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Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě číslo 0013876996
‘P
GROUP Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem s účinností od 1.5.2016 nové znění

pojistné smlouvy následovně:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna lnsurance Group
Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600
Zastoupena: na základě zmocnění níže podepsanými osobamí
IČ: 63998530
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800
Tet: 956 451 312
dále jen vedoucí pojístítel

a

Generali Pojišťovna a.s.
Sídlo: Bělehradská 132, 12084 Praha 2
Zastoupena: na základě zmocnění níže podepsanými osobami
iČ: 618 59 869
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2866
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 19-2225300257/0100
Te!: 221 091 236
dále jen pojistitel

a

Česká obec sokolská
(dále jen „Čos“)
Sídlo: Újezd 450/40, Tyršův dům, 118 01 Praha 1— Malá Strana
Zastoupena: Ing. Hanou Moučkovou, starostkou Čos

a Ing. Mgr. Miroslavem Krocem, jednatelem Čos
iČ: 00409537

dále Jen pojistník

uzavírají
podle zákona č. 29/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými
podmínkami pojistitele a přílohami tvoří nedílný celek.

Hlavní pojišťovací zprostředkovatel Podřízený pojišťovací zprostředkovatel
Název: Petrisk International, a.s

Sjednatelské číslo: 9990338000
Jméno a příjmení jednající osoby: Dana Strejcovská

Registrační čĺslo ČNB: 000004PM

Vypracoval (pečovatel): Marie Koukalové, mk11303
Správa pojistné smlouvy: UW 8890000102

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna lnsurance Group
Pobřežní 665/23, 186 OO Praho 8, fax: 547 213 468, e-mail: info@cpp.cz
je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze — oddil B, vlozka

VíENNA INSURANCE GROUPlČ: 63998530, DíČ: CZ63998530, DíČ pro DPH: CZ699000955 ‚
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Část A
Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Pojistitelé:
Vedoucí pojistitel: Česká podnikatelská pojištovna, a. s., Vienna lnsurance Group

Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s.

2. Členský stát sídla pojistitelů:

Vedoucí pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna lnsurance Group Česká republika

Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s. Česká republika

3. Podíly pojistitelů:

Vedoucí pojistitel Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna lnsurance Group

přebírá: 50% práv a závazků plynoucích z pojistné smlouvy

Pojistitel Generali Pojišťovna a.s. přebírá: 50% práv a závazků plynoucích z pojistné smlouvy

Část B

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika

2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch a ve prospěch organizačních jednotek

České obce sokolské ve smyslu článku I Stanov pojistníka (tělocvičné Jednoty Sokol a sokolské župy).

3. Předmět podnikání nebo činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v přiložené kopii

stanov, která tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.

4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále Jen VPP) a Doplňkovými pojistnými podmínkami

(dále jen DPP) uvedenými v Čl. II pojistné smlouvy a dále ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP a DPP

tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy.

5. Oprávněná osoba: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných

VPP, DPP či ZPP.

6. Územní platnost pro pojištění odpovědnosti je uvedena níže u příslušných bodů.

7. Pojistné částky a limity plnění byly stanoveny pojistníkem.

8. Pojistitel akceptuje v souladu 5 99 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách právo pojistníka využít

opční právo na poskytování pojišťovacích služeb pro pojištění podle této pojistné smlouvy.

9. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.

Článek II.

Pojistná nebezpečí, předměty pojištění. pojistné částky, limity plnění a spoluúčasti

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému

majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvou a

příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

Pojištění se řídí: VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/14 (dále jen VPPOD)

DPP pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/15 (dále jen DPPOP)

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy

specifikované v této pojistné smlouvě a DPPOP, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti 5:

- činností uvedenou ve stanovách nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími;

- činností uvedenou v živnostenském listu nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími;

- vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené činnosti.

Rozsah pojištění: Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „obecná odpovědnost“), není-li dále

uvedeno jinak.
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V souladu s článkem 3, bod 1, písm. a) DPPOP se pojištění vztahuje na újmu vzniklou na věci
poškozením, zničením nebo pohřešováním.

V souladu s článkem 3, bod 1, písm. c) DPPOP se pojištění vztahuje na újmu vzniklou na životě i na
zdraví.

V souladu s článkem 3, bod 1, písm. a), c) DPPOP se pojištění vztahuje na následnou finanční újmu
vyplývající z předchozí újmy na věci, životě nebo zdraví.

V souladu s článkem 3, bod 1, písm. c) DPPOP se pojištění vztahuje na újmu vzniklou na přirozených
právech člověka vzniklou v souvislosti s újmou na zdraví, a to včetně duševních útrap.

V souladu s článkem 2, písm. b) DPPOP se pojištění vztahuje na újmu způsobenou vlastnictvím,
držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu
vzniklou na nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti, pokud je tato nemovitost pojištěným
oprávněně užívána.

V souladu s článkem 3, bodem 3 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů

léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou poškozenému v důsledku

zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení, ke
které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na pojistné plnění.

V souladu s článkem 3, bodem 4 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů
léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného,
který utrpěl újmu při ublížení na zdraví nebo při usmrcení v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci
z povolání.

V souladu s článkem 3, bodem 5 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu regresních

nároků uplatněných orgánem nemocenského pojištění v souvislosti s újmou při ublížení na zdraví

nebo při usmrcení poškozeného, jestliže z újmy při ublížení na zdraví nebo při usmrcení, ke které se
tyto náklady vážou, vznikl nárok na pojistné plnění.

V souladu s článkem 3, bodem 2 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem

stanovenou povinnost pojištěného nahradit zaměstnanci majetkovou újmu, která mu byla

způsobena při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, vznikla-li pojištěnému
povinnost k její náhradě.

V souladu s článkem 3 DPPOP se pojištění vztahuje na újmu způsobenou aktivním účastníkům
organizované sportovní soutěže včetně přípravy na ní.

Pojistný princip: Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu 3
DPPOP. Ujednává se horní mez pro nahlášení škodných událostí vdélce 5 let po skončení trvání

pojištění.

Limit pojistného plnění:
Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává s následujícím limitem pojistného plnění.

Limit pojistného plnění činí 50.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5.000,-Kč
Územní platnost pojištění: Česká republika

Dále sjednané sublimity plnění se vztahují k limitu pojistného plnění obecné odpovědnosti.

1.1. V souladu s článkem 6, bodem 3 DPROP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou

povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jinému subjektu spolupojištěnému touto pojistnou

smlouvou.

Roční sublimit pojistného plnění činí 5.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000,-Kč
Územní platnost pojištění: Česká republika

1.2. Odchylně od článku 3, bodu 1, písm. b) DPPOP se ujednává, že pojištění obecné odpovědnosti se vztahuje i na

právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému čistou finanční škodu, tj.

majetkovou újmu na jmění vyjádřenou v penězích, která vznikla poškozenému jinak než při ublížení na zdraví,

usmrcení nebo na jmění jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním nebo následná finanční újma z toho

vyplývající, a to v rozsahu doložkV DOPOO1, která tvoří přílohu pojistné smlouvy.
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Roční sublimit pojistného plnění činí 2.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000,-Kč
Územní platnost pojištění: Česká republíka

1.3. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. b) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem
stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému majetkovou újmu vzniklou na věci, která není ve
vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný:
a) převzal za účelem provedení objednané činnosti (zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění,

poskytnutí odborné pomoci apod.);
b) převzal do oprávněného užívání;
vznikla-li újma jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním. Pojištění se vztahuje i na následnou finanční
újmu z toho vyplývající. Pojištění se vztahuje rovněž na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu
vzniklou na převzaté přepravované věci, vyjma věci převzaté za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy
o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy.

Pojištění se nevztahuje na újmu vzniklou ztrátou věci a na újmu vzniklou na oprávněně užívaném dopravním
prostředku.

Roční sublimit pojistného plnění činí 1.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000,-Kč
Územní platnost pojištění: Česká republika

2. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI TRENÉRŮ A CVIČITELŮ

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému
majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvou a
příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěných fyzických
osob — trenérů a cvičitelů Odboru sportu a Odboru všestrannosti Čos za újmu způsobenou jinému v souvislosti
s výkonem činnosti trenéra/cvičitele na základě trenérského anebo cvičitelského oprávnění, nebo v souvislosti se vztahy
z této činnosti vyplývajícími, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání
pojištění.

Pojistník sjednává toto pojištění s pojistitelem ve prospěch všech pojištěných osob, které v době trvání pojištění byly,
jsou nebo budou vykonávat činnost trenéra, cvičitele na základě trenérského anebo cvičitelského oprávnění.

Pojištění se řídí: VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/14 (dále jen VPPOD)
DPP pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/15 (dále jen DPPOP)

Rozsah pojištění: Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „obecná odpovědnost“), není-li dále
uvedeno jinak.

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost
pojištěných fyzických osob — trenérů a cvičitelů Odboru sportu a Odboru všestrannosti Čos.

V souladu s článkem 3, bod 1, písm. a) DPPOP se pojištění vztahuje na újmu vzniklou na věci
poškozením, zničením nebo pohřešováním.

V souladu s článkem 3, bod 1, písm. c) DPPOP se pojištění vztahuje na újmu vzniklou na životě i na
zdraví.

V souladu s článkem 3, bod 1, písm. a), c) DPPOP se pojištění vztahuje na následnou finanční újmu
vyplývající z předchozí újmy na věci, životě nebo zdraví.

V souladu s článkem 3, bod 1, písm. c) DPPOP se pojištění vztahuje na újmu vzniklou na přirozených
právech člověka vzniklou v souvislosti s újmou na zdraví, a to včetně duševních útrap.

V souladu s článkem 3, bodem 3 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů
léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou poškozenému v důsledku
zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení, ke
které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na pojistné plnění.

V souladu s článkem 3, bodem 4 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů
léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného,
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který utrpěl újmu při ublížení na zdraví nebo při usmrcení v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci
z povolání.

V souladu s článkem 3, bodem 5 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu regresních
nároků uplatněných orgánem nemocenského pojištění v souvislosti s újmou při ublížení na zdraví
nebo při usmrcení poškozeného, jestliže z újmy při ublížení na zdraví nebo při usmrcení, ke které se
tyto náklady vážou, vznikl nárok na pojistné plnění.

Ujednává se, že pojištění podle tohoto bodu se rovněž vztahuje na újmu, kterou trenér/cvičitel
způsobí jinému členovi České obce sokolské.

Pojistný princip: Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu 3
DPPOP. Ujednává se horní mez pro nahlášení škodných událostí v délce 5 let po skončení trvání
pojištění.

Limit pojistného plnění:
Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává s následujícím limitem pojistného plnění.
Limit pojistného plnění za 1 rok činí 15.000.000,-Kč
Limit pojistného plnění pro 1 pojistnou událost činí ... 5.000.000,- Kč
Pojištění se sjednává se spolu účastí ve výši 5.000,-Kč
Územní platnost pojištění: Česká republika

Dále sjednaný sublimit plnění se vztahuje k limitu pojistného plnění odpovědnosti trenérů a cvičitelů.

2.1. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. e) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem
stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na přirozených právech člověka
případně i způsobené duševní útrapy, nesouvisející s újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení. Pojistné plnění
bude poskytnuto pouze na základě pravomocného rozhodnutí soudu.

Mimo výluk z pojištění uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách vztahujících se k pojištění
odpovědnosti sjednanému pojistnou smlouvou, se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného
nahradit poškozenému újmu vzniklou:
- urážkou, pomluvou, lstí nebo pohrůžkou;
- sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
- v důsledku jakékoliv diskriminace.

Roční sublimit pojistného plnění činí 500.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000,-Kč
Územní platnost pojištění: Česká republika

Článek III.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na
adresu:

PETRISK International — Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
makléřská pojišťovací společnost a.s., Vienna Insurance Group
U Zákrutu 1778/5 OLPU MO
106 00 Prahal0

nebo
POBQX 28
66442 Modřice
tel.: 841 444 555, email: olpumo@cpp.cz

Část C
POJIŠTĚNÍ ÚRAZU

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Oprávněná osoba je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnou
osobou pro přijetí pojistného plnění z rizika trvalých následků úrazu, denního odškodného a připojištění
zlomenin je pojištěný.
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2. Obmyšlenou osobou je osoba, které vznikne právo na pojistné plnění v případě úrazové smrti pojištěného.

Právo na plnění v případě smrti pojištěného následkem úrazu mají osoby určené podle ustanovení 2831
občanského zákoníku.

3. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu pro úrazové pojištění ve prospěch členů České obce
sokolské. Pojištění se vztahuje na úrazy, pokud vzniknou při tělovýchovné činnosti pod vedením
cvičitele, při kulturně společenských aktivitách pořádaných pojistníkem a při společných cestách
pořádaných pojistníkem do místa činnosti a zpět.

4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění osob P00114 (dále jen VPPPO),
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění úrazu UPO114 (dále jen „VPPUP“), Všeobecnými pojistnými
podmínkami pro případ pobytu v nemocnici HOSPOJ14 a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro Skupinové
úrazové pojištění s Filipem PLUS 0114 (dále jen „DPP“). VPP a DPP v příloze této pojistné smlouvy jsou její
součástí. Součástí pojistné smlouvy jsou Oceňovací tabulky I, II, a Sazebník poplatků. Aktuální podoba
Oceňovacích tabulek I, II a Sazebníku poplatků je k dispozici na webových stránkách pojistitele.

5. Územní rozsah: Celý svět.
6. Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem, není-li v této pojistné smlouvě dále uvedeno jinak.
7. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika

Pojištěné osoby (dále jen „pojištěný“)
1. Touto smlouvou se pojišťují členové České obce sokolské dle skupin:

Počet osob
Skupina č. 1 Děti do 18 let věku 66 608
Skupina č. 2 Dospělí 90 628
Skupina č. 3 Trenéři a cvičitelé 8 665

POJISTNÁ UDÁLOST
1. Pojistná událost je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojena povinnost pojistitele

poskytnout pojistné plnění.
2. Pojištění zahrnuje plnění za pojistné události, ke kterým dojde během trvání pojištění.

POJISTNÁ NEBEZPEČÍ
Nastane-li během trvání pojištění pojistná událost, pojistitel poskytne plnění v tomto rozsahu:

Skupina číslo: 1 Riziková skupina: 1
Počet pojištěných ve skupině: 66 608

Pojištěné riziko Pojistná částka
smrt následkem úrazu 20 000 Kč
trvalé následky úrazu s plněním od 10 % poškození s progresivním

50 000 Kč
plněním
denní odškodné za léčení následků úrazu (mimo zlomenin)

50 Kč
s minimální dobou léčení 20 dnů zpětně od 1. dne
Skupina číslo: 2 Riziková skupina: 1
Počet pojištěných ve skupině: 90 628

Pojištěné riziko Pojistná částka
smrt následkem úrazu 60 000 Kč
trvalé následky úrazu s plněním od 10 % poškození s progresivním

100 000 Kč
plněním
denní odškodné za léčení následků úrazu (mimo ruptury Achillovy

Kč
šlachy)s minimální dobou léčení 20 dnů zpětně od 1. dne
Skupina číslo: 3 Riziková skupina: 1
Počet pojištěných ve skupině: 2 665

Pojištěné riziko Pojistná částka
smrt následkem úrazu 120 000 Kč
trvalé následky úrazu s plněním od 10 % poškození s progresivním

120 000 Kč
plněním
denní odškodné za léčení následků úrazu (mimo ruptury Achillovy

120 Kč
šlachy)s minimální dobou léčení 20 dnů zpětně od 1. dne

C

Pojištěné osoby. poiistná nebezpečí, pojistné částky a spoluúčasti
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J Pausami plneni

J Pro pojištěné osoby ze skupiny 1 (děti):

J Zlomeniny pánve, kosti lebeční, úplné zlomeniny dlouhých kostí - paušál 2 000 Kč

‚ Ostatní zlomeniny — paušál 1 000 Kč

Pro pojištěné osoby ze skupiny 2 (dospělí):

J Plnění v případě natržení či ruptury degenerativně změněné Achillovy šlachy

J malým nepřímým násilím - paušál 2 000 Kč

( Pro pojištěné osoby ze skupiny 3 (trenéři a cvičitelé):
Plnění v případě natržení či ruptury degenerativně změněné Achillovy šlachy
malým nepřímým násilím - paušál 2 000 Kč

POJISTNÁ DOBA
Počátek pojištění je 1. 5. 2016 00.00 hodin, konec pojištění je 30.4. 2017 24.00 hodin včetně.

Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy,
nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

POJIŠTĚNÁ DOBA
Pojištění se sjednává na dobu celého dne (24 hodin).

HLÁŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
1. Vznik pojistné události hlásí pojistník bezprostředně po ukončení léčení úrazu „na tiskopise pojistitele Oznámení

úrazu“ na adresu:
Česká podnikatelská pojištovna, a.s., Vienna lnsurance Group
P.O.BOX 28
664 42 Mod řice
Klientská linka : 841 444 555
Pojistník v příslušné části uvedeného tiskopisu potvrdí, že:

a) pojištěná osoba je členem České obce sokolské
b) k úrazu došlo v pojištěné době dle této smlouvy
c) k úrazu došlo při tělovýchovné činnosti

- pod vedením cvičitele,
- při kulturně společenských aktivitách pořádaných pojistníkem,
- při společných cestách pořádaných pojistníkem do místa činnosti a zpět.

d) že osoba byla v době úrazu dítětem do 18 let věku nebo dospělou osobou s rozlišením, zda jde o
- rekreačního cvičence či
- registrovaného cvičence
- trenéra nebo cvičitele

2. Pojistitel je oprávněn prověřit si správnost údajů v hlášení pojistné události a vyžádat si další doklady nezbytné k
jejímu vyřízení. Nebudou-li na tiskopisu „Oznámení úrazu“ pojistitelem potvrzeny shora vyjmenované okolnosti
úrazu, vrátí pojistitel oznámení úrazu odesílateli k doplnění.

POJISTNÉ
1. Výše pojistného: Na osobu Počet osob Za podskupinu

Děti rekreační cvičenec 9 Kč 43 658 392 922 Kč

registrovaný cvičenec 11 Kč 22 950 252 450 Kč
Dospělí rekreační cvičenec 11 Kč 61 742 679 162 Kč

registrovaný cvičenec 14 Kč 28 886 404 404 Kč
Trenéři a cvičitelé 42 Kč 8 665 363 930 Kč
Celkové jednorázové pojistné za pojistnou dobu činí částku ve výši: 2 092 868 Kč

2. Způsob zaplacení pojistného uveden v Části D Čl. IV této pojistné smlouvy.

3. Pojistitel bude akceptovat navýšení nebo snížení počtu pojištěných maximálně o 10% oproti stavu ke dni počátku
účinnosti pojistné smlouvy. V případě navýšení nebo snížení počtu pojištěných o více než 10% je pojistník o této
skutečnosti povinen písemně uvědomit pojistitele, který následně vyhotoví dodatek k pojistné smlouvě o zvýšení nebo

-7-
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Část D
Společná ujednání

Článek I.
Výklad pojmů, výluky z pojištění

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP, DPP a ZPP se pro účely pojistné smlouvy přijímá tento výklad dalšíchpojmů dotčených pojištěním podle této pojistné smlouvy:
Za motorová vozidla se pro účely tohoto pojištění považují osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou SPZ (RZ),jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou RZ.
Za stavební součásti budovy nebo stavby se pro účely tohoto pojištění považují věci, které k ní podle povahy patří anemohou být odděleny bez toho, aby se tím budova nebo stavba znehodnotila. Zpravidla jde o věci, které jsou k budověnebo stavbě pevně připojeny (např. vestavěný nábytek, obklady stěn a stropů, příčky, instalace, malby stěn, tapety).Ročním limitem plnění se rozumí horní hranice pojistného plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné událostinastalé v průběhu pojistného roku.
Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v doběposkytnutí bonifikace nevyplacené) sníženým o uhrazené regresy a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistnéplnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv sevyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné započítává postupně do příslušných pojistných let, přičemž hranicí mezijednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení vyplaceného plnění dojednotlivých pojistných let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události. U pojistných smluv sjednaných na dobukratší jednoho roku je vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné vztahováno ke sjednané době pojištění.Pojistným rokem se rozumí období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění.Sublimitem plnění se rozumí horní hranice pojistného plnění pojistitele pro případy specifikované v pojistné smlouvě.Je uplatňován v rámci limitu plnění, ke kterému se vztahuje. Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, jsousublimity plnění sjednány jako roční tzn. jako horní hranice plnění pojistitele V jednom pojistném roce.Majetkovou újmou vzniklou na jmění, která vznikla jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním se rozumí rovněžújma vzniklá na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.Územní platností v pojištění odpovědnosti:

o Česká republika se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území České republiky, v případěsoudního sporu musí být nárok uplatněn před českými soudy a podle platného právního řádu České republiky.o Evropa se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území Evropy, v případě soudního sporu musí býtnárok uplatněn před soudy státu, který je součástí Evropy, a podle platného právního řádu státu, který jesoučástí Evropy.

Článek II.
Plnění pojistitele

1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP, DPP, ZPP a ujednání uvedenýchv této pojistné smlouvě.
2. V případě plnění v cizí měně se pro přepočet použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni vzniku pojistnéudálosti.

3. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok naodpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nároknemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

Článek III.
Ujednání o soupojištění

1. Na pojištění dle této pojistné smlouvy se podílejí pojistitelé uvedení v Čl. I. této pojistné smlouvy.
Pokud je níže v textu tohoto ujednání o soupojištění užito pojmu pojistitel bez bližší specifikace, rozumí se tímvedoucí pojistitel a/nebo pojistitel ve smyslu tohoto bodu 1.

2. Pojistitelé se podílejí na právech (zejména právo na pojistné) a závazcích (zejména závazek poskytnout pojistnéplnění) plynoucích z pojištění podílem uvedeným v Čl. I. této pojistné smlouvy.

8-
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j. pojistitelé vůči zadavateli a třetím osobám jsou zjakýchkoliv právních vztahů vzniklých vsouvislosti sveřejnou

f zakázkou „Pojištění odpovědnosti a pojištění úrazu České obce sokolské“ zavázáni společně a nerozdílně a to po

J celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této veřejné zakázky.

J 4. Vedoucí pojistitel:

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

b) spravuje pojištění jménem všech pojistitelů, zejména přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného),

přijímá oznámení o vzniku pojistné události, vede šetření nezbytná ke zjištění rozsahu povinnosti všech

J pojistitelů poskytnout pojistné plnění a pokud není níže uvedeno jinak, přijímá pojistné,

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

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

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

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

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

Pojistitel:

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

b) zaplatí vedoucímu pojistiteli 2% ze svého podílu na pojistném jako úhradu nákladů vedoucího pojistitele
vzniklých v souvislosti se správou pojištění (dále jen: „odměna za správu pojištění“).

Vedoucí pojistitel uhradí pojistiteli příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění, a to do 30 dnů od
zaplacení pojistného na účet vedoucího pojistitele. Převod pojistného bude uskutečněn na účet pojistitele u peněžního
ústavu a pod variabilním symbolem uvedeným v této pojistné smlouvě.
Ujednání předchozích bodů tohoto článku se přiměřeně použijí pro převod pojistného, které bylo vedoucím pojistitelem
vymoženo v rámci vymáhání dlužného pojistného (pojistného po splatnosti), pro převod plateb vymožených vedoucím
pojistitelem při uplatňování postižního práva, a s výjimkou uvedenou níže I pro veškeré další platby uskutečňované
jednotlivými pojistiteli (např. vrácení tzv. nespotřebovaného pojistného). Pojistitel je povinen uhradit vedoucímu
pojistiteli tyto platby do 30 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jejich zaplacení.

Pokud pojistné plnění z pojistné události nepřesáhne 1 mil. Kč, vyplatí vedoucí pojistitel pojistné plnění oprávněné
osobě v celé výši a vyúčtuje příslušný podíl na pojistném plnění pojistiteli. Pojistitel je v tomto případě vázán
rozhodnutím vedoucího pojistitele o vyplacení pojistného plnění a jeho výši.
V případě pojistné události, u níž je z výsledků zahájeného šetření zřejmé, že pojistné plnění přesáhne 1 mil. Kč, přizve
vedoucí pojistitel pojistitele k šetření pojistné události. Vedoucí pojistitel je oprávněn vyplatit pojistné plnění oprávněné
osobě za pojistitele po skončení šetření, jemuž předchází písemný souhlas pojistitele s rozsahem jeho povinnosti plnit.
Po poskytnutí pojistného plnění vyúčtuje vedoucí pojistitel pojistiteli jeho podíl na pojistném plnění.

Pojistitel je povinen:

a) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, uhradit vedoucímu
pojistiteli svůj podíl na pojistném plnění do 30 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,

b) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil zálohu na pojistné plnění za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli
svůj podíl na této záloze do 30 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,



\
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna lnsurance Grc

Dodatek č. 1 k PS 00138769
c) v případě, že vedoucí pojistitel nevyplácí pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, je pojistitel povine7

vyplatit pojistné plnění samostatně; to platí zejména v případě, kdy pojistitel nesouhlasí s rozsahem jeho
povinnosti plnit podle šetření vedoucího pojistitele.

Vedoucí pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této
pojistné smlouvy vypovědět pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou. O tomto svém záměru předem písemně
informuje ostatní pojistitele, kteří jsou v takovém případě vázáni rozhodnutím vedoucího pojistitele a k výpovědi
pojištění se připojí.
Pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné
smlouvy vypovědět svůj podíl na právech a závazcích plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy. O tomto svém
záměru předem písemně informuje vedoucího pojistitele, který povede příslušná jednání k nalezení řešení (např. vstup
nového pojistitele do práv a závazků plynoucích z pojištění, apod.).

Závazky vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se vypořádají:

a) ke dni zániku účinnosti pojištění dle této pojistné smlouvy,

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

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

Článek IV.
Výše a způsob placení poiistného

1. Roční pojistné činí:
1. Pojištění odpovědnosti (Část B) 789.816,- Kč
2 Pojisteni odpovednosti treneru a cvicitelu (Čast B) 150 000, Kc
3. Pojištění úrazu (Část C) 2.092.868,- Kč
Celkové roční pojistné činí 3.032.684,- Kč

2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, je-li placena
prostřednictvím peněžního ústavu.

3. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800 pod variabilním
symbolem 0013876996 (číslo pojistné smlouvy).

Pojistné je pojistným běžným a bude placeno za roční pojistné období ve čtvrtletních splátkách k datu a v částkách
takto:

datum: částka:
1.6.2016 758.171,- Kč
1.9.2016 758.171,- Kč
1.12.2016 758.171,- Kč
1.3.2017 758.171,- Kč

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu určitou.
Pojištění vzniká dne: 1.5.2016
Pojištění se sjednává do: 30.4.2017

Změnu doby trvání pojistné smlouvy lze po vzájemné dohodě smluvních stran prodloužit Jen písemným dodatkem
pojistné smlouvy.

2. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory
z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.
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3. Nebude-Ii výše škodného průběhu pojištěného za část B pojistné smlouvy za uplynulý pojistný rok vyšší než 30%,
vyplatí pojistitel bonifikaci takto:

škodný průběh do 10% výše bonifikace 10%
do 20% 7%
do 30% 5%

Nebude-li výše škodného průběhu pojištěného za část C pojistné smlouvy za uplynulý pojistný rok vyšší než 30%,
vyplatí pojistitel bonifikaci takto:

Škodný průběh do 10% výše bonifikace 12%
do 20% 8%
do 30% 4%

Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení všech předepsaných splátek pojistného v daném pojistném roce.
Nárok nevznikne při ukončení platností pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku.

Pojistitel vyhodnotí škodný průběh za uplynulý pojistný rok (definice škodného průběhu viz. Výklad pojmů, část D,
Čl. I.) do 1.11.2017 a bonifikace za část B a/nebo část C poukáže pojistníkovi do 31.12.2017.

Pojistitel má právo na vrácení příslušné části z vyplacené bonifikace v případě, že škodný průběh za uplynulý
pojistný rok bude zvýšen v důsledku:

- pojistné události vzniklé ve vyhodnocovaném období a nahlášené po vyplacení bonifikace
- výplaty pojistného plnění, které převyšovalo rezervu na pojistné plnění započtenou do vyhodnocení

bonifikace
Pojistník souhlasí s tím, že od pojistného plnění bude odečtena částka ve výši přeplacené bonifikace.

4. Makléřská doložka
Pojištěný pověřuje výhradně pojišťovací makléřskou společnost PETRISK International — makléřská pojišťovací
společnost a.s., se sídlem Praha 10, U Zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10, lČ: 26706245 (dále jen „makléř“) vedením
(řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Veškerý styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, včetně hlášení
pojistných událostí, bude prováděn výhradně prostřednictvím makléře. Prohlášení a jiné úkony pojištěného směřované
pojistiteli jsou vůčí pojistiteli účinné doručením makléři. Makléř je povinen o těchto úkonech pojistitele informovat bez
zbytečného prodlení.

5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení a pojišťovací makléř obdrží 1
vyhotovení a pojistitel obdrží 1 vyhotovení a vedoucí pojistitel si ponechá 1 vyhotovení. Tato pojistná smlouva
obsahuje 12 stran a 3 přílohy.

6. Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a Přehled poplatků.
Aktuální podoba Přehledu poplatků je k dispozici na webových stránkách pojistitele.

7. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové
podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi.

8. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho
omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění
a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

9. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen
to kdykoliv prokázat.

10. Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od
zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace
pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.

11. Pojistník souhlasí, aby pojistitel zpracovával a předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna
lnsurance Group (dále jen spřízněné osoby), v souladu s ust. 5, odst. 5 a 59, písm. a) zákona Č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i
spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání
svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
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12. Pojistitel čestně prohlašuje, že k plnění závazků a povinností vyplývajících z této pojistné smlouvy nebude využív

subdodavatele ve smyslu š 147a, zákona 137/2006 Sb. Dojde-li k tornu, že by pojistitel začal využívat
subdodavatele, je povinen s touto skutečností pojistníka seznámit způsobem a v termínech uvedených v * 147a,
zákona 137/2006 Sb.

13. Přílohy pojistné smlouvy:

1. Kopie listiny dokládající předmět podnikání nebo činnosti pojištěného
2. VPP, DPP a ZPP dle textu pojistné smlouvy, Oceňovací tabulky I a II
3. Plná moc makléře
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