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Článek 7
Práva a povinnosti účastníků pojištění

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

2.

1.

Pojištění finanční způsobilosti dopravce, které sjednává Česká podnika‑
telská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí
pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění
majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM), těmito Doplňkovými pojistnými pod‑
mínkami pro pojištění finanční způsobilosti dopravce DPPFZD MP 1/16
(dále jen DPP), příslušnými Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen
ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského záko‑
níku, v platném znění a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009.
Pojištění finanční způsobilosti dopravce je pojištěním škodovým.
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Článek 2
Předmět pojištění
1.

2.

3.

Není‑li v těchto DPP nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, předmětem
pojištění je neschopnost pojistníka dostát požadavkům na finanční způsobi‑
lost dopravce, která vznikla v důsledku působení pojistného nebezpečí uve‑
deného v článku 3, těchto DPP a oprávněné osobě byla způsobena újma.
Pojištění sjednané podle těchto DPP se vztahuje na finanční způsobilost
dopravce v souvislosti s provozováním silniční dopravy na základě koncese:
a) motorovými vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče;
b) motorovými vozidly nebo jízdními soupravami, jejichž celková hmot‑
nost je vyšší než 3,5 tuny.
Článek 3
Pojistná nebezpečí

Pojištění se vztahuje na poskytnutí finanční záruky nekryté jinými finančními
instrumenty a vyplývající ze zákonem předepsané povinnosti být finančně způ‑
sobilý vůči svým závazkům, které mohou vzniknout výhradně z titulu řádného
provozování silniční dopravy.
Článek 4
Územní rozsah
Pojištění se vztahuje na finanční způsobilost v souvislosti s provozováním
činnosti dopravce bez územního omezení.
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3.

1.
2.

Pojištění se nevztahuje na vzniklé nepřímé škody všeho druhu (např. ztráta
na výdělku, ušlý zisk) a na jakékoliv jiné náklady (úroky z prodlení, penále,
smluvní pokuty, náhrada nemajetkové újmy apod.).
Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé:
a) opomenutím nebo hrubou nedbalostí pojistníka;
b) finanční ztrátou způsobenou nedodržováním zásad řádného hospoda‑
ření s disponibilními prostředky pojistníkem.
Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé v důsledku působení následu‑
jících skutečností:
a) platební potíže vyvolané politickými událostmi v zemi sídla pojistníka
nebo pojištěného, je‑li osobou odlišnou od pojistníka (např. válka, ob‑
čanská válka, revoluce, povstání, občanské nepokoje, stávka);
b) nemožnost transferu úhrad z jakéhokoliv důvodu;
c) administrativní nebo politická opatření orgánu státu pojistníka, které
bez jeho zavinění znemožnilo realizaci kontraktu nebo jeho zaplacení;
d) kurzovních rozdílů;
e) nevyjasněností sporu mezi pojistníkem a jeho odběratelem týkající se
včasnosti, úplnosti, kvality nebo způsobu pojištěným poskytované služ‑
by a plateb za ně.

3.

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Řádným hospodařením s disponibilními prostředky dodržování ob‑
vyklých principů hospodaření přiměřené hospodářskému výsledku a výši
disponibilních prostředků.
2. Neschopností pojistníka dostát požadavkům na finanční způsobilost
dopravce:
a) prohlášení konkurzu nebo řízení za účelem odvrácení konkurzu na
jeho majetek;
b) zamítnutí konkurzu pro nedostatek konkurzní podstaty jeho majetku;
c) mimosoudní likvidační nebo kvótové vyrovnání se všemi jeho věřiteli;
d) exekuce provedená na majetku pojistníka, která však nevedla k plné‑
mu uspokojení jeho pohledávek.
Článek 10
Závěrečné ustanovení

Nejsou‑li pochybnosti o vzniku a příčinách pojistné události je pojis‑
titel povinen bez zbytečného odkladu po oznámení pojistné události
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Pojištění je účinné okamžikem zaplacení jednorázového pojistného.
Jednorázové pojistné je pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo
pojištění sjednáno.
Pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou. Počátek a délka trvání po‑
jištění jsou sjednány a uvedeny v pojistné smlouvě.
Článek 9
Výklad pojmů

Článek 6
Pojistné plnění
1.

Pojistitel má proti pojistníkovi právo na náhradu částek, které vyplatí jako
škodu třetím osobám v případě kdy:
a) pojistník poruší povinnosti uvedené v tomto článku, vedoucí ve svých
důsledcích ke vzniku škodné a zároveň pojistné události;
b) pojistník porušil povinnosti stanovené zákonem, jiným právním před‑
pisem nebo jím uzavřenou smlouvu a toto porušení bylo v příčinné
souvislosti se vznikem povinnosti pojistitele plnit.
Smluvní povinností pojistníka je zajišťovat pro řádné zahájení a provozo‑
vání silniční dopravy právním předpisem stanovené potřebné disponibil‑
ní zdroje včasným inkasem úplat za jím poskytnuté služby a řádně hos‑
podařit s disponibilními prostředky přiměřeně hospodářským výsledkům
a jejich aktuální výši.
Pojistník je dále povinen:
a) předložit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám před uzavřením po‑
jistné smlouvy a kdykoliv po dobu jejího trvání všechny doklady, které
souvisejí s finanční způsobilostí a majetkovou bilancí hospodaření po‑
jištěného za uplynulá období, popřípadě další doklady a údaje, které
si pojistitel vyžádá a podat k nim vysvětlení;
b) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu každé další zvýšení pojist‑
ného nebezpečí, o kterém se dozví a ke kterému došlo po uzavření
pojistné smlouvy;
c) neprodleně oznámit pojistiteli bezprostřední nebezpečí vzniku pojist‑
né události a po konzultaci s pojistitelem provádět účelná opatření
k jejímu zamezení;
d) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny podstatné změ‑
ny týkající se pojištěného nebezpečí, zejména zhoršení stavu majetku
a platební schopnosti, jednání ohledně úvěrů, poskytování záruk na
movitý a nemovitý majetek třetím osobám, sloučení, splynutí podni‑
ků, rozdělení a převod svých akcií či obchodovatelných podílů atd.;
e) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost;
f) nastane‑li škodná událost, učinit nutná opatření, aby škoda byla co
nejmenší a postupovat v souladu s pokyny pojistitele;
g) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody či jiné obdobné právo.
Článek 8
Pojistná smlouva a účinnost pojištění

Článek 5
Speciální výluky z pojištění
1.

a předložení potřebných dokladů, které si pojistitel vyžádá, provést
šetření nutná ke zjištění rozsahu a výše pojistného plnění.
Pojistná plnění vyplacená z pojistné smlouvy za jednu a všechny škody,
které nastaly v průběhu pojistného roku, nesmí přesáhnout limit pojistné‑
ho plnění sjednaný v pojistné smlouvě. Limit pojistného plnění (pojistnou
částku) navrhuje pojištěný tak, aby splňoval právním předpisem stanove‑
nou finanční způsobilost dopravce.
Pojistné plnění může být uvolněno pouze na základě souhlasu místně pří‑
slušného dopravního úřadu.

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2016.
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