Rámcová pojistná smlouva
na cestovní pojištění č. 5045079136
Smluvní strany:
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 47116617
DIČ pro DPH: CZ699000955
DIČ pro ostatní daně: CZ47116617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami
Pracoviště:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
Agentura jižní Morava
Nádražní 14, 602 00 Brno, Česká republika
kontaktní tel. číslo: 733 782 206

(dále jen „pojistitel“)
a
Jihomoravský kraj
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, Česká republika
IČ: 70888337
zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
kontaktní adresa: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, Česká republika

(dále jen „pojistník“)
uzavřely

níže uvedeného dne v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen “zákon”) tuto rámcovou pojistnou smlouvu (dále jen „rámcová smlouva“)
I. Úvodní ustanovení
1. Cestovní pojištění sjednané touto rámcovou smlouvou se řídí zákonem a ostatními obecně
závaznými právními předpisy, Pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění KOLUMBUS,
KOLUMBUS ABONENT a KOLUMBUS ABONENT RODINA M–750/18 (dále jen „pojistné
podmínky“), a ustanoveními této rámcové smlouvy.
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2. Pojištění, které je sjednáno touto rámovou smlouvou, se řídí pojistnými podmínkami
uvedenými v této rámcové smlouvě. Ujednává se, že ustanovení v rámcové smlouvě odchylující se
od ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„OZ“), upravujících podmínky pojištění, a pojistných podmínek, mají přednost.
3. Pojistitel prohlašuje, že obchodní podmínky dle přílohy č.1 zadávací dokumentace k veřejné
zakázce „Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj 2021-2025“ v rozsahu vztahujícím se
k cestovnímu pojištění jsou jakožto součást smluvního závazku pojistitele, v této rámcové
smlouvě zapracovány v plném rozsahu.

II. Pojištěný
Na základě této rámcové smlouvy jsou pojištěnými všichni zaměstnanci pojistníka (dále jen
„pojištěný“), se kterými pojistník uzavřel pracovní smlouvu nebo i zaměstnanci konající práci na
základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, zaměstnanci příspěvkových organizací
zřizovaných Jihomoravským krajem, případně dalších právnických osob zřizovaných nebo
ovládaných Jihomoravským krajem uvedených v příloze č. 1 k této rámcové smlouvě (dále jen
„organizace“) a kteří byli vysláni zaměstnavatelem na pracovní cestu do zahraničí – na území
celého světa, příp. další osoby (žáci, studenti škol zřízených Jihomoravským krajem a další pověřené
osoby), které byly vyslány pojistníkem na cestu do zahraničí na území celého světa.

III. Předmět a rozsah pojištění
1. Cestovní pojištění podle této rámcové smlouvy zahrnuje pojištění léčebných výloh
v zahraničí vč. asistenčních služeb (dále také jen „LVZ“), úrazové pojištění, pojištění
zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti,
pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby (dále také jen „ÚZO“) při
pracovní cestě pojištěného v zahraničí.
2. Limity pojistného plnění z jedné pojistné události jsou stanoveny ve výši uvedené
v následující tabulce – pro každého pojištěného.
Pojištění pro pracovní cestu na území celého světa, varianta KLASIK
Druh pojištění
Pojištění léčebných výloh v zahraničí, asistenční služby
v rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí:
• náklady na zásah horské záchranné služby
• zubní ošetření
• doprovázející osoba – doprava
• doprovázející osoba – ubytování
• náhradní pracovník – doprava, cestovní pojištění
• náhradní pracovník – ubytování
• osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - doprava
• osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - ubytování
• zprostředkování finanční pomoci
• náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů
• náklady na přepravu při zmeškání odjezdu
• technická pomoc v místě bydliště

limity plnění v Kč
5 000 000
500 000
10 000
do limitu léčebných výloh
30 000 (max. 2 000/den)
do limitu léčebných výloh
10 000 (max. 2 000/den)
do limitu léčebných výloh
10 000 (max. 2 000/den)
100 000
25 000
5 000
50 000

Úrazové pojištění
•
•

200 000
200 000

smrt následkem úrazu
trvalé následky úrazu
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•

25 000

tělesné poškození způsobené úrazem

Pojištění zavazadel
•

30 000

věci umístěné ve stanu, v přívěsu či v nosiči vozidla

Pojištění zpoždění zavazadel
Pojištění zpoždění letu
Pojištění odpovědnosti za újmu

3 000
v rámci limitu pojištění zavazadel

1 000/hod., max. 8 000
2 000/hod., max. 8 000
4 000 000

v rámci limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu:
• újma na životě nebo zdraví člověka
• újma na hmotné věci
• jiná majetková škoda
• právní pomoc
• cenné věci

4 000 000
4 000 000
4 000 000
100 000
50 000
v rámci limitu pojištění odpovědnosti

Pojištění přerušení cesty
Pojištění nevyužité cestovní služby

10 000
10 000

Pojištění léčebných výloh v zahraničí zahrnuje doplňkové pojištění pro organizovaný sport (článek
16., odst. 3) pojistných podmínek.

Sjednává se, že článek 25 odst. 1 Pojistných podmínek se doplňuje o písm. c) tělesné poškození
způsobené úrazem. Pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem ve formě
procentního podílu z pojistné částky se stanoví z pojistné částky uvedené pro toto pojistné
plnění v pojistné smlouvě, a to jako procentní podíl stanovený pro příslušné tělesné poškození
v příslušné oceňovací tabulce. Pokud následkem jednoho úrazu dojde na jedné části těla ke
dvěma či více tělesným poškozením, procentní podíly za taková tělesná poškození se nesčítají,
ale pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za tělesné poškození s nejvyšším procentním
podílem. Pokud následkem jednoho úrazu dojde na různých částech těla ke dvěma či více
tělesným poškozením, poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši součtu procentních podílů za
taková tělesná poškození, maximálně však ve výši sta procent pojistné částky uvedené pro toto
pojistné plnění v pojistné smlouvě; to neplatí pro chirurgicky ošetřené rány, plošné abraze,
popáleniny, poleptání, omrzliny, cizí tělíska a pohmoždění (včetně mnohočetných pohmožděnin
na různých částech těla), u nichž se vzhledem ke stejnému charakteru poškození procentní podíly
nesčítají. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud v době léčení tělesného poškození dojde
k dalšímu úrazu pojištěného, je takový úraz novou pojistnou událostí a pojistitel poskytne
pojistné plnění bez ohledu na pojistné plnění za tělesné poškození způsobené předchozím
úrazem. Sjednává se, že ustanovení čl. 30; čl. 31 odst. 3, 5, 6 a 7; čl. 32 odst. 1 věta prvá, odst. 2
a 6 Pojistných podmínek platí také pro pojištění pro případ tělesného poškození způsobeného
úrazem, které je uvedeno v této pojistné smlouvě. Ujednává se, že skutečnost, že nastal úraz,
nám pojištěný oznámí co nejdříve. K uplatnění práva na pojistné plnění za tělesné poškození
způsobené úrazem pojištěný použije příslušný formulář pro oznámení úrazu, který je zveřejněný
na internetových stránkách pojistitele nebo je k dispozici na jeho obchodních místech.
K formuláři je třeba přiložit v něm uvedené doklady a veškerou související zdravotnickou
dokumentaci.
Jinou majetkovou škodou se rozumí následné finanční škody (čl. 49, odst. 3 písm. c) pojistných
podmínek).
Právní pomocí se rozumí náklady právní ochrany dle části 13 pojistných podmínek.
Technickou pomocí v místě bydliště se rozumí poskytnutí v případě vzniku značné škody na
majetku, na žádost pojištěného, nutné základní technické pomoci za účelem zmírnění následků
nebo odvrácení možného rozšíření již vzniklé škody asistenční službou.
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IV. Územní platnost a doba trvání pojištění
1.

Individuální pojištění zaměstnanců se sjednává nejdéle na dobu pobytu v zahraničí v délce
max. 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

2.

Pojištění se sjednává pro pojistné události vzniklé na území celého světa.

V. Pojistné
1. Pojistné je běžným pojistným s pojistným obdobím 12 měsíců. Roční pojistné za pojištění
sjednané touto rámcovou smlouvou činí 500 000 Kč. Pojistné bude uhrazeno za pojistné období
způsobem stanoveným v čl. IX. této rámcové smlouvy.
2. Výše pojistného je platná po celou dobu trvání pojištění, tj. po dobu 5 let. Ujednává se, že
nárůst výše pojistného v důsledku vývoje cen pojištění či jiných inflačních koeficientů je
nepřípustný.

VI. Práva a povinnosti pojistníka a pojistitele
1.

Pojistník se zavazuje seznámit každého pojištěného s pojistnými podmínkami a
Informacemi pro zájemce o pojištění, Informacemi o zpracování osobních údajů
v neživotním pojištění, které převzal při uzavření této rámcové smlouvy, a s ujednáními
této rámcové smlouvy.

2.

Pojistník se zavazuje seznámit každého pojištěného s jeho povinností před každou cestou
do zahraničí požádat pracovníka pověřeného správou pojištění u pojistníka o vydání
asistenční karty pro pojištěného.

3.

Pojistitel poskytne pojistníkovi veškeré potřebné materiály vztahující se k uvedenému
pojištění (asistenční karty pro pojištěné, pojistné podmínky, Informace pro zájemce o
pojištění apod.).
VII. Hlášení pojistných událostí

1.

Vznik pojistné události je povinen pojištěný nebo oprávněná osoba písemně oznámit bez
zbytečného odkladu. K oznámení pojistné události vyplní pojištěný, popř. oprávněná osoba
příslušný tiskopis pro konkrétní pojistnou událost a zašle jej na adresu pojistitele:
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634
664 42 Modřice
Pojistná událost může být oznámena prostřednictvím e-mailu na adresu: skody-mo@koop.cz
nebo telefonicky na infolince Kooperativy, tel. 957 105 105.
Oznámení učiněná telefonicky nebo e-mailem je výše uvedená osoba povinna vždy
dodatečně písemně potvrdit vyplněním příslušného tiskopisu, a to bez zbytečného odkladu.

2.

Pojistník písemně potvrdí, že pojištěný v době vzniku pojistné události splňoval podmínku
stanovenou v článku II. této rámcové smlouvy.

3.

Pojistník dále písemně potvrdí, že k pojistné události z úrazového pojištění, pojištění
zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti a
pojištění nevyužité cestovní služby došlo při cestě pojištěného do zahraničí, při jeho
pobytu v zahraničí nebo při jeho zpáteční cestě.
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4.

Postup pojištěného nebo pojistníka v případě vzniku pojistné události z pojištění léčebných
výloh v zahraničí je uveden v Souboru dokumentů pro cestovní pojištění KOLUMBUS,
KOLUMBUS ABONENT a KOLUMBUS ABONENT RODINA M–750/18.

5.

Pojistitel je oprávněn prověřit si správnost údajů v hlášení pojistné události a vyžádat si
další doklady nezbytné k jejímu vyřízení.

VIII. Administrativní činnost pojistníka
1.

Smluvní strany se dohodly, že pojistník/organizace bude pro pojistitele vykonávat dále
specifikované administrativní činnosti.

2.

Pojistník/organizace se zavazuje za pojistitele spravovat jím předané asistenční karty pro
pojištěné, tj. vystavit asistenční kartu pro každého pojištěného včetně vyplnění jména,
příjmení, čísla této rámcové smlouvy, počátku a konce pojištění a předat ji pojištěnému.

3.

Asistenční karty pro pojištěné je pojistník/organizace povinen uchovávat tak, aby nemohlo
dojít k jejich zneužití. Dále je pojistník povinen pojistiteli vrátit poškozené nebo
nespotřebované karty bez zbytečného odkladu a umožnit pověřeným pracovníkům pojistitele
provádět dle potřeby kontroly zacházení s převzatými asistenčními kartami.

4.

Při ukončení této rámcové smlouvy se pojistník/organizace zavazuje vrátit pojistiteli veškeré
předané asistenční karty, jakož i další tiskopisy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne jejího
ukončení.
IX. Vyúčtování

1.

Pojistné je pojistník povinen hradit za pojistné období ve dvou splátkách ve stejné výši, a
to vždy k 30. 6. a 31. 12. příslušného kalendářního roku, na bankovní účet pojistitele
vedeného u České spořitelny, a.s., č. ú. 2226222/0800, variabilní symbol 5045079136.
Veškeré platby budou prováděny v české měně.

2.

Ujednává se, že pojistník nebude poskytovat pojistiteli zálohy na pojistné.

X. Smluvní ujednání
1.

Ujednává se, že příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně další
právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem, existující ke dni uzavření rámcové
smlouvy, jsou uvedeny v seznamu příspěvkových organizací a dalších právnických osob
zřizovaných Jihomoravským krajem, kterým je příloha č. 1 „Souhrnný seznam příspěvkových
organizací a dalších právnických osob zřizovaných Jihomoravským krajem“ této rámcové
smlouvy. Pojistník je oprávněn seznam aktualizovat podle potřeby, a to ke dni uzavření
smlouvy a dále kdykoli v průběhu její platnosti, přičemž příspěvkové organizace a další
právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem mohou zanikat, slučovat se, případně se
pojištěným mohou stát i příspěvkové organizace, případně další právnické osoby, původně
v seznamu pojištěných osob nezahrnuté, nebo které budou zřízeny až po uzavření této
rámcové smlouvy. Pojistitel je povinen aktualizaci seznamu pojištěných osob akceptovat, a
to bez požadavku na navýšení pojistného.

2.

Rámcová smlouva respektuje veškeré podmínky a požadavky pojistníka uvedené v zadávací
dokumentaci veřejné zakázky „Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj 2021 – 2025“.
Ujednává se, že v případě smluvních ujednání pojistitele, která jsou svým zněním, smyslem
nebo účelem v rozporu s podmínkami a požadavky veřejné zakázky „Pojišťovací služby pro
Jihomoravský kraj 2021 – 2025“, se k takovýmto smluvním ujednáním v rámcové smlouvě
nepřihlíží.
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3.

Rámcová smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky
„Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj 2021 – 2025“, přičemž jednotlivá ujednání
rámcové smlouvy, na plnění veřejné zakázky jsou vyložena v souladu se zadávacími
podmínkami veřejné zakázky a rámcové smlouvy a v případě rozporu mají přednost zadávací
podmínky veřejné zakázky.

4.

Ujednává se, že pojistitel nestanovuje pojistníkovi žádné sankce mimo zákonného úroku z
prodlení ve výši podle právních předpisů při prodlení s úhradou pojistného.

5.

Ujednává se, že pojistitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za pojistníkem
a pojištěným, vyplývající z rámcové smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu
pojistníka, příp. pojištěného.

6.

Ujednává se, že pojistitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své
pohledávky za pojistníkem a pojištěným, vyplývající z rámcové smlouvy nebo vzniklé v
souvislosti s rámcovou smlouvou, na jakoukoliv pohledávku pojistníka a pojištěného, za
pojistitelem (zejména na pojistné plnění) bez předchozího písemného souhlasu pojistníka.

7.

Ujednává se, že tato rámcová smlouva neomezuje nárok na náhradu škody či nemajetkové
újmy pojistníka a pojištěného.

8.

Ujednává se, že tato rámcová smlouva neobsahuje vzdání se jakýchkoliv práv pojistníka a
pojištěného, uvedených v dispozitivních ustanoveních zákona či jejich zkrácení.

9.

Ujednává se, že tato rámcová smlouva neobsahuje cenovou, kurzovou či inflační doložku
v neprospěch pojistníka a pojištěného.

10. Ujednává se, že tato rámcová smlouva neobsahuje rozhodčí doložku, ani ujednání o jiné
místní příslušnosti soudu, než je soud určený podle místa sídla žalovaného.
11. Ujednává se, že tato rámcová smlouva nestanovuje, že se rámcová smlouva uzavírá podle
§ 1897 odst. 2 zákona na řad pojistitele.
12. Pojistník, je oprávněn kontrolovat plnění poskytované pojistitelem podle rámcové smlouvy,
a to zejména v následujícím rozsahu:
1. Kontrolovat plnění smluvních podmínek.
2. Kontrolovat vyúčtování plnění.
3. Požadovat reporty o průběhu plnění, škodných událostech, apod.
13. Pojistitel souhlasí se zveřejněním rámcové smlouvy v souladu s povinnostmi pojistníka, za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
14. Ujednává se, že pojistitel, ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, předá pojistníkovi pravdivé údaje o výši skutečně
uhrazeného pojistného pojistníkem na základě rámcové smlouvy, a to nejpozději do
30 dnů před uplynutím lhůty, v níž je pojistník povinen uveřejnit na profilu pojistníka (jako
zadavatele veřejné zakázky „Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj 2021-2025“) údaje o
výši skutečně uhrazeného pojistného podle § 219 v tomto odstavci uvedeného zákona.

XI. Zpracování osobních údajů
V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů.
Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2.,
který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu
odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného
zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování

6

osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce
www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.
1.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU
Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika
při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:
pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do
pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto
případech jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a
pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění
a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a
prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto
případech jde o zpracování založené na základě oprávněných zájmů pojistitele. Proti
takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna
způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.
Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika
při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti
vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o
provádění mezinárodních sankcí.

2.

POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY
Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od
pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich
osobních údajů.

3.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat
pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na
základě oprávněného zájmu pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy
a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany
právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných
protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat
námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování
osobních údajů v neživotním pojištění.
Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat
pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke
splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci
pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem
souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s
dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s
bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy
(důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy,
která Vám v této souvislosti náleží.
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XII. Závěrečná ustanovení
1.

Pojistník potvrzuje, že byl před uzavřením rámcové smlouvy seznámen s Informacemi pro
zájemce o pojištění, s pojistnými podmínkami, které tvoří nedílnou součást této rámcové
smlouvy, a rovněž prohlašuje, že je převzal v písemné podobě a dále, že byl informován o
rozsahu a účelu zpracování osobních údajů dle Informací o zpracování osobních údajů
v neživotním pojištění, které převzal před uzavřením této rámcové smlouvy a s ujednáními
této rámcové smlouvy.

2.

Pojistník prohlašuje, že úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající
se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez
zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích.

3.

Tato rámcová smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Rámcová smlouva
se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.Pokud z jakýchkoliv
důvodů na straně pojistníka nebude možné předpokládaný počátek doby trvání pojištění
dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení), je pojistník oprávněn
jednostranně změnit předpokládaný termín počátku doby pojištění. Doba trvání rámcové
smlouvy se pak prodlužuje o dobu shodnou s prodloužením doby trvání zadávacího řízení tak,
aby celková lhůta, po kterou je pojištění vyžadováno zůstala, zachována v délce 5 let (60
měsíců, tj. 5 ročních období). Taková změna je účinná okamžikem doručení oznámení o změně
pojistníkovi..

4.

Pojistník i pojistitel mohou pojištění vypovědět, a to nejdříve po uplynutí 3. výročí počátku
doby trvání pojištění. Výpovědní doba činí 12 měsíců ode dne doručení výpovědi. Pojistník i
pojistitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze z důvodů stanovených právními předpisy.

5.

Rámcovou smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, s výjimkou změny seznamu pojištěných osob, který je
pojistník oprávněn měnit jednostranně, přičemž změna seznamu pojištěných osob bude
účinná okamžikem akceptace pojistitelem, nejpozději však prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, v němž bude pojistiteli změna seznamu pojištěných osob
písemně oznámena.

6.

Pojistitel bere na vědomí, že pojistník, je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a že
souhlasí se zveřejněním této rámcové smlouvy v souladu s povinnostmi pojistníka, za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

7.

Pojistník uzavírá pojistnou smlouvu pouze s jedním pojistitelem.

8.

Tato rámcová smlouva respektuje ustanovení občanského zákoníku a dalších příslušných
právních předpisů. Právní vztah vzniklý na základě této rámcové smlouvy se řídí platnými a
účinnými právními předpisy České republiky a přímo použitelnými právními předpisy
Evropské unie.

9.

Tato rámcová smlouva obsahuje 9 stran a 4 přílohy. Součástí rámcové smlouvy jsou veškeré
dokumenty, zejména pojistné podmínky uvedené v čl. I této rámcové smlouvy, Informace
pro zájemce o pojištění a jiné podmínky, na které se rámcová smlouva odkazuje a jak je v ní
uvedeno. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění
v rozporu s ustanovením rámcové smlouvy, má přednost příslušné ustanovení rámcové
smlouvy.

10. Pokud tato rámcová smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen
„registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v
rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele
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práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník
odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním
smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen
vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „Datová schránka“ uvést: n6tetn3
a do pole „Číslo smlouvy“ uvést: 5045079136. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním
smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů
o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím
zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících,
vztahují i na období od výše uvedeného data počátku do budoucna.
11. Ujednává se, že je-li tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, musí být
podepsána elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů.
12. Pojistník i pojistitel obdrží originál této pojistné smlouvy.
Tato pojistná smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje na její 5. schůzi konané
dne 10.12.2020 usnesením číslo 270/20/R5 .

Součástí rámcové smlouvy jsou tyto přílohy:
1.

Souhrnný seznam příspěvkových organizací a dalších právnických osob zřizovaných
Jihomoravským krajem.

2.

Soubor dokumentů pro cestovní pojištění KOLUMBUS, KOLUMBUS ABONENT a KOLUMBUS
ABONENT RODINA M–750/18.

3.

Oceňovací tabulky

4.

IPID

Podepsáno dne :

Digitálně podepsal
Ing. Jan Šik
Datum: 2020.12.11
11:13:51 +01'00'

Digitálně podepsal
Roman Vaněk
Datum: 2020.12.11
11:35:36 +01'00'

……………….…………………………………
za pojistitele

………………..………………………………
za pojistitele

Podepsáno dne :

Mgr. Jan Grolich

16.12.2020 13:58
………………………………………………..
za pojistníka
Mgr. Jan Grolich , hejtman

9

