
 

Pojistná smlouva 
č. 8026624113 

Smluvní strany: 

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 

Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 

IČ: 455 34 306 

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, odd. B, vložka 567 

Tel.: 467 007 111 Fax: 467 007 644 

(dále jen „pojistitel“) 

zastoupená:     Ing. Aleš Novotný - key account manager 

a 

 

Čásenský & Hlavatý, s.r.o. 

U Fotochemy 1602 

500 02 Hradec Králové 

IČ: 259 73 738 

(dále jen „pojistník“) 

jednající:        Ing. Stanislav Hlavatý – jednatel 
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Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany uzavírají tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a 
o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o pojistné smlouvě“). 

1.2. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část (dále 
jen „VPP OC 2005“), stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě. 

1.3. Pojištění se řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění 
odpovědnosti za škodu autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného 
ve výstavbě a dalších neautorizovaných osob (dále jen „VPP OAN 2005“) s tím, že pro účely 
pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou se 
- „pojištěným“ v textu VPP OAN 2005 míní také autorizovaný inspektor podle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „stavební zákon“), 

- „odbornou činností“ v textu VPP OAN 2005 míní také činnost autorizovaných inspektorů v 
rozsahu stanoveném stavebním zákonem, 

a dalšími ujednáními uvedenými v této pojistné smlouvě. 

1.4. Pojištěný(í), v jehož (jejichž) prospěch je sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy: 
Touto pojistnou smlouvou se sjednává individuální pojištění odpovědnosti za škodu 
autorizovaných inspektorů způsobenou výkonem jejich činnosti podle stavebního zákona a 
právnických osob, které vykonávají činnosti autorizovaného inspektora a tyto činnosti zajišťují 
prostřednictvím autorizovaného inspektora (dále jen „pojištěný“). 

1.5. Počátek každého jednotlivého pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, limit pojistného 
plnění sjednaný pro každé jednotlivé pojištění a výše jednorázového pojistného za každé 
jednotlivé pojištění, jsou zvoleny pojistníkem na jeho odpovědnost a jsou jím uvedeny v 
Seznamu pojištěných autorizovaných inspektorů (dále také jen „Seznam“). Seznam je v 
elektronické formě vyhotovován pojistníkem podle závazného vzoru, jenž je jako příloha č. 4 
nedílnou součástí této pojistné smlouvy. 

1.6. Pojistník je povinen seznam pravidelně, vždy k 15. a ke 30. dni každého kalendářního měsíce 
trvání účinnosti této pojistné smlouvy, aktualizovat tak, aby údaje vněm vždy odpovídaly 
skutečnosti. Seznam obsahující aktuální údaje v jeho elektronické formě je pojistník povinen 
doručit pojistiteli vždy nejdéle do 3 pracovních dnů po každém datu jeho pravidelné aktualizace 
podle předchozí věty. Seznam ve své elektronické formě, v podobě, v jaké je archivován 
pojistitelem, je nedílnou součástí této pojistné smlouvy. 

1.7. Údaje týkající se každého jednotlivého pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou o dni 
počátku tohoto pojištění a sjednaném limitu pojistného plnění uvedené v seznamu není možné 
nijak dodatečně měnit. Pro všechny účastníky pojištění je závazná ta hodnota těchto údajů, která 
byla pojistiteli formou seznamu sdělena jako první v pořadí. 

1.8. Pokud pojistník v jakémkoliv seznamu doručeném pojistiteli uvede v údajích o jednotlivém 
pojištění sjednaném touto pojistnou smlouvou chybnou hodnotu pojistného neodpovídající odst. 
4.2. této pojistné smlouvy, považuje se takový údaj za neplatný a pojistník je povinen za takové 
pojištění zaplatit pojistiteli pojistné ve výši odpovídající odst. 4.2. této pojistné smlouvy. 
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1.9. Každé jednotlivé pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se sjednává na dobu určitou, a to na 
dobu jednoho pojistného roku. Pojistník a pojistitel sjednávají, že doba určitá trvání každého 
jednotlivého pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou se automaticky prodlužuje za 
shodných podmínek vždy o jeden další pojistný rok, pokud kterákoliv ze smluvních stran nesdělí 
písemně druhé smluvní straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Takové sdělení musí být 
smluvní straně, která je jeho adresátem, doručeno nejdéle 30 dní přede dnem, který se svým 
číselným označením dne a měsíce v příslušném kalendářním roce shoduje s dnem konce doby 
určité trvání každého jednotlivého pojištění. 

1.10.Pojistník je povinen prokazatelně seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkající se 
jeho pojistného rizika. 

Článek II. 
Rozsah pojištění 

2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za 
škodu vzniklou jinému: 
a) na zdraví, usmrcením, 
b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním, 
c) ve formě finanční škody, 

a to v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako autorizovaného inspektora v rozsahu 
stavebního zákona. 

Článek III. 
Zvláštní ujednání 

3.1.  O ukončení šetření každé škodné události nastalé v pojištění sjednaném touto pojistnou 
smlouvou bude pojistník pojistitelem informován kopií písemného sdělení pojistitele 
pojištěnému o výsledcích šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. 

3.2. Ve smyslu VPP OAN 2005 čl. III odst. 2 písm. c) se ujednává, že u pojištěného – zaměstnance 
fyzické či právnické osoby, je za uplatnění nároku na náhradu škody poškozeným vůči 
pojištěnému považován až ten okamžik, kdy zaměstnavatel po pojištěném uplatní nárok na 
náhradu škody. 

Článek IV. 
Limit pojistného plnění, spoluúčast, pojistné 

4.1. Každé jednotlivé pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění a jemu odpovídající výší 
pojistného uvedenými na Seznamu. 
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4.2. Limity pojistného plnění a pojistné: 
 

Limit pojistného plnění (v Kč) Pojistné (v Kč) 
250.000 750,- 

1.000.000 1.500,- 
2.000.000 2.900,- 

Spoluúčast je stanovena ve výši 10.000,-Kč. 

4.3. Ujednává se, že pojistné za pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou je jednorázové. 
Pojistné bude hrazeno pojištěnými na účet pojistníka. Pojistník je povinen pojistiteli na jeho 
účet převést platbu za sjednaná pojištění nejpozději do konce následujícího měsíce po měsíci, 
ve kterém nastal počátek pojištění. 

4.4. Pojistné plnění vyplacené pojistitelem z jednotlivého pojištění sjednaného touto pojistnou 
smlouvou za jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku 
nesmí přesáhnout limit pojistného plnění uvedený u každého jednotlivého pojištěného na 
Seznamu, čímž se rozumí pojistné plnění vyplacené včetně nákladů soudního nebo rozhodčího 
řízení vedeného proti pojištěnému v souvislosti s uplatňovaným nárokem na náhradu škody a 
vynaložených pojištěným. 

Článek V. 
Hlášení škodných událostí 

5.1. Vznik škodné události oznámí pojištěný neprodleně na jakémkoliv obchodním místě pojistitele. 
Dále lze vznik škodné události oznámit prostřednictvím internetových stránek 
http://www.csobpoj.cz, zelené linky pojistitele 800 100 777 nebo na adresu: 

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 
Odbor služeb klientům DNP 
Zelené předměstí 
Masarykovo náměstí čp. 1458 
532 18 Pardubice 
TEL.: 467 007 111 
FAX: 467 007 850 

kontakt: 
zplnomocněný makléř: 
Jan Čásenský V Ráji 
1734 530 02 Pardubice 
tel./fax.: 466 536 498 
www.casensky-hlavaty.cz 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

6.1. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. listopadu 2006 a uzavírá se na dobu 
určitou do 1. listopadu 2007. Pojistník a pojistitel sjednávají, že doba určitá trvání pojistné 
smlouvy se automaticky prodlužuje vždy o další kalendářní rok, pokud kterákoliv ze smluvních 
stran nesdělí písemně druhé smluvní straně, že na dalším trvání pojistné smlouvy nemá zájem. 
Takové sdělení musí být smluvní straně, která je jeho adresátem, doručeno nejdéle 30 dní přede 
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dnem, který se svým číselným označením dne a měsíce v příslušném kalendářním roce shoduje s 
koncem doby určité dohodnuté v první větě tohoto bodu pojistné smlouvy. 

6.2. Správce pojistné smlouvy: Ing. Jaroslav Pekárek, tel. 467 007 812, fax 407 007 321 

6.3. Pojistná smlouva a na základě ní sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem. 

6.4. Zachraňovacími náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na: 
 

a) odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události, 
b) zmírnění následků již nastalé pojistné události, 
c) odklizení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků, pokud je povinnost toto učinit z 

hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů. 
Pojistitel nahradí: 
a) zachraňovací náklady vynaložené na záchranu života nebo zdraví osob max. do výše 30 %, 
b) ostatní zachraňovací náklady max. do výše 10 %, 

vždy z horní hranice pojistného plnění stanovené pro předmět pojištění a pojistné nebezpečí, 
kterého se zachraňovací náklady týkaly. 
Výše vyplacené náhrady zachraňovacích nákladů se do pojistného plnění, které je omezeno 
horní hranicí, nezapočítává. 

6.5. Pojistná smlouva obsahuje 5 stran a přílohy: 
1)  VPP OC 2005 
2)  VPP OAN 2005 
3)  Seznam pojištěných autorizovaných inspektorů 
4)  Seznam pojištěných autorizovaných inspektorů – vzor 
 

6.6. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno 
makléř a zbývající dvě pojistitel. 

6.7. Pojistná smlouva je zároveň pojistkou ve smyslu zákona, nebyla-li vystavena samostatná pojistka. 

 

 

 

V Hradci Králové dne 30. října 2006 

V Pardubicích dne 30. října 2006 
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Příloha č. 3 

Seznam č ...........  pojištěných autorizovaných inspektorů 
 

pojištěný poř. 
č. příjmení jméno adresa RČ/IČ 

zvolený LPP 
v Kč 

pojistné v Kč datum 
počátku 
pojištění 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
Datum: …………………………      vyplnil – podpis: ………………………….. 
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Příloha č. 4 

Seznam pojištěných autorizovaných inspektorů – VZOR 
 

pojištěný poř. 
č. příjmení jméno adresa RČ/IČ 

zvolený LPP 
vKč 

pojistné v Kč datum 
počátku 
pojištění 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
Datum: …………………………      vyplnil – podpis: ………………………….. 
 


