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Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

 
Zvláštní smluvní ujednání 

pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku 
(ZSU – ÚAP 1/11) 

 
 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Soukromé pojištění agentury práce pro 
případ jejího úpadku, které sjednává 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group (dále jen 
pojistitel) se řídí zákonem č. 37/2004 
Sb., o pojistné smlouvě, zákonem č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále 
jen „zákon o zaměstnanosti“) a 
stanoviskem Ministerstva práce a 
sociálních věcí České republiky ze dne 
8.3.2011 k tomuto zákonu, těmito 
Zvláštními smluvními ujednáními a 
zněním pojistné smlouvy. Ostatní 
práva a povinnosti účastníků 
soukromého pojištění se řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Pojištění agentury práce pro případ 
jejího úpadku je pojištěním záruky a 
tedy pojištěním škodovým, jehož 
účelem je náhrada škody vzniklé 
v důsledku pojistné události. 

 

Článek 2 

Účastníci soukromého pojištění 

1. Účastníkem tohoto soukromého 
pojištění je pojistitel a pojistník 
jakožto smluvní strany a dále každá 
osoba, které ze soukromého pojištění 
vzniklo právo nebo povinnost. 

2. Pojistníkem je osoba, která 
s pojistitelem uzavřela pojistnou 
smlouvu. 

3. Oprávněnou osobou je osoba, které 
v důsledku pojistné události vzniklo 
právo na pojistné plnění. 

 

Článek 3 

Pojistné nebezpečí, škodná událost, 
pojistná událost 

1. Pojištění se sjednává pro případ, kdy 
pojistník z důvodu svého úpadku 
nemůže poskytnout fyzické osobě, pro 
niž zprostředkovává zaměstnání 
v souladu s § 14 odst. 1, písm. b) 
zákona o zaměstnanosti, jí náležející 
finanční prostředky za odvedenou 
práci. 

2. Škodní událost nastane dnem, kdy je 
vůči pojistníkovi podán návrh na 
zahájení insolvenčního řízení. 

3. Pojistnou událostí je skutečnost 
uvedená v odstavci 1 tohoto článku, je-
li s ní spojen vznik povinnosti 
pojistitele plnit. Pojistná událost 
nastane dnem, kdy nabude právní moci 
rozhodnutí o úpadku pojistníka vydané 
příslušným insolvenčním soudem. 
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Článek 4 

Limit pojistného plnění 

1. Limit pojistného plnění stanovený v 
pojistné smlouvě je horní hranicí 
plnění pojistitele v případě pojistné 
události vzniklé z jedné škodné 
události všem oprávněným osobám. 

2. Pojistník je povinen při uzavření 
smlouvy sjednat výši limitu pojistného 
plnění v rozsahu stanoveném zákonem, 
a to na celou dobu trvání pojištění.  

3.  Limit pojistného plnění byl stanoven 
na vlastní odpovědnost pojistníka. 

 

Článek 5 

Pojistné 

1. Pojistné je úplatou za soukromé 
pojištění. Jeho výše je uvedena v 
pojistné smlouvě. 

2. Pojistné za toto pojištění je pojistným 
jednorázovým, stanoveným na celou 
dobu, na kterou bylo pojištění 
sjednáno a náleží pojistiteli vždy celé. 
Pojistné je splatné ke dni stanovenému 
v pojistné smlouvě a považuje se za 
uhrazené připsáním částky na účet 
pojistitele. 

3. Bylo-li tak dohodnuto v pojistné 
smlouvě, lze jednorázové pojistné 
uhradit v dohodnutých splátkách. 
V takovém případě je pojistitel 
oprávněn účtovat přirážku 
v procentech k ročnímu pojistnému. 
Nebylo-li pojistné nebo jeho splátka 
zaplacena řádně a včas, je ihned 
splatné celé jednorázové pojistné. 
Pojistitel může toto právo použít 
nejpozději do dne splatnosti nejbližší 
další splátky.  

4. Pojistné stanoví pojistitel na základě 
ohodnocení rizika, výše limitu 
pojistného plnění a podle výše 
spoluúčasti pojistníka na pojistné 
události. 

5. Je-li pojistník v prodlení s placením 
pojistného a je-li tak ve smlouvě 
ujednáno, vzniká pojistiteli právo 
částku odpovídající dlužnému 
pojistnému včetně úroků z prodlení 
odečíst z nevyčerpané částky 
spoluúčasti a z jejich výnosů. V těchto 
případech má pojistitel právo 
požadovat i upomínací poplatek podle 
sazebníku poplatků. 

 

Článek 6 

Spoluúčast 

1. Je-li tak ve smlouvě ujednáno, 
pojistník je povinen složit ve lhůtě 
stanovené pojistnou smlouvou na účet 
pojistitele částku spoluúčasti 
v penězích. V pojistné smlouvě může 
být dohodnutý i jiný způsob 
spoluúčasti pojistníka na pojistné 
události (např. bankovní garance). 

2. Výše částky spoluúčasti musí být 
uvedena v pojistné smlouvě. 
Spoluúčast nesmí být nižší než 5% 
z limitu pojistného plnění určeného 
pojistníkem podle článku 4 těchto 
zvláštních smluvních ujednání, nebylo-
li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.  

3. Dojde-li k pojistné události, použije 
pojistitel na pojistné plnění přednostně 
částku složenou na jeho účet jako 
spoluúčast. Pojistitel je povinen 
předložit pojistníkovi písemnou zprávu 
o čerpání spoluúčasti do 30 dnů od 
jejího čerpání. 

4. Pokud pojistník neuhradí splátku 
spoluúčasti v termínu a výši určené 
v pojistné smlouvě nebo dojde-li 
kdykoliv v době trvání pojištění ke 
snížení částky spoluúčasti pod 
minimální výši dohodnutou v pojistné 
smlouvě, je pojistník povinen doplnit ji 
na tuto minimální částku nejdéle do 6 
týdnů ode dne, kdy obdržel zprávu 
pojistitele o čerpání částky spoluúčasti. 
Pokud tak pojistník neučiní, pojištění 
uplynutím této lhůty zaniká. 
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5. Zaniklo-li soukromé pojištění 
z důvodů uvedených v článku 8 těchto 
zvláštních smluvních ujednání, je 
pojistitel povinen nejdéle do 30 dnů 
ode dne zániku pojištění předložit 
pojistníkovi písemné zúčtování složené 
spoluúčasti a převést na účet pojistníka 
výnos z nepoužité částky spoluúčasti 
ve výši podle bodu 7 tohoto článku.  

6. Zanikne-li soukromé pojištění po 
pojistné události a důvod pojištění tím 
zanikl, je pojistitel povinen zbývající 
částku spoluúčasti vrátit pojistníkovi 
do 30 dnů po poskytnutí pojistného 
plnění všem oprávněným osobám, 
které ve stanovené lhůtě uplatnily 
nárok na pojistné plnění. Totéž platí i 
v případě úroků z uložené spoluúčasti. 

7. Úroková sazba spoluúčasti je 
stanovena jako PRIBID ČNB ke dni 
připsání spoluúčasti na účet pojistitele 
po celé pojistné období snížený o 
0,5%. 

 

 

Článek 7 

Vznik a změny pojištění 

1. Platnost pojistné smlouvy nastává 
dnem jejího uzavření. 

2. Účinnost pojištění nastává za 
předpokladu současného splnění dvou 
odkládacích podmínek, a to:  

a) zaplacení pojistného  

a 

b) složení spoluúčasti v dohodnuté 
výši. 

3. Účinnost pojištění nastává dnem 
stanoveným v pojistce, kterou vydá 
pojistitel v okamžiku splnění 
podmínek uvedených v odst. 2 tohoto 
článku, nebylo-li v pojistné smlouvě 
dohodnuto jinak. 

4. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto 
jinak, pojištění se sjednává na dobu 
určitou 

1 (jednoho) pojistného roku ode dne 
uzavření smlouvy, čímž se rozumí 12 
kalendářních měsíců po sobě jdoucích. 
Změnu doby trvání pojistné smlouvy 
lze po vzájemné dohodě smluvních 
stran prodloužit jen písemným 
dodatkem pojistné smlouvy. 

5. V okamžiku platnosti pojistné smlouvy 
má pojistitel právo vyžádat si od 
pojistníka písemný seznam všech 
uživatelů a všech osob, pro které 
pojistník zprostředkovává zaměstnání 
podle § 14 odst. 1, písm. b) zákona o 
zaměstnanosti, a to včetně sdělení 
aktuální výše trojnásobku průměrného 
měsíčního výdělku. 

6. Změn v pojistné smlouvě lze 
dosáhnout pouze písemnou dohodou, 
jinak jsou neplatné. 

 

Článek 8 

Zánik pojištění 

1. Pojištění zaniká: 

a) uplynutím doby, na kterou bylo 
pojištění sjednáno, 

b) písemnou dohodou smluvních stran, 

c) zánikem povolení ke 
zprostředkování zaměstnání nebo 
jeho odejmutím, 

d) písemnou výpovědí do 2 měsíců po 
uzavření pojistné smlouvy; 
výpovědní lhůta je osmidenní, 
počíná běžet dnem následujícím po 
jejím doručení druhé smluvní straně 
a jejím uplynutím pojištění zaniká, 

e) odstoupením pojistitele od pojistné 
smlouvy, zodpoví-li pojistník  při 
sjednávání pojistné smlouvy 
úmyslně nebo z nedbalosti 
nepravdivě nebo neúplně písemné 
dotazy pojistitele týkající se 
sjednávaného soukromého pojištění, 
jestliže při pravdivém a úplném 
zodpovězení dotazů by pojistnou 
smlouvu neuzavřel. Toto právo 



 4 

může pojistitel uplatnit do 2 měsíců 
ode dne, kdy takovou skutečnost 
zjistil, jinak právo zanikne. To platí 
i v případě změny pojistné smlouvy. 

f) písemnou výpovědí doručenou 
nejpozději do 3 měsíců ode dne 
doručení oznámení o pojistné 
události. Dnem doručení výpovědi 
počíná běžet výpovědní lhůta 1 
měsíce, jejímž uplynutí pojištění 
zaniká, 

g) nebylo-li dohodnuto, jinak dnem 
následujícím po marném uplynutí 
lhůty stanovené pojistitelem 
v upomínce k zaplacení pojistného 
nebo její části doručené 
pojistníkovi; tato lhůta nesmí být 
kratší než 1 měsíc. Upomínka 
pojistitele obsahuje upozornění na 
zánik soukromého pojištění 
v případě nezaplacení dlužného 
pojistného. Lhůtu lze před jejím 
uplynutím dohodou prodloužit. 

h) způsoby uvedenými v článku 6, 
odst. 4 těchto zvláštních smluvních 
ujednání. 

 

Článek 9 

Plnění pojistitele 

1. Neposkytne-li pojistník v důsledku 
svého úpadku oprávněné fyzické 
osobě, pro níž zprostředkovává 
zaměstnání v souladu s § 14 odst. 1, 
písm. b) zákona o zaměstnanosti, 
finanční prostředky za odvedenou 
práci, které ji náleží, poskytne 
pojistitel oprávněné osobě pojistné 
plnění na základě oznámení této 
skutečnosti, doložení rozhodnutí 
insolvenčního soudu o úpadku ze 
strany pojistníka, podání písemné 
žádosti o poskytnutí pojistného plnění 
a doložení výše a oprávněnosti nároku 
ze strany zaměstnavatele. Ustanovení 
věty první platí v případě, že nedošlo 
k uspokojení nároku oprávněné 

fyzické osoby jiným způsobem dle 
platných právních předpisů. 

2. Výše pojistného plnění pro každou 
oprávněnou osobu se určí jako 
maximálně trojnásobek průměrné 
hrubé měsíční mzdy této oprávněné 
osoby. 

3. Převýší-li součet nároků všech 
oprávněných osob, které pojistiteli 
písemně oznámily pojistnou událost 
nejpozději do tří měsíců ode dne 
vzniku pojistné události, sjednaný limit 
pojistného plnění, pojistitel každé 
oprávněné osobě plnění sníží v poměru 
sjednaného limitu k součtu nároků 
všech těchto oprávněných osob. 
K nárokům uplatněným po lhůtě 3 
měsíců ode dne vzniku pojistné 
události se nepřihlíží. 

4. Plnění je splatné do 30 dnů ode dne, 
kdy pojistitel ukončil šetření nutné 
k zjištění rozsahu jeho povinnosti 
plnit. 

5. Pojistitel poskytne pojistné plnění v 
české měně, není-li v pojistné smlouvě 
dohodnuto jinak.  

 

Článek 10 

Práva a povinnosti účastníků pojištění  

1. Kromě povinností stanovených 
právními předpisy je pojistitel 
zejména povinen: 

a) předat pojistníkovi kromě pojistky 
doklad, který musí obsahovat 
zejména označení pojistitele, 
podmínky pojištění a způsob 
oznámení škodné události, 

b) odvádět pojistníkovi na jeho účet 
výnosy z nepoužité částky jeho 
spoluúčasti, byla-li složena na účet 
pojistitele podle článku 6 těchto 
zvláštních smluvních ujednání, 

c) vrátit pojistníkovi na jeho účet 
nepoužitou částku spoluúčasti 
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podle článku 6 těchto zvláštních 
smluvních ujednání, 

d) na základě oznámení škodné 
události provést bezodkladně 
šetření spojené se zjištěním a 
ověřením vzniku, příčiny a 
rozsahu této události, 

e) umožnit pojistníkovi a oprávněné 
osobě nahlédnout do spisových 
materiálů týkajících se jeho škodné 
události a umožnit mu pořídit si 
kopii nebo opis, 

f) vrátit pojistníkovi a oprávněné 
osobě doklady, které si vyžádají, 

g) projednat s oprávněnou osobou 
výsledky šetření nutného k zjištění 
výše plnění nebo mu je sdělit. 

2. Kromě dalších práv vyplývajících 
z právních předpisů a pojistné smlouvy 
má pojistitel právo v případě vzniku 
pojistné události použít přednostně na 
poskytnutí pojistného plnění 
pojistníkem uhrazenou částku na 
spoluúčast. 

3. Kromě dalších práv vyplývajících 
z právních předpisů má pojistitel právo 
žádat náhradu nákladů nebo škody 
pokud v příčinné souvislosti s 
porušením některé z povinností 
pojistníka nebo oprávněné osoby 
vznikne pojistiteli škoda nebo pojistitel 
marně vynaloží náklady. Pojistiteli 
vzniká právo na úhradu těchto nákladů 
nebo škody proti osobě, která škodu 
způsobila nebo vynaložení nákladů 
vyvolala.  

4. Kromě povinností stanovených 
právními předpisy je pojistník zejména 
povinen: 

a) předložit pojistiteli nebo jím 
pověřeným osobám před 
uzavřením pojistné smlouvy a 
kdykoliv v době trvání pojištění 
všechny doklady, které souvisejí s 
pojištěním, zejména finanční a 
majetkovou bilanci hospodaření za 
uplynulá období, popřípadě další 

doklady a údaje, které si pojistitel 
vyžádá, a podat k nim vysvětlení, 

b) uhradit pojistiteli pojistné a částku 
spoluúčasti ve výši a lhůtách 
dohodnutých v pojistné smlouvě, 

c) bylo-li tak dohodnuto, složit na 
účet pojistitele částku spoluúčasti a 
po celou dobu trvání pojištění ji 
udržovat ve smlouvě stanoveným 
způsobem, minimálně ve výši 
dohodnuté v pojistné smlouvě, 

d) předložit pojistiteli písemné 
jmenování svého odpovědného 
zástupce pro nepřetržitý kontakt s 
pojistitelem, 

e) oznámit pojistiteli bez zbytečného 
odkladu každé zvýšení pojistného 
nebezpečí, o kterém se dozví a 
které nastalo po uzavření pojistné 
smlouvy, zejména změnu 
skutečností, na které byl při 
sjednávání pojištění tázán, 

f) oznámit pojistiteli bez zbytečného 
odkladu škodnou událost (tj. 
zahájení insolvenčního řízení vůči 
své osobě) a řídit se pokyny 
pojistitele týkající se vypořádání 
dlužných mzdových nároků vůči 
zaměstnancům, 

g) neprodleně pojistiteli oznámit 
nebezpečí vzniku pojistné události 
a po konzultaci s pojistitelem 
provádět účelná opatření k jejímu 
zamezení, 

h) oznámit bez zbytečného odkladu 
pojistiteli všechny podstatné 
změny týkající se pojištěného 
nebezpečí, zejména: 

� zhoršení stavu majetku a 
platební schopnosti pojistníka 
i uživatelů, 

� jednání ohledně úvěrů, 
poskytování záruk na movitý a 
nemovitý majetek třetím 
osobám, 
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� sloučení, splynutí podniku, 
rozdělení nebo prodej a převod 
svých akcií či 
obchodovatelných podílů, 

i) oznámit pojistiteli, že stejné 
pojištění proti témuž pojistnému 
nebezpečí sjednal s jiným 
pojistitelem; současně je povinen 
sdělit obchodní jméno dalšího 
pojistitele, výši pojistné částky a 
rozsah pojištění, 

j) nastane-li škodná událost, učinit 
nutná opatření, aby škoda byla co 
nejmenší a postupovat v souladu s 
pokyny pojistitele, 

k) oznámit pojistiteli bez zbytečného 
odkladu, že došlo k úpadku, 

l) dát pravdivé vysvětlení o vzniku 
škodné události a jejích následků, 
předložit potřebné doklady, 
umožnit pojistiteli pořídit kopie 
těchto dokladů, jakož i umožnit 
další šetření, která jsou nezbytná 
pro posouzení, zda se jedná o 
pojistnou událost a jaké jsou 
nároky oprávněných osob na 
pojistné plnění, 

m) oznámit bez zbytečného odkladu 
orgánům činným v trestním řízení 
důvodné podezření, že došlo k 
trestnému činu v souvislosti s 
pojistnou událostí, 

n) sdělit pojistiteli bez zbytečného 
odkladu, že v souvislosti s 
pojistnou událostí bylo proti němu 
nebo jeho zaměstnanci zahájeno 
trestní řízení a informovat 
pojistitele o průběhu a výsledcích 
tohoto řízení, 

o) zabezpečit vůči jinému právo na 
náhradu škody či jiné obdobné 
právo, 

p) při prodlení s placením pojistného 
a spoluúčasti uhradit pojistiteli 
úrok z prodlení podle obecně 
platných právních předpisů, 

q) plnit další povinnosti uložené mu 
právními předpisy nebo pojistnou 
smlouvou. 

5. Pojistník je povinen informovat 
fyzické osob zaměstnávané za účelem 
výkonu jejich práce pro uživatele o 
rozsahu a podmínkách pojištění 
(rozsah pojistného plnění, podmínky 
pro uplatnění nároku na pojistné 
plnění, obchodní jméno pojistitele, s 
nímž má sjednáno pojištění) a předat 
jim doklad o sjednání tohoto pojištění. 

 

Článek 11 

Nárok pojistitele na úhradu vyplacené 
částky, přechod práv na pojistitele 

1. Nároky oprávněné osoby, které jí 
vznikly proti pojistníkovi v důsledku 
jeho úpadku, přecházejí na pojistitele, 
a to až do výše plnění, které pojistitel 
poskytl. 

2. Pojistitel není oprávněn odmítnout 
pojistné plnění nebo snížit jeho výši v 
případě, dozví-li se po pojistné 
události, že pojistník vědomě poskytl 
nepravdivé nebo neúplné podklady, 
které byly pro uzavření pojištění 
podstatné. Pojistitel je však v tomto 
případě oprávněn domáhat se náhrady 
škody na pojistníkovi.  

3. Dojde-li ke skutečnosti uvedené v 
článku 10, odstavci 3 těchto zvláštních 
smluvních ujednání a neprokáže-li se 
dodatečně, že šlo o pojistnou událost, 
je pojistník povinen uhradit pojistiteli, 
co za něj pojistitel v tomto případě 
plnil. 

4. Pojistitel má proti oprávněné osobě 
právo na vrácení vyplaceného 
pojistného plnění v případě, kdy 
oprávněná osoba uvedla pojistitele 
úmyslně v omyl o podstatných 
okolnostech týkajících se jejího nároku 
na pojistné plnění.  
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Článek 12 

Doručování písemností 

1. Veškeré žádosti a sdělení, které se 
týkají soukromého pojištění, se 
podávají písemně. 

2. Písemnosti pojistitele jsou doručovány 
poštou na poslední pojistiteli známou 
adresu, popř. zaměstnancem pojistitele 
nebo jinou pojistitelem pověřenou 
osobou. 

3. Písemnost pojistitele odeslaná poštou 
doporučenou zásilkou pojistníkovi 
nebo oprávněné osobě (dále jen 
„adresát“) se považuje za doručenou 
dnem: 

a) převzetí zásilky; 

b) odepření přijetí zásilky; 

c) vrácení zásilky jako nedoručitelné, 
pokud nelze adresáta na uvedené 
adrese zjistit nebo změnil-li adresát 
svůj pobyt a doručení zásilky není 
možné. 

4. Nebyl-li adresát zastižen a písemnost 
pojistitele byla uložena doručovatelem 
na poště, považuje se písemnost za 
doručenou posledním dnem úložní 
lhůty, i když se adresát o uložení 
nedozvěděl. 

 

Článek 13 

Výklad pojmů 

Pro účely pojištění podle těchto zvláštních 
smluvních ujednání platí následující 
výklad pojmů: 

Pojistitel je právnická osoba, která je 
oprávněna provozovat pojišťovací činnost. 

Pojistník je agentura práce s platným 
povolením ke zprostředkování, která s 
pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. 

Úpadek je stav definovaný v zákoně č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon) ve znění 
pozdějších předpisů. 

Článek 14 

Závěrečná ustanovení 

1. Pro rozhodování případných soudních 
sporů z tohoto pojištění jsou příslušné 
soudy v České republice podle 
platných právních předpisů na území 
České republiky. 

2. Tato Zvláštní smluvní ujednání 
nabývají účinnosti dne 15. března 
2011. 


