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Pojistitel: 

Chubb European Group SE, 

se sídlem Londýn, místo podnikání Chubb Building, 100 Leadenhall Street, London EC3A 

3BP, Spojené království, provozující činnost v České republice prostřednictvím odštěpného 

závodu zahraniční právnické osoby Chubb European Group SE, organizační složka, se 

sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČ 27893723, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233 

zastoupen Erikem Macalíkem, vedoucím odštěpného závodu 

dále jen „pojistitel“ na straně jedné 

Pojistník: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Ostrava, Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ 61974757, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104, 

zastoupen  Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva a 

 Ing. Romanem Šulou, MBA, místopředsedou představenstva 

dále jen „pojistník“ na straně druhé  

tímto uzavírají pojistnou smlouvu. Pojistitel se zavazuje v případě vzniku pojistné události 

vymezené touto pojistnou smlouvou poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a 

pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.  

Pojistník akceptuje návrh této pojistné smlouvy v plném rozsahu, tzn. přijetí tohoto 

návrhu s odchylkou nebo dodatkem (včetně odchylky nebo dodatku nepodstatného) je 

v souladu s pojistnými podmínkami vyloučeno a za akceptaci této pojistné smlouvy se tedy 

nepovažuje. Za akceptaci této pojistné smlouvy se dále nepovažuje ústní oznámení o přijetí 

jejího návrhu anebo chování ve shodě s nabídkou bez její písemné akceptace. Za přijetí návrhu 

této pojistné smlouvy pojistníkem se však považuje včasné zaplacení pojistného dle §2759 

odst.1 občanského zákoníku. 

Na právní vztahy mezi pojistitelem a pojistníkem se nepoužijí ustanovení §1799 a §1800 

občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. 

Pojištění je sjednáno prostřednictvím a na základě informací poskytnutých pojišťovacím 

zprostředkovatelem SATUM CZECH s.r.o., se sídlem Ostrava, Porážková 1424/20, 

Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ 25373951, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16189. 

 

 

Pojistná smlouva  
 

Číslo:  CZDRNA06000 – 119 

ELITE - Pojištění odpovědnosti managementu 
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 Dceřiná společnost EKOVA ELECTRIC a.s., IČ 28642457 

Bod 1. Pojistná doba:        1.1.2019 – 31.12.2023 s automatickou obnovou dle čl. 3.45 pojistných podmínek 

 Pojistné období: 1 rok 

Bod 2. Retroaktivní datum: 19.10.1995 

Bod 3. Limit pojistného 

plnění: 
100.000.000 Kč s automatickou obnovou limitu dle čl. 2.1 pojistných podmínek 

 

 

 
Celkový limit pojistného plnění za všechny škody vyplývající ze všech nároků a  

šetření uplatněným proti všem pojištěným a na základě všech typů pojistného 

plnění (včetně nákladů na obranu a nákladů v souvislosti s šetřením)  

Bod 4. Spoluúčast společnosti: 0 Kč 

 Článek 1. B pojistných podmínek:  

 (i) nároky uplatněné nebo vedené ve Spojených státech amerických nebo nároky 

ukončené smírem ve Spojených státech amerických: 

  (a) za údajné porušení zákona o cenných papírech: Securities Act 

1933, o burze: Securities Exchange Act 1934 nebo jakéhokoli 

jiného federálního zákona nebo zvykového práva:   

0 Kč 

  (b) za porušení pracovněprávních přepisů: 0 Kč 

  (c) ostatní:  0 Kč 

 (ii) nároky uplatněné v jakémkoli jiném státě než ve Spojených státech amerických: 

  (a) za údajné porušení jakéhokoli právního předpisu vztahujícího 

se k cenným papírům:   

0 Kč 

  
(b) za porušení pracovněprávních předpisů: 0 Kč 

  
(c) ostatní: 0 Kč  

 Článek 1. C pojistných podmínek: 

 (i) nároky v souvislosti s cennými papíry uplatněné nebo vedené 

ve Spojených státech amerických nebo nároky ukončené smírem ve 

Spojených státech amerických 

0 Kč 

 (ii) nároky v souvislosti s cennými papíry uplatněné v jakémkoli 

jiném státě než ve Spojených státech amerických 

0 Kč 

 Článek 1. D (ii) pojistných podmínek: 

 (i) šetření vedené ve Spojených státech amerických nebo ukončené 

smírem ve Spojených státech amerických 

 0 Kč 

 (ii) šetření vedené v kterémkoli jiném státě než ve Spojených státech 

amerických  

 0 Kč 

Bod 5. Datum probíhajícího či 

předcházejícího soudního 

sporu pro účely výluky 4.2 

 

1.7.2011 
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dle pojistných podmínek: 

Bod 6. Akviziční limit pro účely 

článku 2.3 pojistných 

podmínek: 

20 % z celkových aktiv společnosti 

Bod 7. Limit pro emisi cenných papírů: 

 (i) akcie registrované na jakékoliv burze v USA Nesjednán  

 (ii) akcie registrované na jakékoliv burze mimo USA Nesjednán  

 (iii) dluhové cenné papíry registrované na jakékoliv burze v USA Nesjednán  

 (iv) dluhové cenné papíry registrované na jakékoliv burze mimo USA Nesjednán  

Bod 8. Roční pojistné  

Pojistné za 5 let  

80.000 Kč  splatné do 31.1.2019 

400.000 Kč 

Pojistník nebude poskytovat zálohy na pojistném. 

 Splátky: Nesjednávají se  

Pojistné je v jednotlivých letech splatné vždy k 31.1.  

 Bankovní údaje: Pojistné je splatné na účet pojišťovacího zprostředkovatele číslo 5025001117/5500. 

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného na výše uvedený 

účet. 

 Pojištění se při prodlení s placením pojistného nepřerušuje.  

Toto pojistné se sjednává jako jednorázové. 

Bod 9. Lhůta pro zjištění a 

oznámení nároků pro 

účely článku 6. pojistných 

podmínek: 

(a) Dodatečné pojistné: 

12 měsíců 0% z ročního pojistného 

24 měsíců 60 % z ročního pojistného  

36 měsíců 80 % z ročního pojistného 

72 měsíců  100 % z ročního pojistného 

(b) Dodatečné pojistné: 

12 měsíců 0% z ročního pojistného 

24 měsíců 60 % z ročního pojistného  

36 měsíců 80 % z ročního pojistného 

72 měsíců  100 % z ročního pojistného 

Bod 10. Dodatečný limit pro 

členy orgánů: 

(a) Individuální limit pojistného plnění 2.000.000 Kč za jednoho člena orgánu 

  (b) Celkový dodatečný limit pojistného 

plnění 

20.000.000 Kč za všechny členy orgánu 

Bod 11. Náklady na poradce: Sublimit: 10.000.000 Kč 
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Bod 12. Náklady na PR: Sublimit: 10.000.000 Kč 

Bod 13. Náklady na očištění 

dobrého jména: 

Sublimit: 20.000.000 Kč 

Bod 14. Náklady na prověření 

nároku společníka 

Sublimit: 10.000.000 Kč 

Bod 15. Nárok v souvislosti 

s životním prostředím: 

Dodatečný limit: 10.000.000 Kč 

Bod 16.  Narušení soukromí 

v souvislosti 

s elektronickými daty: 

Dodatečný limit: 10.000.000 Kč 

Bod 17. Náklady na zmenšení 

škody: 

Sublimit: 10 % z limitu pojistného plnění 

Bod 18. Náklady v souvislosti s 

insolvenčním řízením: 

Sublimit: 2.000.000 Kč 

Bod 19. Náklady v souvislosti 

se získáváním 

elektronických dat: 

Sublimit: 2.000.000 Kč 

Bod 20. Náklady na 

poradenství na 

hromadné vypořádání: 

Sublimit: 2.000.000 Kč  

Bod 21. Náklady na přiznání 

účinků skupinové 

žaloby: 

Sublimit: 10.000.000 Kč  

Bod 22. Náklady na řešení krizové 

situace: 

Sublimit: 10.000.000 Kč  

Bod 23. Pojistné podmínky: ELITE – Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti managementu verze 2-2018 

Bod 24. Pojistná událost:  

Pojistné nebezpečí: 

Uplatnění nároku nebo zahájení šetření proti pojištěné osobě nebo uplatnění 

nároku v souvislosti s cennými papíry proti společnosti, jak je definováno 

v článku 1. pojistných podmínek. 

Právními předpisy stanovená povinnost manažerů k náhradě újmy způsobené v 

souvislosti s výkonem jejich funkce, jak je definováno v článku 1. pojistných podmínek. 

 

Souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů 

Potřebujeme zhodnotit váš rizikový profil, abychom mohli učinit informované rozhodnutí o tom, zda vám nabídneme pojistnou 

smlouvu a za jakých podmínek. Za tímto účelem může pojistitel považovat za nutné přezkoumat a analyzovat určité informace o 

odsouzení v  trestním řízení (které nám poskytnete a které získáme ze zdrojů třetích stran), a případně také informace o 

odsouzení v trestním řízení jiných osob, které mohou být pojištěny podle smlouvy, kterou nám poskytnete. Jste povinni 

zajistit, aby jakékoli jiné osoby, jejichž informace nám poskytnete, rozuměly a neměly námitky proti tomuto 

použití jejich osobních údajů a (pokud to vyžadují příslušné zákony) souhlasily s tím, abychom používali jejich 

osobní údaje pro zde popsané účely. 

Jsme oprávněni použít informace o odsouzení v trestním řízení, které nám o sobě nebo o jiných osobách poskytnete, při 

posuzování nároků, které později vznesete  z důvodu pojistné události. Za všech okolností budeme vždy postupovat v souladu s 

podmínkami (včetně bezpečnostních standardů) uvedenými v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Nejste povinni 
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poskytnout nám následující souhlas a můžete jej kdykoli odvolat. Pokud jej  neposkytnete, nebo se rozhodnete jej odvolat, může 

to ovlivnit naši schopnost nabídnout vám pojistnou smlouvu (nebo vést ke zrušení stávající smlouvy) nebo zpracovat jakékoli 

budoucí nároky. Pro vyjádření souhlasu s použitím informací o odsouzení v trestním řízení, zaškrtněte prosím 

následující políčko . 

Doložka platnosti: 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o 

uzavření této smlouvy rozhodla rada města svým usnesením č. 10156/RM1418/136 ze dne 11.9.2018. 

Ostatní ujednání: 

Pojistná smlouva CZDRNA06000 – 119 nahrazuje pojistnou smlouvu CZDRNA06000-116. Pojistná smlouva CZDRNA06000-

116 tak nebude dále automaticky prodloužena dle článku 3.34 pojistných podmínek a pojistná doba u této smlouvy končí dnem 

31.12.2018. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou ELITE  - Pojistné podmínky pro pojištění managementu, verze 2-2018 s automatickou 

obnovou (dále jen „pojistné podmínky“). Tyto pojistné podmínky mají přednost před zákonnými ustanoveními, od kterých se lze 

odchýlit. V případě rozporu mezi touto pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami mají přednost ustanovení této pojistné 

smlouvy. 

Pojmy použité v této pojistné smlouvě mají stejný význam jako pojmy definované v pojistných podmínkách. 

Pojistník stvrzuje, že před uzavřením této smlouvy měl možnost prostudovat pojistné podmínky a text této smlouvy a rozumí jim 

a souhlasí s nimi.  

Pojistitel a pojistník tímto prohlašují, že tato pojistná smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k ní níže 

připojují své podpisy. 



 

 

Chubb European Group SE, organizační složka, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 278 93 723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233, odštěpný závod zahraniční právnické osoby Chubb European Group SE, se sídlem Chubb Building, 100 Leadenhall Street, Londýn 
EC3A 3BP, Velká Británie, registrační číslo 01112892, oprávněné k podnikání a regulované Prudential Regulation Authority a Financial Conduct Authority ve Velké Británii. 
Orgánem dohledu pro výkon činnosti v České republice je Česká národní banka; tato regulace může být odlišná od práva Velké Británie. 
 
Osobní údaje, které poskytujete nám [případně vašemu pojišťovacímu makléři] pro upisování, správu zásad, správu pohledávek a jiné účely pojištění, jak je dále popsáno v 
našich Zásadách ochrany osobních údajů, naleznete zde: [https://www2.chubb.com/cz-cz/privacy.aspx]. Můžete nás kdykoli požádat o tištěnou verzi zásad ochrany 
osobních údajů a to na emailové adrese [mailto: dataprotectionoffice.europe@chubb.com]. 
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V Praze dne 6.12.2018 
pojistitel: Chubb European Group SE, organizační složka 
 

 

 

……..……………………… 
Jméno / funkce: Erik Macalík, vedoucí odštěpného závodu 

 

V Ostravě dne......................... 
pojistník:  Dopravní podnik Ostrava, a.s. 

 

 

……..……………………… 

Jméno / funkce: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva 

 

 

……..……………………… 

Jméno / funkce: Ing. Roman Šula, MBA, místopředseda představenstva 

 

 

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 
1. Pojistné podmínky  
2. Výpis pojistníka z Obchodního rejstříku  
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