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Pojistná smlouva číslo:  

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 
Zastoupena: Jaroslavem Pilousem, vedoucím referátu podnikatelských rizik, 
 na základě plné moci 
 a 
 Pavlem Bendou, disponentem specialistou - upisovatelem, 
 na základě plné moci 
IČ: 639 98 530  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800 
Tel: 476 744 913 
dále jen pojistitel 

a  

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19 
Sídlo: Praha – Kbely, Semilská 43/1, PSČ 197 00  
Zastoupena: Pavlem Žďárským, starostou 
IČ: 002 31 304 
Výpis z registru ekonomických subjektů č. j.: 30/2007-71 
Bankovní spojení: č. ú.: 19-2000932309/0800 
Tel: +420 284 080 811 
E-mail: podatelna@kbely.mepnet.cz  
dále jen pojistník 

uzavírají 

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými 
podmínkami pojistitele a přílohami tvoří nedílný celek. 

 Hlavní pojišťovací zprostředkovatel Podřízený pojišťovací zprostředkovatel 
Název: TOP SERVIS pojištění, s.r.o. Oldřich Javorský 

Sjednatelské číslo: 9990955004 9990955004 
Jméno a příjmení jednající osoby: Ing. Jan Kluger 

Žitavská 2991, 470 06 Česká Lípa 
Tel.: 602 953 916 
E-mail: topserviscl@seznam.cz 

Oldřich Javorský 
Dřevčice 161, 250 01 Dřevčice 
Telefon: 604 282 812  
E-mail: javorsky.o@seznam.cz 

Registrační číslo ČNB: 150838PM 004402PPZ 
 

Vypracoval (pečovatel): Jaroslav Pilous, JP12002 
Správa pojistné smlouvy: OKK RŘ Plzeň, 8891203000 
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Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika 

2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným a dále ve 
prospěch následujících pojištěných: 

Název IČ Sídlo 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA-KBELY, ALBRECHTICKÁ 732 613 84 780 Praha – Kbely, Albrechtická 732/1, PSČ 197 00 

Mateřská škola Letců, příspěvková organizace 709 20 290 Praha – Kbely, Letců 731/6, PSČ 197 00 

Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace 712 94 368 Praha – Kbely, Albrechtická 598/2, PSČ 197 00 

3. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je vykonáván v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. 
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími právními předpisy.  

Dále je předmět podnikání nebo činnosti pojištěných ke dni uzavření této pojistné smlouvy uveden v přiložených kopích 
výpisů z registru ekonomických subjektů, v přiložených kopiích výpisů z rejstříku škol v ARES, v přiložené kopii výpisu 
z veřejné části Živnostenského rejstříku a v přiložené kopii výpisu z obchodního rejstříku. Kopie uvedených dokumentů 
tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy. 

4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen 
DPP), Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) uvedenými v čl. II pojistné smlouvy a dále ujednáními 
sjednanými v pojistné smlouvě. VPP, DPP a ZPP tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy. 

5. Pokud není v pojistné smlouvě dále uvedeno jinak, pojistná hodnota majetku včetně cizích věcí, které pojištěný 
oprávněně užívá, se stanovuje v souladu s čl. 3 bodem 2 písm. a) VPPM 1/16 jako nová cena. 

6. Oprávněná osoba: pojištěný nebo jiná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle 
příslušných VPP, DPP či ZPP. 

7. Místo pojištění: není-li dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na následující místa pojištění: 

a) místa pojištění uvedená v příloze č. 4 této pojistné smlouvy 
b) místa pojištění uvedená v příloze č. 5 této pojistné smlouvy 
c) místa pojištění uvedená v příloze č. 6 této pojistné smlouvy 
b) Areál hřiště, Praha – Kbely, Herlíkovická, parc. č. 1963/296, PSČ 197 00 

8. Územní platnost pro pojištění odpovědnosti je uvedena níže u příslušných bodů.  

9. Pojistné částky a limity plnění byly stanoveny pojistníkem. 

10. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým. 

11. Pro případ, že se na pojistníka při uzavírání smluv vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění, se smluvní strany 
dohodly, že pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto Smlouvu 
povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je dále povinen při 
registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku 3v8dkek tak, aby mohl být pojistitel informován 
správcem registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. Pojistník je rovněž povinen při zaslání smlouvy správci 
registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění Smlouvy odstraněny veškeré informace, které se dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují. 

Smluvní strany se dále 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. 

Článek II. 
Pojistná nebezpečí, předměty pojištění, pojistné částky, limity plnění a spoluúčasti 

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ 

Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16) 
 DPP pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí DPPŽU MP 1/16 (dále jen DPPŽU MP 1/16) 
 DPP pro pojištění úniku kapaliny z technického zařízení DPPUK MP 1/16 (dále jen DPPUK MP 1/16) 

Pojištění se sjednává v rozsahu:  

Flexa (tj. požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části) 

Tíha sněhu a námrazy 
Aerodynamický třesk 
Kouř 
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Náraz vozidla 
Pád stromů nebo stožárů nebo jiných věcí 
Sesuv nebo zřícení sněhových lavin 
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin 

Vichřice, Krupobití 

Zemětřesení 

Povodeň a záplava (včetně zpětného vystoupení vody z kanalizačního potrubí) 
Únik kapaliny z technického zařízení 

Nepřímý úder blesku 

Atmosférické srážky dle doložky D008 

Poškození fasády budov ptactvem, hlodavci nebo hmyzem dle doložky D002 

Pojištění nákladů na úhradu vodného a stočného dle doložky D005 

Limity pojistného plnění pro jednotlivá živelní pojistná nebezpečí jsou uvedeny v článku V. pojistné smlouvy. 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí pro jednotlivá pojistná nebezpečí ve výši: 

Pojistné nebezpečí: Spoluúčast: 

Flexa je uvedena níže u jednotlivých předmětů pojištění 

Povodeň a záplava 10%, min. 5.000,- Kč 

Zpětné vystoupení vody za kanalizačního potrubí 5.000,- Kč 

Vichřice, krupobití, zemětřesení 5.000,- Kč 

Únik kapaliny z technického zařízení 5.000,- Kč 

Nepřímý úder blesku 1.000,- Kč 

Atmosférické srážky 1.000,- Kč 

Poškození fasády budov ptactvem, hlodavci nebo hmyzem 1.000,- Kč 

Pojištění nákladů na úhradu vodného a stočného 1.000,- Kč 

Ostatní sjednaná pojistná nebezpečí 5.000,- Kč 

1.1. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích budov a staveb uvedených v příloze č. 4 této pojistné smlouvy 
včetně stavebních součástí a příslušenství budov nebo staveb, zábranných prostředků a oplocení a včetně nákladů 
na opravu či znovupořízení štukových prvků fasády včetně soch, reliéfů, oplechování, maleb, apod.. 

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a) 

Celková pojistná částka činí: 1.487.380.000,-Kč 
Pojistné částky jednotlivých věcí jsou uvedeny v příloze č. 4 této pojistné 
smlouvy. 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 5.000,-Kč 

1.2. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích stanic (výměníkové, boilerové, objektové) uvedených v příloze č. 5 
této pojistné smlouvy včetně jejich součástí a příslušenství. 

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene b) 

Celková pojistná částka činí: 10.200.000,-Kč 
Pojistné částky jednotlivých věcí jsou uvedeny v příloze č. 5 této pojistné 
smlouvy. 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 5.000,-Kč 

1.3. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích věcí movitých, zařízení, vybavení, elektroniky a strojů nebo 
strojních zařízení dle přílohy č. 6 této pojistné smlouvy. 

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene c) 

Celková pojistná částka činí: 20.400.000,-Kč 
Pojistné částky jednotlivých souborů věcí pro dané místo pojištění jsou 
uvedeny v příloze č. 6 této pojistné smlouvy. 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 5.000,-Kč 



Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
PS 0021758700 

 - 4 - 

 
1.4. Sjednává se pojištění souboru vlastního a cizího vybavení, zařízení a příslušenství hřiště včetně oplocení, herních a 

zábavních prvků s příslušenstvím. 

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene d) 

Celková pojistná částka činí: 500.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 5.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na první riziko. 

1.5. Sjednává se pojištění nákladů na demolici a odvoz suti a nákladů na úklid a opravu pozemků po pojistné události dle 
této pojistné smlouvy na výše uvedených předmětech pojištění. 

Pojištění nákladů na úklid a opravu pozemků se vztahuje na pojištěným účelně vynaložené náklady na uvedení 
vlastního pozemku náležícího k pojištěné budově do původního stavu, v jakém byl před vznikem pojistné události. 
Pojištění se však nevztahuje na náklady, které vzniknou jakýmkoliv vylepšením poškozené věci (pozemku) v širším 
rozsahu než v jakém se původně nacházela. 
Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a), b), c), d) 

Roční limit plnění: 10.000.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 5.000,-Kč 

2. POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ A VANDALISMU 

Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16) 
 DPP pro pojištění odcizení věci DPPOV MP 1/16 (dále jen DPPOV MP 1/16) 

2.1. POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ 

Pojištění se sjednává v rozsahu:  

Odcizení krádeží vloupáním 
Odcizení loupežným přepadením 

Dojde-li k odcizení pojištěných věcí, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události do výše limitu, který odpovídá způsobu 
zabezpečení pojištěných věcí v době vzniku pojistné události v souladu s článkem 7 DPPOV MP 1/16, není-li dále uvedeno 
jinak. 

2.1.1. Sjednává se pojištění vlastních a cizích stavebních součástí a příslušenství budov nebo staveb umístěných v 
uzamčeném prostoru a mimo uzamčený prostor včetně zábranných prostředků a oplocení a včetně nákladů na 
opravu či znovupořízení štukových prvků fasády včetně soch, reliéfů, oplechování, maleb, apod.. 

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a) 

Celková pojistná částka činí: 500.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 1.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na první riziko. 

Odlišný způsob zabezpečení: 

Zabezpečení předmětů pojištění mimo uzavřený prostor: 
Za zabezpečení se považuje konstrukční upevnění stavebních součástí a příslušenství budov nebo staveb. Další 
zabezpečení se nepožaduje. 

Zabezpečení předmětů pojištění v uzavřeném prostoru: 
Dojde-li ke krádeži výše uvedených předmětů pojištění, je pojistitel oprávněn snížit své plnění v případě, že v době 
škodní události nebyly zabezpečeny v souladu s článkem 7 DPPOV MP 1/16. 

2.1.2. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích stanic (výměníkové, boilerové, objektové) uvedených v příloze č. 
5 této pojistné smlouvy včetně jejich součástí a příslušenství.  

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene b) 

Celková pojistná částka činí: 500.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 1.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na první riziko. 
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2.1.3. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích věcí movitých, zařízení, vybavení, elektroniky a strojů nebo 

strojních zařízení dle přílohy č. 6 této pojistné smlouvy. 

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene c) 

Celková pojistná částka činí: 3.500.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 3.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na první riziko. 

2.1.4. Sjednává se pojištění souboru vlastního a cizího vybavení, zařízení a příslušenství hřiště včetně oplocení, herních 
a zábavních prvků s příslušenstvím.  

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene d) 

Celková pojistná částka činí: 500.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 3.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na první riziko. 

2.2. POJIŠTĚNÍ VANDALISMU 

Pojištění se sjednává v rozsahu:  

Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení předmětu pojištění zjištěným pachatelem. 
Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení předmětu pojištění nezjištěným pachatelem. 

2.2.1 Sjednává se pojištění všech předmětů pojištění uvedených pod bodem 2.1. (odcizení) včetně souboru vlastních a 
cizích budov a staveb uvedených v příloze č. 4 této pojistné smlouvy. 

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a), b), c), d) 

Celková pojistná částka činí: 700.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 1.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na první riziko. 

2.2.2 Sjednává se pojištění všech výše uvedených předmětů pojištění. 

Pojištění se sjednává pouze pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění z příčiny graffiti. 

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a), b), c), d) 

Celková pojistná částka činí: 50.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 1.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na první riziko. 

3. POJIŠTĚNÍ SKEL  

Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16) 
 DPP pro pojištění skel DPPPS MP 1/16 (dále jen DPPPS MP 1/16) 

3.1. Pojištění se sjednává pro: - zasazená a osazená skla v minimální tloušťce od 3 mm, 
- malby a nápisy na skle, jsou-li umístěny na pojištěných sklech, 
- nalepené snímače zabezpečovacího zařízení a nalepené fólie, jsou-li umístěny na 

pojištěných sklech, 
- sanitární keramiku, markýzy vyrobené ze skla, zrcadla, 
- světelné reklamy a světelné nápisy, vyjma jejich elektroinstalace a nosné konstrukce, 

Dále pro: - skla autobusových zastávek, skleněné stavební součásti budov nebo staveb, ohýbané a vypouklé sklo, 
- poškození nebo zničení zabezpečovacího zařízení nebo elektrické instalace související s pojištěnými 

skly a nosné konstrukce těchto skel. Pojištění se netýká škod vzniklých přirozeným opotřebením, 
následkem koroze, eroze nebo trvalého vlivu okolí. Za přirozené opotřebení se považuje též 
vyprchání plynové náplně ze skleněných trubic. 

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a), b), c) 

Celková pojistná částka činí: 50.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 1.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na první riziko. 
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4. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému 
majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvou a příslušnými 
pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému. 

Pojištění se řídí: VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD) 
 DPP pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP) 

ZPP pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV) 

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované 
v této pojistné smlouvě, DPPOP a ZPPVV, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s: 

- činností, která je vykonávána na základě zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s dalšími právními předpisy nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími; 

- činností uvedenou ve výpisu z registru ekonomických subjektů nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími; 

- činností uvedenou ve výpisu z rejstříku škol v ARES nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími; 

- činností uvedenou ve výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti 
vyplývajícími; 

- činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími; 

- vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené činnosti; 

- vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání. 

Rozsah pojištění:  Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „obecná odpovědnost“) a článku 3 ZPPVV (dále 
jen „odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku“), není-li dále uvedeno jinak.  

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou 
na nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti, pokud je tato nemovitost pojištěným oprávněně 
užívána. 

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou na životním 
prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení. 

Pojistný princip:  Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu 3 DPPOP. 

 Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se v souladu s článkem 5, bodem 3 
ZPPVV ujednává, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že příčina škodní události a/nebo 
vznik škodní události nastaly i v době před počátkem pojištění, a to od 04. 06. 2012, nárok poškozeného 
na náhradu újmy byl vznesen během trvání pojištění a škodní událost nebo její příčina nebyla 
pojištěnému známa v době sjednání pojištění.  Odchylně od článku 11, bodu 5 VPPOD se ujednává horní 
mez pro nahlášení škodních událostí v délce 3 měsíců po skončení trvání pojištění. 

Společný limit pojistného plnění pro pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku 
činí ............................................................................................................................................................... 7.000.000,-Kč. 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši ................................................................................................................. 1.000,-Kč. 
Územní platnost pojištění: Česká republika. 

Dále sjednané sublimity plnění se vztahují k limitu pojistného plnění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu 
způsobenou vadou výrobku. 

4.1. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. a) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem 
stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému majetkovou újmu vzniklou na věci, která není ve 
vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný: 
a) převzal za účelem provedení objednané činnosti (zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, 

poskytnutí odborné pomoci apod.); 
b) převzal do oprávněného užívání; 
vznikla-li újma jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním. Pojištění se vztahuje i na následnou finanční újmu 
z toho vyplývající. Pojištění se vztahuje rovněž na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na 
převzaté přepravované věci, vyjma věci převzaté za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě 
nebo smlouvy o obstarání přepravy.  

Pojištění se nevztahuje na újmu vzniklou ztrátou věci a na újmu vzniklou na oprávněně užívaném vozidle. 

Roční sublimit pojistného plnění činí ........................................................................................................ 1.000.000,-Kč. 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ................................................................................................................. 1.000,-Kč. 
Územní platnost pojištění: Česká republika. 
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4.2. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit 

poškozenému újmu vzniklou při výkonu veřejné moci v rámci samostatné i přenesené působnosti obce včetně 
vzniklé nemajetkové újmy. Pojistné plnění bude poskytnuto pouze při splnění všech podmínek zákona č. 82/1998 Sb., 
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a 
o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 
předpisů.  

Pojištění se vztahuje i na případy, kdy stát nahradil újmu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem pojištěného při výkonu státní správy (přenesené působnosti) a požaduje regresní úhradu na 
pojištěném, pokud újmu způsobil. Pojištění se vztahuje také na právním předpisem stanovenou povinnost 
pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou při výkonu jeho samostatné působnosti nezákonným rozhodnutím 
nebo nesprávným úředním postupem. 
Roční sublimit pojistného plnění činí ........................................................................................................ 5.000.000,-Kč. 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ................................................................................................................. 1.000,-Kč. 
Územní platnost pojištění: Česká republika. 

4.3. Sjednává se pojištění pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného starosty, místostarosty, členů 
zastupitelstva, výboru zastupitelstva, komise, anebo rady městské části, města, obce nahradit újmu způsobenou 
pojistníkovi – územnímu samosprávnímu celku (městské části) nebo kraji porušením právní povinnosti vyplývající z 
výkonu veřejné funkce. Pojistník sjednává toto pojištění s pojistitelem ve prospěch všech pojištěných osob, které v 
době trvání pojištění byly, jsou nebo budou ve výkonu veřejné funkce. 

Odchylně od článku 3, bodu 1, písm. b) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem 
stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému čistou finanční škodu, tj. majetkovou újmu na jmění 
vyjádřenou v penězích, která vznikla poškozenému jinak než při ublížení na zdraví, usmrcení nebo na jmění jeho 
poškozením, zničením nebo pohřešováním nebo následná finanční újma z toho vyplývající. Pojištění se však 
nevztahuje na pokuty, finanční sankce, penále.  

Odchylně od článku 5, bodu 3 DPPOP se ujednává, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že příčina 
škodní události nastala během trvání pojištění, ke škodní události došlo v době trvání pojištění a nárok poškozeného 
na náhradu újmy byl vznesen během trvání pojištění. V souladu s článkem 11, bodem 5 VPPOD se ujednává horní 
mez pro nahlášení škodných událostí v délce 3 měsíců po skončení trvání pojištění. 

Mimo výluk z pojištění uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách vztahujících se k pojištění 
odpovědnosti sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit 
poškozenému újmu vzniklou:  

- schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat;  

- nesjednáním nebo neudržováním přiměřené pojistné ochrany; 

- v souvislosti s dotacemi z Evropské unie včetně zpracování žádostí o dotace a granty a organizování veřejných 
zakázek. 

Pojistné plnění bude poskytnuto pouze na základě pravomocného rozhodnutí soudu o náhradě újmy způsobené při 
výkonu veřejné funkce starosty, místostarosty, členů zastupitelstva, výboru zastupitelstva, komise, anebo rady 
městské části, města, obce, vyjma majetkové újmy na jmění a újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení do výše 
100.000,-Kč na jednu pojistnou událost v průběhu pojistného roku. 

Roční sublimit pojistného plnění činí ........................................................................................................ 5.000.000,-Kč. 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ................................................................................................................. 1.000,-Kč. 
Územní platnost pojištění: Česká republika. 

4.4. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. g) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem 
stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou zavlečením, rozšířením nebo přenosem 
nakažlivé choroby lidí v důsledku konzumace závadných potravin nebo nápojů (např. Salmonelóza, Listerióza, 
Escherichia coli apod.). 

Roční sublimit pojistného plnění činí ........................................................................................................ 1.000.000,-Kč. 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ................................................................................................................. 1.000,-Kč. 
Územní platnost pojištění: Česká republika. 
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4.5. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost nahradit poškozenému újmu 
způsobenou činností školských, kulturních, sociálních nebo jiných organizací, jejichž zřizovatelem je pojistník. Újma 
je hrazena v rozsahu specifikovaném v DPPOP a ZPPVV.  

Pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost nahradit újmu vzniklou dětem, žákům nebo 
studentům při teoretickém nebo praktickém vyučování, výchově mimo vyučování, školních akcích a výletech nebo v 
přímé souvislosti s uvedenými činnostmi. 
Roční sublimit pojistného plnění činí ........................................................................................................ 7.000.000,-Kč. 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ................................................................................................................. 1.000,-Kč. 
Územní platnost pojištění: Česká republika. 

4.6. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit 
poškozenému újmu způsobenou pojistníkem jako zřizovatelem městské policie a na právním předpisem stanovenou 
povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu způsobenou strážníky městské policie při výkonu služby.  

V souladu s článkem 12, bodem 2, písm. n) VPPOD se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem 
stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu způsobenou v souvislosti se zákrokem směřujícím k 
zabránění vzniku újmy na chráněných hodnotách a v souvislosti s použitím donucovacích prostředků nebo psa. 
Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou použitím služební zbraně. 
Roční sublimit pojistného plnění činí ........................................................................................................ 7.000.000,-Kč. 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ................................................................................................................. 1.000,-Kč. 
Územní platnost pojištění: Česká republika. 

4.7. V souladu s článkem 3 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost 
nahradit poškozenému újmu způsobenou činností obecního hasičského sboru nebo dobrovolného hasičského sboru. 

Roční sublimit pojistného plnění činí ........................................................................................................ 7.000.000,-Kč. 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ................................................................................................................. 1.000,-Kč. 
Územní platnost pojištění: Česká republika. 

4.8. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit 
poškozenému majetkovou újmu vzniklou vlastníkovi pozemní komunikace, resp. vlastníkovi nemovitosti, tím, že po 
právu poskytl třetí osobě náhradu majetkové újmy vzniklou závadou ve sjízdnosti nebo závadou ve schůdnosti 
pozemní komunikace, jejíž sjízdnost nebo schůdnost je povinen udržovat pojištěný. Pojistitel však poskytne pojistné 
plnění maximálně do výše majetkové újmy, za kterou odpovídá pojištěný. 

Roční sublimit pojistného plnění činí ........................................................................................................ 1.000.000,-Kč. 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ................................................................................................................. 1.000,-Kč. 
Územní platnost pojištění: Česká republika. 

4.9. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. d) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem 
stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na přirozených právech člověka případně i 
způsobené duševní útrapy, nesouvisející s újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení. Pojistné plnění bude 
poskytnuto pouze na základě pravomocného rozhodnutí soudu. 

Mimo výluk z pojištění uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách vztahujících se k pojištění 
odpovědnosti sjednanému pojistnou smlouvou, se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit 
poškozenému újmu vzniklou: 
- urážkou, pomluvou, lstí nebo pohrůžkou; 
- sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním; 
- v důsledku jakékoliv diskriminace. 

Roční sublimit pojistného plnění činí ........................................................................................................ 1.000.000,-Kč. 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ................................................................................................................. 1.000,-Kč. 
Územní platnost pojištění: Česká republika. 

4.10. V souladu s článkem 6, bodem 3 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou 
povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou: 
- osobě spolupojištěné touto pojistnou smlouvou  
- právnické osobě, ve které má pojištěný nebo osoby jemu blízké majetkovou účast; 
- právnické osobě, ve které pojištěný vykonává funkci statutárního orgánu; 
- osobě, která je v pozici společníka pojištěného. 

Roční sublimit pojistného plnění činí ........................................................................................................ 7.000.000,-Kč. 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ................................................................................................................. 1.000,-Kč. 
Územní platnost pojištění: Česká republika. 
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4.11. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu vzniklou třetí osobě, kterou způsobila osoba 

vykonávající stáž, specializační pobyt, odbornou a školící praxi v rámci přípravy na výkon povolání či teoretickou 
přípravu (dále jen „stáž“) na pracovišti „Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy“ anebo 
v přímé souvislosti s ní, za kterou odpovídá podle platných právních předpisů. Pojištění se nevztahuje na škody 
způsobené osobou vykonávající stáž, pokud byla příslušná činnost vykonávána bez odborného dohledu oprávněného 
zaměstnance nebo pracovníka pojištěného, přestože je takový dohled pro výkon příslušné činnosti nutný. 

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou osobě vykonávající stáž, specializační 
pobyt, odbornou a školící praxi v rámci přípravy na výkon povolání či teoretickou přípravu (dále jen „stáž“) na 
pracovišti „Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy“ anebo v přímé souvislosti s ní. 
Roční sublimit pojistného plnění činí ........................................................................................................ 7.000.000,-Kč. 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ................................................................................................................. 1.000,-Kč. 
Územní platnost pojištění: Česká republika. 

Článek III. 
Výklad pojmů  

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP, DPP a ZPP se pro účely pojistné smlouvy rozumí: 

Budovou stavba spojená se zemí pevným základem, převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, 
která je vhodná k pobytu osob, zvířat nebo k umístění věcí a poskytuje jim ochranu před působením vnějších vlivů. 
Nepřímým úderem blesku poškození úderem blesku bez viditelných destrukčních účinků na pojištěnou věc, které vzniklo v 
důsledku zkratu nebo přepětí v elektrorozvodné či komunikační síti. 
Stavební součástí budovy nebo stavby věc, která k ní podle povahy patří a nemůže být oddělena bez toho, aby se tím 
budova nebo stavba znehodnotila. Zpravidla jde o věc, která je k budově nebo stavbě pevně připojena (např. vestavěný 
nábytek, obklady stěn a stropů, příčky, instalace, malby stěn, tapety). 
Ročním limitem plnění horní hranice pojistného plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu 
pojistného roku. 
Specifikovaným místem pojištění takové místo, které je v pojistné smlouvě popsáno způsobem umožňujícím jeho přesné 
určení, zpravidla uvedením obce, ulice a čísla popisného/orientačního, popř. PSČ nebo uvedením katastrálního území a 
parcelního čísla.  
Škodním průběhem poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době 
poskytnutí bonifikace nevyplacené) sníženým o uhrazené regresy a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i 
přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv se vyplacené 
pojistné plnění i přijaté pojistné započítává postupně do příslušných pojistných let, přičemž hranicí mezi jednotlivými roky je 
datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení vyplaceného plnění do jednotlivých pojistných let 
(upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události. U pojistných smluv sjednaných na dobu kratší jednoho roku je 
vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné vztahováno ke sjednané době pojištění. 
Věcí movitou věc, která je zpravidla svou podstatou přizpůsobena k běžnému přemisťování z místa na místo, za věc 
movitou se však pro účely pojištění majetku nepovažují: 

o cennosti, ceniny, věci zvláštní hodnoty, 
o písemnosti, dokumenty, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky, 
o výbušniny, 
o motorová a přípojná vozidla s přidělenou RZ, 
o zásoby. 

Za zásoby, není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, se pro účely pojištění majetku nepovažují: 
o cennosti, ceniny, věci zvláštní hodnoty, 
o písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky, 
o výbušniny. 

Pojistným rokem období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění. 
Provozuschopným stavem a nepoškozením věci ve smyslu DPP pro pojištění majetku se rozumí stav věci, který významně 
nesnižuje její užitnou hodnotu a nebrání využití pojištěné věci k jejímu hlavnímu účelu. 
Sublimitem plnění horní hranice pojistného plnění pojistitele pro případy specifikované v pojistné smlouvě. Je uplatňován v 
rámci limitu plnění, ke kterému se vztahuje. Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, je sublimit plnění sjednán 
jako roční tzn. jako horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku. 
Územní platností v pojištění odpovědnosti: 
o Česká republika - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území České republiky, v případě soudního sporu musí 

být nárok uplatněn před českými soudy a podle platného právního řádu České republiky. 
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Článek IV. 
Hlášení škodních událostí 

Vznik škodní události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu: 

TOP SERVIS pojištění, s.r.o. 
Žitavská 2991, 470 06 Česká Lípa 

Tel/fax: 487 874 486 
Nebo 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group 

OLPU MO 
P.O.BOX 28 

664 42  Modřice 
tel.: 957 444 555, email: likvidace@cpp.cz 

Článek V. 
Plnění pojistitele 

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

2. V případě plnění v cizí měně se pro přepočet použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni vzniku pojistné události. 

3. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet 
DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, 
poskytne pojistitel plnění včetně DPH. 

4. Ujednávají se následující limity pojistného plnění ze všech druhů pojištění, za všechny škody vzniklé z příčin: 

Příčina výše limitu plnění druh limitu plnění 

povodeň a záplava 30.000.000,- Kč roční limit plnění 

zpětné vystoupení vody za kanalizačního potrubí 3.000.000,- Kč roční limit plnění 

vichřice, krupobití, zemětřesení 50.000.000,- Kč roční limit plnění 

únik kapaliny z technických zařízení 50.000.000,- Kč roční limit plnění 

nepřímý úder blesku 500.000,- Kč roční limit plnění 

atmosférické srážky 500.000,- Kč roční limit plnění 

poškození fasády budov ptactvem, hlodavci nebo hmyzem 100.000,- Kč roční limit plnění 

pojištění nákladů na úhradu vodného a stočného 100.000,- Kč roční limit plnění 

ostatní sjednaná živelní pojistná nebezpečí kromě výše 
uvedených a flexy 

50.000.000,- Kč roční limit plnění 

Článek VI. 
Výše a způsob placení pojistného 

1. Roční pojistné činí: 
1. Živelní pojištění ....................................................................................................................................354.696,- Kč 
2. Pojištění odcizení a vandalismu .............................................................................................................26.600,- Kč 
3. Pojištění skla ............................................................................................................................................2.000,- Kč 
4. Pojištění odpovědnosti ..........................................................................................................................98.000,- Kč 
Celkové roční pojistné činí ................................................................................................................. 481.296,- Kč 

Sleva ve výši 40 %  ...............................................................................................................................192.518,- Kč 
Sleva ve výši 10 % za sjednanou dobu pojištění ....................................................................................28.878,- Kč 

Celkové roční pojistné po slevách činí ................................................................................................ 259.900,- Kč 

2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, je-li placena 
prostřednictvím peněžního ústavu. 

3. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800 pod variabilním 
symbolem 0021758700 (číslo pojistné smlouvy).  

Pojistné je pojistným běžným a bude placeno za pololetní pojistná období k datu a v částkách takto: 

datum: částka: 
25.06.2018 129.950,- Kč 
04.12.2018 129.950,- Kč 

V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za pololetní pojistná období vždy k datu 04. 06. a 04. 12. 
kalendářního roku. 
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Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Pojistná doba 
Pojištění se sjednává na dobu tří let. 
Pojištění vzniká dne:   04. 06. 2018  
Pojištění se sjednává do:  03. 06. 2021 

Pojistné sjednané v pojistné smlouvě jako celkové roční pojistné, je pojistným platným pro první pojistný rok. 

Změnu doby trvání pojistné smlouvy lze po vzájemné dohodě smluvních stran prodloužit jen písemným dodatkem 
pojistné smlouvy. 

2. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto 
právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy. 

3. Nebude-li výše škodního průběhu pojištěného za uplynulý pojistný rok vyšší než 15%, vyplatí pojistitel bonifikaci takto: 

Škodní průběh do 5% výše bonifikace 15% 
do 10% 10% 
do 15% 5% 

Překročí-li však škodní průběh v pojistném roce 40%, nevznikne nárok na vyplacení bonifikace ani v roce následujícím, i 
kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady. 

Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení všech předepsaných splátek pojistného v daném pojistném roce. Nárok 
nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku. 

Pojistitel, na základě písemné žádosti pojistníka zaslané pojistiteli nejdéle 3 měsíce po skončení daného pojistného roku 
vyhodnotí škodní průběh za uplynulý pojistný rok a do konce 4 měsíce po skončení pojistného roku bonifikaci 
pojistníkovi jednorázově poukáže. 

Pojistitel má právo na vrácení příslušné části z vyplacené bonifikace v případě, že škodní průběh za vyhodnocované 
období bude zvýšen v důsledku: 

- pojistné události vzniklé ve vyhodnocovaném období a nahlášené po vyplacení bonifikace 
- výplaty pojistného plnění, které převyšovalo rezervu na pojistné plnění započtenou do vyhodnocení bonifikace 

Pojistník se zavazuje uhradit částku ve výši přeplacené bonifikace pojistiteli a souhlasí s tím, že pojistitel může tuto 
částku odečíst od pojistného plnění. 

4. Vypoví-li pojistnou smlouvu pojistník před uplynutím sjednané doby platnosti pojistné smlouvy, je pojistník povinen 
doplatit pojistiteli rozdíl pojistného odpovídající slevě poskytnuté za sjednanou dobu pojištění a to od jeho počátku. 
Nárok na vrácení poskytnuté slevy za sjednanou dobu pojištění má pojistitel i v případech, že pojištění zanikne z jiných 
důvodů před dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištění a změny vlastníka. 

5. Makléřská doložka 
Pojistník pověřil pojišťovacího makléře TOP SERVIS pojištění, s.r.o., IČ: 227 73 711 vedením (řízením) a zpracováním jeho 
pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím 
tohoto makléře, který je oprávněn přijímat a předávat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních stran 
partnerů. Kopie plné moci nebo smlouvy o spolupráci pojišťovacího makléře je přílohou č. 7 této pojistné smlouvy.  

6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení, pojišťovací makléř obdrží 1 
vyhotovení a pojistitel si ponechá 1 vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 13 stran a 10 příloh. 

7. Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a Přehled poplatků. Aktuální 
podoba Přehledu poplatků je k dispozici na webových stránkách pojistitele nebo na libovolné pobočce pojistitele. 

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

9. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to 
kdykoliv prokázat. 

10. Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od 
zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných 
nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn. 
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11. Odchylně od článku 15 VPPM 1/16 a VPPOD 1/16 se ujednává, že zpracování osobních údajů se řídí dokumentem 
Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a následujícím oddílem: 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás 
uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou ustanovení 2., které se na Vás uplatní i pokud jste právnickou 
osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě zpracování na 
základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování 
osobních údajů v neživotním pojištění, který tvoří přílohu č. 3 této pojistné smlouvy a je také trvale dostupný na 
webové stránce www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“. 

1.  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU 

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a 
údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel: 

− pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a 

ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování 
nezbytné pro plnění smlouvy, a 

− pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, 

statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 

podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě 
oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může 
být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění. 

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti  

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění 
pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci 
pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. 

Zpracování pro účely přímého marketingu 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také 
zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých 

služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo 
telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele. 
Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel 

oslovoval s jakýmikoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: ☐. 

2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY 

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další 
osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů. 

3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA 

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že 
její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účely kalkulace, návrhu 

a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a 

soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních 

jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna 
způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění. 

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že 
identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze 
zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. 

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se 
zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování 
osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných 
údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a 
právy, která Vám v této souvislosti náleží. 
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12. Přílohy pojistné smlouvy: 

1. Kopie listiny dokládající předmět podnikání nebo činnosti pojištěného 

2. VPP, DPP a ZPP dle textu pojistné smlouvy 

3. Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění 

4. Seznam budov a staveb včetně míst pojištění 

5. Seznam stanic včetně míst pojištění 

6. Seznam míst pojištění pro soubory věcí movitých 

7. Plná moc makléře 

8. Doložka 008 - POJIŠTĚNÍ ATMOSFÉRICKÝCH SRÁŽEK 

9. Doložka 002 - POŠKOZENÍ FASÁDY BUDOV PTACTVEM, HLODAVCI NEBO HMYZEM 

10. Doložka 005 - POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA ÚHRADU VODNÉHO A STOČNÉHO 

V Mostě dne 28. 05. 2018    
   Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
   Jaroslav Pilous 

vedoucí referátu podnikatelských rizik 
Pavel Benda 

disponent specialista - upisovatel 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

V Praze dne 28. 05. 2018    
   MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19 

Pavel Žďárský 
starosta 

 


