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pojistná smlouva
Č. 8603452361
pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna,a.s.,Viennalnsurance Group
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 ClO Praha 8, Česká republika
IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen 'pojistitel")

Městská čá.t Praha 4 Újezd
Zastoupená:
Drahorád Václav, starosta
IČO: 00241784
se sídlem l bvdlištěm: Kateřinské náměstí 465, č. or. 1, 149 00 Praha 4 Újezd, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.
tel.: 272 690 692

(dále jen "pojistník")
uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v datném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"),
která spoĹu s poÍistnými podmínkami pojistitele uvedenými v Článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy
tvoří nedílný celek.
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ČLÁNEK 1.
1Ívodní ustanovení
1. pojistník je zároveň pojištěným.

2. Předmět Činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících dokumentech:
rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb ze dne 1.1.1981
výpis z Registru ekonomických subjektů ze dne 1.1.1981

3. Pro poiištění sjednané touto smlouvou pĹatĹ občanskY zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v
platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:
P-10Q/14 - Všeobecné pojistné podmínkv pro poitštění majetku a odpovědnosti
zsu - 500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojíštění odpovědnosti za újmu
ODP-B-1/15 - Smluvní ujednání pro připojištění odpov. čLenů orgánů za jinou než čistou finanční újmu
a dále:
P-150/14 - Zvláštní poiistné podmínky pro živelní poiištění
P-2OQ/14 - Zvláštní pojistné podmínkV pro pojištění pro případ odcizení
P-205/14 - Dodatkové poiistné podmínkv upravující způsoby zabezpečení
P-25CÝ14 - ZvLáštní Doiistné podmínkv pro pojištění skel
P-300/14 - Zvláštní pojístné podmínkV pro pojištění strojů
P-320/14 - ZvláŠtní pojistné podmínkv pro pojištění etektronických zařízení
P-60Q/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu
4. Doba trvání poÍištění
Počátek pojištění 1.8.2019

Poiíštění se sĹednává na dobu iednoho poiístného roku. Poiištění se prodlužljje o další pojistnY rok, pokud
některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před upĹVnutĹm
Wíslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištěr1í nemá zájem. V případě nedodržení lhůtv pro
doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke Konc. následujícího pojistného roku, pro
kterY le tato lhůta dodržena.
pojištění však zanikne nejpozději k 31.7.2029 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.
Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvv zaniká v pĹném rozsahu pojtštění podle ijoiistné
smĹouvy č. 8603119704. Přibadné nespotřebované pojistntš bude převedeno na tuto pojistnou smlouvu a
bude zaslána informace o způsobu vypořádání pojistného.

ČLÁNEK 2.
pojištýní majetku na místě pojištění
Pravidla pro stanovení výše pojistného dnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se
ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této poiistné smĹouvy. Na stanovení výše pojistného plnění
tedv může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení
pojištěných věcí.

Místo pojištění č. l: Na Voitěšce 188, 149 DO Praha 4 , Újezd
Specifikace místa pojištěnú dle přílohy Č.1
1. ŽIVELNÍ POIIŠTĚNÍ
1.1 Sjednává se základní živelní poiištění proti pojistným nebezpeČím' POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO
PÁD a KOUŘ pro týtQ pojištěné věci:

NEMOVITÉ OBJEKTY
1.1.1 Soubor budov vLastních.
Popis: dle přílohy Č.1
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Poiišťuje se na novou cenu.
Pojistná částka: 118 370 680 KČ.

1.1.2 Soubor ostatních staveb vlastních.
Popis: dle přílohy Č.1
Pojišťuie se na novou cenu.
pojistná částka: 1650 125 KČ.
MOVITÉ PŘEDMĚTY
1.1.3 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení
Popis: dle přílohy Č.1
Poiišťuie se na novou cenu.
Pojistná částka: 5 872 806 KČ.
SpoLuúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě
pojištění č. 1 činí 5 (XX) KČ.
1.2 Siednává se dodňkové živelní pQiištění P'Qti pQij,stnéml' nebe%pečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro:
1.2.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěnv v základním živelním pojištění.
Limit pojistného Mnění (v rámci jjojistné částkv): 10 000 (XX) Kč
1.2.2 Movité předměty, které jsou poiištěny v základním živelním pojištěnĹ
Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 3 (XX) (XX) KČ
Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím Činí 1000 KČ.
1-3 Sjednáyá se doplňkové živelní pojištěn'í proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SE$(JV,
ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro:
1.3.1 Nemovité obiektV, které jsou poÍištěnv v základním živelním pojištěnĹ
Limit pojistného plnění (v rámci pojistné Částky): 30 000 O® KČ
1.3.2 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištěnL
Limit pojistného pLnění (v rámci pojistné částky): 3 (XX) (XX) KČ
SpoĹuúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo
námrazy Činí 3 000 KČ.
Poiištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na
pojištěných budovách.

škody

vzniklé

na

2, PQIIŠTĚNÍ PRQ PŘÍPAD ODCIZENÍ
2.1 Poiištění pro případ odcizení KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro tyto
pojištěné věci:
NEMOVITÉ OBJEKTY

2.1.1 Soubor budov vlastních.
Popis : dle přílohv Č.1
Poiišťuie se na novou cenu.
Poiíštění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 1 500 000 KČ
2.1.2 Soubor ostatních staveb vlastních.
Popis: dle přílohv Č.1
pojišťuje se na novou cenu.
PoTištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 500 (XX) KČ
MOVTTÉ PŘEDMĚTY
2.1.3 Soubor vLastních movitých zařízení a vybavenL
Popis : dle přílohy Č.1
Pojišťuje se na novou cenu.
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Limít pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 2 (XX) 000 KČ
Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 1000 KČ
3. POIIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU
3,1 Sjednává se pro tyto pojištěné věci:

í

3.1.1 Nemovité objektý, které jsou pojištěny pro případ odciZení.
PoTištění se siednává na první riziko.
Limit pojistného pLnění: 1200 (XX) KČ
3.1.2 Movité předměty, které isou pojištěny pro případ odcizení.
Poj'ištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: W) 000 KČ

Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 1 Činí 1000 KČ
Poškození budovy malbami, nástřiky a polepením
Za Škody způsobené úmvslným poškozením vnějšího obvodového dáště budovy pojištěné proti vandalismu
malbami, nástřikV nebo po[epením poskytne pojistitet pojistné Mnění pouze z iedné pojistné události nastalé v
iednom místě pojíštění v průběhu iednoho pojistného roku, a to do výše maximálně 20 000 KČ v rámci limitu
pojistného pLnění sjednaného pro pojištění budovy proti vandalismu.
V případě pojistné události nastalé dle předchozího odstavce odečte pojistitel z pojistného pLnění spoLuúčast ve
výši 1000 kč.
4. POJIŠTĚNÍ SKEL
4.1 Siednává se pojištění souboru skeL
Popis: Soubor skel pevně spoiených s budovou nebo stavbou nebo skel zasazených v rámu, kterY je stavební
součástí budovv nebo stavbv, světelných reklam a nápisů (včetně těch zhotovených z pLexiskla a jiných
umělých hmot) a skla pultů a vitrín.
Pojištění se siednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 300 000 KČ

SpoLuúčast na místě pojištění č 1 Činí 1000 KČ

Bude-li pojištěné sklo rozbito v přímé souvislosti s odcizením věcí pojištěné pro případ odcizení, neuplatní
pojistiteĹ spoluúčast sjednanou k pojištění skla.
5. pq]ištění SHolů
5.1 Sjednává se pojištění stroje.
Pojišťuje se na novou cenu.

1. Popis: štěpkovač SG SEE, SPZ 5A]5187
VÝrobní číslo: VKH101075HNO00125
Rok výroby: 2017
Jde o stroj vLastní.
Vyžadována prohlídka stroje: NE
Pojistná částka: 550 000 KČ
Spoluúčast: 1000 KČ
2. Popis: Husqvarna P254 EFI
Výrobní číslo: dodají Inventární číslo: sekačka s žací lištou
Rok výroby: 2019
Jde o stroj vLastní.
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Vyžadována prohlídka stroje: NE
Pojistná částka: 349 632 KČ
Spoluúčast: 10% min.1 (XX) KČ

Dojde-li v rámci pojištěn'í strojů k pojistné události:
a) na stroji, kterY bvl pojištěn jako jednotlivá věc, a stáří tohoto stroje v době vzniku pojistné události přesáhlo
10 let, podílí se oprávněná osoba na pojistném dnění z pojištění tohoto stroje kromě sjednané spoluúčasti i
Částkou ve výši 50 % z celkového výše pojistného plnění,
'
b) spočívající v poškození mobilního stroje, jehož stáří v době vzniku ijoiistné události přesáhlo 5 Let, odečte
pojistiteĽ při stanovení vYše pLnění kromě spoLuúčasti i částku z nákladu na opravu, která odpovídá
opotřebení poškozených části, a to v rozsahu 10 % za každý i započatý rok, o který stáří stroje v době vzniku
škody přesáhlo 5 let, celkově však maximálně 50 % z celkové výše pojistného plnění.
Plnění pojistitele stanovené podle písm. b) tohoto smluvního ujednání však nepřevýší částku stanovenou podle
písm. a).
upozornění pojistitele na technickou prohlídku mobilního stroje.
u pojišťovaného mobilního stroje, u kterého je uvedeno v kolonce Povinná prohlídka stroje ano, bude provedena
po uzavření pojištění kontrola technického stavu pojištěného stroje.
6. POJIŠTĚNÍ ELEKTRQNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
6.1 Sjednává se pojištění elektronických zařízenL
Pojišťuje se na novou cenu.
1. Popis: IT vvbavení, server, PC, multimediální vybavení - interaktivní tabule
Ide o soubor zařízení vlastních.
Pojistná částka: 600 (XX) KČ.
Spoluúčast: 1000 KČ.
Dojde-li v rámci pojištění elektronických zařízení k jjojistné události na zařízení, které bvlo poiištěno jako
jednotlivá věc, a stáří tohoto zařízení v době vzniku poiistné události přesáhlo 5 let, podílí se oprávněná osoba
na pojistném dnění z pojištění tohoto zařízení kromě sjednané spoluúčasti i částkou ve výši 50 % z celkového
výše pojistného plnění
Místo poÍištění č. 2: podle podnikatelské činnosti v přímé souvislosti s realizací zakázek na území ČR.
Specifikace místa pojištění Ujednává se, že místem pojištění pro elektrokola pojištěná touto pojistnou
smlouvou je území ČR
1. ŽIVELNÍ PO1IŠTĚNÍ
1.1 S]ednává se základní živelní pojištgní proti pojistným nebezpeČím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO
pád a kouř pro tYto pQjigěné věci:
MOVTTÉ PŘEDMĚTY
1.1.1 Soubor vlastních rnovitých zařízení a vybavenĹ
Popis: dvě elektrokola KTM Mačina Race 294 2019 19, 294 2019 21
Pojišťuie se na novou cenu.
Poiištění se sjednává na prvnĹ riziko.
Limit pojistného" plnění 144 (XX) KČ.
Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě
pojištění č. 2 činí 5 000 KČ.
1.2 Sjednává se doplňkQyé Žtvelní Rojištění protj RQjistnémlj nebezpečí POVODEŇ NEBO ZÁPLAVA pro:
1.2.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění
Pojištění se sjednává na první riziko.
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Limit pojistného plnění: 144 (XX) KČ

(

CetkoW Limit Mnění z pojístných událostí vznikLYch Nsobením povodně nebo záplavy na nemovitých objektech
a movitých předmětech v místě pojištění: 144 (XX) Kč
Spoluúčast pro případ škod způsobených povodní nebo záplavou Činí 5%, min. 25 000 KČ
1.3 Siednává se dodňkové živelní pQjištění RrQt\ 0QiiStnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ přQ'
1.3.1 Movité předmětV, které jsou pojištěny v základním živelním pojištěnL
Poiištění se siednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 144 000 KČ
Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí 5 (XX) KČ.
1.4 Siednává se dodňkové živelni pQj\štgní p'Qtj pQjistným nehe'pečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV,
ZEMĚTŘE$ENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro:
1.4.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.
Poiištění se siednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 144 000 KČ
Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo
námrazy činí 5 000 KČ.
Poiištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na
pojištěných budovách.

škody

vzniklé

na

2. pojIšTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ
2.1 Pojištění pro úípad odcizení KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro tyto
pojištěné věci:
MOVITÉ PŘEDMĚTY

2.1.1 Soubor vlastních rnovitých zařízení a vybavenĹ
PoUts : dvě elektrokola KTM Mačina Race 294 2019 19, 294 2019 21
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 144 O® KČ
Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 2 Činí 3 000 KČ
3. PO]IŠTĚNÍ PRO PŘÍPAP VANQALI$MU
3.1 Sjednává se přQ tý'tQ pQjištěné věci:
3.1.1 Movité předmětv, které jsou pojištěny pro případ odcizení.
Poiištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 80 (XX) KČ
Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 2 Činí 3 000 KČ
.

ČLÁNEK 3.
Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA Ú]MU
1.1 Základní pojištění
Poiíštění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a
předánĹ

vadou

práce

po

Poiištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činností pojištěného
vymezeného v čt. 1. odst. 2.
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Limit pojistného jjtnění: 3 (XX) (XX) KČ
Spoluúčast: 2 500 KČ

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje ijoňštění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či
podskupin (dále jen ,,obory') - jako např. oboľy Činnosti Živnosti volné, vztahuje se ijoiištění pouze na ty obory,
které isou vYslovně uvedenv v dokladu vvmezuiícím předmět Činnosti pojištěného tvořícím Mohu této pojistné
smĹouvy (naijř. výpis z živnostenského a jiného veřejného reistříku). Není-li takov'ý doklad k pojistné smlouvě
připojen, vztahuje se pojištění na tV obory, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné
veřejné evidencí ke dní sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.
Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- obec, město
Předpokladem dnění pojistitele je současné splnění následuiících podmínek:
a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v CL
1. odst. 2,
b) pojištěný le v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně
závazných právních předpisů,
c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění výtoučena touto
pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvLáštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.
Připoiištění odpovědnosti za úimu způsobenou v důsledku zásahu veřejné správy
Toto pojištění se odchylně od CL 8 odst. l) pÍsm. b) VPP P-100/14 vztahuje rovněž na povinnost obce nahradit
újrnu vzniklou v důsledku zásahu veřejné správy:
a) v rozsahu vyplývaiícím z G 24 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní poĹicii,
b) v souvislostí se zásahem sboru dobrovolných hasičů obce, pokud je náhradu újmy na základě obecně
závazných právních předpisů povinna poskytnout obec, nikoli jiný subjekt.
Sublimít: 1000 (XX) KČ.
Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z tohoto připojištění během jednoho pojistného roku poskytne
pojistiteĽ pojistné pLnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného subtimitu.
připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Toto pojištění se odchdně od ČI. 8 odst. l) pÍsm. b) VPP P-100/14 vztahuje rovněž na povinnost obce nahradit
újmu, pokud tato povinnost vvpLývá ze zákona o odpovědnosti za Škodu způsobenou pÍ'i výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Toto pojištění se v rozsahu uvedeném v předchozí větě
vztahuje í na povinnost nahradit úimu z%sobenou vadou vvkonané práce, která se projevĹ po ieiím předání.
Z pojištění odpovědnosti v rozsahu uvedeném v předchozí větě má pojištěný právo, aby za něj pojistíteĹ odchylně
od CL l odst. 2) a 3) ZPP P-600/14 uhradil v případě vzniku jjojistné události rovněž Škodu, která nemá povahu
škodv na věci nebo na zvířeti ani nevyplývá z Újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škodv na věci nebo zvířeti.
Poiistitel le povinen poskytnout pojistné plnění z tohoto připojištění pouze za předpokladu, že jsou současně
splněny následujíd podmínky:
a) skutečnost, která bda příČinou vzniku Újrny, nastala po dni počátku tohoto připoiištění,
b) nárok na náhradu úimv byl proti pojištěnému poprvé tjíserňně uďatněn v době trvání tohoto připojištění,
c) pojištěný upĹatnŮ nárok na pLnění proti pojístiteli do 60 dní po zániku tohoto připoÍištění.
Poiistitel poskytne jjojtstné dnění z tohoto připojištění také z poiistných událostí vzMklÝch v důsledku pŔčiný,
která nastala v době trvání tohoto připojištění sjednaného u poiístitele uvedeného v této fjojistné smlouvě
pojistnou smlouvou (případně více na sebe navazujícími pojistnýrni smlouvami), bezprostředně
předcházejíd(mi) této poiistné smlouvě (podmínkou le nepřetržité trvání připojištění).
z pojistných událostí z tohoto připojíštění vzniklých v důsledku právních skutečností, které nastaĹy přede dnem
počátku miištění dle této pojistné smlouvv však pojístítel neposkvtne pojistné Mnění v rozsahu větším, než jaký
odpovídá rozsahu připojištění sjednanému pojistnou smlouvou platnou a účinnou v době vzniku příčiny újmy.
SubLimit: 500 000 KČ.
Na úhradu všech poiístných událostí nas'talých z tohoto připojištění během jednoho pojistného roku poskytne
pojistitel pojistné pLnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublimítu.
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1.2 připojištění
Sjednává se:

¶Ú

připojištění "Z", které se vztahuje na povinnost nahradit úimu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný
převzal za účelem provedení objednané činnosti (dále jen "převzatá VěC"), nebo na movité věci nebo zvířeti, které
pojištěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívaná věc;')·
Poiištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:
a) užívaných motorových vozidlech,
b) převzatém zvířeti
c) převzatých motorových vozidlech, pokud le pojištěný nepřevzaĹ proto, aby na nich provedl objednanou
činnost (např. opravu), ale proto, aby pro osobu, od které je převzaĽ provedl objednanou Činnost (spLnil
závazek) s jejich pomocí, jako prostředku k provedení objednané Činnosti.
pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podte ieiich charakteru a hodnotý tak, aby toto
zabezpečení minimálně odpovídato předepsanému způsobu zabezpečení vvpIývaiícímu z pojistných podmínek
upravujících způsoby zabezpečení. Je-li požacjovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranici
poiistného dnění, pojištěný porušiĹ povinnost vyplývající z předchozí VětV a porušení této povinnosti mělo
podstatný vLiv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu ieiích následků, neposkytne
pojistitel z takové poÍístné události dnění v rozsahu větším, než iaký podle Dodatkových pojistných podmínek
upravujících způsoby zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věd v době vzniku pojistné
události.
Připojištění se vztahuje také na povinnost nahradit úimu na motorovém vozidle, které pojištěný převzal za tím
účelem, aby na něm provedl objednanou činnost (např. opravu).
PMoiištění se vztahuje také na povinnost nahradit újrnu na motorovém vozidle, které pojištěný převzal, aby na
něm provedl objednanou Činnost, pokud újrna na takovém vozidle bvla zMjsobena:
a) v souvislostí s provozem motorových vozidel (odchvlně od ČI. 2 odst. l) písm. b) ZPP P-600/14);
b) v době, kdv pojištěný takové vozidlo ojjrávněně přepravuje za tím účelem, ätjý na něm mohl provést
objednanou činnost, na kterou se vztahuje pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou a která sama
nespočívá v přepravě vozidla (např. přeprava vozidla z místa bvdliště objednate[e či z místa dopravní
nehodv do provozovny pojištěného za účelem provedení opravy vozidla). Poiistitel není povinen poskytnout
jjojistné plnění ze škodných událostí vzníklých v souvislosti s přepravou převzatého poškozeného vozidla,
pokud poÍištěný před převzetím vozidla neprovedl takové zdokumentování rozsahu ljoškození vozidla (např.
fotografíckým či filmovým záznamem), na jehož základě bude možné v případě Škodné události určit
rozsah, v němž bylo vozidlo poškozeno před jeho převzetím pojištěným.
Z rozšíření připoiištění v rozsahu uvedeném v písm. a) a b) poskVtne pojistite[ plnění do výše sublimítu
sjednaného pro připojištění "Z', maximálně však do 1000 (XX) KČ z iedné pojistné události a současně v souhrnu
ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci sublimitu sjednaného pro
úipojištění "Z'.
Pokud ke škodě došlo při dopravní nehodě, je podmínkou vzniku práva na dnění z pojištění spLnění povinností ve
vztahu k oznámení dopravní nehodv, případně sepsání záznamu o dopravní nehodě vyplývajících z obecně
závazných právních předpisů. V případě, že z právních předpisů nevvplývá povinnost oznámit dopravnť nehodu
poĹicíi nebo sepsat spoĹečnÝ záznam o dopravní nehodě, le pojištěný povinen zabezpečit dostatečné důkazy o
okolnostech, místu vzniku a rozsahu Škody (např. fotografickým čí filmovým záznamem).

Sublimit: 500 (XX) KČ
Spoluúčast: 2 500 KČ
připojištění "G", které se vztahuje na:
a) náhradu nákladů na hrazené sbžby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
b) regresnĹ náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského
pojištění,
pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec
pojištěného.
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Ťyto náhradV se pro účelV pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřeně podmínky
fjojištění odpovědnosti za újmu.
Sublimit: 3 (JOO (JOO KČ
Spoluúčast: 5 (XX) KČ
PřipoĹištění "B", které se vztahuje na odpovědnost členů orgánů za jinou než čistou finanční úimu
v rozsahu smluvního uiednání pro připojištění odpovědnosti členů' orgánů za jinou než Čistou finanční újmu
ODP-B-1/15, které je přílohou této pojistné smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
Počet členů orgánů: 11
(Součet všech členů statutárních a dozorčích orgánů a prokuristů l všech členů zastupitelstva.)

Limit pojistného plnění: 1 000 000 KČ
Spoluúčast: 10%
z pojistných událostí vyplývajídch ze zrNsobení škodv na motorovém vozidle poskytne pojist'iteĹ pojistné
dnění maximálně do výše 150 000 Kč z jedné pojistné události a současně v souhrnu maximálně do \/ýšě 300
000 kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku, a to v rámci limitu pojistného
plnění pro toto připojištění.
Pojistník je povinen oznámit pojistiteli zvýšení počtu čLenů orgánů o více než 2.
1.3 územní platnost
Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky
1.4 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za újmu
Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s Činností: obec, město
ČLÁNEK 4.
Zvláštní údaje a ujednání
Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo v tjřímé souvislosti s povodní do 10 dnů po sjednání
pojištění, není pojistitel z této Škodné události povinen poskytnout pojistné pLnění
Ujednává se, Že celkové pojistné dnění pojistiteĽe ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou
smlouvou pro případ veškerých škod vzniklých působením povodně nebo záplavV vznik[ých z příčin nastalých v
průběhu jednoho pojistného roku je v souhrnu omezeno maximálním ročním Limitem pojistného plnění ve výši:
144 000 Kč.
Nastane-li Škodná událost následkem vichřice nebo v přímé souvislostí s vichřicí do 10 dnů po sjednání
pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.
Pro mobilní stroje a mobilní elektronická zařízení (přenosná nebo pevně instalovaná ve vozidle) je místem
pojištění území České republiky, není-li touto pojistnou smlouvou sjednána širší územní platnost.
VÝluka uvedená v CL 3 odst. 3) ZPP P-150/14 se neupĽatnĹ v případě škod způsobených na tjoiištěném mobilním
stroji během jeho přepravv po vLastní ose. Tato výluka však zůstává zachována ve vztahu ke škodám uvedeným v
předchozť větě způsobených:
a) nárazem ve smysĹu ČI. 2 odst. l) pÍsm. b) ZPP P-150/14 nebo
b) požárem a jeho průvodními jevy nebo výbuchem ve smysĹu ČI. 2 odst. l) písm. a) bod i) a ii) ZPP P-150/14,
pokud k nim došlo v důsledku nárazu nebo líné dopravní nehody (např. srážky mobilního stroje s jinou
hmotnou věcí zvířetem nebo Člověkem, převrácení mobilního stroje)
V případě krádeže pojištěných předmětů urnístěných ve výloze poskytne pojistitel pojistné plnění za
předpokladu, že překonání překážky spočívalo v rozbití skla výlohy, překonání ieiího uzamčení nebo
konstrukčního upevnění skla výloh'v. Konstrukčním upevněním se rozumí obtížně rozebíratelné nebo
nerozebíratelné ijevné spojení pojištěné věcí se stavbou. Za nerozebíratelné le považováno takové spojení, kdy
poiištěnou věc nelze odcizit bez ieho destrukčního narušení. Za obtížně rozebíratelné je považováno pouze
takové spojení, k jehož rozebrání je nutno použít minimálně ručního nářadí.
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V případě krádeže z vÝlohv nebo z vitríny či puĹtu, které isou umístěny uvnitř provozovny ljojištěného, kde
překonání překážky spočívalo v rozbití jejich skla nebo v překonání jejich zámku, poskytne pojistitel pojistné
Mnění do výše:
· 5 % z horní hranice pojistného Qnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skuoinv věcí, do které náležely
odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 20 (XX) Kč, jde-li o cenné předměty, věci umělecké,
historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku,
10 % z horní hranice poiistného plnění sjednané v místě poiištění pro pojištění skuplnv věci, do které náležely
odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však SO (XX) Kč, jde-li o ostatní pojištěné věci (jiné než
výše uvedené).
Pokud le věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí bYt uložena a
zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných
předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.
Pokladní systémv EET - majetkové pojištění
Uiednává se, že ljojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se vztahuje také na pokLadní systémy elektronické
evidence tržeb (EET), vC. základního software, a to v rozsahu uvedeném v této pojistné smlouvě.
Nákladv na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb (EET)
V případě pojistné události na pojištěném pokladním systému EET poskytne pojistitet také náhradu účelně
vvnaložených nákladů na právní obranu pojištěného proti sankci uložené za správní delikt spočívající v porušení
povinnosti uLožené zákonem o evidenci tržeb v důsledku výše uvedené pojístné události.
Z poiištění bude poskvtnuta náhrada účetně vvnaložených nákladů na obranu pojištěného ve správním řízení í
řízení před soudem v rámci správního soudnictví, včetně nákladů právního zastoupenĹ Nákladv právního
zastoupenĹ, které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými právními
předpisv, uhradí pojistitel pouze v případě, že se k tomu předem písemně zavázal.
Pojistitel nehradí nákladV uvedené v tomto ujednání, jestliže byl pojištěný v souvislosti se Škodnou událostí
uznán vinnÝm úmyslným trestným činem; pokud již tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení
vyplacené částkv.
Na úhradu nákladů na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb poskytne pojistitel pojistné dnění
maximálně do vYše Limitu pojistného plnění 50000 KČ v souhrnu ze všech pojistných událostí nastalých v
průběhu jednoho pojistného roku.
V případě vzniku nároku na náhradu nákladů na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb v
souvislosti s více pojistnýrrii událostmi z více pojištění sjednaných u pojistitele uvedeného v této pojistné
smlouvě, které vzniklV z totožné příčinv, poskytne pojistitel na náhradu takových nákladů v souhrnu ze všech
takových pojistných událostí pojistné pLnění maximálně do výše 50 000 KČ.
ljiednává se individuální zpŮsob zabezpečení pro elektrokola pojištěná touto pojistnou smlouvou, a to ve znění:
· elektrokolo bude prokazatelně uzamčeno k předmětlj pevně spojenému se zemí za pomocí řetězového cyklo
zámku v bezpečnostní třídě 4. dle ČSN EN 1627.
Na úhradu jedné poÍistné události nastalé odcizením pojištěného elektrokola poskVtne pojistitel pojistné pLnění
max. do limitu 80 (XX) KČ, a to v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro odcizení pojištěnýchelektrokol
(sublimit). Dále platí spoLečná ustanovení uvedená v DPP P-205/14.
Poiištění se vztahuje na mechanické poškození kontaktního zatepĹenĹ obvodového pôště poiištěné budovy
zMjsobené iakYmkoliv zvířetem nebo hmyzem. Poiistitel poskytne dnění z jedné a všech pojistných událostí
nastalých v průběhu pojistného roku, a to do vÝše maximálně 50 000 KČ v rámci Limitu pojistného plnění pro
pojistnou událost vzniklou v důsledku vandalismu.
Poiištění se dále vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěných věcí v důsledku atmosférických srážek, tzn.
působením srážkové vody, která prosákla nebo vnikla do pojištěného prostoru.
Poiištění se nevztahuje na škody zNsobené v důsledku vniknutí srážkové vodv do poiištěného prostoru
nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo jinýrrti otvory nebo v důsledku zanedbané údržbv
poiištěné nemovitosti. poiištěný je povinen po pojistné událostí neprodleně učinit opatření, aby ke stejné škodě
nemohlo dojít při dalším působení srážek.
Poiistitel poskvtne pLnění pro jednu a všechnv poiistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, a to
do limitu maximálně 300 (XX) KČ v rámci horní hranice plnění sjednané pro pojistné nebezpeČí vichřice nebo
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krupobití, sesuv, zemětřesení a tíha sněhu nebo námrazy.

b'
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ČLÁNEK 5.
~0 pojismén

1. pojistné:
Živelní pojištění

41 314 Kč
25 678 Kč
23 006 Kč
13 650 Kč
20 303 Kč
5 112 Kč
11 670 Kč
31 885 Kč
172 618 Kč
-5 %
-15 %
-20%
138 096 Kč
138 096 Kč

2. pojistné za pojistné období je splatné vždy:
k01.08.
každého roku na účet pojistitele.
Peněžní ústav: česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2226222
Kód banky 0800
Konstantní symbol 3558
Variabilní symbol: 8603452361

SPD*1.0*ACC:CZ5708000000000002226222*AM:138094.00*CC:CZK*MSG:Platba pojistneho*X-KS:3558*X-VS:8603452361

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na pLatbu prvního pojistného:

ČLÁNEK 6.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:
Kooperativa pojišťovna, as., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZAKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
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ČLÁNEK 7.
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů
v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu
napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty
pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo
jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v ČI. l odst. 3) 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.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace
uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejích rozporu s
jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným,
využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy
pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště Či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v
době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou
k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku
"ZvLáštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále ,jen "smLouva") podléhá povinnosti
uveřejnění v registru smluv (dále jen "registr') ve smyslu zákona č. 340Ĺ2015 Sb., zavazuje se pojistník k
jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve Lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje
pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s Čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný
od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění
formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní
straně), do poĹe "Datová schránka" uvést: n6tetn3 a do pole 'Číslo smlouvy' uvést: 8603452361. Pojistník se
dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelněni neuveřejnitelných informací (např.
osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím
zveřejněním v registru se úČinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období
od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených
dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.
ČLÁNEK 8.
ZpracQvání osobních údajů
1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se
na Vás uplatní, pokud jste fýzickou 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 je trvale
dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci 'O pojišťovně Kooperativa".
2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu
Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika
při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb, a to pro účely:
a) zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení
Vašich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování,
spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).
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Tento souhlas je dobrovolný, pĹatĹ po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas
neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude
možné pLně přizpůsobit Vašim potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním
údajům.

pojistník:

[ ] SOUHLASÍM

IXl NESOUHLASÍM

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu
3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele
Pojistník bere ria vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do
pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:
a) 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
b) 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 ria 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.
3.2. 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.
3.3. 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: lXl
4. 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.
5. 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 sankcL
6. 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.

ČLÁNEK 9.
ZávěreČná ustanovení
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1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě
stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky
pojistníkovi. Odpověď' s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě,
že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné pLnění či sLužbu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové
plnění nebo služba porušovaly mezinárodní sankce, obchodní nébo ekonomické sankce či finanční embarga
vyhlášené za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských
práv a boje proti terorismu, jimiž je pojistitel povinen se řídit. Těmito použitelnými sankcemi jsou zejména
sankce Organizace spojených národů, Evropské unie, Spojených států amerických, České republiky a jakékoliv
jiné sankce závazné pro pojistitele.

3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2
stejnopisy.
4. Tato smlouva obsahuje přílohy: C.1- seznam majetku obce.
ČLÁNEK 10.
UPOZORNĚNÍ PQ]ISTŤTELE ple § 2789 ZÁKONA Č. 89/2QĹ2 $b., OBČANSKÉHO ZÁKQNÍKU

Ve smyslu § 2789 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je konstatováno, že při uzavírání této pojistné
smlouvy nebyly shledány Žádné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním. V případě, že ke
zjištění nesrovnalostí mezi požadavky klienta a uzavřenou pojistnou smlouvou dojde při zpracování pojistné
smlouvý, pojistíteL upozorní pojistníka (klienta) na tyto nesrovnalostí samostatným dopisem.
Pojistná smlouva uzavřena dne: 31.7.2019
Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): Michaela Dlouhá, zastoupený/á Michaela Dlouhá
Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné mocí
Získatelské číslo: 400329
IČO: 48556718
Osobní číslo spolupracovníka získatele: Dlouhá
Telefonní číslo:
,
Emaiľ

Podpis zástupce pojistitele (získatele)

Podpis pojistn' E
::-
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Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

ZSU-500/17

Tato zvLáštní smluvní ujednání (dále jen "zsu") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSlj v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost
příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto zsu v rozporu, platí
ustanovení pojistné smlouvy i zsu zároveň.
V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v
rozporu s ustanovením těchto zsu, má přednost příslušné Ustanovení zsu. Nejsou-ti ustanovení pojistných
podmínek a zsu v rozporu, pLatí ustanovení pojistných podmínek a zsu zároveň.
Článek1
Dalšívýluky z pojištění
Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění
nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:
a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
C) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových
drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu,
surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
ť) pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v
oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
g) Činností kaskadérů,
h) porušováním integrity lidské kůže; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na
životě nebo zdraví v důsledku porušení integrity Lidské kůže,
i) ochranou majetku a osob a sLužbami soukromých detektivů,
j) činností agentury práce,
k) směnárenskou Činností,
L) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
m) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním
a
znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.
Článek 2
Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání
Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit
újmu způsobenou v souvislosti s:
a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací,
vyměřovací nebo zaměřovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí Činnosti,
b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrola revizí elektrických, pLynových,
hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sLoužících k vytápění nebo chlazení a určených
technických zařízení v provozu,
C) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací
e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu
způsobenou v souvislosti s jakoukoli nefúnkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k
ochraně majetku a osob,
ť) obchodem s léčivy, s výjimkou obchodu s voLně prodejnými Léčivými přípravky mimo lékárny,
B) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
h) provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním
tělovýchovných služeb, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb,
i) prováděním geologických prací,
j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla a p o d .
(tato výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribucí
nebo prodejem předmětných médií),
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k) obchodem s erotickým zbožím.
Článek 3
pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů
l) pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislostí s vlastnictvím nebo
provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti
pracovního stroje (odchylně od ČI. 2 odst. l) písm. b) :'PP P-600/14).
2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění
odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z
povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědností za újmu způsobenou provozem
vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
i. byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
ii. jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla, nebo
iii. k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikací, na které bylo toto vozidlo provozováno v
rozporu s právními předpisy,
c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla,
d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do
Částky odpovídající sjednanému limitu pojistného pLnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho
rámci (sublimit),
b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému Limitu pojistného
plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500 000 kč ze
všech
pojistných
událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro
základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
Článek 4
Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu
l) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny
(odchylně od CL 2 odst. l) písm. S) ZPP P-600/14),
b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vO« výluka vyplývající z CL 2 odst. 1 písm. r)
ZPP P - 600/14 není dotčena,
C) pořádáním kultumích, prodejních a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných a sportovních
zaříZení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb,
d) stavbou, opravami a likvidaci lodí,
e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti
za újmu, maximálně však do výše 5 (XX) 000 kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho
pojistného roku v rámci Limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědností za újmu
(sublímit).
2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich
součástí a příslušenství,
b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
C) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích
·ařízení,
zaříZení
sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
d) poskytováním technických služeb,
e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti
za újmu, maximálně však do výše 5 (XX) 000 kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho
pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu
(subtimit).
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3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného
výrobku s jinou věd a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku p o s k y t n e
pojistitel po)istné pLnění (odchylně od ČI. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného Limitu
pojistného pLnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 (XX) 000 KČ ze
všech
pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojístného plnění
sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
,
Článek5
pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vLastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti
l) Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:
a) způsobenou v souvislosti s realitní Činností,
b) způsobenou v souvislosti s pronájmem nemovitosti nebo
c) výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti,
vztahuje se takové pojištění odchylně od ČI. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu
vyplývající z vLastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z
pojištění odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě (i jinou
pojistnou smlouvou) proti Živelním pojistným nebezpečím, a pozemků
k
takovým
nemovitostem
příslušejících.
2) Pojištění se nad rámec CL 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu
vyplývající z vLastnictví nebo drŽby těch nemovitostí (vC. pozemků k nim příslušejících), které:
a) slouží k výkonu činnosti, pro kterou je touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění, nebo
b) jsou v době vzniku Škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou
smlouvou majetkově pojištěny touto pojistnou smlouvou proti živelním pojistným nebezpeČím.
3) Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku Škodné události z
pojištění odpovědnosti za Ú)fT1U sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěná u pojistitele
uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, se odchylně od CL 2 odst. 4) písm.
b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenolj osobám
uvedeným v citovaných ustanoveních.
4) Odchylně od CL. 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za
Škodu, za kterou po)ištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu
způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování Činnosti, na kterou se vztahuje pojištění
odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku k takové budově příslušejícímu, a to
za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu
sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěna u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě
proti živelním pojistným nebezpečím. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojistitel ze všech
pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné pLnění v souhrnu maximálně do
výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci ("sublimit"), výše plnění ze
všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku však současně nesmí v souhrnu
přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy proti živelním
pojistným nebezpečím u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě.
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Smluvní ujednání pro připojištění odpovědnosti členů orgánů za jinou než čistou finanční újmu
(připojištění "B")
ODP-B-1/Ĺ5

Článek1
Úvodní ustanovení
l) Připojištění odpovědnosti členů orgánů za jinou než Čistou finanční újmu se sjednává jako připojištění k
pojištění odpovědnosti obchodní korporace, případně jiné právnické osoby, s výjimkou státu, pro kterou je
pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu (dále jen "pojištěná právnická osoba' ) .
Právnickou osobou ve smyslu předchozí věty se rozumí i obec nebo jiný územní samosprávný celek.
2) Jinou než čistou finanční újmou se rozumí újma uvedená v CL 1 odst. 2) až 5) ZPP P-600/14 (dále jen "ZPP").
3) Připojištění odpovědnosti členů orgánů za jinou než čistou finanční újmu se řídí pojistnou smlouvou, jejíž je
toto zvláŠtní ujednání nedílnou součástí, pojistnými podmínkami a zvláŠtními smluvními ujednáními
vztahujícími se k pojištění odpovědnosti pojištěné právnické osoby za újmu a příslušnými právními předpisy.

Článek 2
Okruh pojištěných
l) Pojištěnými jsou pro účely tohoto připojištění:
a) Členové statutárního orgánu, prokuristé nebo členové kontrolního orgánu pojištěné právnické osoby,
včetně statutárních ředitelů a Členů správní nebo dozorčí rady,
b) členové zastupitelstva obce nebo jiného územního samosprávného cetku, je-li pojištěnou právnickou
osobou územní samosprávný celek,
pokud nevykonávají svojí funkci v pracovněprávním, služebním nebo obdobném vztahu (dále jen "č l e n o v é
orgánu').
2) pojištěným je každá osoba, která v době trvání připojištění byla, je nebo bude čLenem orgánu. Připojištění se
vztahuje také na vŠechny nové členy orgánů, jejichž funkce vznikla v době trvání připojištěnL

Článek 3
Rozsah připojištění
l) Toto přípo)ištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného člena orgánu nahradit
jinou než Čistou finanční újmu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to za podmínky, že:
a) pojištěný způsobil újmu na movité věci, kterou oprávněně užívá v souvislosti s výkonem své funkce nebo
kterou v souvislosti s výkonem své funkce převzal za účelem splnění závazku, a to i v případě, Že se
nejedná o věc ve vLastnictví pojištěné právnické osoby,
b) pojištěný způsobil újmu na jiné věci ve vlastnictví pojištěné právnické osoby, než která je uvedena v písm.
a), nebo
c) v důsledku způsobení újmy na zdraví, životě nebo věci pojištěným poskytla pojištěná právnická osoba na
základě své povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů náhradu újmy osobě, která je k ní
v pracovněprávním, služebním nebo obdobném vztahu nebo vykonává funkci člena jejího orgánu a která
tuto újmu utrpěla při plnění úkolů v rámci takového vztahu (funkce) nebo v přímé souvislosti s jejich
plněním ("regres pracovněprávní újmy').
Připojištění podle tohoto písmene se vztahuje i na případy, kdy v souvislosti se způsobením újmy
uvedené v předchozí větě vznikla pojištěné právnické osobě povinnost poskytnout jinému subjektu
náhradu jím vyplacených prostředků vyplývající ze zvláštního právního předpisu (např- náhrada nákladů
na hrazené služby vynaložených zdravotní pojišťovnou, regresní náhrada orgánu nemocenského pojištění,
náhrada plnění z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání).
2) připojištění se vztahuje také na náhradu nákladů nutných k právní ochraně proti uplatněnému nároku na
náhradu jiné než čisté finanční újmy, pokud se na ní vztahuje toto připojištění, a to v rozsahu vyplývajícím z
čI. 7 ZPP.
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Článek 4
Výluky · připojištění
l) Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy, pojistných podmínek a zvláštních
ujednání vztahujících se k pojištění odpovědnosti pojištěné právnické osoby za újmu se na toto připojištění
vztahují také výluky uvedené v tomto článku.
2) Připojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:
a) po požití alkoholu nebo aplikaci omamných nebo psychotropních látek,
b) vyrobením vadného výrobku nebo vadně provedenou prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních
pracích,
C) zanedbáním stanovené obsluhy a údržby,
d) zničením, poškozením nebo ztrátou záznamů na zvukových, obrazových a datových nosičích,
e) v souvislosti s výkonem funkce čLena orgánu jiné právnické osoby, než je pojištěná právnická osoba,
D ztrátou věci (včetně ztráty užívané nebo převzaté věci), kterou se rozumí ztráta možnosti s nimi nakládat,
a to včetně ztráty této možnosti v důsledku jejích odcizení nebo jiného úmyslného protiprávního jednání
třetí osoby, pokud pojištěný odcizení nebo jiné úmyslné protiprávní jednání třetí osoby umožnil nebo k
němu přispěl zaviněným porušením své povinností,
B) schodkem na svěřených hodnotách.
3) Pojistitel neposkytne plnění za újmu, za kterou pojištěný odpovídá:
a) podle jiného než Českého práva,
b) právnické osobě, ve které má pojištěný, jeho manžel, registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v řadě
přímé nebo osoba, která žije s pojištěným ve spoLečné domácnosti, většinovou majetkovou účast (větší
než 50 %).
Článek 5
Podmínky pojištění odpovědnosti za újmu v souvislosti s provozem motorového vozidla
l) Odchylně od ČI. 2 odst. l) písm. b) ZPP se toto připojištění vztahuje také na odpovědnost za jinou než Čistou
finanční újmu způsobenou v souvislosti s provozem motorového vozidla použitého pojištěným v souvislosti
s výkonem jeho funkce.
2) Kromě povinností vyplývajících z pojistných podmínek je pojištěný v případě dopravní nehody povinen
dodržovat povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů upravujících pravidla silničního provozu. V
případě, že z právních předpisů nevyplývá povinnost oznámit dopravní nehodu policii nebo sepsat společný
záznam o dopravní nehodě, je pojištěný povinen zabezpečit dostatečné důkazy o okolnostech, místu vzniku a
rozsahu škody (např. fotografickým či filmovým záznamem).
3) Pojištění podle tohoto ČLánku se však nevztahuje na odpovědnost pojištěného za jinou než čistou finanční
újmu, pokud:
a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění
odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z
povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
b) jde o újmu, jejíž náhrada by byla předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
Ú byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla, nebo
iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v
rozporu s právními předpisy,
C) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně, nebo
d) újma byla způsobena při dopravní nehodě, kterou pojištěný v rozporu s právními předpisy neprodleně
neoznámil poLicii nebo u které účastnící nehody neprodleně nesepsali spoLečný záznam o dopravní
nehodě.
4) pojištění podle tohoto článku se dále nevztahuje na povinnost nahradit jinou než čistou finanční újmu
způsobenou na:
a) pneumatikách a discích kol tvořících součást motorového vozidla,
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věcech, které byly v době vzniku újmy naLoženy na nebo v silničním motorovém vozidle nebo jeho
přípojném vozidle, bez ohledu na místo vzniku újmy,
d věcech, které byly v době vzniku újmy naloženy na nebo v jiném než silničním motorovém vozidle nebo
jeho přípojném vozidle (např. vysokozdvižný vozík bez přidělené registrační značky), pokud ke škodě
došlo na veřejné pozemní komunikaci.
Pojištění se však vztahuje na povinnost nahradit ú)mu uvedenou pod písm. a) až C), pokud byla způsobena:
í) při dopravní nehodě s více účastníky, o které byl sepsán spQlečný záznam v souladu s obecně závazným
právním předpisem, nebo
ii) při jiné dopravní nehodě, která byla oznámena a následně šetřena poLicií, bez ohledu na skutečnost, zda
povinnost oznámit dopravní nehodu policii vyplývala v tomto případě z obecně závazného právního
předpisu.
Článek 6
územní platnost připojištění
Odchylně od čí. 6 odst. l) ZPP je předpokladem práva na plnění z tohoto připojištění současné splnění
následujících podmínek:
a) jiná než čistá finanční újma (resp. první z na sebe navazujících újem) vznikla v oblasti územní platnosti
pojištění sjednané pro pojištění odpovědnosti za újmu pojištěné právnické osoby,
b) příčina vzniku jiné než čisté finanční újmy nastala v oblastí územní platnosti pojištění sjednané pro
pojištění odpovědnosti za újmu pojištěné právnické osoby,
c) poµštěný člen orgánu odpovídá za jinou než čistou finanční újmu pojištěné právnické osobě podle
právního řádu české republiky.
Článek 7
Horní hranice pojistného plnění, spoluúčast
l) Horní hranice pojistného plnění se sjednává v souhrnu pro všechny pojištěné členy orgánů.
2) Pojistitel poskytne z jedné pojistné události a současně ze všech pojistných událostí nastalých z tohoto
připojištění během jednoho pojistného roku pojistné pLnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného
plnění sjednaného pro tento případ v pojistné smtouvě. Limit pojistného plnění pro toto připojištění není
sjednán jako sublimit v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti pojištěné
právnické osoby za újmu.
3)

pojištěný čLen orgánu se podílí na cetkovém pojistném plnění z každé pojistné události spoluúčastí
sjednanou pro tento účel v pojistné smlouvě.

4) z pojistných událostí vyplývajících ze způsobení škody na motorovém vozidle poskytne pojistitel pojistné
pLnění maximálně do výše 150 000 Kč z jedné pojistné události a současně v souhrnu maximálně do výše 300
000 kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku, a to v rámci limitu
pojistného plnění podle odst. 2).
Článek8
Neuplatnění práva na náhradu plnění v případě regresu jiné než pracovněprávní újmy
V případě sjednání tohoto připojištění neuplatní pojistitel vůči pojištěnému členovi orgánu právo na náhradu
plnění, které na pojistitele přešlo tím, že vyplatil plnění z pojištění pojištěné právnické osoby za újmu
sjednaného touto pojistnou smlouvou v případě, kdy pojištěné právnické osobě vznikla v důsledku způsobení
jiné než čisté finanční' újmy pojištěným Členem orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce povinnost
poskytnout náhradu újmy třetí osobě v jiných případech, než které jsou uvedené v CL 3 odst. l) písm. a) a C), ("
regres jiné než pracovněprávní újmy").
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Budovy
popis
jednotky čisio 1 a 2 v

Vodnická 530, Praha 4, 149 00

Na Vojtěšce
.
188, Praha 4, 149 00

Ostatní stavby
popis
po .částka

Movité věci
popis

budově s číslem
popisným 465 kanceláře úřadu

Kateřinské nám. 465/1, Praha 4, 149 DO

Parcelní č. 183/11, Praha 4, 149 00

po .částka

'

Městské Části Praha 4
Újezd

5 900 000 Kč

budova trafostanice,
garáže, sklad

1 000 000 KČ

budova mateřské
školy

plot kolem parcel
25 000 000 KČ č. 265/736 a 735

školy
budova
a základni
mateřskéškoly

63 000 000 KČ dětském
herní prvky
hřišti
na

sekačky. vybavení
vybaveni mateřské
školy na parč. čfsle
265/735, vybavení
třiď, kanceláří a
1 000 000 KČ kuchyně s i[de|nou

Praha 4, Újezd u Průhonic, parcelní číslo 626/18

zbrojnice včetně
tepelného čerpadla
split

zastávka MHD
zastávka MHD
zastávka MHD

140 886 KČ
147 223 Kč
162 016 Kč

23 470 680 kč

..
.
ku obce Praha 4 Ujezď
u Průhonic
SOUBOR VLASTNÍCH BUDOV a STAVEB

118 370 680 Kč

1 200 000 Kč

1

o

300 000 KČ

1

o

2 000 000 Kč

1

o

200 000 KČ

Na vojtěšce 188, Praha 4, 149 00

budova hasičské

Pov. výUyt povodně nebo záplavy
zóna

vybavení ÚMČ

1

o

1 100 000 Kč

1

o

elektronika včetně
interaktivních tabuli

600 000 Kč

1

o

1
1
1

o
o
o

.
pračka a sušička
hasičských oděvů

323 172 Kč

1

o

traktorová
sekačka
na
trávu
včetně
žací kosy

349 632 KČ

vybavení školy
Na Formance, Praha 4, 149 00
Ke Smrčině, Praha 4, 149 00
K Sukovu, Praha 4, 149 00

po .částka

1 650125 Kč

Husqvarna P524EF1

5 872 804 Kč

o
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8603452361

ll||ll|l|| lhl III íl l l ||

ii'°'

*8603452361*

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

,

.

.

.

Zaznam z jednaní

e Pojišťovna
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665Ľ21, 186OO'Praha 8,
IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 (dále jen ,,Kooperativa').

0 Zástupce pojišťovny
pojišťovací zprostředkovatel zapsaný v registru ČNB dostupném na www.cnb.cz jako vázaný zástupce pojišťovny.
Pojišťovna zde vystupuje v roli pojistitele.
Obchodní název/)méno, Příjmení
Ing. DLOUHÁ Michaela
IČO
Sídlo
Místo podnikání
Email
Telefon
Zástupce pojišťovny spoLupracuje výhradně s Kooperativou.
Zástupce pojišťovny nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny převyšující 10 %.
Pojišťovna, resp. osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý arii nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapttáĹu zástupce pojišťovny
převyšující 10 %.
Zástupce pojišťovny je odměňován pojtšťovnou, a to formou provize.
Stížností na zástupce pojišťovny lze podat Kooperativě písemně na adresu sídla s uvedením 'Úseku interního auditu" na obálce nebo
osobně na poboČce Kooperativy. Také se můŽete Dbrátit na ČNB, mimosoudní řešení spcru u Finančního arbitra (v případě Životního
pojištění) nebo České obchodní tnspekce (v případě neživotního pojištění), případně podat na zástupce pojišťovny žalobu na soud.

Klient
IČO

00241784

Titul, jméno, příjmení
Městská část Praha 4 újezd
Rodné číslo
Adresa bydliště
Kateřinské náměstí 465/1, 1A9OO Praha
KorespondenČní adresa je shodná s adresou bydliště.

E-mail
Mobil

0 Potřeby a požadavky klienta
aktualizace smlouvy

0 Doporučení pro klienta
aktualizace smlouvy dle současných požadavků klienta

Tento dokument slouží k zaznamenání informací o zástupci pojišťovny a jím poskytovaném doporučeni klientovi, zda st má pojištění
sjednat čt nikoliv a jak má být nastaveno. Doporučení je poskytováno v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvý a
vychází z údajů, které o sobě klient sděliL Zástupce pojišťovny vyzval klienta, aby si tento záznam před uzavřením smlouvy pečlivě přečetl
a ujistil se, že skutečně odpovídá tomu, jak jednání probíhalo.

Klient prohLašuje, že se před uzavřením pojtstné smlouvy seznámil s obsahem tohoto záznamu z jednání a potvrzuje, že tento záznam
věrně zachycuje průběh jednání a informace v něm obsažené jsou pravdivé a úplné.

Ur'lZ4
Strana IR , určeno k pojistné smlouvě Č. 8603452361

m

'""' °"°'"'°"

or"

Podpis zástupce pojišťovny

id,: Al'

Podpis klienta

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHAJJJE?f
Úřad mčstské CáSti
149 00 Práia4,
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