
CSOB Pojišťovna

^  lil M

Pojistná smlouva 
č .8071194911

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Masarykovo náměstí čp. 1458, Zelené předměstí 

530 02 Pardubice, Česká republika 

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
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(dále jen „pojistník" příp. „ČKAIT“)

pojistníka zastupuje: Ing. Pavel Křeček - předseda ČKAIT

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“).

http://www.csobpoj.cz


Článek I.
Úvodní ustanovení

1.1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky -  obecná část VPP OC 2014 (dále jen
„VPP OC 2014,,) stejně jako další pojistné podmínky, uvedené v této pojistné smlouvě.

1.2. Pojištění se řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami -  zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb VPP OPR 2014 (dále jen „VPP OPR 2014“).

1.3. Pojištění se sjednává na pojistnou dobu od 01. 05. 2019 do 30. 4. 2022.

Článek II.
Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění, jejich rozsah, autorizovaná osoba, odborná

činnost
2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za:

a) majetkovou újmu (také tzv. škodu nebo tzv. újmu na jmění), kterou způsobil jinému na věci nebo na zvířeti, 
poškozením, zničením nebo pohřešováním, respektive poraněním či usmrcením zvířete, (dále také „majetková újma 
na věci nebo na zvířeti“),

b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při 
ublížení na zdraví či usmrcení,

c) majetkovou újmu jinou než uvedenou pod písm. a), dále také „finanční újma“ 
v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako:
• autorizovaného inženýra činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 360/1992 Sb.“) nebo

• autorizovaného technika činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., nebo
• autorizovaného inspektora dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen “stavební zákon), a to v bodech, 

kde je tak výslovně ujednáno v této pojistné smlouvě, nebo
• koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Autorizovaný inženýr nebo technik činný v oblasti realizace staveb může používat označení "autorizovaný stavitel". 
(§13 zákona 360/1992 Sb.).

2.2. Odbornou činností se pro účely tohoto pojištění rozumí zejména tyto činnosti:
a) odborné vedení provádění stavby nebo její změny dle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 18 písm. h) a § 19 písm. d) zákona č. 
360/92 Sb.,

b) projektová činnost ve výstavbě dle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 18 písm. a) -  d) a § 19 písm. a) -  b) zákona č. 360/1992 
Sb.,

c) autorský nebo technický dozor nad realizací stavby dle § 18 odst. j) a § 19 písm. e) zákona č. 360/1992 Sb.,
d) provádění stavebně-technických nebo inženýrských průzkumů dle § 18 písm. e) a § 19 písm. c) zákona č. 

360/1992 Sb.,
e) provádění zkoušení a diagnostiky staveb, vydávání odborných stanovisek dle § 18 písm. f) — g) zákona č. 

360/1992 Sb.,
f) zpracování navazující projektové dokumentace v rozsahu vnitřních předpisů ČKAIT,
g) výkon činnosti autorizovaného inspektora dle příslušných paragrafů zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon).

2.3. Autorizovaná osoba vykonává odbornou činnost na základě autorizace udělené pojistníkem podle zákona č. 
360/1992 Sb. v oborech, případně specializacích, pro které ji byla autorizace udělena.

2.4. V souladu s čl. II odst. 3. VPP OPR 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou 
odpovědnost pojištěného za nemajetkovou újmu a z ní vyplývající peněžitou náhradu nemajetkové újmy. Toto 
pojištění se vztahuje i na škody způsobené při činnosti autorizovaného inspektora.

2.5. Pojištění dle této pojistné smlouvy se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou ztrátou, poškozením nebo 
zničením listin svěřených pojištěnému -  projektové dokumentace. Pojistitel v takovém případě uhradí náklady na 
obnovu projektové dokumentace.

2



j. Odchylně od čl. IV odst. 1. písm. e) VPP OPR 2014 se ujednává, že pojištěni sjednané touto pojistnou smlouvou se 
vztahuje i na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou vadou výrobku.

2.7. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za újmu vyplývající z provozu kanceláře, tj. činnosti související 
s odbornou činností pojištěného. Pojištění se nevztahuje na obecnou odpovědnost pojištěného za újmy vyplývající 
z jeho jiné činnosti nebo provozu, než je odborná činnost definovaná v této pojistné smlouvě.

2.8. Pojištění se vztahuje i na osoby, které pracovaly pro pojištěného formou subdodávky prací nebo v pracovně právním 
vztahu v souvislosti s uvedenou odbornou činností pojištěného. Pojištění se dále též vztahuje na odpovědného 
zástupce pod podmínkou, že odpovědný zástupce má platnou autorizaci.

2.9. Pojištění sjednává pojistnik ve prospěch výše uvedených autorizovaných osob, které jsou členy samosprávné 
stavovské organizace ČKAIT (dále jen „autorizované osoby"). Autorizovanou osobou pro účely této pojistné smlouvy 
je myšlena i osoba „usazená“ ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Pojistnik je povinen prokazatelně 
seznámit pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy týkající se jeho pojistného zájmu.

2.10. Pojištění se vztahuje i na autorizované osoby, které byly zapsány do seznamu vedeného pojistníkem a staly se 
řádnými členy ČKAIT i po nabytí účinnosti této pojistné smlouvy, a to okamžikem zapsání do tohoto seznamu, který 
nastane splněním podmínek zákona č. 360/1992 Sb. a vnitřních předpisů ČKAIT.

2.11. Podmínkou pojištění autorizovaných osob dle bodu 2.1. a 2.2. je jejich uvedení ve výkaznictví zasílaném pojistníkem 
pojistiteli a zaplacení pojistného dohodnutého v této smlouvě pojistníkem. Autorizované osoby, které byly vyškrtnuty 
ze seznamu vedeného pojistníkem, přestávají být pojištěny tímto okamžikem.

Článek III.
Pojištění a připojištění

3.1. Touto pojistnou smlouvou se sjednává skupinové pojištění autorizovaných osob pro případ odpovědnosti za újmu 
způsobenou výkonem jejich odborné činnosti uvedené v této pojistné smlouvě (dále jen „pojištění"). Touto pojistnou 
smlouvou se dále sjednává skupinové pojištění autorizovaných inspektorů pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou výkonem jejich odborné činnosti podle příslušných právních předpisů (zejm. zák. č. 183/2006 Sb.).

4
3.2. Odchylně od VPP OPR 2014 článku III odstavce 5. písmena a) se ujednává, že se pojištění vztahuje i na ty škodné 

události, jejichž příčina nastala od 1. 1. 1993. V případě činnosti autorizovaného inspektora se pojištění vztahuje na ty 
škodné události, jejichž příčina nastala od 1. 5. 2013.

3.3. Touto pojistnou smlouvou se také sjednává individuální připojištění autorizovaných osob a právnických a 
fyzických osob, jejichž jménem jednají autorizované osoby, pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou 
výkonem jejich odborné činnosti uvedené v této pojistné smlouvě (dále jen „připojištění") v rozsahu stanoveném VPP 
OPR 2014 a touto pojistnou smlouvou.

V případě připojištěni právnické osoby jsou dalšími připojištěnými osobami i majitelé a jednatelé této právnické 
osoby. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou autorizovanou fyzickou osobou, která je 
statutárním orgánem, vlastníkem, příp. zaměstnancem pojištěné právnické osoby.

3.4. Připojištění všech autorizovaných osob ve smyslu bodu 3.3. se sjednává jako:
jednorázové -  pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou výkonem odborné činnosti pojištěného pouze 
v souvislosti s realizací jedné individuální zakázky (díla) uvedené v Přihlášce k pojištění nebo jako 
všeobecné -  pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou výkonem jakékoliv odborné činnosti pojištěného 
kdykoliv v době trvání připojištění.

3.5. Připojištění jednotlivých autorizovaných osob ve smyslu bodu 3.3. vznikne na základě Přihlášky k připojištění, jejíž 
závazný vzor je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této pojistné smlouvy, doručené pojištěným pojišťovacímu makléři 
pojistníka. Výše limitu pojistného plnění a výše spoluúčasti sjednané pro připojištění jsou pojištěným zvoleny 
v Přihlášce k připojištění. Pojistné je stanoveno dle Postupu stanovení pojistného uvedeného v příloze č. 4 této 
pojistné smlouvy. Pojistné plnění z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou nahrazuje u připojištění zcela nebo 
zčásti spoluúčast. Pokud není dále uvedeno jinak, rozsah připojištění se řídí ustanoveními této pojistné smlouvy, 
včetně jejich příloh.

3.6. Na základě Přihlášky k připojištění podle této smlouvy mohou vzniknout pouze připojištění, u nichž pojištěný 
v Přihlášce k připojištění zvolil limit pojistného plnění ve výši max. 15 000 000 Kč. Přihláška k připojištění doručená 
zplnomocněnému makléři a následně pojistiteli, v níž by pojištěný zvolil limit pojistného plnění vyšší než 15 000 000 
Kč, nemá právní účinky stanovené touto pojistnou smlouvou a nezakládá vznik připojištění podle této pojistné 
smlouvy.
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.7. Připojištění dle bodu 3.3. pojistné smlouvy začíná běžet dnem uvedeným v Přihlášce k připojištěni, nejdříve však 
okamžikem doručení Přihlášky k připojištění zplnomocněnému pojišťovacímu makléři. Za doručení se považuje i 
doručení prostřednictvím faxu nebo elektronicky. Připojištění nevznikne, pokud nedojde v určeném termínu k úhradě 
pojistného. Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že mu byl podepsaný písemný originál, kopie nebo 
scan Přihlášky k připojištění doručen nejpozději společně se seznamem připojištění dle bodu 7. 5. této pojistné 
smlouvy.

3.8. Připojištění dle bodu 3. 3 této pojistné smlouvy se sjednává na pojistnou dobu uvedenou pojištěným v Přihlášce k 
připojištění, nejvíce však na jeden pojistný rok.

3.9. Odchylně od článku III odst. 5. písm. a) VPP OPR 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na újmy, jejichž příčina 
nastala v době tzv. retroaktivního krytí, tj. v období před počátkem připojištění pojištěného u pojistitele, bezprostředně 
navazující na vznik připojištění u pojistitele.
Pojištěný může v Přihlášce k připojištění zvolit retroaktivní krytí v délce 1 rok až 6 let, počítáno vždy od data počátku 
připojištění na celé roky zpět dle poptané délky. Retroaktivní krytí je možné uzavřít a pojistitel poskytne pojistné 
plnění za újmu z příčiny založené v době retroaktivního krytí pouze za splnění následujících podmínek:
a) pojištěný prokáže, že byl po celou dobu, po kterou žádá o retroaktivní krytí, pojištěn u jiného pojistitele, a
b) doposud ze své činnosti autorizované osoby nezpůsobil žádnou škodnou událost s plněním vyšším než 250 000 
Kč.
V pojištění odpovědnosti za újmu dle VPP OPR 2014 nejsou kryty žádné známé škodné události, jakož i známé 
skutečnosti a okolnosti, které by mohly zavdat příčinu ke vznesení nároku na náhradu újmy vůči pojištěnému, které 
vznikly v době retroaktivního krytí.

3.10. Ujednává se, že v rámci připojištění odpovědnosti za újmu dle VPP OPR 2014 má každý jednotlivý zájemce o 
připojištění možnost sjednat si přes Přihlášku k připojištění na autorizovanou činnost též pojištění činnosti 
energetického specialisty vykonávané na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů. Pro toto pojištění se sjednává spoluúčast ve výši 10 000 Kč.

3.11. Pojistitel zplnomocňuje makléře k vystavování certifikátů o sjednaném připojištění jednotlivým autorizovaným 
osobám, dle vzoru předloženého pojistitelem. Tento certifikát nenahrazuje pojistku ve smyslu zákona o pojistné 
smlouvě.

Článek IV.
* Limity pojistného plnění

Pojistník sjednal s pojistitelem limity pojistného plnění a spoluúčasti takto:

4.1. Pojištění odpovědnosti za újmu autorizovaných osob, jejíž příčina nastala od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2003, se sjednává 
s limitem pojistného plnění

100 000 Kč,

pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob, jejíž příčina nastala od 1. 1. 2004, se sjednává s limitem 
pojistného plnění

250 000 Kč

pro jednu každou pojištěnou autorizovanou osobu se spoluúčastí 10 000 Kč při každé pojistné události. Pro členy 
ČKAIT, kteří prokáží, že v době vzniku pojistné události měli platný Certifikát odbornosti, prokazující absolvování 
cyklu celoživotního vzdělávání, vydaný ČKAIT, se sjednává spoluúčast 5 000 Kč při každé pojistné události.

Limit pojistného plnění se vztahuje na jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku 
jedné pojištěné autorizované osobě, a to jak pro škody způsobené při činnosti autorizované osoby, tak pro škody 
způsobené při činnosti autorizovaného inspektora.

Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob a autorizovaných inspektorů vykonávajících odbornou činnost 
v pracovněprávním vztahu se sjednává s limitem pojistného plnění dle § 257 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Horní hranicí pojistného plnění za jednu a všechny 
pojistné události nastalé v jednom pojistném roce je částka 250 000 Kč.

4.2. Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení této pojistné smlouvy, VPP OC 2014 nebo VPP OPR 2014 pojistitel a 
pojistník výslovně sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 100 000 Kč je horní hranicí pojistného plnění pojistitele 
ze všech pojištění a připojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé jedné pojištěné 
autorizované osobě v každém jednom roce trvání účinnosti této pojistné smlouvy a spočívající (míněny pojistné 
události) v odpovědnosti pojištěného za nemajetkovou újmu ve smyslu odst. 2.4. této pojistné smlouvy.
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.3. Pojistitel a pojistník sjednávají, že v případě zájmu pojištěného projeveného v Přihlášce k připojištění je možné v 
rámci připojištění navýšit limit pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti pojištěného za nemajetkovou újmu na 
1 000 000 Kč. Tento limit pojistného plnění je pak horní hranicí pojistného plnění pojistitele ze všech pojištění a 
připojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé jedné pojištěné autorizované osobě 
v každém jednom roce trvání účinnosti této pojistné smlouvy a spočívající (míněny pojistné události) v odpovědnosti 
pojištěného za nemajetkovou újmu ve smyslu odst. 2.4. této pojistné smlouvy.

Článek V.
Hlášení škodných událostí

5.1. Vznik škodné události oznámí pojištěný pojišťovacímu makléři na tel.: 728 130 266, 725 321 530, 541 428 521 nebo 
písemně na e-mail: ckait@qreco.cz nebo na adresu:

Pojišťovací makléř:
GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
Veveří 111
616 00 BRNO
email: ckait@qreco.cz

a pojišťovací makléř podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku oznámí pojistiteli na tel.: 466 100 777 nebo na 
http://www.csobpoj.cz nebo na adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s,, člen holdingu ČSOB
Odbor klientského centra 
Masarykovo náměstí 1458 
530 02 Pardubice

Vznik škodné události může pojištěný oznámit i přímo pojistiteli na výše uvedené kontakty.

5.2. Pojistník vede seznam pojištěných autorizovaných osob dle této smlouvy.

5.3. Pojistník zajistí prostřednictvím pojišťovacího makléře GrECo JLT Czech Republic s.r.o. součinnost autorizované 
osoby při řešení škodné události na základě svých vnitřních směrnic.

5.4. Ve sporných případech má ČKAIT ve spolupráci s pojišťovacím makléřem právo vyhotovit odborný posudek vzniklé 
škodné události, který předá pojistiteli. Pojistitel je povinen zabývat se tímto posudkem a do 30 dnů od jeho obdržení 
podat rozklad tohoto posudku pojišťovacímu makléři.

5.5. Pojistitel vyrozumí do 60 dní od doručení hlášení o škodné události o způsobu jejího vyřízení pojišťovacího makléře. 
V případě nutnosti doplnění podkladů se tato lhůta pro vyřízení prodlužuje o čas poskytnutí podkladů. Pojistitel předá 
makléři písemnou zprávu o výsledku likvidačního řízení každé jednotlivé škodné události a o výši újmy, za kterou 
pojištěný v případě každé jednotlivé škodné události odpovídá, a to i v případě, že za danou škodnou událost 
nevzniklo právo na pojistné plnění.

Článek VI.
Udržovací pojištění

6 . 1. Udržovací pojištění k základnímu pojištění:
Pojištění dle této smlouvy (dále jen „udržovací pojištění“) se sjednává v totožném rozsahu pojistného krytí a dalších 
ujednání, jaký měl pojištěný sjednán pojistnou smlouvou skupinového pojištění odpovědnosti za újmu členů ČKAIT 
před okamžikem vzniku jeho udržovacího pojištění podle čl. VI této pojistné smlouvy.

6 .2 . Udržovací pojištění k připojištění:
Pojištění dle této smlouvy (dále jen „udržovací pojištění“) se sjednává v totožném rozsahu pojistného krytí a dalších 
ujednání, jaký měl pojištěný sjednán pojistnou smlouvou pro individuální připojištění odpovědnosti za újmu členů 
ČKAIT před okamžikem vzniku jeho udržovacího pojištění k připojištění podle čl. VI této pojistné smlouvy.

6.3. Udržovací pojištění sjednává pojistník prostřednictvím pojišťovacího makléře GrECo JLT Czech Republic s.r.o. 
ve prospěch autorizovaných osob, které ukončily nebo pozastavily svoji profesní činnost, případně i své členství 
v ČKAIT, z důvodů:
a) ukončení činnosti na vlastní žádost s tím, že osoba ukončí i své členství v ČKAIT,
b) ukončení činnosti na základě odchodu do starobního důchodu s tím, že osoba ukončí i své členství v ČKAIT.
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c) pozastavení činnosti (za AO s pozastavenou činností se považují také AO starší 70-ti let, které požádaly o 
prominutí členského poplatku).

i.4. Udržovací pojištění jednotlivých autorizovaných osob ve smyslu čl. VI bodu 6.3. písm. a) a b) této pojistné smlouvy 
vznikne na základě Prihlášky k udržovacímu pojištění, jejíž závazný vzor je jako příloha č. 5 nedílnou součástí této 
pojistné smlouvy, doručené pojištěným pojišťovacímu makléři pojistníka. Udržovací pojištění autorizovaných osob 
vznikne s počátkem od 1. dne kalendářního čtvrtletí, v němž nastala skutečnost uvedená v bodu 6.3. písm. a) a b) za 
předpokladu doručení Přihlášky k udržovacímu pojištění pojišťovacímu makléři pojistníka nejdéle v tom kalendářním 
čtvrtletí, v němž došlo k výše uvedené skutečnosti, a úhrady jednorázového pojistného za udržovací pojištění ve výši 
sjednané touto pojistnou smlouvou níže nejdéle vtom kalendářním čtvrtletí, v němž došlo k výše uvedené 
skutečnosti. Nebyla-li Přihláška k udržovacímu pojištění doručena pojišťovacímu makléři pojistníka ve lhůtě dle 
předchozí věty nebo nebylo-li ve lhůtě dle předchozí věty uhrazeno pojistné, udržovací pojištění nevznikne, i když u 
autorizované osoby došlo k jakékoliv ze skutečností uvedených v bodu 6.3. písm. a) a b) této pojistné smlouvy. Za 
doručení přihlášky se považuje i doručení prostřednictvím faxu nebo elektronicky. Pojistitel poskytne pojistné plnění 
pouze v případě, že mu byly pojišťovacím makléřem GrECo JLT Czech Republic s.r.o., doručen podepsaný písemný 
originál, kopie nebo scan Přihlášek k udržovacímu pojištění za dané kalendářní čtvrtletí doručeny nejpozději do 
konce kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním čtvrtletí.

6.5 Udržovací pojištění ve smyslu čl. VI bodu 6.3. písm. a) a b) hradí každá autorizovaná osoba sama na účet 
pojišťovacího makléře GrECo JLT Czech Republic s.r.o., který je zmocněn uhradit pojistné pojistiteli.

6.6. Udržovací pojištění každé autorizované osoby ve smyslu čl. VI bodu 6.3. písm. a) a b) se sjednává na pojistnou dobu 
60 měsíců.

6.7. Udržovací pojištění jednotlivých autorizovaných osob ve smyslu čl. VI bodu 6.3. písm. c) této pojistné smlouvy 
vznikne na základě oznámení uvedené skutečnosti pojistníkovi a uhrazení pojistného za udržovací pojištění 
pojistníkovi. Pojistníkje povinen vést seznam pojištěných osob a tento seznam aktualizovat.

6 . 8 . Limity pojistného plnění udržovacího pojištění a spoluúčast

6.8.1. Udržovací pojištění k základnímu pojištění

Pojistník sjednal s pojistitelem limity pojistného plnění a spoluúčasti takto:

Pojištění odpovědnosti autorizovaných osob, jejichž příčina nastala od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2003, se sjednává s 
limitem pojistného plnění

100 000 Kč,

pojištění odpovědnosti autorizovaných osob, jejichž příčina nastala od 1. 1. 2004 a pojištění odpovědnosti za újmu 
autorizovaných inspektorů, jejíž příčina nastala od 1.5. 2013, se sjednává s limitem pojistného plnění

250 000 Kč

pro jednu každou pojištěnou autorizovanou osobu.

Sjednává se spoluúčast pojištěného 5 000 Kč při každé pojistné události.

6.8.2. Udržovací pojištění k připojištění

je sjednáno s limitem pojistného plnění a se spoluúčastí ve výši uvedené výše specifikovanou autorizovanou 
osobou v její Přihlášce k připojištění naposledy časově předcházející okamžiku vzniku udržovacího pojištění podle 
čl. VI této pojistné smlouvy.

6.8.3. Výše sjednaný limit pojistného plnění je horní hranicí pojistného plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné 
události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku jedné pojištěné autorizované osobě.

6.8.4. Pojištění odpovědnosti autorizovaných osob a autorizovaných inspektorů vykonávajících odbornou činnost v 
pracovněprávním vztahu se sjednává s limitem pojistného plnění dle § 257 odst. 2 zákoníku práce. Horní hranicí 
pojistného plnění za jednu a všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném roce je částka 250 000 Kč.

6.8.5. Pokud dojde u jakékoliv pojištěné osoby dle této smlouvy k obnovení aktivní odborné činnosti autorizované osoby 
za podmínek stanovených vnitřními předpisy ČKAIT, zařadí pojistník takovou pojištěnou osobu zpět do seznamu 
pojištěných autorizovaných osob v pojištění podle bodu 3.1. této pojistné smlouvy od 1. dne kalendářního čtvrtletí 
následujícího po nastání této skutečnosti. Nárok na vrácení uhrazené částky jednorázového pojistného za do té 
doby existující udržovací pojištění pojistníkovi nevzniká. Udržovací pojištění v tomto případě trvá do konce 
posledního dne před dnem opětovného zařazení pojištěné osoby do seznamu pojištěných autorizovaných osob 
v pojištění podle bodu 3.1. této pojistné smlouvy.
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Článek VII.
Pojistné

7A . Touto pojistnou smlouvou:
a) je sjednáno skupinové pojištění odpovědnosti za újmu všech autorizovaných osob a autorizovaných 

inspektorů podle bodu 3.1. této pojistné smlouvy;
b) jsou sjednána jednotlivá individuální připojištění jednotlivých autorizovaných osob podle bodu 3.3. této 

pojistné smlouvy a
c) jsou sjednána jednotlivá udržovací pojištění jednotlivých autorizovaných osob a autorizovaných inspektorů 

podle článku VI této pojistné smlouvy.

7.2. Druh pojistného, včetně délky pojistného období v případě jednorázového pojistného, za jednotlivá pojištěni 
sjednaná touto pojistnou smlouvou:
Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za

a) skupinové pojištění odpovědnosti za újmu všech autorizovaných osob a autorizovaných inspektorů podle 
bodu 3.1. této pojistné smlouvy je pojistným běžným;

b) jednotlivá individuální připojištění jednotlivých autorizovaných podle bodu 3.3. této pojistné smlouvy je 
pojistným běžným a

c) jednotlivá udržovací pojištění jednotlivých autorizovaných osob a autorizovaných inspektorů podle článku 
VI této pojistné smlouvy je pojistným jednorázovým.

Pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve skupinovém pojištění odpovědnosti za újmu všech 
autorizovaných osob podle bodu 3.1. této pojistné smlouvy a ve všech jednotlivých individuálních připojištěních 
jednotlivých autorizovaných podle bodu 3.3. této pojistné smlouvy na jeden pojistný rok s tím, že den počátku 
prvního pojistného období se shoduje se dnem počátku skupinového pojištění odpovědnosti za újmu všech 
autorizovaných osob podle bodu 3.1. této pojistné smlouvy, respektive se dnem počátku každého jednotlivého 
individuální připojištění jednotlivých autorizovaných podle bodu 3.3. této pojistné smlouvy.

7.3. Výše pojistného za jednotlivá pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou

7.3.1. Skupinové pojištění odpovědnosti za újmu všech autorizovaných osob

Výše běžného pojistného za skupinové pojištění odpovědnosti za újmu všech autorizovaných osob podle 
bodu 3.1. této pojistné smlouvy

«
za rok 2019 činí 21 000 Kč

Pojistitel a pojistník již samotnou touto pojistnou smlouvou výslovně sjednávají, že běžné pojistné za skupinové 
pojištění odpovědnosti za újmu všech autorizovaných osob podle bodu 3.1. této pojistné smlouvy za druhé a každé 
následující pojistné období se nemusí rovnat běžnému pojistnému za první pojistné období.
Výše běžného pojistného za skupinové pojištění odpovědnosti za újmu všech autorizovaných osob a 
autorizovaných inspektorů podle bodu 3.1. této pojistné smlouvy za druhé a každé další následující pojistné období 
bude projednána vždy individuálně po vyhodnocení škodného poměru z této pojistné smlouvy a pojistné smlouvy 
číslo 8055130416 ze skupinového pojištění za předcházející pojistné období, kdy platí, že:

• škodným poměrem“ se rozumí poměr, vyjádřený v procentech, mezi
o pojistným plněním a rezervou na pojistná plnění, v čitateli, a 
o zaslouženým pojistným, ve jmenovateli,

•  „pojistným plněním“ se rozumí pojistné plnění, na které vznikl oprávněné osobě nárok za pojistné 
události z jakéhokoliv pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou a z jakéhokoliv pojištění 
sjednaného mezi pojistníkem a pojistitelem pojistnou smlouvou č. 8055130416 a 8060819219 nastalé 
v hodnoceném období, bez ohledu na to, zda již bylo pojistné plnění za tyto pojistné události 
pojistitelem vyplaceno,

• „rezervou na pojistná plnění“ se rozumí rezerva na pojistná plnění stanovená pojistitelem ve 
smyslu ustanovení § 61 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 
vztahující se k hodnocenému období a všem pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a všem 
pojištěním sjednaným mezi pojistníkem a pojistitelem pojistnou smlouvou č. 8055130416 a 
8060819219, tj. všechny rezervy na pojistná plnění za pojistné události vzniklé v hodnoceném období 
ve výši aktuální k datu vyhodnocení,

• „zaslouženým pojistným“ se rozumí část předepsaného běžného nebo jednorázového pojistného 
za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou a za všechna pojištění sjednaná mezi 
pojistníkem a pojistitelem pojistnou smlouvou č. 8055130416 a 8060819219, která (míněna část) 
časově souvisí s hodnoceným obdobím,

• „hodnoceným obdobím“ se rozumí časové období počínající vždy dnem 1. 5. 2013 a končící vždy 
dnem číselně (co do měsíce a data) označeným „30. 9.“ bezprostředně nejblíže předcházejícím tomu 
pojistnému období, pro které se výše běžného pojistného počítá (stanovuje).
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Pojistník je povinen prostřednictvím svého makléře doručit pojistiteli vždy nejpozději do 30 dnů po uplynutí každého 
kalendářního čtvrtletí trvání účinnosti této pojistné smlouvy seznam všech autorizovaných osob a autorizovaných 
inspektorů platný a účinný k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, k němuž se seznam vztahuje.

Vzhledem ktomu, že postup (vzorec) pro stanovení výše běžného pojistného za skupinové pojištění odpovědnosti 
za újmu všech autorizovaných osob podle bodu 3.1. této pojistné smlouvy za druhé a každé následující pojistné 
období je sice předchozím textem bodu 7.3. této pojistné smlouvy sjednán zcela určitým, a tedy právně platným 
způsobem, ale současně do tohoto postupu (vzorce) vstupují parametry, jejichž konkrétní přesná hodnota vyplyne 
až z vnitřní činnosti smluvních stran v průběhu trvání účinnosti této pojistné smlouvy (např. vývoj počtu 
autorizovaných osob či vývoj škodného poměru), sjednávají pojistitel a pojistník, že konkrétní výši běžného 
pojistného za skupinové pojištění odpovědnosti za újmu všech autorizovaných osob podle bodu 3.1. této pojistné 
smlouvy za druhé a každé následující pojistné období, včetně jeho rozložení do splátek sjednaných bodem 7.4. této 
pojistné smlouvy, sdělí pojistitel pojistníkovi vždy písemně nejpozději do dvou měsíců od konce hodnoceného 
období.

V případě, že počet autorizovaných osob překročí kdykoli během trvání účinnosti této pojistné smlouvy 80 osob, 
zavazují se pojistník i pojistitel, bez ohledu na předchozí text bodu 7.3.1. této pojistné smlouvy a nezávisle na něm, 
vstoupit ve vzájemná jednání o úpravě výše běžného pojistného za skupinové pojištění odpovědnosti za škodu 
všech autorizovaných osob podle bodu 3.1. této pojistné smlouvy.

7.3.2. Individuální připojištění odpovědnosti za újmu

Konkrétní výše běžného pojistného za jednotlivá individuální připojištění jednotlivých autorizovaných osob podle 
bodu 3.3. této pojistné smlouvy za každé jedno pojistné období trvání individuálního připojištění je rovna hodnotě 
stanovené při vzniku konkrétního jednotlivého individuálního připojištění v závislosti na obsahu konkrétní jednotlivé 
Přihlášky k připojištění a podle Postupu stanovení pojistného.

7.3.3. Udržovací pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za jednotlivá udržovací pojištění jednotlivých autorizovaných osob podle 
článku VI této pojistné smlouvy je pojistným jednorázovým.

Udržovací pojištění k základnímu pojištění
Jednorázové pojistné za jednotlivá udržovací pojištění jednotlivých autorizovaných osob a autorizovaných 
inspektorů podle bodu 6.1. a 6.3. písm. a) a b) této pojistné smlouvy za celou sjednanou pojistnou dobu činí 600 
Kč. «
Toto udržovací pojištění se sjednává na dobu 5-ti let.

Jednorázové pojistné za jednotlivá udržovací pojištění jednotlivých autorizovaných osob podle bodu 6.1. a 6.3. 
písm. c) této pojistné smlouvy činí 150 Kč na pojistný rok.
Toto udržovací pojištění se sjednává na dobu 1 roku.

Udržovací pojištění k připojištění
Jednorázové pojistné za udržovací pojištění sjednané podle bodu 6.2. této pojistné smlouvy je sjednáno ve výši 
70 % z ročního (jednorázového nebo běžného) pojistného uvedeného v Přihlášce výše specifikované 
autorizované osoby k připojištění naposledy časově předcházející okamžiku vzniku udržovacího pojištění podle 
bodu 6.2. této pojistné smlouvy, zaokrouhleno na celé Kč.
Toto udržovací pojištění se sjednává na dobu 5-ti let.

7.4. Splatnost běžného pojistného za skupinové pojištění odpovědnosti za újmu všech autorizovaných osob a 
autorizovaných inspektorů podle bodu 3.1. této pojistné smlouvy:

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistník uhradí běžné pojistné za skupinové pojištění odpovědnosti za újmu 
všech autorizovaných osob a autorizovaných inspektorů podle bodu 3.1. pojistné smlouvy za první pojistné období 
jednou splátkou, nejpozději do 31.5. 2016.
V druhém a každém následujícím pojistném období skupinového pojištění odpovědnosti za újmu všech 
autorizovaných osob a autorizovaných inspektorů podle bodu 3.1. této pojistné smlouvy splatné vždy jednou 
splátkou dne, který se svým číselným označením dne a měsíce shoduje s datem první splátky běžného pojistného 
za první pojistné období.

7.5. Splatnost běžného pojistného za jednotlivá individuální připojištění jednotlivých autorizovaných osob podle 
bodu 3.3. této pojistné smlouvy:

Pojistné za jednotlivá individuální připojištění hradí pojištěný na účet makléře, který pojistiteli zasílá vždy jedinou 
platbou (dále také jen „celkové čtvrtletní pojistné za individuální připojištění“) veškerá běžná pojistná za 
všechna jednotlivá individuální připojištěni sjednaná touto pojistnou smlouvou a vzniklá v kalendářním čtvrtletí nebo 
mající počátek druhého a každého dalšího pojistného období v kalendářním čtvrtletí nejblíže předcházejícím



.

(míněno kalendářní čtvrtletí) datu splatnosti celkového čtvrtletního pojistného za individuální připojištění dle 
následující věty. Jednotlivá celková čtvrtletní pojistná za individuální připojištění jsou splatná vždy nejpozději do 
každého 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. února během doby trvání účinnosti této pojistné smlouvy.

Ve shodných termínech, v jakých jsou podle předchozí věty splatná jednotlivá celková čtvrtletní pojistná za 
individuální připojištění, je makléř povinen vždy doručit pojistiteli seznam všech individuálních připojištění, k nimž se 
jednotlivé celkové čtvrtletní pojistné za individuální připojištění vztahuje.

7.6. Splatnost jednorázového pojistného za jednotlivá udržovací pojištění jednotlivých autorizovaných osob a 
autorizovaných inspektorů podle článku VI této pojistné smlouvy:

Pojistné za jednotlivá udržovací pojištění hradí pojištěný na účet makléře, který pojistiteli zasílá vždy jedinou platbou 
(dále také jen „celkové čtvrtletní pojistné za udržovací pojištění") veškerá jednorázová pojistná za všechna 
jednotlivá udržovací pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou a vzniklá v kalendářním čtvrtletí nejblíže 
předcházejícím (míněno kalendářní čtvrtletí) datu splatnosti celkového čtvrtletního pojistného za udržovací pojištění 
dle následující věty. Jednotlivá celková čtvrtletní pojistná za udržovací pojištění jsou splatná vždy nejpozději do 
každého 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. února během doby trvání účinnosti této pojistné smlouvy.

Ve shodných termínech, v jakých jsou podle předchozí věty splatná jednotlivá celková čtvrtletní pojistná za 
udržovací pojištění, je makléř povinen vždy doručit pojistiteli seznam všech udržovacích pojištění, k nimž se 
jednotlivé celkové čtvrtletní pojistné za udržovací pojištění vztahuje (včetně seznamu autorizovaných osob, které 
mají pozastavenou činnost).

7.7. Veškeré pojistné (za všechny druhy pojištění a všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou) specifikované 
v tomto článku pojistné smlouvy výše bude pojistníkem vždy hrazeno na účet pojišťovacího makléře, vykonávajícího 
zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka a uvedeného v této pojistné smlouvě, č. 
6119046003/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s., variabilní symbol 45534306, konstantní symbol 
3558.

7.8. V případě vyplacení pojistného plnění, kdy došlo k vyčerpání limitu nebo jeho části až do částky 250 000 Kč 
základního pojištění autorizované osoby, lze si tento limit samostatně dokoupit za částku 1 000 Kč. Zároveň makléř 
vede seznam těchto autorizovaných osob, který zasílá pojistiteli.
Pokud pojištěný vyčerpá pojistnou událostí nahlášenou v probíhajícím pojistném období roční limit plnění v situaci, 
kdy vyplacené pojistné plnění je pojistitelem zaevidováno a vyúčtováno ke vzniku pojistné události a okamžik vzniku 
pojistné události, z níž bylo plnění vyplaceno, se nachází v některém z předcházejících období a současně 
nepředchází d^tu 1.1. 2004, může si pojištěný tento vyčerpaný limit za příslušné pojistné období do 30 dnů od 
doručení oznámení o výplatě pojistného plnění samostatně dokoupit dle podmínek uvedených v předcházející větě, 
a to prostřednictvím poptávky na dokoupení limitu vznesené pojištěnou autorizovanou osobou na makléře 
zastupujícího pojistníka. Limit plnění lze dle tohoto bodu samostatně dokoupit na každé období pouze jedenkrát.

Článek Vlil.
Speciální ujednání

8.1. U projektové činnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, se za okamžik jejího uskutečnění pokládá okamžik, kdy je veškerá dokumentace, která je 
výsledkem projektové činnosti (dále jen „projektová dokumentace"), opatřena autorizačním razítkem autorizované 
osoby a tato činnost je zapsána do deníku autorizované osoby. Pojistná ochrana se týká projektové dokumentace 
jako celku, včetně všech příloh a stupňů, pokud byly zpracovány pod dohledem autorizované osoby a opatřeny jejím 
autorizačním razítkem během doby trvání pojištění.

8.2. U všech dalších vybraných a odborných činností spadajících podle zákona 360/1992 Sb. do působnosti 
autorizovaných osob (např. vedení provádění staveb, autorský a technický dozor, průzkumy, diagnostika staveb atd.) 
se pojištění vztahuje ha odpovědnost za újmu způsobenou výkonem všech činností a úkonů provedených 
autorizovanou osobou, zapsaných v deníku autorizované osoby, a pokud to obecně závazný právní předpis ukládá, 
tak ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě, během doby trvání pojištění.

8.3. Smluvní strany ujednávají, že pojištění dle této smlouvy se nad rozsah pojištění uvedený v bodech 8.1. a 8.2. 
pojistné smlouvy vztahuje také na odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s odbornou 
činností pojištěného i v těch případech, kdy obecně závazné právní předpisy a interní stavovské předpisy ČKAIT 
neukládají pojištěnému opatřit výstup dané odborné činnosti autorizačním razítkem autorizované osoby a zapsat 
danou odbornou činnost do deníku autorizované osoby. Pojistné krytí dle tohoto bodu se na danou odbornou činnost 
vztahuje pouze za podmínky, že se jedná o činnost uvedenou v ustanovení § 18 nebo § 19 zákona č. 360/1992 Sb.

8.4. Pojištění se dle této pojistné smlouvy vztahuje i na odpovědnost za újmu vzniklou v případě, že zhotovení díla 
realizuje stavební společnost pojištěného, kdy újma se projeví při předání nebo po předání díla a kterou způsobil 
pojištěný z důvodu profesní chyby nebo opomenutí při výkonu činnosti autorizované osoby ve smyslu zákona č.
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360/1992 Sb., tj. v postavení autorizované osoby nebo svými projekty, na základě kterých proběhlo zhotovení díla. 
Pojištění se však nevztahuje na obecnou odpovědnost za újmu při běžné stavební činnosti při zhotovování díla, 
kterou provádí stavební společnost pojištěného.

1.5. Odchylně od čl. IV odst. 1. písm. q) VPP OPR 2014 pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že pojištění sjednané 
touto pojistnou smlouvou se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou dodáním chybných nebo 
neúplných podkladů či informací určených pro jakékoliv řízení podle obecně závazných právních předpisů 
upravujících veřejné zakázky nebo koncesní řízení, pro jakékoliv výběrové řízení nebo jemu obdobné řízení nebo pro 
jakoukoliv žádost o dotace, granty či jakoukoliv jinou formu finanční podpory.

8.6. Odchylně od čl. IV odst. 3. VPP OPR 2014 pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že pojištění sjednané touto 
pojistnou smlouvou se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za újmu, za kterou pojištěný odpovídá osobě, která je 
v relevantním vztahu k pojištěnému.

8.7. V souladu s čl. XIV odst. 1. VPP OC 2014 pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že skupinové pojištění 
autorizovaných osob sjednané touto pojistnou smlouvou se vztahuje na škodné události nastalé na území celé 
Evropy (platí hledisko geografické) včetně České republiky.
V souladu s čl. XIV odst. 1. VPP OC 2014 pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že připojištění sjednaná touto 
pojistnou smlouvou se vztahují na škodné události nastalé na území České republiky. Pokud má pojištěný zájem 
rozšířit územní platnost svého připojištění, zaškrtne v Přihlášce k připojištění příslušnou nabídku územního krytí. Je 
možné rozšíření na území České republiky včetně jedné konkrétně uvedené země Evropy nebo rozšíření na území 
celé Evropy včetně České republiky.

Článek IX
Závěrečná ustanovení

9.1. Správce pojistné smlouvy: Ing. Jaroslav Pekárek, email: Jaroslav.pekarek@csobpoi.cz. tel.: 467 007 812

Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli následující souhlasy:
a) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive 
souhlas s využíváním rodného čísla.

b) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů za účelem provozování pojišťovací 
činnosti, činností souvisejících s pojišťovací činností, zajišťovací činnosti.

c) V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o 
změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, 
souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.

d) V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.

Pojistník byl pojistitelem informován o účelu zpracování osobních údajů, výčtu zpracovávaných osobních údajů, 
identifikaci správce a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. Tyto 
informace jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele, které jsou nedílnou součástí této pojistné 
smlouvy.

Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících 
s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho 
jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně 
možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

9.2. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, 
které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále pojistník 
potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranými ustanoveními pojistných 
podmínek zvlášť uvedenými v dokumentu „Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění“, která by mohla být 
považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku, a souhlasí s nimi. Pojistník také 
prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou 
pravdivé.

9.3. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.

9.4. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 11
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Přílohy:
1) VPPOC2014
2) VPP OPR 2014
3) Přihláška k připojištění
4) Postup stanovení pojistného pro připojištění členů ČKAIT
5) Přihláška k udržovacímu pojištění

9.6. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, 
jedno makléř a zbývající dvě pojistitel.

V Praze dne 12. dubna 2019

ika
Ing. , 1a ČKAIT

V Pardubicích dne 12. dubna 2019

i
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné pojistné podmínky -  obecná část VPP OC 2014 (dále jen „VPP OC 2014“) stanoví základní rozsah práv a povinností 
účastníků pojištění, kterými jsou pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany, pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vznikne právo 
nebo povinnost. *

2. Pro všechna pojištění sjednaná dle těchto VPP OC 2014 platí i příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

3. VPP OC 2014 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

; Pojišťovna
na, a. s., člen holdingu ČSOB

Všeobecné pojistné podmínky
O b e cn á  č á s t

ČLÁNEK I | Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je nahodilá škodná událost krytá pojištěním.
2. Způsobila-li úmyslně pojistnou událost buď osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo z jejího podnětu osoba třetí, vzniká 

právo na pojistné plnění jen tehdy, bylo-li to výslovně ujednáno, anebo stanoví-li tak občanský zákoník nebo jiný zákon.
3. Pojistnou událost pro jednotlivá pojištění blíže vymezují zvláštní části všeobecných pojistných podmínek, případné doplňkové pojistné 

podmínky a ujednání pojistné smlouvy.

ČLÁNEK II | Cizí pojistné nebezpečí

1. V případě, že pojistník uzavřel ve vlastní prospěch pojistnou smlouvu, kterou je sjednáno pojištění vztahující se na pojistné nebezpečí 
jako možnou příčinu vzniku pojistné události u třetí osoby, může pojistník uplatnit právo na pojistné plnění, pokud prokáže splnění 
povinností dle ustanovení § 2767 odst. 1 občanského zákoníku (zejména souhlas pojištěného, že právo na pojistné plnění nabude 
pojistník). Neprokáže-li pojistník souhlas pojištěného podle předchozí věty nejpozději do konce sjednané pojistné doby, nebo nejpozději 
do skončení časově posledního šetření škodné události jejíž šetření probíhá po uplynutí pojistné doby, nabývá právo na pojistné plnění 
pojištěný.

A
ČLANEK III Povinnosti účastníků pojištění

1. Vedle povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy je pojištěný dále povinen:
a) pojistiteli nebo jím pověřeným osobám umožnit vstup do pojištěných objektů nebo jiného místa pojištění a umožnit jim posoudit 

rozsah pojistného rizika. Dále je povinen pojistiteli nebo jím pověřeným osobám předložit k nahlédnutí projektovou, požárně 
technickou, účetní a jinou pojistitelem požadovanou dokumentaci nutnou k posouzení pojistného rizika, umožnit pojistiteli pořídit 
si kopie této dokumentace; zároveň je povinen umožnit pojistiteli přezkoumání činnosti zařízení sloužících k ochraně pojištěného 
majetku,

b) pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit všechny změny ve skutečnostech, na které byl písemně tázán při sjednávání 
pojištění, zejména skutečnost, že došlo ke změně nebo zániku pojistného rizika nebo hodnoty pojistného zájmu (předmětu 
pojištěni) nebo místa pojištění,
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Všeobecné pojistné podmínky -  zvláštní část
Pojištění odpovědnosti 

za újmu způsobenou v souvislosti 
s poskytováním odborných služeb
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ČLÁNEK I I Úvodní ustanovení

1. Všeobecné pojistné podmínky - zvláštní část Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných 
služeb VPP OPR 2014 (dále jen „VPP OPR 2014") navazují na Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 
(dáie jen „VPP OC 2014") a blíže vymezují práva a povinnosti účastníků pojištění odpovědnosti za újmu.

2. Pojištění sjednané dle těchto VPP OPR 2014 je pojištěním škodovým.
3. VPP OPR 2014 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

ČLÁNEK II I Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění

1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za:
a) majetkovou újmu (také tzv. škodu nebo tzv. újmu na jmění), kterou způsobil jinému na věci nebo na zvířeti, poškozením, zničením 

nebo pohřešováním, respektive poraněním či usmrcením zvířete, (dále také „majetková újma na věci nebo na zvířeti“),
b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví 

či usmrcení,
c) majetkovou újmu jinou než uvedenou pod písm. a), dále také „finanční újma".
Pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného 
oprávněného užívání nemovitostí, včetně jejich součástí a příslušenství, sloužících k výkonu činnosti uvedené v pojistné smlouvě. 
Pojištění dle tohoto odstavce se nevztahuje na odpovědnosti za újmu vymezené v tomto článku v odst. 2. a 3.

2. Pouze je-li tak výslovně ujednáno v textu pojistné smlouvy, pojištění se vztahuje také na odpovědnost za majetkovou újmu způsobenou 
jinému na věci nebo na zvířeti, za újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních 
útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení, nebo za finanční újmu:
a) způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá 

z jiného právního důvodu,
b) způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku, 
kromě odpovědnosti za újmu vymezené v tomto článku v odst. 3.

3. Pouze je-li tak výslovně ujednáno v textu pojistné smlouvy, pojištění se vztahuje také na odpovědnost za nemajetkovou újmu způsobenou 
neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka a z nich vyplývající peněžitou náhradu nemajetkové újmy.

4. Pojištění v rozsahu podle jakýchkoli odstavců tohoto článku VPP OPR 2014 se vždy vztahuje pouze na odpovědnost pojištěného za újmu 
způsobenou v souvislosti s odbornou činností pojištěného ke které je pojištěný oprávněn a která je uvedena v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK III I Pojistná událost

1. V souladu s čl. I odst. 3. VPP OC 2014 je pojistná událost definována následujícím věcným, časovým a místním vymezením.
2. Věcné vymezení pojistné události: Pojistnou událostí je vznik právní povinnosti pojištěného nahradit újmu, za kterou pojištěný 

podle obecně závazných právních předpisů odpovídá a je povinen ji uhradit, za předpokladu, že vznikla povinnost pojistitele poskytnout 
pojistné plnění.
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Příloha č. 3 -  Přihláška k připojištění
autorizovaného inspektora

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 
se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 530 02 

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567

Pojišťovna

Příjmení, jméno, titul (u právnických osob obchodní firma)1) RČ/IĆ číslo autorizace

obor autorizace
adresa bydliště, místa podnikání ( sídla právnické osoby ) Telefon

Email:
PSČ

kontaktní (poštovní) adresa telefon PSČ

1) V případě připojištění právnické osoby jsou dalšími připojištěnými osobami a připojištění se vztahuje i na majitele a jednatele 
této právnické osoby.

I. Limit pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu v rozsahu dle čl. III odst. 3.3. pojistné
smlouvy č. 8071194911 (max. 15 000 000 Kč včetně) ................................. Kč,
slovy...........................................................

Máte zájem o navýšení limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu ze 100 000 
Kč na 1 000 000 Kč?

□  ano O  ne

Počátek pojištění odpovědnosti za újmu v rozsahu dle čl. III odst. 3.3. pojistné sm 
louvy 8071194911

ode dne .......................................... do......................................... , nejdříve však doručením této přihlášky
pojišťovacímu makléři.

Územní rozsah (zaškrtněte požadovaný územní rozsah pojištění):

□  Česká republika (ČR) □  ČR + 1 země Evropy (uveďte která) □  Evropa včetně ČR

Spoluúčast:.............................. ,Kč

Pro škodné události, jejichž příčina nastala před 1.1.2004, se sjednává spoluúčast ve výši 100 000 Kč. 

□  všeobecné připojištění □  jednorázové připojištění

II. Popis zakázky (díla) .................................................................................
Tento bod vyplňovat pouze v případě připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou výkonem odborné činnosti 
pojištěného pouze v souvislosti s realizací jedné individuální zakázky - jednorázového připojištění, příp. vyplnit na 
zvláštním listu.

III. Pojistné.....................................................Kč
Pojistné je stanoveno dle „Postupu stanovení pojistného pro připojištění autorizovaných inspektorů“ -  příloha č. 4 
pojistné smlouvy.

IV. Hrubý roční příjem z autorizované činnosti činí...................................Kč
Upozornění: Pokud uvedete nesprávný hrubý příjem, vystavujete se nebezpečí krácení pojistného plnění 
v případě pojistné události. V  případě, že vykonáváte autorizovanou činnost prvním rokem, považuje se za výši 
příjmů Vámi provedený odborný odhad ročního příjmu. V případě připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
výkonem odborné činnosti pojištěného pouze v souvislosti s realizací jedné individuální zakázky uveďte příjem 
pouze z této zakázky.

V. Byl v posledních pěti letech na Vás - společnost, jejímž jménem jednáte -  vznesen nárok na náhradu 
újmy z titulu profesní chyby?

□  Ano O  Ne Pokud Ano, vysvětlete:
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VI. Jste si vědomi nějaké okolnosti, která by mohla vést nebo vedla ke vzniku nároku na náhradu újmy 
z titulu profesní chyby?

□  Ano □  Ne Pokud Ano, vysvětlete:

Vil. Uveďte přibližně v procentech Vaši činnost za poslední 2 roky:
Činnost pro autor, inženýry a techniky % %
technika prostředí staveb (topení, vzduchotechnika 
nebo elektroinstalace) mosty, tunely

bytové a rodinné domy, školy, veřejné a kancelářské 
budovy, hotely, garáže statika a dynamika staveb

zdravotnická zařízení, pečovatelské domy, obchodní 
centra, dopravní stavby, skládky, objekty pro likvidaci 
odpadů

speciální stavby -  např. přístavy, hráze, doky, mola, 
přehrady, produktovody, chemický a atomový 
průmysl, doly, lomy

průmyslové objekty, inženýrská geodézie, konstrukce 
strojů, rekultivace (úprava krajiny), vodovodní a 
kanalizační systémy, požární bezpečnost staveb

jiné

Vlil. Máte zájem o připojištění též na činnost energetického specialisty dle zák. č. 406/2000 Sb.?
□  ano □  ne

IX. Máte zájem o připojištění též na činnost koordinátora BOZP?
□  ano □  ne

X. Měl/a jste sjednáno individuální připojištění v minulosti? (Tento bod vyplňte v případě, že chcete plynule

navázat rta dřívější připojištění u jiné pojišťovny.)

□  Ano U které pojišťovny:

□  Ne
XI. Máte zájem o připojištění s tzv. retroaktivním krytím, tj. pojištění i pro případ vzniku újmy, jejíž příčina 

byla založena před vznikem tohoto připojištění v době, kdy jste byl pojištěn u jiné pojišťovny?
(V pojištění odpovědnosti za újmu dle VPP OPR 2014 nejsou kryty žádné známé škodné události, jakož i 
známé skutečnosti a okolnosti, které by mohly zavdat příčinu ke vznesení nároku na náhradu újmy vůči 
pojištěnému, které vznikly v době retroaktivního krytí.)

□  Ano □  Ne
Pokud ano, kolik roků požadujete zpětně pokrýt?

□  1 rok □  2 roky □  3 roky □  4 roky □  5 let □  6 let
Pojištěný uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním 
sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a 
požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování 
výpisů či opisů z nich.
Pojištěný prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou 
nedílnou součástí pojistné smlouvy. Dále pojištěný potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se 
všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvlášť uvedenými v dokumentu „Sdělení informací pojistitelem zájemci o 
pojištění", která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku, a souhlasí s 
nimi. Pojištěný také prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského 
zákoníku jsou pravdivé.
Pojištěný se svým podpisem zavazuje uhradit částku odpovídající pojistnému stanovenému v této přihlášce a to 
nejpozději do 20 dnů od vzniku pojištění na účet č. 6119046003/2700 variabilní symbol - číslo AO (u 
právnických osob IČ).

V dne

podpis (razítko)
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A-Postup stanovení pojistného pro připojištění autorizovaných inspektorů
člen holdingu ČSOB

'3 ce, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 530 02 
/  Dit CZ699000761

i jni rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 Pojišťovna

Postup stanovení pojistného pro připojištění autorizovaných inspektorů

Pojistné (v Kč) = základní pojistné (v Kč) x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K6_______

ulka základního pojistného (v Kč)
Limit

/ojistného 
plnění 

i/ tisících Kč

Příjmy v tisících Kč
do 250 od 251 

do 500
od 501 
do 750

od 751 
do 1 000

od 1 001 
do 2 000

od 2 001 
do 3 000

od 3 001 
do 4 000

od 4 001 
do 5 000

od 5 001 
do 7 000

od 7 001 
do 10 000

od 10 000 
do 20 000

do 500 2 112 2 530 2 956 3412 4 689 5 180 6 033 6 886 8 634 10 578 13 193

1 000 3 452 4211 4 843 5 557 6 951 8 171 9 753 11 258 13 998 17 054 21 457

2 000 4 437 5 185 6 224 6 762 8 732 10611 12 011 13 696 17 179 21 592 27 025

3 000 5 205 5 995 7 299 7 993 10 587 12 723 14 799 16 935 21 241 25 763 32 284

5 000 7410 8 705 10 490 11 658 15 197 18 325 21 128 24 890 31 044 36 523 45 855

10 000 11 320 13 592 15 856 18 144 23 404 27 931 32 288 37 940 46 927 55 575 69 257

15 000 14 080 16 984 19 824 22 688 29 256 34 908 40 354 47 420 58 666 69 537 86 590

K1 - Koeficient spoluúčasti

Spoluúčast v Kč Koeficient K1
10 000 íoro právnické osoby) 1,20

100 000 (pro právnické osoby) 1,10
250 000 1,00
290 000 0,85

K2 - Koeficient oboru - použije se podle převažujícího zaměření

technika prostředí staveb (topení, vzduchotechnika nebo 
elektroinstalace)

0,90

bytové a rodinné domy, školy, veřejné a kancelářské budovy, 
hotely, garáže

1,00

zdravotnická zařízení, pečovatelské domy, obchodní centra, 
dopravní stavby, skládky, objekty pro likvidaci odpadů

1,10

průmyslové objekty, inženýrská geodézie, konstrukce strojů, 
rekultivace (úprava krajiny), vodovodní a kanalizační systémy, 
požární bezpečnost staveb

1,20

mosty, tunely 1,50

statika a dynamika staveb 1,60

speciální stavby -  např. přístavy, hráze, doky, mola, přehrady, 
produktovody, chemický a atomový průmysl, doly, lomy

X

K3 - Koeficient za navýšení limitu pojistného plnění pro připojištění nemajetkové újmy

Nemajetková újma - LPP 1 000 000 Kč Koeficient K3 = 1,20

K4 - Koeficient za připojištění činnosti energetického specialisty

Energetický specialista Koeficient K4 = 1,10

K5 - Koeficient za připojištění činnosti koordinátora BOZP

Koordinátor BOZP Koeficient K5 = 1,05

K6 - Koeficient navýšení za retroaktivní krytí

Počet let retroaktivního krytí Koeficient K6 Počet let retroaktivního 
krytí

Koeficient K6

1 rok 1,00 4 roky 1,12
2 roky 1,04 5 let 1,20
3 roky 1,08 6 let 1,30



Příloha č. 4 -Postup stanovení pojistného pro připojištění autorizovaných inspektorů
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 530 02 
IČO: 45534306, DIČ: CZ69900076I

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 P O l l S t O V Í l S

K7 - Koeficient územního rozsahu

Územní rozsah připojištění Koeficient K7
Česká republika 1,00

ČR + 1 země Evroov 1.15
Evropa včetně ČR 1,25
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■loha č. 5 -  Přihláška k udržovacímu pojištění p° j lsťovna 

Raných inspektorů
f-h iltn holdingu ČSOB

•jŽelené předměstí, Masarykovo áměstí čp. 1458, PSČ 530 02 
^CZ699000761

gj/psinku vedeném krajským soudem v HradciKrálové, oddíl B, vložka 567

ífiláška k udržovacímu pojištění profesní odpovědnosti za újmu z výkonu
činnosti autorizované osoby dle pojistné smlouvy č. 8071194911

tn i, jméno, titul (u právnických osob obchodní firm a)1)

adresa bydliště, místa podnikání ( sídla právnické osoby )

rodné číslo / IČ číslo autorizace

telefon
email

PSČ

telefon PSČkontaktní (poštovní) adresa

Limit pojistného plnění zůstává ve stejné výši, jako byl sjednán limit 
pojistného plnění v základní smlouvě

Pojistné

250 000 Kč 600 Kč

Spoluúčast: 5 000 Kč
Mám zájem o toto udržovací pojištění □  Ano □  Ne

II. Udržovací pojištění k připojištění (v rozsahu čl. VI odst. 6.2. této pojistné smlouvy):
je sjednáno s limitem pojistného plnění a se spoluúčastí ve výši uvedené výše specifikovanou autorizovanou osobou v její 
Přihlášce k připojištění naposledy časově předcházející okamžiku vzniku udržovacího pojištění podle čl. VI odst. 6.2. této 
pojistné smlouvy. Jednorázové pojistné za udržovací pojištění sjednané podle čl. VI odst. 6.2. této pojistné smlouvy je 

sjednáno ve výši 70 % z ročního (jednorázového nebo běžného) pojistného uvedeného v Přihlášce výše 

specifikované autorizované osoby k připojištění naposledy časově předcházející okamžiku vzniku udržovacího pojištění 

podle čl. VI odst. 6.2. této pojistné smlouvy, zaokrouhleno na celé Kč.

Limit pojistného plnění:.......................... Pojistné:.........................................

Spoluúčast:.............................................

Mám zájem o toto udržovací pojištění □  Ano CU Ne

III. Udržovací pojištění, jehož vznik je založen touto přihláškou, se sjednává s počátkem o d ...................na

pojistnou dobu v délce 5 roků. Pojistné je stanoveno za celou sjednanou pojistnou dobu, tj. 5 roků.
Pojištěný se svým podpisem zavazuje uhradit částku odpovídající pojistnému stanovenému v této přihlášce a to nejpozději 
do 20 dnů od vzniku pojištění pojišťovacího makléře GrECo JLT Czech Republic s.r.o., č. účtu: 6119046003/2700; variabilní 

symbol -  číslo AO.

V ................................ dne............................... .........................
podpis (razítko)


