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VlENNA lNsURANcE GROUP

Poitstná smlouva
č. 8603469548
pro poj,i.štěnípodni.katelských ňztk - TREND 14
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se sídlem Pobřežní 665l2L,186 O0 Praha 8, Česká repubti.ka
tČO: +ZttOOL7,zapsaná v obchodntm rejstříku u Městského soudu v Praze, sp, zn.BL897
(dáte jen "poiistitet')

a

Naše škotka třída A spolek
Zastoupená:
Romana Vochtová, předseda

IČo: 06550312

se sídtem / bydttštOm: Černá cesta 1,42, č. or. 35a, 779 OO Olomouc, Česká republi.ka

Korespondenční adresa: Hornt [án L372, č. or, 61, 779 OO Olomouc, Česká republi.ka
(dáte 1en "pojistník')

uzavíraií

podte zákona č.89l2OL2 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto poji,stnou smlouvu (dá[e ;en "sm[ouva'),
která spolu s poji.stnýmt podmínkami. poji.sti,tele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami. této
smlouvy tvoří nedílný celek.
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člÁHrr r.

úvodní ustanovení

1. Poii.stník je zároveň pojištěným.

2. Předmět činnosti poii,štěného ke

dni. uzavření této smlouvy ie vymezen v následuiicích dokumentech:

stanovy spolku ze dne 19.6.2019

3. Pro pojištění siednané touto smlouvou ptatí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní
předpisy v platném znění, ustanovení poiistné smlouvy a následuiící poiistné podmínky:
P-LíJíJ{Lh- Všeobecnépojtstné podmínky pro poji.štěnímajetku a odpovědnostt

ZSu - 500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k poji.štění odpovědnosti. za újmu
a dá[e:

P-2OS|Lh - Dodatkové poj,i,stné podmínky upravující způsoby zabezpečení
P-60íJllU. - Zv[áštní poji.stné podmínky pro pojištění odpovědnostt za újmu

4.

Doba trvání pojištění

Počátek poiištění: 1.7.2019
PojtŠtění.sesjednává na dobu iednoho pojistného roku. Poji.štěníse prodlužuje o dalšípoji.stný rok,
pokud některá ze smluvních stran nesdětí písemně druhé smluvnt straně nejpozději, Sesť týdnrl' pred
uptynuttm pňslušnéhopoji,stného roku, že na dalšímtrvání poji.štěnt nemá zájem. V případě nedodlženi
lhŮty pro doručenísdělení uvedené v předchozí větě pojtštění zani,ká až ke konci. následujícího
poji.stného roku, pro ktený je tato |hůta dodržena.
PoiiŠtěnívŠakzani,kne neipozděii k 30.6.2029 po tomto dnt již k prodloužení poji.štěnínedochází.

čúHexz.
Dalšídruhy poiištění

L

PollŠTĚNÍoDPoVĚDNosTI zA úlMu

1.1 Základní poiištěni

Poji,štění se vztahuje na povtnnost nahradi.t újmu včetně újmy způsobenévadou výrobku a vadou práce po
předání.

Poji.Štěni se vztahuje na povtnnost nahradi.t újmu způsobenou
poj,i.štěného vymezeného v č[, 1. odst, 2.

v

souvtslostt

s

předmětem čtnnosti.

Li,mtt poji,stného pLnění: 5 Ofil (Xr0 Kč
Spoluúčast:1(X)O Kč

Pokud či.nnost (některá z čtnnostt),_na ni.ž se vztahuje poji.štění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více
oborů č'i. podskuptn (da[e jen ,,obory') - jako např. obory či,nnosti ži.vnost,i. vo[né, vztahuje se poji.štěni pouze
na ty obory, které jsou výslovn_ě uvedeny v dokladu vymezujicím předmět či.nnostt poji.štěného tvořícím
qřit9hu této poji.stné smlouvy (např, výpts. z ž,i.vnostenského či, ji.ného veřejného rejstří'ku). Není-li takový

doklad k poji.stné smlouvě připojen, vztahuje se pojtštění na ty obory, které má pojtštěný uvedený
v přisluŠnémrejstř[ku, regi,stru nebo jiné veřejné evi.denci, ke dn,i. sjednání poji.štění.
Hlavní činnosti poii.štěného.
Za hlavní či.nnosti. se považujíčinnostt s nejvyššímpodílem na ročníchpříjmech poj,i.štěného:

- vzdělávací a výchovná čtnnost (nejedná-ti. se o subjekt zaYazený do sítě ško[, předškolních a škol,ských
zaiizení)
- péčeo dítě V dětské skupině
- orga nizování sportovní či,nnosti.
Předpokladem plnění poji,stttele je současnésp[nění následujících podmínek:
újma byla způsobena v souv,i,s[osti s či.nností, která spadá do předmětu či,nnosti. poji.štěného
vymezeného v č[. 1. odst. 2,

a)
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b)
.
c)

Poii,Štěnýje v době vzntku škodnéudáLosti. oprávněn k provozování příslušnéči,nnosti na zák|adě obecně
závazných právních předpi.sů,
odPovědnost za Újmu zpŮsobenou v souvtslosti. s pŘslušnou či,nnostínení z pojištění vyloučena touto
Pojistnou sm[ouvou, pojtstnými podmínkamt nebo zvláštními. ujednánímt vztaÍ-rujícímtse k poji,štění.

Čtnnosti-, které jsou z poji,štěníodpovědnosti za ú jmu, případně z poji.štění odpovědnosti.
za újmu
zPŮsobenou vadou výrobku nebo vadou prá.ce po předání vyloučeny nebo Ú ni.chž je možno slednat
1tmtt
Pojistného PLnění maxi,má[ně do výše 5 mtl'. Kč, jsou uvedeny v zsÚ-s0O/17, která tvoří nedíl,nou součást
této Poji-stné smlouvy. Mezi. či.nnosti-, ve vztahu k ntmž je vyloučeno poliitent odpovědnosti ,; úi;;
způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patÉmj. také či.nnósi:
_

organizování sportovní činnosti

která je v této poji.stné smlouvě uvedena jako či.nnost hlavní.

Výše hrubých ročnich příjmů za pYedcházející rok: do 10 filO mO Kč
Poji"Štěný je Povi-nen oznám'i.t pojisti,teli. bez zbytečnéhoodkladu zvýšent hrubých ročníchpříjmů
nad
částku 12 (X)0 O(X) Kč

1.2 Při,pojištění
Sjednává se:

PňPoiiŠtění"Z", které se vztahuie na povi,nnost nahradi,t úimu způsobenou na movi,té věci, kterou
PoiiŠtěný Převzal za ÚČelem provedeni obiednané či.nnosti (dall ;en ,!řevzatá věc,), nebo n" .ori.té ,ě.i,
"
nebo zvířeti, které poiištěný oprávněně užívánebo požívá(date
ión ''uiívaná ,rec,).
P.oji"štění se nevztahuje na povtnnost nahradi.t újmu na:
užívanýchmotorových vozi.d[ech,

a)
b)
c)

převzatém zvířeti.
převzatýchmotorovýchvoztd[ech.

Poji,Štěný je Povi-nen uloŽtt a zabezpeči.t převzaté a užívanévěci podle jeji.ch charakteru
a hodnoty tak, aby
toto zabezPeČení mtntmáLně odpovídalo před_epsanému způsobu zabez§ečent vypLýva;tctmu z pojistnýcÁ
Podmínek uPravujíctch zPůsoby zabezpečení. ]e-[i. požadovaný způsob iabezpeeóní'rtrnou"n ve vazbě na
horni hrani,ci. Pojtstného p[něni, poji.štěný poruštl povi.nnost vyplývající.pilaiňo.t-věty a porušení
této
Povinnosti, mělo Podstatný v[i.v na vzni.k poj,i.stné události., ie;i brri'Uen nebo na zvětšenírozsahu jejích
následkŮ, nePoskYtne poji,stttel z takové poji.stné udá[osit'iLnCnt v rozsahu větiím,
nez ;aký podte
Dodatkových Poji.stných podmínek upravujícich způsoby zabezpečeníodpovidá skutlenemu
;p,Ír"b;

zabezpečenívěcí v době vzntku poji,stné udá[osti,.

Sublimit l(X' O00 Kč
Spoluúčast1 O0O Kč
P_řiRoiištění "G", které se vztahuie na:
a) náhradu nákladů na hrazené siužby vynaložené zdravotní poiišťovnou,

b) regresní náhradu orgánu

nemocenského poii,štění,

nemócenského poiištěni ,'iii""trtosti.

se vzni,kem nároku na

dávku

Pokud taková Povinnost vzni,kla v dŮsl,edku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpět
zaměstnanec poji.štěného.
TYto náhradY Se Pro ÚČeLY poji,Štěníposuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro
ně přiměřeně podmínky
poji,štěníodpovědnosti, za újmu.
Subltmtt: 1 00O 000 Kč
Spoluúčast:1 000 Kč

1.3 Územní platnost
Poji.štěni se sjednává s územníplatnostt územíČeskérepubLtky,

1.4 zvláštní smluvní uiednání vztahujícíse k poiištěníodpovědnosti, za úimu
OdchY[ně od ČL.2 odst. 1) pism. i) ZPP P,6OO114 se pojištění vztahuje i na povi.nnost
poji.štěného poskytnout
náhradu ÚjmY zPŮsobené v souvi.sLosti, s poskytovántm služby péčeÓ attO v
actstJii,]pÍ"e v rozsahu, v němž

je k němu Poji-štěný oprávněn na základě zákona č. 247/2Di4 Sb., případno
Óia""T"
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předp.i.su, Út"r,7 i"J

nahradí.

člÁHer E.

Zvláštni údaje a ujednání
Pokud je věc umělecké, hi,stoňcké nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena
toto zabezpečeni minimáLně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečenícenných
předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

a zabezpečena tak, aby

,,Ujednává se, že kromě poj,i.stných podminek uvedených v čL. 1 této pojistné smlouvy platí pro poj,i,štění
sjednané touto smtouvou rovněž přiložené SmLuvnt ujednání RESPECT SUC-, 505/1-9. Poji.stník proh[ašuje, že
smluvní ujednání uvedené v předchozí větě před uzavřenim pojtstné smLouvy převzaI v Li,stinné nebo jtné
textové podobě (např. na trva[ém nosi.čt dat) a seznámil se s ním. Pojtstník si. je vědom, že tento dokument
tvoří nedilnou součást pojtstné smlouvy a upravuje rozsah poji.štění,jeho omezent (včetně vý[uk), práva a
povi.nnostt účastnikůpojištění a následky jejich porušent a dalšípodmínky poji.štěnía pojtstntk je jím vázán
stejně jako poji.stnou sml.ouvou,"
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člÁHex +.

Údaie o pojistném

1. Poiistné:
Poiištění odpovědnosti, za úimu - základní
Ročnípoji,stné

5

430 Kč

Pojtštění odpovědnosti za úimu - pňpoiištěni
Ročni poji.stné

1 556 Kč

Celkové ročnípojistné před úpravou

7 086 Kč

Sjednává se běžnépoii,stné s poii,stným obdobím 12 měsíců.
Sleva za délku poiistného období

liná sleva

l

přirážka

Cetkem sleva / přirážka
Celkové ročnípoitstné po úpravě ...............
Poii.stné za poiistné období

-5

o/o

-25

o/o

3oo/o
4 960 Kč
4 960 Kč

2. Poiistné za poiistné období je splatné vždy:
k 01.07.

každéhoroku na účetpoji.stttele.
Peněžní ústav:

Čísloúčtu:

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na pLatbu prvního pojtstného.

Kód banky:

Konstantní symbo[:
Vari,abtlní symboL 8

člÁner s.

Hlášeni škodných udátostí
Vznik škodné událostt h[ást poji,stník bez zbytečnéhoodkladu na nížeuvedené kontaktní údaje:
Kooperattva pojišťovna,.a.s., Vtenna Insurance Group
CENTRUM ZAKAZNICKÉ POOPORY
Centrá[ní podateLna
Brněnská 634
664 42 Modhce
Tel': 957 105 105
www.koop.cz

člÁHrr s.
Prohlášení poiistníka
1.

Pojistník Potvrzuje, že před uzavřením poji,stné smlouvy převzal v Listi,nné nebo, s jeho souhlasem, v jtné
textové Podobě (např, na trvaLém nosiči. dat) Informace pro kli.enta a Informace ó zpracování osobních

ÚdajŮ v neŽi"votním poji,štěnía seznámil se s ni.mi.. Pojtstntk st je vědom, že se jedná o bůL"ztte i,nformace,

které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného poji.štění, obsahult upozornění na dů[eži.té

aspekty pojtštění i" významná ustanovení pojistných podmínek,

PojtstnÍk dále potvrzu j.e, že dostatečném předsti,hu před uzavřením pojistné smlouvy převzaI v ti.stinné
.v
nebo ji.né textové podobě (např. na trva|ém nosi.či, dat) dokumenty uvádené v čl. 1 ojst. 3) smlouvy a
seznámi-l se s ni.mi.. Poji,stník si. je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedtlnou součást poji.stné smlouvý a
uPravují rozsah poj'i.štění,jeho. omezení (včetně výtuk), práva a povlnnosti. účastníkůpoliitcnt a naslejky
jeji.ch PoruŠenia datšípodmínky poji,štěnía poji.stník je jtmt vázán stejně jako poj,i,stnou
smtouvou.
3.

Poji.stník ProhlaŠuje, že má poji.stný zájem na pojtštění poji,štěného, pokud je osobou od něj odLtšnou.
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4.

Poji,stník potvrzuje, že adresa jeho trvatého pobytu/bydLi.ště čt sidl,a a kontakty elektroni.cké komuni.kace
uvedené v této poji,stné sm|ouvě isou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jeji,ch rozporu s
j1nými. údaji. uvedenýmt v dříve uzavřených poj,i,stných sml.ouvách, ve kterých je poji.stníkem nebo
poii.štěným, využtvány i. pro účelytakových pojtstných smtuv. S tímto postupem pojtstntk souhtasí i pro
případ, kdy poj,i.sti.te[i. oznámt změnu adresy trvalého pobytu/bydli.ště či. sídla nebo kontaktů e[ektroni.cké
komuntkace v době trvání této pojtstné sm[ouvy.
j,i.né hodnoty poji.stného zájmu poji.štěné touto pojistnou smlouvou
nejsou k datu uzavření sm[ouvy pojtštěny prott stejným nebezpečím u ji.ného poji,stitele, pokud neni v
č[ánku "Zv[áštní údaje a ujednání" této sm[ouvy výslovně uvedeno jtnak,

5. Pojtstník prohlašuje, že věci nebo

poj,i,stné smlouvě (dale ien "sm[ouva") podléhá povtnnosti
uveřejnění v regi.stru smluv (dáLe jen "regi,str") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se poji.stník k
jejtmu uveřejn8ní v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených cttovaným zákonem. To nezbavuje
pÓltrttt.l. práva, aby smlouvu uveřejn,i.l v regi.stru sám, s čímžpojtstník souhlasí. Pokud je poji.stník
baltiny od poj,i.štěného, pojtstník dál,e potvrzuje, že poji.štěný souhlasit s uveřejněním smlouvy. Přt
vyp[nění formútare pro uveřéinění smlouvy v reg,i.stru je pojtstník povtnen vyplni,t údaje o pojtstiteli, (jako
smluvní straně), do pote "Datová schránka" uvést; n6tetn3 a do pote "Císlo smlouvy" uvést:8603469548.
Poji,stnik se dá|e zavazuje, že před zas[áním smlouvy k uveřejněni zajtstí znečitelnění neuveřejni.telných
i.nformaci (např. osobních údajůo fyztckých osobách). Smluvní strany se dohod[y, že ode dne nabYtí
účinnostismlouvy jejím zveřejněntm v regtstru se úči,nkypoji.štění, včetně ,práv a povi.nnosti z něj
vyplývajíctch, vztahuji i. na obdobi od data uvedeného jako počátek poji.štění (resp. od data uvedeného
jako'poiatet změn provedených dodatkem, jde_Li, o účinkydodatku) do budoucna.

6. Pokud tato pojtstná smlouva, resp, dodatek k

člÁHex z.
Zpracování osobních údajů
]_.

V nástedující části jsou uvedeny záktadní informace o zpracování Vaštch osobních údajŮ. Tyto informace
se na Vái up[atní, pokud iste fyzi.ckou osobou. Více informaci, včetně způsobu odvolání souhlasu,
možnosti, poáant námi.tky v připadě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na př[stup a dalších
práv, nateznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajův neživotnímpojtštění,který je
trva[e dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci, "O pojtšťovně Kooperati.va".

2. Souhlas

se zpracováním osobních údaiůpro účelymarketi,ngu
pojtsti.tel bude s Vašímsouhlasem zpracovávat Vaše identifi,kační a kontaktní údaie, Údaie pro ocenění
rizi,ka při vstupu do poiištěni a údaie o využíváníslužeb, a to pro úče|y:
a) zasilání stev či. ji,ných nabídek třetich stran, a to i. eLektronickými, prostředky,
b) zpracování Vašich osobntch údajůnad rámec oprávněného zájmu pojtstitele za účelemvyhodnocení
Vaštch potřeb a zasíLání relevantnějších nabídek (jedná se o některé přúpady sledování VaŠeho
chování, spojování osobních údajůshromážděných pro odltšné úče[y,použ,i.tí pokročtlých ana|yti,ckých
techn,i.k).

Tento souhtas je dobrovolný, platí po dobu neurčttou, můžetejej však kdyko[i.v odvo|at, V případě, .Že
souhlas neudělite nebo jej'odvoláte, nebudou Vám zasílány nabtdky třetích stra.n a některé nabídky
poji,st1.tele nebude možnéplně při.způsobtt Vaštm potřebám. Máte také právo kdykoltv požadovat přístup
ke svým osobním údajům.
Poji.stntk:

t1

D0

souHLAsÍM

NESOUHLASÍM

3. tnformace o zpracování osobních údajůbez Vašeho souhlasu
3.1. Zpracování pro účelypl,nění smlouvy a oprávněných záimů pojisti.tele

pojistník bere na vědomí, že jeho tdenltfikační a kontaktní údaje, údaje pro oceněni ri.ztka při, vstupu do
poji.st,i.te[:
pojtštění
'pro a údaje o využiváníslužeb zpracovává
přijatetnosti, do poji.štěnÍ, správY a
a)

úče[ykalkutace, návrhu a uzavření poj,i.stné smlouvy, posouzení
ukončení pojtstné smtouvy a Likvtdace poji,stných udáLostí, když v těchto případech jde o zpracovánf

nezbytné pro plnění smlouvy,

a

b) pro účelyzajtštěnířádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajtŠtěnía
soupojištění, stat,i.sti.ky a cenotvorby produktů, ochrany právnich nárokŮ poji.stitete a prevence a
odhalování pojtstných podvodů a ji"ných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o

zpracování založená na základě oprávněných záimů pojtstitete. Proti, takovému zpracováni máte Právo
kdykol1 podat námitku, která můžebýt uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování
osobních údajův neži,votnímpoji,štěnt.
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3.2. Zpracování pro účelyplnění zákonné povi,nnosti.

Pojtstník bere na vědomt, Že jeho i.denti.fikačnía kontaktní údaje a údaje pro ocenění ri.zika ph
vstupu do
PojiŠtěníPojtstttel dá[e zPracovává ke splnění své zákonné povi,nnosti vyplývajici zejména ze zákona
uPravujicího distrtbuci. poji.štěnía zákona č.69/2006 Sb., o prováděni mezinároinich
sankcí.
3.3. Zpracování pro účelypřímého marketi,ngu
Poji.stník bere na vědomÍ, Že jeho i.denti.fikační a kontaktní údaje a údaje o využívání
služeb může
Pojisti.tel také zPracovávat na základě. jeho oprávněného záimu pro účelyzastliní svých reklamních
sdě[eni a nabízení svých služeb; nabidku od pbltstttele můžeiedostat eleÉtrontcký(;.i;;";ŠMŠ'k;;
e-mai"|em, Přes soci-áLni sítě nebo telefoni.cky) nebo klastckým doptsem Ét
oiáane od zaměstnanců
pojisti.teLe.

Proti takovému zPracování máte jako pojtstnik právo kdykolt podat námttku, pokud si. nepřejete,
aby Vás
pojisti.teL osLovovaI s jakými.ko[t nabtdkami., zaškrtněte piostm toto po[e:
[X}

4. Povinnost poitstníka informovat třeti osoby

Pojistník se zavazul'e i.nformovat kaŽdého.poji.štěného, jenž je osobou odlišnou od poji.stntka, případné
a
Í
da[ši osoby, které uvedI v pojistné smlouvě, ozpracováni
]eji,ih osobních

údajů.

5. Informace

o zpracování osobních údaiůzástupce poitstníka
ZástuPce Právnické oi9by, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka
bere na
vědomÍ, Že její tdentifi,kačnt a kontaktní údaje pojiiti.tel zpracovává na základě
oprávněného zájmu pro
ÚČe[Y kalkulace, návrhu a uzavřeni pojtstná smLÓuvy, ,piauy a ukončení poltsiné
smlouvy, Ltkvidace
Poji,stných udá[ostr, zajtŠtěnía soupojištěni, ochrany právních'nároků poltstiie1.. pruu.n.. a odhalování
Poji.stných PodvodŮ a ji.ných protŤprávnich jednání. Proti. takovému zpiacování má taková osoba pravo
kdYkoli Podat námi.tku, která můžebýt uplatněna způsobem uvedeným v Infoimacích
o zpracování

osobních údajův nežtvotním pojtštění.

Zpracování pro účetyplnění zákonné povinnosti
ZástuPce Právntcké osobY, zákonný zástupce nebo ji.ná osoba oprávněná zastupovat poji.stníka
bere na
vědomÍ, Že identtfikaČnía kontaktní údaje pojlsti.teÍ dále zpracovává ke
splnění své zákonné povinnosti
vYP[ývajicí zejména ze zákona upravujícího átstrtbuct pol<tcnt a zákona
č. 69/1006 Sb., o provádění
mezi.ná rodních sankcí.

6,

PodPi-sem Poji.stné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámi.l
se smysLem a obsahem souhlasu se
ýi.i_u že jste se před jejich udětením seznámtt dokumentem Informace o

zPracováním osobntch

zPracování osobních ÚdaiŮ

.

i

v

neŽi,votním pojištění, zejména s bltžštidentifikací datších,pra*6,
rozsahem zPracovávaných ÚdajŮ, právními.ziŘtady (atvoaý), účelya
dobou zpracouint osobních údajů,
způsobem odvolání souhLasu a právy, která vám v této souúsiosti náLeží

čLÁNpx s.

závěrečná ustanovení

]"

Návrh

Pojtst'i-tele na. uzavření poji"stné ,Tt9.uyy (dál,e ien "nabídka") musí být poji.stníkem přtjat ve 1hůtě
stanovené Pojtstttelem, a není-[i. taková [hůta stanovena, pak do
;ednoÉo ;i;1;" ode dne doručeni
nabídkY Pojistnikovi,, OdPověd's dodatkem nebo odchylkou od nabídky,";;p;r.;;,e
za jejt pŘl,etí, a to
|
ani v případě,
že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky

n.útaly,

)

2, Pojisti,tel

nePoskYtne Pojistné P[nění an'i. jiné pl,nění či službu z poj,i.stné smlouvy
v rozsahu, v jakém by
takové plněni nebo služba porušovaly mezinárodní sankce, obchodní nebo
ekonomi.cké sankce čt finanční
embarga vYh[áŠenéza ÚČe[em udrženínebo obnoveni mezi,národního
míru, Úezpečnosti., ochrany
základních [i.dských práv a boje proti. terori.smu, ji.mi.ž je poji.sti.tet povtnen
," ňJtt.lcmi,to použi.telnými.
s,ankcemi, jsou zejména sankce organi-zace spoleňlich naráa,l,
Evropské uni.e, Spojených států ameri.ckých,
Ceské republ,i.ky a jakékoli.v ji.né sankce závazné prb poltstttele,

3, Pojistná

smlouva je vYhotovena ve 2 stejnopi.sech. Pojtstntk obdrží1 stejnopi.s, poji.stite1
si. ponechá
stejnopis.

4. Tato smlouva

1

obsahuje přílohy: SmLuvni ujednání RESPECT (SUC-5O5/19).

upozonNĚNÍ pousrIrer_p or-e s zzas

gs

rz su.,

oačnNsrÉr.,Á*.rí*,

Ve smYslu § 2789 zákona Č.89/201-2 Sb., občanského zákoníku, je konstatováno,
že pri. uzavirání této
'hi[i,ÍA1.
Pojtstné sm[ouvY nebYlY shledány Žádné nesrovna[ost,i.
mezi požadavky
kli.enta , nluir.nvnr pojtštěním.V
-urrul.nou
PříPadě, Že ke zjiŠtěnínesrovna[osti mezi požadavky kli.enti .
poji.stnou smLouvou dojde při
Strana

7 (celkem

11), RTF Brh,8603459548

zpracování poii.stné smlouvy, pojisti.tel upozorní pojtstníka (klienta) na tyto nesrovnalostt samostatným
dopi.sem.

Poji.stná sm[ouva uzavřena dne: 1-9.6.20]-9

]méno, příjment/název zástupce poj,i.stttele (získate[e): RESPECT, a.s., zastoupený/á Ing, Martin Neubauer,
zastoupený/á Ing. Marti.n Neubauer
PojišťovacízprostředkovateI za stupujíci poji.sti.teLe na základě plné moci"
Ziskatetské číslo:109296
tčo: zst+o:st

Telefonní čís[o:+42O 777
Emai.[: ma rttn.

n e u

ba

Ú

e

IČo:65365801

5848ó

r@respectpa

rt

ne

rs,cz

....,........,.,.

Podpts zástupce fooji.stttEle (získatele)

Podpis pojistníka

lng. Maňin Neubauer

Poj ištěn í pod n i kate l skÝch i zik
řide Toínáše Batj 400, zo3 oz2tin - t_oury
GSM: r/7 584 899, rn 165 2í5
martin. neubauer@€§poclpartner§.
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zsu-soolL7

Zv]áštnísmluvní ujednání k poiištění odpovědnosti za úimu

Tato zvláštní smLuvní ujednáni (daLe 1en "ZSU') jsou nedílnou součástí poji.stné sm[ouvy.
V případě, že je jakéko[i ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením poji,stné smLouvy, má přednost
příslušnéustanoveni poji,stné smlouvy. Nejsou-Li. ustanovení poji.stné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí
ustanovení pojistné smLouvy t ZSU zároveň.
V př[padě, že je jakékoLi, ustanovení pojtstných podmínek vztahujících se k pojtštěni odpovědnosti. za újmu v
rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost přÍ'slušnéustanovení ZSU. Nejsou-Li, ustanovení pojistných
podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

článek t
Dalšívýtuky z poii.štění
Ved[e vý[uk vyplývajících z přísLušných ustanovení pojistných podmínek a pojtstné sm[ouvy se pojtštěni
nevztahul'e na povi.nnost nahradit újmu způsobenou v souvislostt s:
a) provozováním tržnic a stánkov,ým prodeiem v tržnicích,
b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení(restauract, barů apod.),

c) provozováním

a

pořádáním akci motoristického sportu, paintballov,ých střelni,c, bobov,ých

a

motokárovrých drah, vozitek segwayl lanov,ých parků, bungee iumpi,ngu, zorbi,ngu, potápění,
parasaili,ngu, swoopingu, surfi.ngu, raftingu, canyoni,ngu a obdobných aktivtt,
d) provozováním a pořádáním ci,rkusových představení, pouti a pouťouých atrakcí, zábavních parků,
e) pořádáním tanečních zábav a di.skoték pro více než Sfil návštěvníků,
f) pořádántm koncertů a hudebntch festivalů; tato výtuka se neuplatni ve vztahu ke koncertům a festivalům
v obLasti, vážné, Li,dové nebo dechové hudby,

g) čtnnostíkaskadérů,
h) porušováním integrity ti,dské kůže;tato výluka se vztahuje pouze na povtnnost nahradi.t újmu
l\

způsobenou na ži,votě nebo zdraví v důsledku porušenítntegňty Lidské kůže,
ochranou majetku a osob a službami soukromých detekti,vů,
j) činnostíagentury práce,
k) směnárenskou činností,
|) hornickou či,nnostía činnostíprováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a što[,

i)

rr)

výrobou, opravamt, úpravamt, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním,uschováváním
znehodnocováním zbraní a bezpečnostníhomateriá[u.

Článek 2

Dalši výluky z poii,štěni odpovědnosti za úimu způsobenou vadou v,ýrobku

a vadou práce po

a

předání

VedLe výLuk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se poji,štění
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povi,nnost

rahradi,t újmu způsobenou v souvi.slosti.

s:

a) výs[edky proiektové, konstrukční,analytické, testovaci, poradenské, konzultační,účetní,ptánovací,

c)

vyměřovací nebo zaměřovací, v,ýzkumné, překladatelské a jakékoLi, duševnítvůrčíčtnnosti,,
výsl"edky zkušební, kontrolní a revizní či,nnosti, s vr,iji.mkou zkoušek, kontrol a revtzi elektrtckých,
pLynových, hasících, tlakových nebo zdvthacích zařízení,zařízení sLoužícíchk vytápění nebo chLazení a
určených techntckých zaYízení v provozu,

c) zastupováním, zprostředkovatelskou činnosti, správou majetku

a iiných finančních hodnot,
d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a i,nformací,
e) poskytováním techni.ckých služeb k ochraně majetku a osob (např, montáž EZS, EPS), jde-Li, o újmu
způsobenou v souvi.sLosti. s jakouko[i, nefunkčností či sníženoufunkčnostízařízení (systémů)určených

f)

P

k ochraně maietku a osob,

obchodem s léčivy,s výjimkou obchodu s volně prodejnými. léčivými.pří,pravky mi.mo lékárny,
poskytováním zdravotní a veterinární péče,

h) provozováním tělov,ýchovných a sportovních zařízeni, organi,zováním sportovní či,nnosti,,
poskytováním tělovýchovných služeb, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičnícha
regeneračních služeb,

1) prováděním geologických prací,

j)

úpravou a rozvodem vody, v,ýrobou, rozvodem, di,stri,bucí a prodeiem elektri,cké energie, plynu, tepla
apod. (tato výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajicích se úpravou, výrobou, rozvodem,

distňbucí nebo prodejem předmětných médtt),
k) obchodem s erottckým zbožím.
čl,ánek g

Poii,štění odpovědnosti z provozu pracovních stroiů
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t)

noititěnt se vztahuje i. na povlnnost pojtštěného nahradi,t újmu způsobenou v souvislosti. s vlastni,ctvím
nebo provozem motorového vozidla stoužícíhoiako pracovni stroi, včetně úl'my způsobenévýkonem
či.nnosti, pracovního stroje (odchylně od č[. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-6O0/14),
Z) Roltitent se však nevztahuje na povtnnost poji.štěného nahradi,t újmu, pokud:
a) v souvi,slosti, se škodnou udáLosti bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z poji.štění
odpovědnostt za újmu (ikodu) sjednaného ve prospěch poji.štěného ji,nou poji.stnou s.Iouuou
(zejména z povi,nného poji.štěníodpovědnosti. za újmu způsobenou provozem voztdLj), nebo

b) jde o újmu, jejížnáhrada je předmětem povtnného poji.štěni odpovědnosti. za újmu způsobenou

provozem vozi.d[a, ale právo na plnění z takového poji.štěnínemohlo být uplatněno z důvodu, že:
byla porušena poWnnost takové poji.štěníuzavřít,
i,i., jde o voztdlo, pro které právní předpi,s stanoyí v,g^i.mku z povi,nného poji,štění odpovědnostt za
újmu způsobenou provozem vozi.d[a, nebo
i.i'i,. k Újmě doš|o při provozu vozi,dLa na pozemni komunikact, na které bylo toto voztdlo provozováno v
rozporu s právními. předptsy,
c) jde o újmu, jejížnáhrada je právním předptsem vyloučena z povtnného pojtštění odpovědnostt za újmu
způsobenou provozem vozi,dl.a,
d)
ke vzni.ku újmy došlo ph účasttna motoňsttckém závodě nebo soutěžt nebo v průběhu přípravy na ně.
_
3) Poltstttel poskytne z pojtštění dle tohoto čLánku poji.stné p[nění:
a) v pHpadě újmy způsobené výkonem či,nnosti. pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše
do částky odpovídajícísjednanému [i.mi.tu poji.stného plnění pro poj,i.štěníodpovědnostt za újmu a v
jeho rámct (sub[i.mi,t),
b) v případech neuvedených pod ptsm, a) nejvýše do částky odpovídajicí sjednanému Ltmi.tu poji.stného
plnění pro pojtštění odpovědnostt za újmu, maxtmálně však do výše 5OO 000 Kč ze všech pojtstných
udátostí nastalých v průběhu jednoho poji.stného roku v rámct L,i.mitu pojistného plnění sjednaného
pro základnt poji.štěníodpovědnosti. za újmu (subLi,mtt).

i..

\l

článek l
Rozsah pojištění ve vztahu k vyimenovaným pňpadům odpovědnosti za úimu

1) Z poji.štěníodpovědnostt za újmu způsobenou v souvi,slostt s:
a) nakládáním s nebezpečnými, chemickými látkamt a přípravky, stlačenými, nebo zkapalněnými ptyny

(odchylně od čt, 2 odst, 1) písm. s) ZPP P-6oO/14),
b) provozováním vodovodů a kanali,zací, úpravou a rozvodem vody; výLuka vypLývajícíz čL. 2 odst. 1
písm. r) ZPP P - 6oo/t4 nent dotčena,
c) pořádánim kulturních, prodeiních a obdobných akci, provozováním tětornýchovných a sportovních
zařízení, organi,zováním sportovní či,nnosti,, poskytováním tělorr,ýchovných služeb,
d) stavbou, opravamt a ltkvldací lodí,
e) výstavbou a údržboupřehrad, pracemi, pod vodou,
poskytne poji.sti.tel poji,stné plnění do výše sjednaného limttu poji,stného pLnění pro pojištění
odpovědnostt za újmu, maximálně však do výše 5 000 (X)0 Kč ze všech poji.stných udátostí nastalých v
průběhu jednoho poji.stného roku v rámci [i,m,i.tu poji.stného plnění sjednaného pro základní poji.štění
odpovědnosti. za újmu (sub[tmi.t).

2) z poii,štěníodpovědnostt za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti. s:
a) rnýrobou a obchodem s motorov,ýmt vozi.dly a dalšími. motorovrými dopravními. prostředky, včetně

jejtch součástía příslušenství,
b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
c) prováděním revizí elektňckých, plynových, hasících, tlakových nebo zdvthacích zařízení, zařízení
sloužicich k vytápění nebo chtazení a určených technických zaŘzení v přovozu}
d) poskytováním technických služeb,
e) provozováním útulkůa ji.ných obdobných zařízení pečujícícho zvířata,
poskytne pojtstttel poji,stné plnění do výše sjednaného Ltmttu pojtstného plnění pro poji.štění
odpovědnosti. za újmu, maxi.málně však do výše 5 000 0O0 Kč ze všech poji.stných udáLostí nastaLých v
průběhu jednoho poji.stného roku v rámct [i.mi.tu poji,stného plnění sjednaného pro základni pojtštění

odpovědnosti za újmu (subttmit).

3) Z pojištění odpovědnostt za újmu způsobenou vadou výrobku vzntklou spoiením nebo smísenímvadného
v,ýrobku s iinou věci a úimu vzni,klou dalšímzpracováním nebo opracováním vadného rrýrobku
poskytne poji.stitet pojtstné pLnění (odchyLně od čL. 3 odst, 2) písm, d) ZPP P-60011,4) do výše sjednaného
Ltmitu poji.stného pLnění pro poji,štění odpovědnosti za újmu, maxi,máLně však do výše 5 Ofi) 000 Kč ze
všech poji.stných udáLostí nastaLých v průběhu jednoho poji.stného roku v rámci ltmitu poji,stného plněni
sjednaného pro základní poji.štěníodpovědnosti za úimu (subLimi"t).
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čtánek s

Poiištění odpovědnosti za úimu vyptývaiicí z vtastni,ctví, držby nebo ii,ného oprávněného užívání
nemovi,tosti

t)

P.okud je pojtstnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti. za újmu:

a) způsobenou v souvls|osti. s realitní činností,
b) způsobenou v souvi.slosti. s pronáimem nemovitosti nebo
c) v'ýstovně v rozsahu odpovědnosti. za újmu vyptývaiící z vlastni,ctví nebo držby nemovi,tosti,,
vztahuje se takové po]i.štěníodchylně od č[. ]- odst.6) ZPP P-6OO|L4 na povi.nnost poji.štěného nahradtt
Újmu vyplývajícíz vlastntctví nebo držby pouze těch nemovi,tostí, které jsou v době vzni,ku škodné
udáLost'i. z_ poji.Štěníodpovědnosti za újmu majetkově poitštěny u pojtsti.tele uvedeného v této pojtstné
smlouvě (t ;tnou pojtstnou smlouvou) proti žtvelním pojistným nebezpečím,a pozemků k taťovým
nem

ovltostem přísl.ušejícich.

2) PoltStěnt se nad rámec čL. 1 odst. 6) ZPP P-5OO/].4 vztahuje na povlnnost pojtštěného nahradit újmu
{ptývaiící z vlastnictví nebo držby těch nemovi.tostí (vč. pozemků k ntm příslušejících),které:
a) sloužík v,ýkonu čtnnosti, pro kterou ie touto poji.stnou smlouvou sjednáno poi{štění, nebo
b) jsou v době vzntku škodné udá[osti. z pojtštěnt odpovědnosti za újmu slódňaného'touto poji.stnou
sm[ouvou majetkově pojištěny touto poji,stnou sm[ouvou proti. živelnímpoiistným nebezpečím,
3) PoltStěnt odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastntctví nemovi.tostt, která je v době vzntku škodné
udáLosti z poji.štění odpovědnosti za újmu sjednaného touto poji.stnou smlouvou majetkově pojtštěná u
pojistit_ele uvedeného.v této poji.stné smlouvě proti" žtvelntm pojtstným nebezpečim, se odchylně od čL. 2
odst.4) pism. b) a c) ZPP P-6OO|1-4 vztahuje také na přípaánou'odpovědnost pojištěné'ho za újmu
způsobenou osobám uvedeným v ci"tovaných ustanoveních.

4) odchylne

od Č[.2 odst.4 pism. b) a c)Zpp P-6oO/]-4 se pojtštění vztahuje také na případnou odpovědnost
za Škodu,za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v ci.tovaných ustanoveních, pokud se jedná o
ŠkoduzpŮsobenou na budově oprávněně užívanépoj,i.štěným k provozování čtnnostt, na ktárou se
vztahuje poji.štěníodpovědnosti. za újmu sjednané touto poji.stnou smlouvou, a pozemku k takové budově
Přís|uŠejicímu,a to za podmínky, že předmětná budova je v době vzntku škodné udá[ost,i. z pojtštění
odPovědnostt za Újmu sjednaného touto poji.stnou smtouvou majetkově poj,i.štěna u pojtstttele uvejeného
v této pojtstné sm[ouvě proti žtveLnim poji.stným nebezpečim. Z poii.štěni v tomto rozštřeném rozsahu
PoskYtne pojisti.tel ze všech poji.stných udáLostí vzniktých v průběhu jednoho poji.stného roku pojistné
PLněnt v souhrnu maximá[ně do výše [i.mi.tu pojtstného plnění pro pojištěníodpóvědnosti. za újmu a v
jeho rámci. ("subLi,mit'), výše ptnění ze všech pojistných událostí vznittýct u průběhu jednoho pojistného
roku vŠak souČasně nesmí v souhrnu přesáhnout výši poji.stné částky sjednané pro majetkové pojtštění
Pře.dmětné budovy proti. ži.velním poj,i.stným nebezpečím u pojtsti.tele uvedeného v této pÓltstné
sml.ouvě.
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čhnekV.
Orgány spolku
1.

Orgány spolku jsou:

a) členská schůze
b) předseda

článek Vt.
členská schůze
spolku,
l. Nejvyššíorgánem spolkuje členská schůze, kteroutvoří všichni členové
2. Do působnosti ělenské schůze náleži zejména:
a) urěení hlavního zaměření činnosti spolku,

b) schvalování stanov, jejich změn či doplňků,
předsedy,
c) volba a odvolání předsedy, rozhodování o odměňování
d) schvalování rozpočtu a výsledků hospodaření spolku,

dotacÍ, darŮ Či vlastní Činností
e) schvalování a kontrola čerpánífinančních prostředků ze získaných

spolku
í) rozhodování o přijetí nového člena spolku,
g) rozhodování o

lyloučeníělena spolku,

ijejich členů,
ch) rozhodování o zrušení spolku a jeho likvidaci,

h) hodnocení činnosti dalšíchorgánů spolku

i) rozhodování o jmenování likvidátora a jeho odměňování,
j) rozhodování o přeměně spolku,
k) rozhodování o výši a splatnosti členského příspěvku,

nejmerrě jedenkrát do roka,
3. Členskou schůzi svolává k zasedání stafutární orgán spolku

podnětu alespoň třetinY ělenŮ sPolku nebo
a) Statutámí orgán spolku svolá zasedaní členskéschůze z
ČlenskéschŮze do třiceti (30)
kontrolniho orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zaseÁánj
ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členskéschůze

dnů od doručenípodnětu, může
na náklady spolku sám.

ČlenŮm na jejich emailové adresY
b) Zasedání ělenské schůze se svolá písemnou pozvánkou doručenou
čas a pořad zasedáru,
nejméně třicet (30) dnů před jeho konáním. Zpozvfu,ky musí být ňejmémísto,
Usnesení přijímá většinou
c) členská schůze je schopna usnášet se za úěasti většiny ělenů spolku.
jeden hlas.
hlasů členůpřítomných v době usnášení; káždý ěien má
třiceti (30) dnŮ odjejího ukoněenÍ,
d) Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu zezasedánido
tím pověřila Členská schŮze,
Není_li to mofuié, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho
to v sídle spolku,
e) Každý ělen spolku můženahlížetdo zápisů ze zasedáni, a
ten, kdo
zasedátú schopna usnášet se, mŮŽe statutámí orgán nebo

D NeniJi členská schůze na svém
předchozího zasedání
původní zasedáni svolal, svolat novou pozválrkou ve lhůtě patnácti dnů od
že se jedná o náhradní zasedání
členskou schůzi na náhradní zasedání. zpozvánlcy musíbýt zíejmé,
do šesti (6) týdnů ode dne,
členskéschůze. Náhradní zasedáničlenskéschůze se musí konat nejpozději
zasedání mŮŽe Členská schŮze
na který bylo zasedání členskéschůze předtím svoláno. Na náhradním
za
jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedánÍ. Usnesení mŮŽe Přijmout
účastilibovolného počtu ělenů.

