
   
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

Pojistná smlouva č. 7721128881/2019/OIVZ/032-A 
Úsek pojištění hospodářských rizik 
 
 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika  
IČO: 47116617  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen „vedoucí pojistitel“) 
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami  

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 
tel. 956 421 111, fax 956 449 000 
 
a 
 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, Česká republika 
IČO: 63998530 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3433 
(dále jen „pojistitel“) 
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami  
 
a 
 

Městská část Praha 7 
se sídlem Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, PSČ 170 00 
IČO: 00063754 
(dále jen „pojistník“) 
zastoupený  Mgr. Janem Čižinským, starostou městské části 

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka. 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č-účtu:27-2000870339/0800, 9021-2000870339/0800 
 
 
uzavírají  
 
ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami 
pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek. 
 
 
Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené pod názvem „Poskytnutí smluvního pojištění 
majetku a odpovědnosti Městské části Praha 7 pro období 2020 – 2023 - Část A“ a v souladu a na základě výzvy a 
zadávací dokumentace pojistníka ze dne 29.10.2019 a na základě nabídky pojistitele ze dne 28.11.2019. 
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Tato pojistná smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7, č. usnesení 0012/20-R z jednání č. 1 ze 
dne 7.1.2020. 

 
Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem SOKRAT s.r.o. (IČO: 45311706) smlouvu na 
jejímž základě tento samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře vykonává poradenskou  činnost 
v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy.  
S účinností od 1.1.2020 se vzhledem k výše uvedenému doplňuje samostatný zprostředkovatel jako správce pojištění 
a zástupce pojistníka v komunikaci:  
 

SOKRAT s.r.o. 
se sídlem Praha 5, Stodůlky, Dominova 2468/5, 158 00 Česká republika 
IČO: 45311706 
(dále jen „samostatný zprostředkovatel“) 

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele je totožná s výše uvedenou adresou samostatného 
zprostředkovatele. 
. 

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Pojištěným je: 
1. Pojistník, 
2. 7U s.r.o., IČ 264 18 274, se sídlem Ortenovo nám. 947/12a, 170 00 Praha 7, 
3. příspěvková organizace POLIKLINIKA PRAHY 7, IČ 447 97 362, Františka Křížka 22/683, 170 00 Praha 7, 
4. příspěvková organizace Pečovatelské centrum Praha 7, IČ 708 90 307, Heřmanova 1415/1, 170 00 Praha 7, 
5. Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2, 170 00 Praha 7, IČO 629 

30 958, příspěvková organizace, 
6. Základní škola Praha 7, Korunovační 8, Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7, IČO 613 89 820, příspěvková 

organizace, 
7. Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4, Strossmayerovo nám. 990/4, 170 00 Praha 7, IČO 613 89 838, 

příspěvková organizace 
7.1. Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4, Letohradská 1/370, 170 00 Praha 7, detašované 

pracoviště příspěvkové organizace 
7.2. Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4, U Uranie 1576/14, 170 00 Praha 7, detašované 

pracoviště příspěvkové organizace 
8. Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34, Ortenovo nám. 1275/34, 170 00 Praha 7, IČO 629 

31 016, příspěvková organizace, 
9. Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21, Tusarova 790/21 a Tusarova 515/27, 170 00 Praha 7, IČO 

629 30 991, příspěvková organizace 
9.1. Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 – DOMEČEK, Tusarova 21a/85, 170 00 Praha 7, 

detašované pracoviště příspěvkové organizace 
9.2. Mateřská škola Visionary, Plynární, Praha 7, detašované pracoviště příspěvkové organizace Základní 

škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21, Tusarova 790/21 a Tusarova 515/27, 170 00 Praha 7, IČO 
629 30 991 

10. Mateřská škola Kostelní, Praha 7, Kostelní 37/7, 170 00 Praha 7, IČO 708 86 253, příspěvková organizace, 
11. Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a, Letohradská 712/1a, 170 00 Praha 7, IČO 708 86 733, příspěvková 

organizace 
11.1. Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a – ŠKOLIČKA, Letohradská 370/1, 170 00 Praha 7, detašované 

pracoviště příspěvkové organizace 
11.2. Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a – LETOHRÁDEK, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, detašované 

pracoviště příspěvkové organizace 
12. Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6, Nad Štolou 1277/6, 170 00 Praha 7, IČO 708 86 261, příspěvková 

organizace, 
13. Mateřská škola, Praha 7, Janovského 995/52, 170 00 Praha 7, detašované pracoviště příspěvkové organizace 

Mateřská škola Praha 7, Nad Štolou 6, Nad Štolou 1277/6, 170 00 Praha 7, IČO 708 86 261, 
14. Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a, Na Maninách 1080/29a, 170 00 Praha 7, 

IČO 659 93 896, příspěvková organizace 
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14.1. Mateřská škola U Uranie, Ortenovo náměstí  1505/37, 170 00 Praha 7, detašované pracoviště 
příspěvkové organizace 

14.2. Mateřská škola U Uranie a dětská skupina Jesličky, U Pergamenky 1144/1a, 170 00 Praha 7, detašované 
pracoviště příspěvkové organizace 

15. Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky, Praha 7, Umělecká 8/850 a U Studánky 851/4, 170 
00 Praha 7, IČO 604 35 216, příspěvková organizace 
15.1. Dětská skupina, Maroldovo panorama, Výstaviště Praha, Praha 7, detašované pracoviště příspěvkové 

organizace Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky, Praha 7, Umělecká 8/850 a U 
Studánky 851/4, 170 00 Praha 7, IČO 604 35 216, 

15.2. Lesní mateřská školka, areál FZŠ Umělecká, Praha 7, detašované pracoviště příspěvkové organizace 
Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky, Praha 7, Umělecká 8/850 a U Studánky 
851/4, 170 00 Praha 7, IČO 604 35 216,   

16. Fakultní mateřská škola při PedF UK Praha 7, Na Výšinách 3, Na Výšinách 1075/3, 170 00 Praha 7, IČO 496 24 415, 
příspěvková organizace 
16.1. Mateřská škola Vodárenská věž, Na Výšinách 1/1000, Praha 7, 170 00, detašované pracoviště Fakultní 

mateřská škola při PedF UK Praha 7, Na Výšinách 3, Na Výšinách 1075/3, 170 00 Praha 7, IČO 496 24 415 

2. K pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen 
„ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“). 
 
Všeobecné pojistné podmínky  

 VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti 
 
 Zvláštní pojistné podmínky 

ZPP P-150/14 - pro živelní pojištění 
ZPP P-200/14 - pro pojištění pro případ odcizení 
ZPP P-250/14 - pro pojištění skla 
ZPP P-320/14 - pro pojištění elektronických zařízení 
ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu 
ZPP P-666/14 - pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce 
 
Dodatkové pojistné podmínky 

 DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek: 

 Živel  
 DZ113 - Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)  
 DZ114 - Nepřímý úder blesku - Rozšíření rozsahu pojištění (1404) 

 Zabezpečení 
 DOZ104 - Loupež přepravovaných peněz nebo cenin - Předepsané způsoby zabezpečení peněz a cenin 

přepravovaných osobou provádějící přepravu (1401) 
 DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401) 

Odpovědnost za újmu 
DODP103 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1606) 
DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění 

(1401) 
DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412) 
DODP110- Peněžitá náhrada nemajetkové újmy - ochrana osobnosti - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
DODP111 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
DODP115 - Výkon veřejné moci - Rozšíření rozsahu pojištění (1507) 
DODP118 - Poskytování sociálních služeb - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 

 Obecné 
 DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401) 
 DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1401) 
 DOB104 - Demolice, suť  - Rozšíření pojistného plnění (1401) 
  
 DOB105 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401) 
 DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1401) 
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 DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401) 

 Jiné 
DODC101 - Poškození vnějšího kontaktního zateplovacího systému (zateplení fasády) ptactvem, hmyzem a 

hlodavci - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
 DODC102 - Malby, nástřiky nebo polepení - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
 
 
 

Článek II. 
Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění 

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku  

1.1. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se 
ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění 
tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení 
pojištěných věcí. 

1.2. Pro pojištění majetku jsou místem pojištění  

1.2.1. území městské části Praha 7, 
1.2.2. území České republiky, 

není-li dále uvedeno jinak. 
 
2. Přehled sjednaných pojištění 

2.1. Živelní pojištění 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující 
tabulce/následujících tabulkách: 

2.1.1 Živelní pojištění 

Místo pojištění: viz. čl. II. bod 1.2. pojistné smlouvy 

Rozsah pojištění: sdružený živel 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB104, DOB105, DOB106, DOB107, DZ113, 
DZ114 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění Pojistná částka10) Spoluúčast5) 

Pojištění 
se 

sjednává 
na cenu*1) 

MRLP3)  

První riziko2) 

1. 

Vlastní budovy a stavby 

Soubor vlastních a svěřených 
samostatně stojících budov, hal a jiných 
staveb – viz příloha č. 1 

3 622 250 000 Kč 

viz poznámka 

*)  

Soubor vlastních a spravovaných 
spoluvlastnických podílů v budovách a 
jednotlivé bytové jednotky a nebytové 
prostory v domech ve společném 
vlastnictví společenstev vlastníků 
jednotek 

2 000 000 000 Kč *)  

Městský mobiliář, dětská hřiště a 
sportoviště pořízené a spravované 
pojištěnými subjekty 

 *) 10 000 000 Kč 

Připojištění nákladů na rekonstrukci a 
znovupořízení budov, na které se 
vztahuje ochrana památkové péče – 
náklady na restaurátorské práce a 
atypické stavební a řemeslné postupy 

 *) 10 000 000 Kč 

2. 
Soubor vlastního movitého zařízení a vybavení a zásob 

Soubor movitého zařízení a vybavení – 50 000 000 Kč viz poznámka  *)  
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věci vlastní a svěřené, mimo inventáře 
pojištěných mateřských a základní škol 

Soubor movitého zařízení a vybavení – 
inventář a zásoby pojištěných 
mateřských a základních škol 

122 608 791 Kč *)  

Soubor věcí zvláštní umělecké hodnoty, 
uměleckých děl a sbírek vedených v 
evidenci pojištěných subjektů 

1 000 000 Kč *)  

Úřední desky a informační systém  *) 200 000 Kč 

3. 

Náklady 

Náklady na náhradní ubytování (pro 
nájemce bytových domů). 
Náklady na zajištění a provoz 
náhradních prostor (pro Úřad městské 
části Praha 7 nebo jím zřízené 
organizace). Náklady na dočasné 
přemístění majetku. 

 

5 000 Kč 

*) 5 000 000 Kč 

Náklady na demolici, odvoz zbytků, 
stržení a hašení 

 *) 10 000 000 Kč 

Náklady vodného vzniklé únikem vody 
z poškozených vodovodních potrubí (viz 
čl.V. Zvláštní ujednání, bod.10.) 

 *) 500 000 Kč 

Poznámky: 

Pro poř. č. 1. a 2. se sjednává následující spoluúčast:  
- povodeň nebo záplava, zemětřesení ve výši 100 000 Kč; 
- ostatní pojistná nebezpečí ve výši 5 000 Kč.  

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách 

 
 

2.2. Pojištění pro případ odcizení a vandalismu 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující 
tabulce/následujících tabulkách: 

2.2.1 Pojištění pro případ odcizení a vandalismu 

Místo pojištění: viz. čl. II. bod 1.2. pojistné smlouvy 

Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení a vandalismu (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin) 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB106, DOZ105, DODC101, DODC102 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 
částka10) 

Spoluúčast5) 
Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  
První riziko2) 

1. 

Stavební součásti pojištěných budov  5 000 Kč *) 2 000 000 Kč 

případně vnitřní prostor pronajaté části budovy, a dále náklady na opravu poškozených nebo zničených stavebních 
součástí, jež tvoří zabezpečení uzamčeného místa pojištění. Vnější stavební součásti pojištěných budov 

2. 
Soubor pojištěného městského mobiliáře  5 000 Kč *) 1 000 000 Kč 

stavebních a technických součástí dětských hřišť a sportovišť a parků 

3. 
Soubor vlastního movitého zařízení a vybavení  5 000 Kč *) 5 000 000 Kč 

věci vlastní a svěřené, mimo inventáře pojištěných mateřských a základní škol 

4. 
Soubor vlastního movitého zařízení a vybavení  1 000 Kč *) 5 000 000 Kč 

inventář pojištěných mateřských a základních škol 

5. 
Soubor věcí zvláštní umělecké hodnoty, 
uměleckých děl a sbírek – vlastní a svěřené 
předměty 

 5 000 Kč *) 1 000 000 Kč 

6. 

Soubor platných tuzemských i cizozemských 
státovek 

 5 000 Kč *) 600 000 Kč 

bankovek a oběžných mincí v hotovosti (dále jen „peníze") cenných papírů a cenin umístěných v trezorech.  
Dále se tento bod vztahuje i na uložené stírací parkovací karty vydávané Hl. m. Prahou 

7. Soubor cizích věcí převzatých  5 000 Kč *) 1 000 000 Kč 
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Poznámky: 
Odchylně od ustanovení ZPP P-200/14 čl. 6 jsou požadované způsoby zabezpečení uvedeny ve Zvláštním ujednání. 

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách  

 
 

2.3. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující 
tabulce/následujících tabulkách: 

2.3.1 Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin 

Místo pojištění: území ČR 

Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB106, DOZ104, DOZ105 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 
částka10) 

Spoluúčast5) 
Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  
První riziko2) 

1. 
Přeprava souboru platných tuzemských i 
cizozemských státovek, bankovek a oběžných 
mincí v hotovosti (dále jen „peníze“) nebo cenin 

 5 000 Kč *) 200 000 Kč 

Poznámky: 
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách  

 
 

2.4. Pojištění skla 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující 
tabulce/následujících tabulkách: 

2.4.1 Pojištění skla 

Místo pojištění: Katastrální území Holešovice, Libeň, Bubeneč 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-250/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB106 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 
částka10) 

Spoluúčast5) 
Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3) 

 První riziko2) 

1. 
Tabulová skla, součást vnějšího opláštění budov 
o tloušťce od 5mm, výplně výkladců a vnějších 
vstupních dveří 

 1 000 Kč *) 1 000 000 Kč 

2. 
Tabulová skla, vnitřní stavební součásti o 
tloušťce od 5mm, výplně interiérových dveří a 
interiérové pevně osazené skleněné příčky 

 1 000 Kč *) 300 000 Kč 

3. 
Náklady na provizorní zasklení či zajištění ploch 
po poškození či zničení pojištěné skleněné 
plochy 

 1 000 Kč *) 200 000 Kč 

Poznámky: 
Součástí pojištěných skleněných ploch mohou být bezpečnostní fólie, reklamní fólie a reklamní či informační nápisy. 

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách  

 
 

2.5. Pojištění elektronických zařízení 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující 
tabulce/následujících tabulkách: 

 
 
2.5.1 Pojištění elektronických zařízení 

Místo pojištění: Katastrální území Holešovice, Libeň, Bubeneč 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-320/14 a doložkami DOB103, DOB106 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 
částka10) 

Spoluúčast5) 
Pojištění se 
sjednává na 

MRLP3) 
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cenu*1) 

1. Kamerový systém  1 000 Kč *) 250 000 Kč 

2. 
Výpočetní technika, interaktivní tabule a 
ovládací elektronika keramických pecí 
(Pojištěné mateřské a základní školy) 

1 000 000 Kč 1 000 Kč *)  

Poznámky: 
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách  
 
 

2.5.2. Pojištění elektronických zařízení 

Místo pojištění: U Průhonu 1338/38, Praha 7 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-320/14 a doložkami DOB103, DOB106 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění Pojistná částka10) Spoluúčast5) 
Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 
MRLP3) 

1. Serverovny úřadu MČ 3 000 000 Kč 1 000 Kč *)  

Poznámky: 
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách  
 
 

2.5.3. Pojištění elektronických zařízení 

Místo pojištění: území Evropy 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-320/14 a doložkami DOB103, DOB106 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 
částka10) 

Spoluúčast5) 
Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 
MRLP3) 

1. 
Mobilní elektronika 300 000 Kč 1 000 Kč *)  

notebooky a tablety, užívané pracovníky pojištěných osob a volených zastupitelů 

Poznámky: 
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách  
 
 

2.6. Pojištění odpovědnosti za újmu 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující 
tabulce/následujících tabulkách: 

2.6.1 Pojištění odpovědnosti za újmu 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DOB101, DOB106, DODP103, DODP104, DODP105, DODP106, 
DODP109, DODP110, DODP111, DODP115, DODP118, DODP122, DODP127, DODP130 

Poř. 
číslo 

Rozsah pojištění 
Limit 

pojistného 
plnění 

Sublimit 
pojistného 

plnění 
Spoluúčast5) 

Územní 
platnost 
pojištění 

1. Obecná odpovědnost za újmu 50 000 000 Kč XXX 

5 000 Kč/ 
5 000 000 Kč 
pro pojištěné  

č. 2. - 4. 

Evropa 

2. Cizí věci převzaté DODP103 XXX 1 000 000 Kč 5 000 Kč Evropa 

3. Cizí věci užívané DODP104 XXX 1 000 000 Kč 5 000 Kč Evropa 

4. 
Náklady zdravotní pojišťovny a 
regresy dávek nemocenského 
pojištění DODP105 

XXX 5 000 000 Kč 5 000 Kč Evropa 

5. Křížová odpovědnost DODP106 XXX 5 000 000 Kč 5 000 Kč Evropa 

6. Věci vnesené – DODP 127 XXX 500 000 Kč 1 000 Kč Evropa 

7. Věci zaměstnanců- DODP130 XXX 500 000 Kč 1 000 Kč Evropa 

8. 
Peněžitá náhrada nemajetkové újmy 
DODP110 

XXX 5 000 000 Kč 10 000 Kč Evropa 

9. 
Ručení vlastníků pozemních 
komunikací za správce pozemní 

XXX 50 000 000 Kč 5 000 Kč Evropa 
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komunikace DODP126 

10. Provoz pracovních strojů DODP109 XXX 500 000 Kč 5 000 Kč Evropa 

11. 
Poskytování sociálních služeb 
DODP118 

XXX 50 000 000 Kč 5 000 Kč Evropa 

12. 
Čisté finanční škody – k pojištění 
obecné odpovědnosti za újmu 
DODP111 

XXX 2 000 000 Kč 5 000 Kč Evropa 

13. Výkon veřejné moci DODP115 XXX 50 000 000 Kč 5 000 Kč Evropa 

14. 
Připojištění odpovědnosti členů 
orgánů za jinou než čistou finanční 
újmu (DODP122) 

XXX 30 000 Kč*) 
10% 

z pojistného 
plnění 

Evropa 

 Pojištění odpovědnosti za újmu dle tohoto bodu pojistné smlouvy se ve smyslu bodu 1) čl. 1 ZPP P-600/14 vztahuje na 
činnosti nebo vztahy pojištěných: 
- v případě pojištěného pod č. 1. - činnosti nebo vztahy pojištěného dle zákona č. 131/200 Sb., zákon o hlavním městě 

Praze, v platném znění. 
- v případě pojištěného pod č. 2. - činnosti nebo vztahy pojištěného vyplývající z předmětu činnosti pojištěného 

uvedeného v přiloženém výpisu z obchodního rejstříku. 
- v případě pojištěným pod č. 3. - 16. – činnosti nebo vztahy vyplývající z předmětů činnosti pojištěných uvedených 

v Zřizovacích listinách pojištěných. 
 

 Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku 
újmy; tím nejsou dotčena ujednání uvedená v čl. 5 ZPP P-600/14. 
Odchylně od čl. 8 odst. 1) věty druhé ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných událostí, 
jejichž příčiny vzniku újem nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu 
pojistného plnění účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újem všech těchto pojistných událostí. 
Odchylně od čl. 8 odst. 2) věty třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných událostí 
nastalých ze specifického rozsahu pojištění, jejichž příčiny vzniku újem nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné 
plnění v souhrnu maximálně do výše příslušného sublimitu účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku 
újem všech těchto pojistných událostí. 
 

 Pojištění poř. č. 8. - Ručení vlastníků pozemních komunikací za správce pozemní komunikace DODP126 se vztahuje i 
místní komunikace, chodníky a zpevněné plochy. 
 

 Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu vzniklou v souvislosti s provozem dětských hřišť a sportovišť. 
 

 Pojištění se vztahuje i na újmu, za kterou pojištěný odpovídá jako pořadatel kulturních, společenských a sportovních akcí. 
 

 Pojistitel prohlašuje, že nebude uplatňovat přechod práv, která by na něho přešla ve smyslu ustanovení §2820 zákona č. 
89/2012 Sb., proti starostovi nebo členům zastupitelstva územního samosprávného celku v souvislosti se škodou vzniklou 
při výkonu veřejné funkce těmito osobami. 
 

 Pojištění obecné odpovědnosti za újmu se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jinému 
v souvislosti s pronájmem bytových prostor pojištěným. Pro účely tohoto ujednání se pojištěným rozumí i nájemce 
bytového prostoru pro podporované bydlení, kterému pojištěný pronajal bytový prostor. Toto připojištění se sjednává se 
sublimitem pojistného plnění 500 000 Kč, který se sjednává v rámci limitu pojistného plnění uvedeného v tabulce bodu 
2.6.1, poř. č. 1. 
 

 *) Sublimit sjednaný v tabulce bodu 2.6.1, poř. č. 14 se sjednává v uvedené výši samostatně pro každého jednotlivého 
člena zastupitelstva uvedeného v příloze č. 3. 

  

 

 

2.6.2 Pojištění odpovědnosti zastupitelů 

Územní platnost pojištění: Česká republika 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14 a ZPP P-666/14 
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Poř. č. Rozsah pojištění 

limit 
pojistného 

plnění 

sublimit 
pojistného 

plnění 13) 

spoluúčast 
5) 

(Kč) (Kč) (Kč) 

1. pojištění odpovědnosti zastupitelů dle ZPP P-666/14 
 

viz *) 
xxx 

10 % 
z pojistného 

plnění  

 Obec (městská část) :  
název: Městská část Praha 7 
sídlo: Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, PSČ 170 00, Česká republika 
IČO: 00063754 

 Toto pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za finanční škodu 
způsobenou níže uvedené městské části porušením právní povinnosti vyplývající z výkonu pojištěné funkce: pojištěné 
funkce - všichni členové zastupitelstva, vč. starosty Městské části Praha 7. 

 Odchylně od čl. 4 odst. 2) ZPP P-666/14 je pojistitel poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že příčina vzniku újmy, 
tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku újma vznikla, nastala v době trvání 
pojištění. 

 *) Příloha „Seznam pojištěných zastupitelů“, který je povinnou součástí pojistné smlouvy, určuje pro jednotlivé 
pojištěné: 

a) limit pojistného plnění pro jednotlivé zastupitele, 
b) pojistné za jednotlivé zastupitele. 

Výše limitu pojistného plnění pro jednotlivé zastupitele je rozdělena následujícím způsobem: 
a) pro každého jednotlivého člena zastupitelstva (vyjma starosty a místostarostů) se sjednává limit pojistného 

plnění 280 000 Kč. Roční pojistné za každého jednotlivého člena zastupitelstva dle ujednání této věty činí 
 

b) pro starostu a každého jednotlivého místostarostu se sjednává limit pojistného plnění 320 000 Kč. Roční 

pojistné za každého jednotlivého člena zastupitelstva dle ujednání této věty činí . 

 Odchylně od článku 2, odst. 2), písm. b) se pojištění vztahuje také na pokuty a penále uložené pojištěnému správním 
orgánem. Toto připojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění 200 000 Kč, který se sjednává: 

a) pro každého jednotlivého člena zastupitelstva (vyjma starosty a místostarostů) v rámci základního limitu 
pojistného plnění 280 000 Kč.  

b) pro starostu a každého jednotlivého místostarostu v rámci základního limitu pojistného plnění 320 000 Kč. 

 
 

 
 

1) nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14 
 časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14 
 obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14 
 jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy 
2) první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14 
3) MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li 

pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných 
událostí vzniklých za dobu trvání pojištění  

4) zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14 
5) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) 

VPP P-100/14 
6) odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během 

jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění 
7) odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během 

jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění 
8) dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14   
9) integrální časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li 

přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. Je-li však přerušení nebo omezení provozu 
pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění. 

10) agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě 
pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot 
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11) MRLPPR je horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem 
jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku. Je-li pojištění přerušení provozu sjednáno na dobu kratší než jeden 
pojistný rok, je MRLPPR horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla 
důvodem jejich vzniku, nastala během doby trvání pojištění. Není-li sjednán limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost, 
považuje se sjednaný MRLPPR i za limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost.  

12) MRLPPR v rámci stanovené pojistné částky ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. c) VPP P-100/14 
13) sublimit pojistného plnění sjednaný v rámci limitu pojistného plnění uvedeného tabulce 2.6.1; na úhradu všech pojistných 

událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše 
příslušného sublimitu 

 
 

3. Pojistné plnění  

3.1. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 
způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na 
dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem 
pojistného plnění ve výši 100 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele 
poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

V rámci maximálního ročního limitu pojistného plnění uvedeného výše v tomto bodě se však pro všechny 
pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než 
jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území 
(stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., 
o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území, ve znění pozdějších předpisů) 
vymezeném záplavovou čárou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, 
který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění 
ve výši 500 000 Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné 
plnění v nižší nebo stejné výši. 

3.2. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 
způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno 
na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem 
pojistného plnění ve výši 50 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele 
poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

3.3. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 
způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, pádem stromů, 
stožárů nebo jiných předmět, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu 
kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného 
plnění ve výši  
50 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění 
v nižší nebo stejné výši. 

3.4. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 
způsobené zemětřesením nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu 
kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného 
plnění ve výši 50 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout 
pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

3.5. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 
způsobené tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno 
na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem 
pojistného plnění ve výši 50 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele 
poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

3.6. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 
způsobené vodovodním nebezpečím nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno 
na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem 
pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele 
poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

3.7. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 
způsobené kouřem nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než 
jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 
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5 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění 
v nižší nebo stejné výši.  

3.8. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 
způsobené nárazem dopravního prostředku nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění 
sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním 
limitem pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost 
pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.  

3.9. Pojistné plnění pro území ČR – pro předměty – mobilní zařízení, výpočetní a telekomunikační technika, 
audiovizuální technika, předměty užívané osobami, kterým je svěřil na základě písemného dokladu. (maximální 
roční limit pojistného plnění 500 000,- Kč). 

3.10. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DODC102 - Malby, nástřiky nebo polepení a za škody působené 
úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště pojištěné budovy malbami, nástřiky nebo polepením, 
v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno 
na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem 
pojistného plnění ve výši 100 000 Kč.  

3.11. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DZ113 - Atmosférické srážky, v souhrnu za všechny pojistné 
události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden 
pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 1 000 
000 Kč.  

3.12. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DZ114 – Nepřímý úder blesku, v souhrnu za všechny pojistné 
události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden 
pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 500 
000 Kč.  

3.13. Odchylně od odst. 1. doložky DODC101 - Poškození vnějšího kontaktního zateplovacího systému (zateplení 

fasády) ptactvem, hmyzem a hlodavci se ujednává, že pojištění sjednané touto doložkou se vztahuje i na 

vnitřní a vnější poškození nebo zničení nemovitosti zvířaty nebo hmyzem. Pojistné plnění ze všech pojistných 

událostí nastalých z tohoto připojištění v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu 

kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění) je omezeno maximálním ročním limitem pojistného 

plnění ve výši 500 000 Kč.  

 
 

Článek III. 
Výše a způsob placení pojistného 

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí: 

1.1. Živelní pojištění 
Pojistné  ...........................................................................................................................................

1.2. Pojištění pro případ odcizení a vandalismu 
Pojistné  ...........................................................................................................................................

1.3. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin 
Pojistné  ...........................................................................................................................................

1.4. Pojištění skla 
Pojistné  ...........................................................................................................................................

1.5. Pojištění elektronických zařízení 
Pojistné  ...........................................................................................................................................

1.6. Pojištění odpovědnosti za újmu 
Pojistné  ...........................................................................................................................................
 

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí  .................................................  1 096 462 Kč 

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za čtyři pojistné roky činí  .................................................  4 385 848 Kč 
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2. Pojistné je sjednáno jako běžné.  
Pojistné období je roční. Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto:  

datum:  částka: 
na základě daňového dokladu (faktury)  274 117 Kč 
na základě daňového dokladu (faktury)  274 115 Kč 
na základě daňového dokladu (faktury)  274 115 Kč 
na základě daňového dokladu (faktury)  274 115 Kč 

3. Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení pojistníkovi do sídla pojištění.  

4. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní symbol: 
7721128881. 

5. Pojistné bude placeno vždy na základě pojistitelem vystaveného daňového dokladu (faktury). Faktura musí mít 
náležitosti dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., od DPH a § 435 občanského 
zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti, je zadavatel oprávněn fakturu 
neprodleně vrátit uchazeči k opravě nebo doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s její splatností. Pojistník 
nebude poskytovat zálohy na pojistném. 

6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. 

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského 
prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než 
jaké jsou uvedeny v bodě 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na 
území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného 
předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.  

 
 

Článek IV. 
Hlášení škodných událostí 

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného 
samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže 
uvedených kontaktních údajů: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centrální podatelna 
Brněnská 634 
664 42 Modřice 
tel.: 957 105 105 
fax: 547 212 602, 547 212 561 
datová schránka: n6tetn3 
www.koop.cz 

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události 
písemnou formou.  

 
 

Článek V. 
Zvláštní ujednání 

1. Ujednává se, že se ruší ustanovení čl. 1 odst. 7) a 8), čl. 3 odst. 5), čl. 6 odst. 3) a čl. 9 ZPP P-150/14.  

2. Pro soubor vlastních a svěřených samostatně stojících budov, hal a jiných staveb a pro soubor strojů, přístrojů, 
zařízení a inventáře – věci vlastní a svěřené nebude pojišťovna namítat podpojištění.  

3. Pojištění všech předmětů pojištění se sjednává na novou cenu. 

4. Pojištění se vztahuje i na škody zaměstnanců na věcech, které obvykle nosí do práce nebo které se nacházejí na 
místě pojištění v souvislosti s výkonem povolání. 
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5. Ve smyslu ustanovení čl. 5 VPP P-100/14 pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, 
nájemních či jiných smluv, zůstávají v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny 
v rozsahu sjednané pojistné smlouvy. 

6. Ve smyslu ustanovení čl. 7 odst. 1) ZPP P-150/14 je pojistnou hodnotou cizích předmětů užívaných jejich nová 
cena (pojištění na novou cenu). 

7. Plnění z pojistného nebezpečí záplavy a povodně není omezeno skutečností, že záplava a povodeň měla 
charakter záplavy a povodně opakující se alespoň či nejvýše s určitou časovou periodou. Definice nebezpečí 
záplavy a povodně není na časové periodě závislé. 

8. Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé 
z jedné příčiny během 72 hodin, vichřicí nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za 
jednu pojistnou událost. Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu. V případě vzniku takové jedné 
pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá 
pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá 
místa pojištění, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčasti z jednotlivých předmětných pojištění, 
jichž se pojistná událost týká.  

9. Vznikne-li pojistná událost působením vodovodního nebezpečí, poskytne pojistitel plnění i za vodné a stočné 
účtované za únik vody, ke kterému došlo v souvislosti s pojistnou událostí. Pojištěný je povinen prokázat výši 
škody dokladem od smluvního dodavatele vody. Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události 
nastalé v průběhu jednoho pojistného roku činí 500 000 Kč. 

10. Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní: 
„Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako 
nákladu.“ 

11. Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 2) písm. h) ZPP P-320/14 ruší a nově zní: 
„Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěném zařízení během jeho přepravy 
jako nákladu.“ 

12. Veškerý nový majetek na místech pojištění patřící svým charakterem mezi pojištěné věci, který pojištěný 
nabude v průběhu pojistného roku, je automaticky zahrnut do pojištění.  

Zvýší-li se tím pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o méně než 10 %, nebude ve 
smyslu ustanovení čl. 15 odst. 2) písm. h) VPP P-100/14 pojistitelem požadován doplatek pojistného.  

Dojde-li k navýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o více než 10 %, je pojistník 
povinen tuto skutečnost písemně oznámit pojistiteli přímo nebo prostřednictvím samostatného 
zprostředkovatele.  
Vyúčtování pojištění nově nabytého majetku bude prováděno za podmínek a sazeb dle této pojistné smlouvy.  

        Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 3 ZZVZ, a to právo na poskytnutí nových              
        služeb vybraným dodavatelem. Jde o poskytování dalších služeb podobného charakteru (druhu) jako v této  
        veřejné zakázce, tj. na uzavření pojištění pro další majetek určený zadavatelem, zejména majetek, který                
        zadavatel či některá z příspěvkových organizací nabyde za dobu trvání smluvního vztahu s vybraným  
        dodavatelem, nebo na další druh pojištění týkající se zadavatele nebo majetku zadavatele, případně  
        zadavatelem určených osob nebo jejich majetku, nebo na případnou potřebu dokoupení sjednaných limitů 
        či sublimitů pojistného plnění. 
        Zadavatel si vyhrazuje právo využít práva vyhrazené změny závazku z pojistné smlouvy i pro 
        nově nabízené produkty majetkového či odpovědnostního vybraného dodavatele (pojistitele). 
        Takto sjednané změny závazku budou platné po dobu účinnosti uzavřené pojistné smlouvy. 
        Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu závazku ve výši 1 920 000 Kč (jeden milion devět 

set dvacet tisíc korun českých) bez DPH. 

13. Způsoby zabezpečení pro následující pojištěné věci  

s limitem pojistného plnění do 500 000 Kč 
 V případě, že pachatel překonal překážky nebo opatření chránící předmět pojištění před odcizením 
 Minimální zabezpečení - uzamčený prostor minimálně jedním zámkem dozickým minimálně 

bezpečnostní třídy 2 nebo visacím zámkem minimální bezpečnostní třídy 3 na vstupech do objektu  
 Pro majetek uložený na prostranství oploceného prostoru je požadováno oplocení výšky min. 180 cm  
 Výjimku tvoří cennosti a peníze, které musí být uschovány minimálně v přenosné pokladně umístěné 

v uzamčeném prostoru nebo trezoru umístěném v uzamčené místnosti 
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s limitem pojistného plnění nad 501 000 Kč 
 V případě, že pachatel překonal překážky nebo opatření chránící předmět pojištění před odcizením 
 Minimální zabezpečení - uzamčený prostor minimálně dvěma zámky dozickými či visacími, případně 

kombinací obou typů, vždy minimálně bezpečnostní třídy 3 a dále prostor bude zabezpečen funkčním 
elektronickým zabezpečovacím systémem s prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu do 
místa trvalé fyzické ostrahy nebo na pult centrální ochrany odborné, PCO 

14. V případě odcizení pojištěné věci nebo její části krádeží vloupáním z motorového vozidla, poskytne pojistitel 
plnění pokud: 

 odcizení se přihodilo prokazatelně mezi 6,00-22,00 hod. 

 pojištěná věc se nacházela prokazatelně v zavazadlovém prostoru tak, aby nebyla zvenku vidět 

 časové omezení neplatí, bylo-li vozidlo odstaveno v uzamčeném prostoru nebo na nepřetržitě hlídaném 
parkovišti. 

15. Ujednává se, že pojistitel nepostoupí pohledávky a závazky včetně jejich příslušenství třetím stranám bez  
předchozího písemného souhlasu pojistníka. 

16. Ujednává se, že pojistitelem nebudou požadovány úroky z prodlení s úhradou pojistného. 

17. Pojistitel akceptuje elektronickou komunikaci včetně nahlašování změn v pojistných smlouvách i pro případ 
likvidace škodných událostí (nahlášení škodné události a její vyřizování včetně oznámení o výplatě pojistného 
plnění). Pojistitel povede evidenci nahlášených změn. 

18. Ujednává se, že pokud nastane škodná událost, jejíž vznik či rozsah má příčinnou souvislost s úmyslným 
jednáním nebo neúmyslným opomenutím osob oprávněných užívat pojištěnou věc, pokud tyto osoby nejsou 
pojistníkem, pojištěným, neb zaměstnancem, pojistitel neužije své případné právo krácení pojistného plnění 
vůči pojištěnému. Pojistitel má však právo případného regresu přímo vůči osobě odpovědné za případný zjištěný 
stav. 

19. Závaznost dokumentů 
Závaznost dokumentů se ujednává vždy v tomto pořadí: 1. pojistná smlouva včetně zvláštních ujednání 2. 
pojistné podmínky pojistitele a příslušné doložky. V případě rozporu mezi pojistnou smlouvou a pojistnými 
podmínkami platí vždy pojistná smlouva. 

20. Systém likvidace škod a správce pojištění 
Bezprostředně po registraci škodní události a přidělení vyřizujícího likvidátora pojišťovnou, bude pojistníkovi 
odesláno potvrzení, které bude obsahovat sdělení pod jakým číslem je škodní událost registrována, informaci o 
specifikaci dokladů, které je třeba k řešení škody doložit a bude zde uveden kontakt (email, telefon) na 
vyřizujícího likvidátora. 
Likvidace pojistné události bude probíhat v souladu s příslušným pojistnými podmínkami a smluvními 
ujednáními pojistné smlouvy. Po shromáždění podkladů potřebných k likvidaci a ukončení šetření poukáže 
pojistitel náhradu škody na pojistníkem uvedeném bankovní spojení ve lhůtě do 2 pracovních dnů od ukončení 
šetření. Současně s výplatou pojistného plnění bude pojistníkovi odeslán dopis „Oznámení o výplatě pojistné 
události.“ 

21. Pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smyslu Doložky DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1401). 

Pojistitel provede vyhodnocení celkového škodného průběhu ze všech druhů pojištění, tj. za všechna pojištění 
z pojistných smluv č. 7721128881/2019/OIVZ/032-A (pojištění majetku a odpovědnosti), č. 
6666666786/2019/OIVZ/032 (pojištění vozidel-FLOTILA) a č. 8603490791/2019/OIVZ/032-B (pojištění 
odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání) společně a souhrnně, a 
to za hodnocené období, kterým je jedno a každé pojistné období. Bude-li skutečné škodné procento 
z pojistných smluv č. 7721128881/2019/OIVZ/032-A (pojištění majetku a odpovědnosti), č. 
6666666786/2019/OIVZ/032 (pojištění vozidel-FLOTILA) a č. 8603490791/2019/OIVZ/032-B (pojištění 
odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání) společně a souhrnně 
nižší než procento smluvně stanovené, přizná pojistitel bonifikaci následovně:  

 

 

  

             Škodný průběh                                                                              výše bonifikace 
 nad 51%                                                                                             0 % 
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od 21% - 50%                                                                                   10% 
do 20%                                                                                                5%       

 

Vyplaceným plněním a zaplaceným pojistným se pro účely bonifikace rozumí vyplacené plnění a zaplacené 
pojistné z pojistných smluv č. 7721128881/2019/OIVZ/032-A (pojištění majetku a odpovědnosti), č. 
6666666786/2019/OIVZ/032 (pojištění vozidel – FLOTILA) č. 8603490791/2019/OIVZ/032-B (pojištění 
odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání) společně a souhrnně 

22. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové 
plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či 
finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany 
základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a 
embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických 
za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě. 

 

 
Článek VI. 

Ujednání o soupojištění 

1. Na pojištění dle této pojistné smlouvy se podílejí tito pojistitelé: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, která je vedoucím pojistitelem a přebírá 50 % práv a 
závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy. 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, která je pojistitelem a přebírá 50 % práv a 
závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy. 

Pokud je níže v textu tohoto ujednání o soupojištění užito pojmu pojistitel bez bližší specifikace, rozumí se tím 
vedoucí pojistitel a/nebo pojistitel ve smyslu tohoto bodu 1. 

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

3. Každý pojistitel je povinen odvést tu část daně nebo jiné obdobné platby (dále jen „daň“) plynoucí z příslušných 
právních předpisů, která odpovídá výše v bodě 1 uvedenému podílu tohoto pojistitele, pokud není níže uvedeno 
jinak. Vedoucí soupojistitel poskytuje pojišťovacímu zprostředkovateli provizi za uzavření pojistné smlouvy 
vypočtenou z pojistného bez daně. 

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

5. Žádný z pojistitelů neručí za splnění povinností jiného pojistitele. 

6. Vedoucí pojistitel: 

a) stanovuje po dohodě s ostatními pojistiteli pojistně technické podmínky pojištění, včetně výše pojistného a 
provádí výpočet daně, 

b) spravuje pojištění jménem všech pojistitelů, zejména přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka 
(pojištěného), přijímá oznámení o vzniku pojistné události, vede šetření nezbytná ke zjištění rozsahu 
povinnosti všech pojistitelů poskytnout pojistné plnění a pokud není níže uvedeno jinak, přijímá pojistné, 

c) vymáhá dlužné pojistné, uplatňuje postižní právo, realizuje požadavky vyplývající z poznatků pojistitelů o 
nastalé pojistné události při jejím šetření, pokud není níže uvedeno jinak,  

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

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

f) přijímá další oznámení a činí právní úkony, k nimž je určen v níže uvedených ujednáních,  

g) předává ostatním pojistitelům bez zbytečného odkladu oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného). 

7. Pojistitel: 

a) je povinen přijmout oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), které mu byly doručeny, a bez 
zbytečného odkladu je zaslat vedoucímu pojistiteli, 

b) zaplatí vedoucímu pojistiteli 10 % ze svého podílu na pojistném bez daně jako úhradu nákladů vedoucího 
pojistitele vzniklých v souvislosti se správou pojištění (dále jen: „odměna za správu pojištění“). 

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

9. Jestliže je pojistné inkasováno samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře, poukazuje 
samostatný zprostředkovatel příslušný podíl na pojistném ve lhůtách a způsobem uvedeným ve smlouvě 
(mandátní apod.) uzavřené s příslušným pojistitelem na účty jednotlivých pojistitelů. Vedoucímu pojistiteli 
poukazuje samostatný zprostředkovatel příslušný podíl na pojistném spolu s odměnou za správu pojištění. 
Pojistiteli poukazuje samostatný zprostředkovatel příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu 
pojištění. 

10. Ujednání předchozích bodů tohoto článku se přiměřeně použijí pro převod pojistného, které bylo vedoucím 
pojistitelem vymoženo v rámci vymáhání dlužného pojistného (pojistného po splatnosti), pro převod plateb 
vymožených vedoucím pojistitelem při uplatňování postižního práva, a s výjimkou uvedenou níže i pro veškeré 
další platby uskutečňované jednotlivými pojistiteli (např. vrácení tzv. nespotřebovaného pojistného). Pojistitel je 
povinen uhradit vedoucímu pojistiteli tyto platby do 30 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jejich zaplacení. 

11. Pokud příslušný podíl pojistitele na pojistném plnění z pojistné události nepřesáhne 1 mil. Kč, vyplatí vedoucí 
pojistitel pojistné plnění oprávněné osobě v celé výši a vyúčtuje jej pojistiteli. Pojistitel je v tomto případě vázán 
rozhodnutím vedoucího pojistitele (včetně uzavření soudního i mimosoudního smíru) o vyplacení pojistného 
plnění a jeho výši. 

12. V případě pojistné události, u níž je z výsledků zahájeného šetření zřejmé, že příslušný podíl pojistitele na 
pojistném plnění přesáhne 1 mil. Kč, přizve vedoucí pojistitel tohoto pojistitele k šetření pojistné události. 
Vedoucí pojistitel je oprávněn vyplatit pojistné plnění oprávněné osobě za tohoto pojistitele po skončení šetření, 
jemuž předchází písemný souhlas tohoto pojistitele s rozsahem jeho povinnosti plnit. Po poskytnutí pojistného 
plnění vyúčtuje vedoucí pojistitel tomuto pojistiteli jeho podíl na pojistném plnění. 

Pojistitel je povinen: 

a) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, uhradit vedoucímu 
pojistiteli svůj podíl na pojistném plnění do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení, 

b) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil zálohu na pojistné plnění za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli 
svůj podíl na této záloze do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení, 

c) v případě, že vedoucí pojistitel nevyplácí pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, je pojistitel povinen 
vyplatit pojistné plnění samostatně; to platí zejména v případě, kdy pojistitel nesouhlasí s rozsahem jeho 
povinnosti plnit podle šetření vedoucího pojistitele.  

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

14. Pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými pojistnými podmínkami a smluvními 
ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět svůj podíl na právech a závazcích plynoucích z pojištění dle této 
pojistné smlouvy. O tomto svém záměru předem písemně informuje vedoucího pojistitele, který povede 
příslušná jednání k nalezení řešení (např. vstup nového pojistitele do práv a závazků plynoucích z pojištění, 
apod.). 

15. Závazky vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se vypořádají: 
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a) ke dni zániku účinnosti pojištění dle této pojistné smlouvy, 

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

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

 

 

Článek VII. 
Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů 

1. Prohlášení pojistníka 

1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho 
souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou 
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. 

1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 
2760 občanského zákoníku. 

1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné 
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této 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. 

1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v 
této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich 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 
jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. 
Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách. 

1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). 
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění. 

1.6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k 
datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této 
pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

2. Registr smluv 

2.1. Viz text Čl. VIII..,  odst. 9.   

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako 
smluvní straně), do pole „Datová schránka“ uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy“ uvést číslo této pojistné 
smlouvy. 

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných 
informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).  

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) 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.  

3. 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 bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste 
právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě 

https://exchweb.koop.cz/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAA3AHQQRh42Q57iSoP7AV2IBwAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAAAXZPOAAAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAACWWQGAAAJ&pspid=_1487580981601_547995038#_blank
https://exchweb.koop.cz/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAA3AHQQRh42Q57iSoP7AV2IBwAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAAAXZPOAAAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAACWWQGAAAJ&pspid=_1487580981601_547995038#_blank
https://exchweb.koop.cz/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAA3AHQQRh42Q57iSoP7AV2IBwAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAAAXZPOAAAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAACWWQGAAAJ&pspid=_1487580981601_547995038#_blank
https://exchweb.koop.cz/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAA3AHQQRh42Q57iSoP7AV2IBwAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAAAXZPOAAAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAACWWQGAAAJ&pspid=_1487580981601_547995038#_blank
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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“. 

 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

 
 

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení 
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1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 01. 01. 2020 (počátek pojištění) do 31. 12. 2023 (konec 
pojištění). 

2. Zánik pojištění se řídí NOZ. Výpověď pojistné smlouvy je možné podat z důvodů uvedených v NOZ, vyjma § 
2805 písm. b), který se pro tuto pojistnou smlouvu nepoužije.  

3. Výpověď pojistné smlouvy je možné také na základě dohody obou smluvních stran, a to s výpovědní dobou 
v délce 6 měsíců. 

4. Změny pojistné smlouvy budou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně odsouhlasených 
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to jak změny formálního charakteru, tak 
změny v seznamech, předmětech či rozsahu pojištění. Smluvní strany se při uzavírání dodatků zavazují 
postupovat v souladu s pojistnou smlouvou a s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5. Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se budou řídit právním řádem České republiky. 
Případné spory z pojistné smlouvy budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy České 
republiky. 

6. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s  dodatkem nebo 
odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění 
podmínky nabídky. 

7. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění 
touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být 
měněna pouze písemnou formou. 

8. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká 
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. 

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zveřejněn na internetových stránkách Městské 
části Praha 7 a na Profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
a v registru smluv. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.“ 
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění, 
zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o 
provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 

10. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný 
zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této 
pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto 
pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných 
pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem 
pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému 
zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ 
„adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany 
dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované 
samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli 
se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli. 

Pojistník si vyhrazuje právo v průběhu smluvního vztahu správce pojištění změnit, o takové změně bude 
pojistitele neprodleně informovat. 

11. Pojistná smlouva byla vypracována v osmi stejnopisech, pojistník obdrží pět stejnopisů, pojistitel obdrží jeden 
stejnopis, vedoucí pojistitel si ponechá dva stejnopisy. 

12. Tato pojistná smlouva obsahuje 20 stran a 4 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. 
I. této pojistné smlouvy. 

 

Výčet příloh: Příloha č. 1 - Seznam samostatných budov a staveb 
  Příloha č. 2 - Informace o majetku a počtu žáků 
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  Příloha č. 3 - Seznam pojištěných zastupitelů 
  Příloha č. 4 - Výpis z veřejné části obchodního rejstříku 
 

 
 
 
 
 
V Praze dne 30. 12. 2019 ……………….…………………… .……………………………… 

 obchodní ředitel vedoucí underwriter  
Úseku pojištění hospodářských rizik   Úseku pojištění hospodářských rizik 

 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 30. 12. 2019 ………………….…………… 

   
  zástupce ředitele s odpovědností za úpis  
  Úseku podnikatelských rizik  

  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 27. 1. 2020 ……………………………… 
  Mgr. Jan Čižinský  
  starosta městské části  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojistnou smlouvu vypracovala: Ing. Dana Látalová, tel. 956 420 771 


