s. , P.O. BOX 305, 601 00 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník,
pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby
mohou obrátit i na Českou národní banku. Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem
dohledu nad pojišťovnictvím.

4.6. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před
Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

4.7. Právem rozhodným pro pojistnou smlouvu je právní řád České republiky.

http://www.coi.cz/
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4.8. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran v záležitosti, jež je předmětem této
smlouvy a nahrazuje veškeré dřívější dohody, ujednání a sdělení. Žádný dodatek k této smlouvě
nebude platný, pokud nebude vyhotoven písemně a podepsán smluvními stranami.

4.9. Platnosti nabývá tato smlouva dnem jejího podpisu smluvními stranami.

4.10. Tento dodatek č.4 k pojistné smlouvě č. 899-15642-13 obsahuje celkem šest listů a dvě přílohy
a je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací makléř
a jeden pojišťovna.

Přílohy
Přílohy č.1 Pojistné podmínky
Příloha č.2 Smluvní ujednání

V Liberci dne 31.3. 2017 V Praze dne 31.3. 2017

Ing. Petr Šimoník
výkonný ředitel

…………………………….. …………………………………
Podpis a razítko pojistníka Podpis a razítko pojišťovny




