Pojistná smlouva č. 7721135800
Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojištění kolejových vozidel

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „pojistitel“)
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami
Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Nádražní 14, Brno, PSČ 602 00,
tel.: 957 740 125, e-mail: jsik@koop.cz

a

Jihomoravský kraj
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 601 82 Brno, Česká republika
IČO: 70888337
(dále jen „pojistník“)
zastoupený níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají
ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými
podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.
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AC JMK068788/20/OM

Článek I.
Úvodní ustanovení
Pojištěným je pojistník.
K pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen
„ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“).
Všeobecné pojistné podmínky
VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti
Zvláštní pojistné podmínky
ZPP P-191/18 – pro pojištění nepokojů, stávek, občanských nepokojů, úmyslného poškození, terorismu a
sabotáže (dále jen „terorismus“)
ZPP P-250/14 – pro pojištění skel
ZPP P-300/14 - pro pojištění strojů
ZPP P-700/14 - pro pojištění věci (majetku)
Dodatkové pojistné podmínky
DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:
Věci (majetek)
DALL111 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401)
DALL116 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních strojů (1606)
Stroje
DST110 - Přesčas - Vymezení předmětu pojištění (1603)
DST111 - Výměna agregátů, opravy vinutí - Vymezení pojistného plnění (1401)
DST112 - Expresní a letecká doprava - Vymezení předmětu pojištění (1603)
Obecné
DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (2001)
DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (2001)
DOB104 - Demolice, suť - Rozšíření pojistného plnění (1401)
DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití
(1401)
DOB108 - Dočasné přemístění pojištěných věcí movitého charakteru - Rozšíření pojistného plnění (1401)

Článek II.
Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění
Obecná ujednání pro pojištění majetku
1.1. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících
se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného
plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob
zabezpečení pojištěných věcí.
1.2. Pro pojištění majetku je místem pojištění
Území Evropy, včetně České republiky,
není-li dále uvedeno jinak.
Přehled sjednaných pojištění
2.1. Pojištění věci (majetku)
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující
tabulce/následujících tabulkách:
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2.1.1 Pojištění věci (majetku)
Místo pojištění: dle čl.II, odst.1.2. této pojistné smlouvy
Rozsah pojištění: ZPP P-700/14 část 2. - proti vyjmenovaným pojistným nebezpečím
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-700/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB104, DOB107, DOB108, DALL111, DAL116
Pojištění se
MRLP3)
MRLP3)
P.č.
Předmět pojištění
Pojistná částka10)
Spoluúčast5)
sjednává na
První riziko2) - První riziko2) cenu*) 1)
odcizení
vandalismus
Vlastní
movité
zařízení a vybavení –
soubor

1

Jde o soubor
kolejových vozidel
EMU 310 ( 31
jednotek, ) a EMU
140 ( 6 jednotek ),
včetně příslušenství a
technického
zhodnocení

6 650 900 000 Kč
*)

***)

***)

50 000 Kč
odcizení,
vandalismus

Vícenáklady
Jde o náklady na
vyproštění, přepravu,
diagnostiku,
demontáž, po
pojistné události

20 000 000 Kč

20 000 Kč
malby, nástřiky
nebo polepení

**)

2

20 000 000 Kč

60 000 000 Kč
***)

300 000 Kč
ostatní
pojistná
nebezpečí

*)

****)

Vícenáklady

3

Jde o náklady na
náklady na
odstranění trosek po
pojistné události dle
doložek DOB104 a
DOB108

10 000 000 Kč
*)
***)

Poznámky:
**)
Odchylně od části 1 čl.8 odst.9) ZPP P-700/14 se pojištění kolejových vozidel, vztahuje i na krádež bez překonání překážky,
pokud její šetření provedl příslušný orgán veřejné moci, tzv. „krádež prostá“. Pro toto pojištění se sjednává limit pojistného
plnění pro jednu a každou pojistnou událost ve výši 100 000 Kč.
Ve smyslu ZPP P-700/14 se pojištění vztahuje i na škody, pokud jejich šetření provedl příslušný orgán veřejné moci, způsobené
úmyslným zničením nebo poškozením kolejových vozidel malbami, nástřiky (např. spreji a barvami) nebo polepením. Pro
toto pojištění se sjednává limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost ve výši 5 000 000 Kč.
***)
Limity pojistného plnění, stanovené pro předměty pojištění a uvedené v této tabulce, se sjednávají pro jednu a každou
pojistnou událost.
****)
Limit pojistného plnění, pro náklady na vyproštění, přepravu, diagnostiku, demontáž, po pojistné události, se sjednává pro
jednu pojistnou událost ve výši 20 000 000 Kč.
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách
3

2.2. Pojištění strojů
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující
tabulce/následujících tabulkách:
2.2.1 Pojištění strojů
Místo pojištění: dle čl.II, odst.1.2. této pojistné smlouvy
Rozsah pojištění: pojištění strojů
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-300/14 a doložkami DOB101, DOB103, DST110, DST111, DST112
Pojištění se
Pojistná
Spoluúčast
P.č.
Předmět pojištění
sjednává na
Limit plnění
10)
5)
částka
cenu*1)

Pojištěné
soubor

1

stroje

MRLP3)

-

Jde o soubor kolejových
vozidel EMU 310 ( 31
jednotek, ) a EMU 140
( 6 jednotek ), včetně
příslušenství a
technického
zhodnocení

617 800 000 Kč
*)

**)

Vícenáklady

2

Jde o vícenáklady
spojené s řešením
pojistné události –
náklady na zahraniční
experty, expresní
doprava, letecká
doprava, práce přesčas,
v noci, o státních
svátcích dle doložek
DST110 a DST112

300 000 Kč
2 000 000 Kč
*)

**)

Vícenáklady
2 000 000 Kč
3

Jde o pojištění nákladů
na obnovu nosičů dat a
software

*)
**)

Poznámky:
**)
Limity pojistného plnění, stanovené pro předměty pojištění a uvedené v této tabulce, se sjednávají pro jednu a každou
pojistnou událost.
Pojištění vandalismu je řešeno v tabulce 2.1.1.
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách
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2.3. Pojištění skla
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:
2.3.1. Pojištění skla
Místo pojištění: dle čl. II, odst. 1.2. této pojistné smlouvy
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-250/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB107
Pojištění
Pojistná
P.č.
Předmět pojištění
Spoluúčast5) se sjednává
10)
částka
na cenu*) 1)

Limit plnění

MRLP3)

Skla vlakových jednotek- soubor
1

1 500 000 Kč

Jde o obvodová skla, zejména čelní skla,
boční okna, vnitřní skleněné dělicí stěny,
dveře apod. – pojištění včetně nákladů na
provizorní zasklení

10 000 Kč

*)
**)

Poznámky:
Odchylně od ZPP P-250/14 čl. 1) jsou předmětem pojištění skla kolejových vozidel. Odchylně od ZPP P-250/14, čl. 7, bod 2) nejsou
náklady na nouzové zabezpečení výplně otvoru po rozbitém pojištěném skle omezeny.
**)
Limity pojistného plnění, stanovené pro předměty pojištění a uvedené v této tabulce, se sjednávají pro jednu a každou pojistnou
událost.
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.4. Pojištění terorismu
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:
2.4.1. Pojištění terorismu
Místo pojištění: dle čl. II, odst. 1.2. této pojistné smlouvy
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-191/18 DOB101, DOB103
P.č.

1

Předmět pojištění

Pojistná
částka10)

Jde o soubor kolejových vozidel EMU 310
(31 jednotek, ) a EMU 140 ( 6 jednotek ),
včetně příslušenství a technického
zhodnocení

Spoluúčast
5)

Pojištění
se sjednává
na cenu*) 1)

Limit plnění

MRLP3)

617 800 000 Kč
300 000 Kč

*)
**)

Poznámky:
**)
Limity pojistného plnění, stanovené pro předměty pojištění a uvedené v této tabulce, se sjednávají pro jednu a každou pojistnou
událost.
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

1)

2)
3)

4)
5)

6)

nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14
časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy
první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14
MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li
pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech
pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění
zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14
spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu
čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14
odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých
během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během
jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění
dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14, resp. čl. 14 odst. 2) DPP P-330/16, resp. čl. 20 odst. 4)
DPP P-340/16
integrální časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy,
je-li přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. Je-li však přerušení nebo omezení
provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění
agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě
pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot
MRLPPR je horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem
jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku. Je-li pojištění přerušení provozu sjednáno na dobu kratší než jeden
pojistný rok, je MRLPPR horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která
byla důvodem jejich vzniku, nastala během doby trvání pojištění. Není-li sjednán limit plnění pojistitele pro jednu
pojistnou událost, považuje se sjednaný MRLPPR i za limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost
MRLPPR v rámci pojistné částky stanovené ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. c) VPP P-100/14 a sjednané pro ušlý
zisk a stálé náklady pojištěného v příslušné tabulce pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu

Pojistné plnění
3.1. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou způsobené povodní nebo záplavou,
je omezeno limitem pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost ve výši 617 800 000 Kč.
V rámci pojistného plnění uvedeného výše v tomto bodu se však pro pojistné události nastalé v záplavovém
území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území, ve znění
pozdějších předpisů) vymezeném záplavovou čárou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně
20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává limit
pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost
pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
3.2. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou způsobené vichřicí nebo
krupobitím je omezeno limitem pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost ve výši 200 000
000 Kč.
3.3. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou způsobené sesouváním půdy,
zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy,
pád předmětu je omezeno limitem pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost ve výši
617 800 000 Kč.
3.4. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou způsobené z příčiny havárie, střet,
vykolejení (převrácení), náraz dopravního prostředku, kouř, aerodynamický třesk je omezeno limitem
pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost ve výši 617 800 000 Kč.
3.5. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou způsobené náhlým poškozením
nebo zničením strojního nebo elektronického zařízení kolejových vozidel je omezeno limitem pojistného
plnění pro jednu a každou pojistnou událost ve výši 617 800 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání,
z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
3.6. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou způsobené odcizením je omezeno
limitem pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost ve výši 20 000 000 Kč.
3.7. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou způsobené krádeží prostou je
omezeno limitem pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost ve výši 100 000 Kč.
3.8. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou způsobené vandalismem, tj.
úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci je omezeno limitem pojistného plnění pro jednu a
každou pojistnou událost ve výši 20 000 000 Kč.
3.9. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou způsobené malbami, nástřiky nebo
polepením je omezeno limitem pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost ve výši
5 000 000 Kč.
3.10. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za náklady na vyproštění,
přepravu, diagnostiku je omezeno limitem pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost ve výši
60 000 000 Kč.
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3.11. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za náklady na odklizení trosek po
pojistné události, včetně doložek DOB104 - Demolice, suť - Rozšíření pojistného plnění (1401) a DOB108
- Dočasné přemístění pojištěných věcí movitého charakteru - Rozšíření pojistného plnění (1401), je
omezeno limitem pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost ve výši 10 000 000 Kč.
3.12. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za náklady na zahraniční experty,
expresní doprava, letecká doprava, práce přesčas, v noci, o státních svátcích, včetně doložek DST110 Přesčas - Vymezení předmětu pojištění (1603) a DST112 - Expresní a letecká doprava - Vymezení
předmětu pojištění (1603) je omezeno limitem pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost ve
výši 2 000 000 Kč.
3.13. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou způsobené z příčiny ostatních
pojistných nebezpečí neuvedených v čl.II, odst.3 této pojistné smlouvy je omezeno limitem pojistného
plnění pro jednu a každou pojistnou událost ve výši 617 800 000 Kč.
3.14. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou způsobené z příčiny terorismu
dle čl.II, odst.2.4 této pojistné smlouvy je omezeno limitem pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou
událost ve výši 617 800 000 Kč.

Článek III.
Výše a způsob placení pojistného
Pojistné za jeden pojistný rok činí:
1.1. Pojištění věci (majetku)
Pojistné ..................................................................................................................................................................... 18 680 520 Kč
1.2. Pojištění strojů
Pojistné ....................................................................................................................................................................... 6 660 900 Kč
1.3. Pojištění skla
Pojistné ............................................................................................................................................................................... 30 000 Kč
1.4. Pojištění terorismu
Pojistné ........................................................................................................................................................................ 1 500 000 Kč
Celkové pojistné za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí ..................................................... 26 871 420 Kč.
Poměrné pojistné za rok 2022 činí:
2.1. Pojištění věci (majetku)
Pojistné ....................................................................................................................................................................... 2 183 116 Kč
2.2. Pojištění strojů
Pojistné ........................................................................................................................................................................... 687 299 Kč
2.3. Pojištění skla
Pojistné .............................................................................................................................................................................. 30 000 Kč
2.4. Pojištění terorismu
Pojistné ........................................................................................................................................................................... 419 178 Kč
Celkové poměrné pojistné činí ..................................................................................................................... 3 319 593 Kč.
Poměrné pojistné za rok 2022 je stanoveno dle předpokládaného harmonogramu převzetí od výrobce:
-

1 jednotka EMU 310 za 33 měsíců od účinnosti Kupní smlouvy, tzn. 20.9.2022
6 jednotka EMU 310 a 6 jednotek EMU 140 za 34 měsíců od účinnosti Kupní smlouvy, tzn. do
20.10.2022
12 jednotek EMU 310 za 35 měsíců od účinnosti Kupní smlouvy, tzn. do 20.11.2022
12 jednotek EMU 310 za 36 měsíců od účinnosti Kupní smlouvy, tzn. do 20.12.2022
Pokud budou železniční jednotky dodány dříve nebo později bude pojistné stanoveno poměrně podle reálného
data převzetí a poměrné pojistné bude zasláno písemně pojistníkovi.
Pojistné je sjednáno jako běžné.
Pojistné období je dvanáctiměsíční. Roční pojistné je splatné k datům a v částkách takto:
datum:
30. června 2023
31. prosince 2023

částka:
13 435 710 Kč
13 435 710 Kč
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30. června 2024
31. prosince 2024
30. června 2025
31. prosince 2025

13 435 710 Kč
13 435 710 Kč
13 435 710 Kč
13 435 710 Kč

Poměrné pojistné za rok 2022 ve výši 3 319 593 Kč bude uhrazeno do 31.12.2022, případně později
v návaznosti na konečném převzetí pojištěných kolejových vozidel a upřesnění poměrného pojistného.
Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní
symbol: 7721135800.
Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského
prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou
smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných
právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit
nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí
1.

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím správce
pojistné smlouvy bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

2.

Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné
události písemnou formou.

Článek V.
Zvláštní ujednání
Úvodní ustanovení
1.

Ujednává se, že pojištění, které je sjednáno touto pojistnou smlouvou, se řídí pojistnými podmínkami
uvedenými v této pojistné smlouvě. Ujednání v pojistné 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. Součástí této pojistné smlouvy a těchto zvláštních
ujednání jsou zapracované obchodní podmínky dle přílohy č.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj 2021-2025“, které jsou součástí smluvního závazku pojistitele
v plném rozsahu.

2.

Pojistníkem je Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82 Brno, IČO: 70888337, DIČ:
CZ70890692.

3.

Pojištěnými osobami dle této pojistné smlouvy je: Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, PSČ
601 82 Brno, IČO: 70888337, DIČ: CZ70890692.

4.

Ujednává se, že oprávněné osoby, kterým v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, jsou
osoby definované v čl.I Úvodní ustanovení a čl.V Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy.

8

Obchodní a platební podmínky
Cena a platební podmínky
5.

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.
Výše pojistného je překročitelná pouze při změně rozsahu pojištění, a to při obnově limitů pojistného plnění
– dle podmínek této pojistné smlouvy. Pro takový případ se pojistník zavazuje použít pro stanovení
dodatečného pojistného sazby / jednotkové ceny uvedené v podmínkách této pojistné smlouvy.
Pojistitel může v průběhu doby trvání pojištění snížit pojistné sazby.
Roční pojistné bude hrazeno ve dvou pololetních splátkách ve stejné výši, a to vždy k 30.06. a 31.12.
příslušného kalendářního roku, na bankovní účet pojistitele uvedený v této pojistné smlouvě. Veškeré platby
budou prováděny v české měně.
Změny rozsahu pojištění

6.

Ujednává se, že pojistník může kdykoliv dle svých pojistných potřeb snížit rozsah pojištění, pokud dojde
ke změně vlastnických či jiných vztahů či důvodů majících vliv na rozsah pojištění. Případné nespotřebované
pojistné pojistitel vrátí na účet pojistníka nejpozději do jednoho měsíce od oznámení změny rozsahu
pojištění pojistiteli, nebude-li dohodnuto jinak.
Možnosti a podmínky zvýšení rozsahu pojištění jsou upraveny podmínkami této pojistné smlouvy.
Počátek a doba trvání pojištění

7.

Pojištění bude sjednáno na dobu pojištění od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025, tj. na dobu určitou. Pojistné období
se sjednává v délce 12 měsíců. 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 pojistné 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).
Pojistník i pojistitel mohou pojištění vypovědět, a to nejdříve k 3. výročí počátku doby trvání pojištění.
Výpovědní doba bude činit minimálně 12 měsíců ode dne doručení výpovědi.
Možnosti odstoupení od smlouvy nesmí být dány nad rámec důvodů stanovených právními předpisy.
Další obchodní podmínky

8.

Ujednává se, že pojistitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za pojištěným/Jihomoravským
krajem, resp. jednotlivou příspěvkovou organizací zřizovanou Jihomoravským krajem, případně další
právnickou osobou zřizovanou Jihomoravským krajem, vyplývající z této pojistné smlouvy nebo vzniklou v
souvislosti s touto pojistnou smlouvou bez předchozího písemného souhlasu Jihomoravského kraje;
Ujednává se, že pojistitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za
pojištěným/Jihomoravským krajem, resp. jednotlivou příspěvkovou organizací zřizovanou Jihomoravským
krajem, případně další právnickou osobou zřizovanou Jihomoravským krajem, vyplývající z této pojistné
smlouvy smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto pojistnou smlouvou na jakoukoliv pohledávku
pojištěného, resp. příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem, případně dalších
právnických osob zřizovaných Jihomoravským krajem, za pojistitelem (zejména na pojistné plnění) bez
předchozího písemného souhlasu pojistníka;
Dále se ujednává, že pojistnou smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, s výjimkou změny seznamu pojištěných osob, který je
pojistník/Jihomoravský kraj oprávněn měnit jednostranně;
9

Pojistitel bere na vědomí, že pojistník/Jihomoravský kraj 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), a že souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s povinnostmi pojistníka/Jihomoravského
kraje za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů;
Ujednává se, že pojistník/Jihomoravský kraj je oprávněn kontrolovat plnění poskytované pojistitelem
podle této pojistné smlouvy, a to zejména v následujícím rozsahu:
▪
kontrolovat plnění smluvních podmínek,

▪

kontrolovat vyúčtování plnění,

▪

požadovat reporty o průběhu plnění, škodných událostech apod.

Obecné podmínky pro pojištění majetku
Pojištění nově pořízených železničních jednotek
9.

Ujednává se, že veškeré nově pořízené železniční jednotky budou automaticky pojištěny okamžikem jejich
převzetí pojištěným. Pro stanovení dodatečného poměrného pojistného se pojistitel zavazuje použít
výhradně sazbu / jednotkovou cenu, které jsou pojistitelem uvedeny dle podmínek této pojistné smlouvy.
All risk pojištění elektrických jednotek EMU 310 a EM 140

10. Ujednává se, že pojištění proti všem nebezpečím - Allriskové pojištění včetně strojních rizik s dopojištěním
elektronických prvků strojů zahrnuje zejména havárii, střet (vč. střetu se zvěří), vykolejení, živelná rizika ( i
mráz), odcizení, vandalismus, strojní a elektronická rizika, jakož i poškození sběrače, spřáhla a/nebo
trolejového vedení, poškození dvojkolí, konstrukční, materiálové nebo výrobní vady, nedbalost, selhání
měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení, roztržení v důsledku odstředivě síly, zkrat či jiné
působení elektrického proudu, přetlak, podtlak kapaliny, atd., ve smyslu pojistných podmínek, doložek a této
pojistné smlouvy.
Limity pojistného plnění
11. Ujednává se, že limity pojistného plnění jsou stanoveny pro jednu a každou pojistnou událost, tzn. bez
ročního limitu pojistného plnění, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.
Specifikace kolejového vozidla
12. Kolejovým vozidlem se rozumí kolejové vozidlo včetně jeho výbavy a příslušenství. Výbavou kolejového
vozidla se rozumí základní výbava dodávaná k danému typu kolejového vozidla výrobcem, jakož i výbava
předepsaná právní normou. Příslušenstvím kolejového vozidla jsou zařízení a prostředky spojené
s kolejovým vozidlem, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost kolejového vozidla podle jeho
účelu.
Sankční doložka
13. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by
takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických
sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru,
bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují
zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také
Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.
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Pojištění věci (majetku)
14. Odchylně od části 1. čl. 1 odst. 6) písm. d) ZPP P-700/14 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na kolejová
vozidla. Kolejovým vozidlem se rozumí kolejové vozidlo včetně jeho výbavy a příslušenství. Výbavou
kolejového vozidla se rozumí základní výbava dodávaná k danému typu kolejového vozidla výrobcem, jakož
i výbava předepsaná právní normou. Příslušenstvím kolejového vozidla jsou zařízení a prostředky spojené
s kolejovým vozidlem, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost kolejového vozidla podle jeho
účelu. Avšak za pojištěné kolejové vozidlo se pro účely pojistného nebezpečí náraz nebo pád považuje pouze
stojící (nepohybující se) kolejové vozidlo.
15. Ujednává se, že se ustanovení části 1. čl. 3 odst. 2) písm. f) ZPP P-700/14 ruší a nově zní: Z pojištění nevzniká
právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěném kolejovém vozidle během jeho přepravy jako
nákladu.
16. Odchylně od části 1. čl. 3 odst. 2) písm. e) ZPP P-700/14 vzniká právo na plnění pojistitele i za škody
způsobené nárazem dopravního prostředku do pojištěného kolejového vozidla, pokud byl tento dopravní
prostředek v době nárazu řízen nebo provozován pojistníkem nebo pojištěným.
17. Odchylně od části 2. čl. 9 odst. 1) písm. b) ZPP P-700/14 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na poškození
nebo zničení pojištěného kolejového vozidla nárazem nebo pádem, tj. nárazem dopravního prostředku
(vyjma letadel), jeho částí nebo jeho nákladu do pojištěného kolejového vozidla, pádem stromů, stožárů nebo
jiných věcí, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou součástí poškozeného kolejového vozidla nebo součástí
téhož souboru jako poškozené kolejové vozidlo.
18. V případě odcizení části pojištěného kolejového vozidla se krádeží s překonáním překážky rozumí i případ,
kdy k jejímu odcizení došlo tak, že se jí pachatel zmocnil překonáním jejího konstrukčního upevnění (tzn.
destrukčním narušením spoje nebo demontáží za použití speciálního nástroje nebo nářadí). Konstrukčním
upevněním se rozumí rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení části pojištěného kolejového
vozidla s tímto kolejovým vozidlem.

Pojištění strojů
19. Odchylně od čl. 1 odst. 5) písm. c) ZPP P-300/14 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na kolejová vozidla.
Kolejovým vozidlem se rozumí kolejové vozidlo včetně jeho výbavy a příslušenství. Výbavou kolejového
vozidla se rozumí základní výbava dodávaná k danému typu kolejového vozidla výrobcem, jakož i výbava
předepsaná právní normou. Příslušenstvím kolejového vozidla jsou zařízení a prostředky spojené
s kolejovým vozidlem, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost kolejového vozidla podle jeho
účelu.

Článek VI.
Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů
1.

Prohlášení pojistníka

1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo,
s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo
elektronického úložiště dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních
údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace,
které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité
aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu
s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo
jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat)
dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. 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.
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1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace
uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu
s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem
nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí
i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické
komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů
uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění.
1.6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou
k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této
pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.
2.

Registr smluv

2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „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 práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je
pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý 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 číslo této
pojistné smlouvy.
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 (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru
se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného
jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky
dodatku) do budoucna.
3.

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

3.1. 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.
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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.
3.2. 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.
3.3. 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.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1.

Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 1. ledna 2021 (počátek pojištění) do 31. prosince 2025
(konec pojištění).
Je-li tato pojistná smlouva uzavřena po datu uvedeném jako počátek pojištění, pojištění se vztahuje i na
dobu od data uvedeného jako počátek pojištění do uzavření této pojistné smlouvy; pojistitel však z tohoto
pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo
jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření této pojistné smlouvy věděl(a) nebo
s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem
vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy, vyjma takových skutečností, které již byly
pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření této
pojistné smlouvy.

2.

Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem
nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou
podstatně nemění podmínky nabídky.

3.

Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je
pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva
může být měněna pouze písemnou formou.

4.

Ujednává se, že je-li tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, musí být podepsána
elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů.

5.

Pojistník i pojistitel obdrží originál této pojistné smlouvy.
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6.

Tato pojistná smlouva obsahuje 14 stran. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I.
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.

Podepsáno dne+
Digitálně
podepsal Roman
Vaněk
Datum:
2020.12.11
11:36:32 +01'00'

........……….………………
za pojistitele

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Šik
Datum:
2020.12.11
11:14:39 +01'00'

..........……….………………
za pojistitele

Mgr. Jan Grolich
Podepsáno dne+

+

16.12.2020 14:15
.................................................................
za pojistníka++
Mgr. Jan Grolich, hejtman

Je-li tato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.
a) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v listinné podobě a podepsána za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci
osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný
stejnopis pojistné smlouvy v listinné podobě.
b) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v elektronické podobě a podepsána za něj uznávaným elektronickým podpisem,
použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného
než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení
data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.

++

Pojistnou smlouvu vypracoval: Ing. Jan Šik, tel. 957 740 125
09-2020
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