
Smluvní ujednání SZ 01/14 ke Smlouvě (dále jen „SU SZ 01/14“) 

I. Předmět Smlouvy

1. Zprostředkovatel se zavazuje uzavřít jako pojistník pro zájemce jako pojištěného pojistnou 
smlouvu ve smyslu ustanovení § 2758 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „OZ“) a ve smyslu zákona 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla). Zájemce se zavazuje uhradit dle této Smlouvy pojistné a

odměnu (dále jen „pojistné“). 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva není pojistnou smlouvou ve smyslu

ustanovení § 2758 a násl. OZ, ale je pouze zprostředkovatelskou smlouvou podle § 2445 a násl. 

OZ, která k uzavření pojistné smlouvy směřuje (viz odst. 1). 

3. Zájemce jako pojištěný vyjadřuje svůj souhlas s pojištěním sjednaným na základě Smlouvy. 

Pojistný zájem pojištěného je s odkazem na § 2762 odst. 3 OZ tímto souhlasem prokázán. 

II. Pojištění a pojistitel 

1. Zprostředkovatel uzavře pro zájemce pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla (dále jen „povinné ručení“ nebo „POV“), škodové havarijní 

pojištění (dále jen „havarijní pojištění“ nebo „HAV“), připojištění skla (dále jen „sklo“), připojištění 

pronájmu náhradního vozidla (dále jen „náhradní vozidlo“), pojištění zavazadel (dále jen

„zavazadla“), úrazové pojištění osob (dále jen „úraz“) nebo pojištění právní ochrany (dále jen

„právní ochrana“ nebo „PPO“) nebo jiný typ pojištění (případně kombinace jednotlivých 
pojistitelných rizik) dle přání zájemce, které bude konkrétně specifikované ve Smlouvě, v příloze 

Smlouvy, Dodatku nebo žádosti. 

2. Veškeré změny ve Smlouvě (vznik a zánik pojištění vozidel, vznik, zánik a změny jednotlivých

rizik apod.) budou řešeny v písemné podobě formou Dodatku nebo žádosti ke Smlouvě, 

odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

3. Pojištění se řídí příslušnými pojistnými podmínkami pojistitele, doplňkovými pojistnými

podmínkami a dalšími podmínkami (dále jen „Smluvní podmínky“), které jsou specifikovány ve 

Smlouvě, v příloze Smlouvy, Dodatku nebo žádosti a ostatními ustanoveními pojistitele. Zájemce

svým podpisem stvrzuje, že uvedené dokumenty od zprostředkovatele převzal a byl s nimi

seznámen. Dále jsou tyto dokumenty veřejně přístupné v sídle zprostředkovatele a na 
internetových stránkách www.allrisk.cz. 

4. Zprostředkovatel má právo provést změnu pojistitele. V případě změny pojistitele ze strany 

zprostředkovatele je zprostředkovatel povinen informovat zájemce o této změně, zaslat zájemci

pojistné podmínky a ostatní podmínky pojištění vztahující se k pojištění u nového pojistitele, 

informovat zájemce o nové výši pojistného a to nejméně jeden (1) kalendářní měsíc před 

uskutečněním této změny. Pokud zájemce písemně sdělí zprostředkovateli nejméně dva (2) 

týdny před změnou pojistitele, že s touto změnou nesouhlasí, není zprostředkovatel oprávněn 

tuto změnu uskutečnit. Pokud se zájemce k nově stanovenému pojistiteli, podmínkám pojištění a 

pojistnému nevyjádří ve stanoveném termínu, má se za to, že souhlasí se změnou pojistitele, 
změnou pojistných podmínek a ostatních podmínek pojištění a změnou pojistného. 

5. Zájemce prohlašuje, že zprostředkovávané pojištění odpovídá přesně jeho přání, 

požadavkům a potřebám, především z hlediska pojistného rozsahu, krytí a nežádá pojištění 

dalších rizik, všechny pojistné částky a limity pojistného plnění si na vlastní odpovědnost stanovil 

sám včetně všech kritérií uvedených ve Smlouvě, v příloze Smlouvy, Dodatku nebo žádosti.

III. Placení pojistného 

1. Zájemce je povinen platit po dobu účinnosti této Smlouvy zprostředkovali pojistné ve výši 

stanovené jako roční pojistné za kalendářní rok.

2. Proráta je poměrná část pojistného za období uvedené ve  Smlouvě nebo v jejím Dodatku.

3. Při změně pojištěného rizika (vznik a zánik jednotlivých rizik) dochází ke změně ročního 

pojistného. 

4. Frekvence plateb pojistného – pojistné je splatné dle zvolené frekvence plateb - ročně – vždy 

k 1.1, pololetně – vždy k 1. 1. a 1. 6., čtvrtletně – vždy k 1.1., 1. 4., 1. 7. a 1. 10., měsíčně – vždy 

k 1. dni každého měsíce - každého roku, v němž pojištění trvá. 

5. V případě změny výše pojistného ze strany pojistitele, je zprostředkovatel povinen informovat

zájemce o této změně a nové výši pojistného, a to nejméně jeden (1) kalendářní měsíc před 
splatností nově stanoveného pojistného. Pokud zájemce písemně sdělí zprostředkovateli 

nejméně dva (2) týdny před splatností nově stanoveného pojistného, že s touto změnou

nesouhlasí, zanikne tato Smlouva ke dni splatnosti nového pojistného. Pokud se zájemce k nově 

stanovenému pojistném nevyjádří ve stanoveném termínu, má se za to, že s úpravou pojistného 

souhlasí. 

6. Veškeré platby pojistného dle této Smlouvy se zájemce zavazuje provádět hotovostně nebo 

bezhotovostním  bankovním  převodem, a to výlučně v české měně, na bankovní účet č. 

1111222233/2010 společnosti Allrisk, s. r. o., se sídlem Komárovská 20a, 617 00 Brno, IČ:

49610929, která je zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 42941 (dále jen „správce 
pojištění“). Zájemce tímto bere na vědomí, že správce pojištění je zprostředkovatelem zmocněn 

k inkasu pojistného dle této Smlouvy a dále ke správě zprostředkovávaného pojištění dle této

Smlouvy. Zájemce tímto uděluje správci pojištění oprávnění ke správě zprostředkovávaného 

pojištění. V případě, kdyby správa pojištění vyžadovala uskutečnění právních úkonů jménem 

zájemce, je zájemce povinen vystavit včas správci pojištění písemně potřebnou plnou moc.

7. Pojistné může být ze strany zprostředkovatele navýšeno o částky související se správou 

pojištění, jejichž výše je uvedena v Sazebníku správy pojistného, jehož znění je zveřejněno na

internetových stránkách www.allrisk.cz, a je také veřejně k dispozici v sídle a kontaktních 
místech společnosti Allrisk, s.r.o., jako správce pojištění. 

8. Všechny platby se považují za splacené ze strany zájemce okamžikem jejich připsání na účet

správce pojištění. 

IV. Práva a povinnosti

1. Zprostředkovatel je povinen uzavřít smlouvu o pojištění dle článku II. této Smlouvy s 

pojistitelem. 

2. Zájemce je povinen poskytovat zprostředkovateli a správci pojištění veškerou rozumně

požadovatelnou součinnost nutnou k realizaci pojistné smlouvy, zejména poskytnout 

zprostředkovateli pravdivé informace o vozidle, jeho zabezpečení proti odcizení a ostatních 

skutečnostech, které mají vliv na sjednání pojištění a které jsou uvedeny ve Smlouvě, v příloze 

Smlouvy, Dodatku nebo žádosti. 

3. V případě vzniku škodné (pojistné) události je zájemce povinen o této skutečnosti neprodleně 

informovat správce pojištění a postupovat dle jeho pokynů (uvedení skutkového stavu týkajícího 

se této události, předložit k tomu příslušné doklady a v průběhu šetření události postupovat v 

souladu s pokyny správce pojištění a pojistitele). 

4. Zájemce je povinen pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně sdělit, že 

a) bylo proti němu uplatněno právo na náhradu škody a vyjádřit se k požadované náhradě a
její výši, 

b) v souvislosti s pojistnou událostí bylo zahájeno správní nebo trestní řízení a neprodleně
informovat pojistitele o jeho průběhu a výsledku,

c) poškozeným byl uplatněn nárok na náhradu škody u soudu nebo u jiného příslušného

orgánu, pokud se o této skutečnosti dozví. 

5. V případě, že zájemce neposkytne zprostředkovateli nebo správci pojištění potřebnou

součinnost, pravdivé informace nebo poruší povinnosti stanovené v odstavci 2, 3 a 4 tohoto

článku, je povinen nést sankce uplatněné pojistitelem a uhradit zprostředkovateli škodu,
která mu tímto porušením vznikla. 

6. Po zániku pojištění je zájemce povinen bez zbytečného odkladu odevzdat

zprostředkovateli nebo správci pojištění zelenou kartu, pokud byla vydána. 

7. V případě změny údajů uvedených v této Smlouvě, a to zejména kontaktních údajů, na

straně zájemce nebo zprostředkovatele, je povinen bez zbytečného odkladu ten, na jehož 

straně došlo ke změně údajů, oznámit tuto změnu druhé straně. 

8. V případě, že plnění z pojistné smlouvy poskytne pojistitel zprostředkovateli, je
zprostředkovatel povinen vydat toto plnění zájemci bez zbytečného odkladu. 

9. Zájemce si je vědom skutečnosti, že tato Smlouva včetně všech případných změn se

považuje za obchodní tajemství a je důvěrného charakteru. 

V. Trvání Smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku. 

2. Tato Smlouva se automaticky prodlužuje vždy o jeden další rok, pokud není nejméně dva 

měsíce před uplynutím účinnosti vypovězena druhou smluvní stranou. Písemná výpověď 

musí být v uvedené dvouměsíční lhůtě druhé straně prokazatelně doručena, nemusí 

obsahovat žádný výpovědní důvod. 

3. Dostane-li se zájemce do prodlení s úhradou pojistného dle článku II. Smlouvy a článku III. 

SU SZ 01/14 zanikne tato Smlouva automaticky k poslednímu dni následujícího měsíce ve 

kterém došlo ke vzniku prodlení s platbou. 

4. Pokud Smlouva zanikne dle článku V. bodu 3, je zprostředkovatel povinen ukončit 

smlouvu s pojistitelem ohledně pojištění zájemce s co nejmenšími vynaloženými náklady 

nebo k datu, kdy se zájemce dostal do prodlení s platbou. Zájemce je povinen tyto vzniklé 

náklady zprostředkovateli uhradit, a to vedle běžného pojistného dle Smlouvy. V případě 

existence nespotřebovaného pojistného je zprostředkovatel povinen vyplatit zájemci toto 

pojistné zmenšené o nutné náklady k ukončení Smlouvy. 

VI. Řešení sporů

Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým 
jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 
08780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal nebo by ztratil 
způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, č. ev. u 
České advokátní komory 11926, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv 
důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Lucii 
Jamborovou, advokátku, č. ev. u České advokátní komory 12715, a pro případ, že by se tato 
rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestala nebo by ztratila způsobilost k výkonu funkce 
rozhodce, jmenují Mgr. Martina Dvořáka, advokáta, č. ev. u České advokátní komory 12308. 
Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. 
s., Brno, Příkop 8, PSČ: 604 39. Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 
3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 1.000 Kč (plus příslušná DPH), řízení může být 
pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Smluvní strany výslovně žádají 
o doručování na poštovní nebo e-mailové adresy uvedené v této Smlouvě, s doručováním do
datové schránky nesouhlasí. Ujednání o této rozhodčí doložce neplatí pro případ, že jednou 
ze smluvních stran je spotřebitel. 

VII. Salvátorská klauzule

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují dohodou bez zbytečného odkladu nahradit ustanovení 

neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně 

zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava 

obecně závazných právních předpisů České republiky. 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré písemnosti mezi smluvními stranami se zasílají na adresy uvedené v záhlaví této 
Smlouvy nebo se doručují osobně. Pokud jedna ze stran takto zaslanou zásilku nevyzvedne, 

nevyzvedne ji v úložní době nebo její převzetí odmítne, považuje se zásilka za doručenou 

dnem jejího navrácení odesílateli. Za písemnou korespondenci mezi stranami se považuje 

také doručování zpráv elektronickou poštou (e-mail). Zpráva se považuje za doručenou, 

jestliže je adresátem odeslána na e-mailovou adresu druhé smluvní strany, která je uvedena 

v záhlaví této Smlouvy. V případě, že zájemce odešle písemnost z jiné e-mailové adresy,

nemusí zprostředkovatel k jejímu obsahu přihlížet. 

2. V případě změny adresy a kontaktních údajů uvedené v záhlaví této Smlouvy (telefonu, e-

mailu a jiných) je povinna smluvní strana, u které došlo ke změně kontaktních údajů, tuto 
změnu neprodleně sdělit písemně druhé straně tak, aby nebyla znemožněna nebo omezena 

komunikace smluvních stran. 

3. Zájemce tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výslovně souhlasí s tím, aby 

zprostředkovatel po dobu platnosti této Smlouvy zpracovával jeho osobní údaje, a to za 

účelem jejich shromažďování a ukládání na nosiče informací při jeho podnikatelské činnosti.

4. Zájemce byl v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) OZ poučen o možnosti odstoupit od 
Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, v případě, že byla uzavřena distančním způsobem nebo mimo 
obchodní prostory. 

5. Tato Smlouva včetně přílohy popř. příloh je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá 

strana obdrží jedno. 

6. Tato Smluvní ujednání SZ 01/14 ke Smlouvě jsou platná ode dne 1.1.2014. 


