
Pojistná smlouva 
Číslo UNIQA: 4413169376 

Číslo NKÚ: 99/180/2018 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
se sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6 
IČ: 49240480 
zastoupená: Ladislav Gela, vedoucí správy smluv pojištění dopravních prostředků 

František Rameš, vedoucí skupiny flotilového pojištění 
bankovní spojení: Raiffeisenbank 1071001005/5500 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012 

(dále jen „Pojistitel") 

a 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
se sídlem: Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7 
IČ: 49370227 
zastoupená: 
bankovní spojení: 

Ing. Vladimír Sloup, ředitel odboru hospodářské správy 
ČNB 30027001/0710 

organizační složka státu 

(dále jen „Pojistník") 

uzavírají tímto 

podle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, tuto pojistnou smlouvu. Součástí pojistné smlouvy 
jso� přílohy: 

- č. 1 - Všeobecné pojistné podmínky obecná část „UCZ/15",
- č. 2 - Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část - pojištění odpovědnosti za újmu

způsobenou provozem vozidla "UCZ/POV/17"
- č. 3 - Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část - KASKO „UCZ/Kas/17"
- č. 4 - Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část - Pojištění vozidel „UCZ/Voz/17"
- č. 5 - Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část -

Asistence vozidel - ,,UCZ/As-A/17"
- č. 6 - Záznam o požadavcích a potřebách klienta (pro účely této smlouvy nevyužit)
- č. 7 - Seznam pojištěných vozidel
- č. 8 - Informace o zpracování osobních údajů

Článek 1 
Definice pojmů 

Pro účely této smlouvy mají níže uvedené pojmy následující význam: 
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,5titelem - UNIQA pojišťovna, a.s. 
;jístníkem - česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 

ojištěným - vlastník a uživatel každého pojištěného vozidla; rozumí se jím shora uvedený Pojistník 
tískatel - kontaktní osoba Pojistitele 
Oprávněná osoba - osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění; 

Článek 2 
Obecná ustanovení 

1. Předmětem této pojistné smlouvy (,,dále jen Smlouva") je pojištění souboru motorových
a přípojných vozidel, pokud jejich zařazení do pojištění bylo Pojistníkem nahlášeno Pojistiteli;
vozidla uvedená na příloze č. 7 Seznam pojištěných vozidel jsou nahlášená.

2. Na každé vozidlo zařazované do pojištění je vypracován Evidenční list vozidla sloužící pro
zařazení vozidla do pojištění (dále jen „ELV), vyjma vozidel uvedených na příloze č. 7 Seznam
pojištěných vozidel . ELV podepisuje Pojistník nebo jím pověřená osoba (navrhovatel) a Získatel
(kontaktní osoba Pojistitele). Každý ELV je číslován samostatně.

3. Zařazení a vyřazení vozidel do pojištění bude realizováno Získatelem prostřednictvím internetové
aplikace Pojistitele (,,Auto i Volnost"). Internetová aplikace obsahuje vždy aktuální sazebníky
a podmínky zařazení do pojištění. Za aktuální nastavení aplikace zodpovídá Pojistitel, Pojistník
zodpovídá za správnost údajů uvedených na EL V.

Článek 3 
Rozsah pojištění, platnost pojištění 

1. Podle této smlouvy se uzavírá

a) pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen „POV") v rozsahu
uvedeném ve „UCZ/15", ,,UCZ/POV/17", ,,UCZ/Voz/17".

b) havarijní pojištění (dále také „pojištění KASKO") v rozsahu uvedeném ve „UCZ/15",
„UCZ/Kas/17", ,,UCZ/Voz/17" ve variantě pojištění „KASKO Komplet", tj. pojištění všech rizik
vyjmenovaných v čl. 1 „UCZ/Kas/17", a to v souladu s čl. 4 ,  odst. 3 „UCZ/Kas/17" na novou
cenu.

c) pojištění čelních skel v rozsahu uvedeném ve „UCZ/15", ,,UCZ/Kas/17", ,,UCZ/Voz/17".

d� v rámci každého pojištění KASKO nebo POV je bezplatně poskytována základní Asistence
UNIQA. Pojištění Asistence vozidel je v rozsahu uvedeném ve „UCZ/As-A17/17". 

2. Počátek pojištění konkrétního vozidla je uveden spolu s ostatními údaji o vozidle a rozsahu
pojištění na konkrétním ELV nebo na příloze č. 7 Seznam pojištěných vozidel .

3. Konec pojištění konkrétního vozidla je shodný s koncem trvání této Smlouvy, pokud jednotlivě
pojištěné vozidlo nebude vyřazeno v průběhu příslušného pojistného období.

4. Pro další způsoby ukončení pojištění platí příslušné pojistné podmínky.

Článek 4 
Limity pojistného plnění, spoluúčast 

1. Pojištění POV se sjednává bez spoluúčasti. Limity pojistného plnění pro POV (pro každé vozidlo
a jednotlivou pojistnou událost) pro škody na majetku (včetně ušlého zisku a právního
zastoupení) a újmy na zdraví nebo usmrcení se sjednává ve výši 150 mil. Kč pro škody na
majetku (včetně ušlého zisku a právního zastoupení) a 150 mil. Kč pro újmy na zdraví nebo
usmrcení.

2. Pojištění KASKO se sjednává se spoluúčastí 1 %, min. 1 000 Kč.
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Pojištění čelních skel se sjednává bez limitu a bez spoluúčasti. 

V ELV je rovněž uvedena sjednaná výše spoluúčasti u pojištění KASKO, u pojištění čelních skel 
bez limitu a bez spoluúčasti a limity pojistného plnění pro POV pro každé jednotlivé vozidlo, tato 
informace je také uvedena na příloze č. 7 Seznam pojištěných vozidel . 

Článek 5 
Správa pojištění 

1. Pojistník nebo jím pověřená osoba přihlašuje vozidlo do pojištění podle této Smlouvy na základě
písemného ELV prostřednictvím Získatele. Požadavek na změny či ukončení pojištění vozidla
Pojistník hlásí prostřednictvím Změnového lístku též písemně prostřednictvím Získatele. Pojistník
nebo jím pověřená osoba je také oprávněn zaslat písemně žádost o ukončení pojištění přímo na
adresu Pojistitele uvedenou shora.

2. Vyplněné ELV či Změnové lístky dle odst. 1 tohoto článku je Pojistník nebo jím pověřená osoba
povinen bezprostředně předat Pojistiteli a Pojistitel je povinen prostřednictvím Získatele zajistit
jejich zpracování.

3. Vznik pojistné události hlásí Pojistník nebo jím pověřená osoba bez zbytečného odkladu:
• písemně na příslušném tiskopise na adresu Pojistitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy
• telefonicky na bezplatné telefonní lince 488 125 125.

4. Škodní události lze hlásit on-line: https://www.uniqa.cz/hlaseni-skod/, zde se mohou vkládat i
dokumenty související s nahlášením škody.

5. Pojistitel je povinen Pojistníkovi na základě jeho písemné žádosti vydat ve lhůtě 15 dnů ode dne
jejího doručení potvrzení o době trvání povinného ručení a škodném průběhu pojištění.

6. Osoba pověřená Pojistitelem ke komunikaci s Pojistníkem a ke správě pojištění: Milan Augustin,
tel: 603496213, email: milan.augustin@uniqa.cz.

7. Změnu kontaktní osoby je Pojistitel povinen neprodleně oznámit Pojistníkovi. Tato změna
nevyžaduje formu dodatku této Smlouvy.

Článek 6 
Pojistné, placení pojistného 

1. Pojistné je sjednáno ke každému vozidlu ze souboru vozidel na příloze č. 7 Seznam pojištěných
vozidel podle tabulky NABÍDKOVÁ CENA předložené v rámci výběrového řízení účastníkem
(Pojistitelem) v jeho nabídce. Výše pojistného včetně obchodní slevy je uvedena na jednotlivých
ELV vždy pro každé vozidlo a produkt zvlášť nebo na příloze č. 7 Seznam pojištěných vozidel.

2. Roční pojistné za POV se započtenou obchodní slevou 90 % za vozidla ze souboru vozidel
specifikovaných touto Smlouvou v příloze č. 7 Seznam pojištěných vozidel ke dni uzavření této
Smlouvy činí:
pro rok 2019: 39 425 Kč
pro rok 2020: 39 425 Kč

3. Roční pojistné za pojištění KASKO se započtenou obchodní slevou 90 % za vozidla ze souboru
vozidel specifikovaných touto Smlouvou v příloze č. 7 Seznam pojištěných vozidel ke dni uzavření
této Smlouvy činí:
pro rok 2019: 165 383 Kč
pro rok 2020: 165 383 Kč

4. Roční pojistné za pojištění čelních skel za vozidla ze souboru vozidel specifikovaných touto
Smlouvou v příloze č. 7 Seznam pojištěných vozidel ke dni uzavření této Smlouvy činí:
pro rok 2019: 46 340 Kč
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pro rok 2020: 46 340 Kč 

Celkové roční pojistné za POV, pojištění KASKO a pojištění čelních skel za vozidla ze souboru 
vozidel specifikovaných touto Smlouvou v příloze č. 7 Seznam pojištěných vozidel ke dni uzavření 
této Smlouvy činí: 
pro rok 2019: 251 148 Kč 
pro rok 2020: 251 148 Kč 

6. Pojistitel uvádí, že při kalkulaci pojistného pro každé konkrétní vozidlo souboru vozidel na
všechny požadované druhy pojištění vychází ze svých sazebníků (tj. sazebníků Pojistitele).

7. U jednotlivých druhů pojištění v ročním pojistném je již započtena obchodní sleva a sleva za
propojištěnost. Stejný režim obchodních slev, slev za propojištěnost, případně dalších slev či
bonusů platí i pro každé další vozidlo pořízené v průběhu pojistného období do souboru vozidel.
Pojistné ve výši odpovídající sjednanému pojistnému období bude u tohoto dalšího vozidla
stanoveno poměrnou částí.

8. Všechny ceny pojištění, tj. výše pojistného za pojištění jednotlivých vozidel ze souboru vozidel
jsou nepřekročitelné a v ceně za pojištění jsou zahrnuty veškeré náklady související s pojištěním
a jeho administrací, veškeré slevy a bonusy, včetně bonusů za bezeškodný průběh v souladu
s ustanovením § 3b odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
ve znění pozdějších předpisů. Žádné jiné platby kromě pojistného nebude Pojistník povinen
hradit.

9. Pojistitel nebude účtovat přirážky za pojistná období kratší jednoho roku (ani rovnající se jednomu
roku).

1 O. Zanikne-li některému vozidlu ze souboru vozidel pojištění před uplynutím doby, na kterou bylo 
pojistné zaplaceno, má Pojistitel právo na příslušné pojistné pouze za dobu trvání pojištění. 
Zbývající část pojistného je Pojistitel povinen Pojistníkovi vrátit s výjimkou případu, kdy k zániku 
havarijního pojištění dojde v důsledku pojistné události (totální škoda), za kterou pojistitel plnil. 

11. Havarijní pojištění a pojištění čelních skel vozidla zaniká dnem vyznačení změny vlastníka vozidla
v technickém průkazu vozidla. Povinné ručení zaniká dnem, kdy Pojistník oznámil Pojistiteli
změnu vlastníka vozidla - u vozidel podléhajících registru vozidel za podmínky doložení
vyznačení této změny v technickém průkazu vozidla.

12. Pojistné bude uhrazeno pro příslušné pojistné období na základě ročního předpisu pojistného (tj.
faktury vystavené Pojistitelem s náležitostmi daňového dokladu s rozlišením pojistného za
povinné ručení, za havarijní pojištění a za pojištění čelních skel), který vystaví Pojistitel po
llzavření této Smlouvy před počátkem každého ročního pojistného období ve výši odpovídající
sjednanému pojistnému za příslušné druhy pojištění na sjednané pojistné období.

13. Pojistné je splatné do 30 dnů od doručení ročního předpisu pojistného Pojistníkovi. Přílohou
ročního předpisu pojistného musí být seznam jednotlivých vozidel souboru vozidel obsahující
minimálně tyto údaje: SPZ (RZ) každého vozidla, částku pojistného v Kč za povinné ručení, za
havarijní pojištění a pojištění čelních skel a pojistné období připadající na příslušné vozidlo
a celkovou částku pojistného na soubor vozidel.

14. Úhradu pojistného provádí Pojistník bezhotovostně. Pojistné se považuje za uhrazené jeho
připsáním na určený účet Pojistitele.

15. Pojistník je povinen uhradit pojistné na účet Pojistitele vedený u Raiffeisenbank a.s., číslo účtu:
1071001005/5500 pod variabilním symbolem shodným s číslem této Smlouvy a se splatností
pojistného dle bodu 13 tohoto článku Smlouvy.

Článek 7 
Zvláštní ujednání, mlčenlivost 
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Současně s podpisem ELV na pojištění konkrétního vozidla obdrží Pojistník soubor dokumentů 
vytvořených Pojistitelem pro účely hlášení škodní události (v deskách formátu A4). Pojistník se 
zavazuje při předčasném ukončení POV předat prostřednictvím Získatele Pojistiteli platnou 
zelenou kartu. 

2. Pro každé vozidlo ze souboru vozidel se sjednaným povinným ručením vystavuje Pojistitel
bezprostředně po vystavení ročního předpisu pojistného zelenou kartu. Pojistitel se zelenou
kartou předá Pojistníkovi ke každému vozidlu ze souboru vozidel rovněž tzv. ,,průvodce
asistenčními službami", jehož součástí bude tiskopis - hlášení o dopravní nehodě.

3. Pojistitel se zavazuje, kromě povinností vyplývající z této Smlouvy a z všeobecných pojistných
podmínek, tvořících přílohy této Smlouvy, pravidelně aktualizovat a zasílat na adresu Pojistníka
zelené karty, aby byly k dispozici platné po celou dobu pojištění.

4. Smluvní strany se zavazují, že při realizaci plnění v rámci této Smlouvy budou dbát na co nejvyšší
úroveň poctivosti a etiky v obchodním styku a respektovat všechny příslušné obecně závazné
právní předpisy. Těmito pravidly se v rámci této Smlouvy budou řídit jak ve vzájemném styku, tak
ve styku s třetími stranami. Porušení těchto pravidel se považuje za porušení Smlouvy
podstatným způsobem s možným následkem okamžitého odstoupení od Smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedená pravidla budou dodržována i jejich zaměstnanci.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají pro případ odstoupení od této Smlouvy, že toto odstoupení
musí být učiněno v písemné formě a jeho účinky nastávají dnem doručení tohoto odstoupení
druhé smluvní straně, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití
osobních údajů; tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

8. Smluvní strany jsou povinny zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační
opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s uvedeným zákonem o ochraně osobních
údajů a jinými právními předpisy.

9. V rámci automatizovaného zpracování osobních údajů jsou smluvní strany povinny m. j. zajistit,
aby systémy pro automatizované zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby;
zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům a zajistit další povinnosti vyplývající
z uvedeného zákona o ochraně osobních údajů.

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Uplynutím pojistné
doby pojištění zaniká bez možnosti automatické prolongace. Prvním pojistným obdobím je rok
2019, druhým pojistným obdobím je rok 2020. Pojistné období každého dalšího vozidla
pořízeného a zařazeného do souboru vozidel během roku 2019 či roku 2020 vznikne v průběhu
ročního pojistného období a počne plynout dnem počátku pojištění podle způsobu zahrnutí
dalšího vozidla do souboru vozidel.

2. Ukončením této Smlouvy se ukončuje i pojištění pro jednotlivě pojištěná vozidla. Ukončením
pojištění jednotlivě pojištěného vozidla nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z této
Smlouvy.

3. Pojistník není oprávněn postupovat své pohledávky za Pojistitelem na třetí osoby bez jeho
předchozího písemného souhlasu.

4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory z této Smlouvy budou rozhodovány výlučně
českými soudy. Pro řešení sporů platí české právní předpisy.
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Pokud jsou smluvní ujednání uvedená v této Smlouvě v rozporu s všeobecnými pojistnými 
podmínkami, tvořícími přílohy této Smlouvy, pak mají tato smluvní ujednání přednost před těmito 
všeobecnými pojistnými podmínkami přednost. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni za nápadně nevyhovujících podmínek.

7. Pojistitel prohlašuje, že uzavřením této Smlouvy poskytl Pojistníkovi přesným, jasným způsobem,
písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu ve smyslu § 2789 občanského
zákoníku.

8. Pojistník prohlašuje, že tato Smlouva odpovídá jeho pojistnému zájmu, jeho potřebám a že
všechny dotazy, které položil Pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny,
před uzavřením této Smlouvy, a že je s rozsahem a podmínkami pojištění srozuměn. Tato
Smlouva se řídí právem České republiky a veškeré změny a dodatky této Smlouvy musí být
provedeny písemně a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9. Pojistitel výslovně prohlašuje, že výslovně souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně všech
jejích příloh a jejích případných dodatků na informačních systémech s nepřetržitým dálkovým
přístupem, tj. na internetových stránkách Pojistníka, na e-tržišti Tendermarket a na profilu
zadavatele (Pojistníka).

1 O. Tato Smlouva obsahuje 6 stran textu plus přílohy a je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž 
dvě obdrží Pojistník a jedno obdrží Pojistitel. 

/2 V Praze dne 22.11. 2018 

V Praze dne 2018 

/ 1 � 
I �  

. ....... / ......................... ...... ... . 

Ing. Vladimír Sloup 
ředitel odboru 

hospodářské správy 
CR - Nejvyšší kontrolní úřad 

·-·-··-------------,
...... 

' 

/Ladislav Gela 
vedoucí správy smluv pojištění 

dopravních prostředků 

UNIQA pojišťovna, a.s. 

6/6 

G) 

František Ra eš 
vedoucí skupiny flotilového 

pojištění 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
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