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DODATEK Č. 20 K RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ 
O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Č. 1060526300 

 

 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
IČ: 49240480 
DIČ: CZ699003142 
Registrována u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012 
Zastupuje:  Michaela Savincová, vedoucí oddělení cestovního pojištění 
      paní Eva Cíglová, oddělení cestovního pojištění 

 
(dále jen „pojistitel“) 
 

a 
 

Česká unie sportu 
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
IČ: 00469548 
Registrována u Městského soudu v Praze, oddíl L, č. vložky 830 
Zastupuje: JUDr. Miroslav Jansta, předseda a Mgr. Jan Boháč, generální sekretář 
 
(dále jen „pojistník“) 
 

 
Obě smluvní strany se dohodly na úpravě Rámcové pojistné smlouvy o cestovním pojištění č. 1060526300 

uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem. 

 

 

Rámcová pojistná smlouva se upravuje v těchto ustanoveních: 
 
1. ustanovení čl. I. Předmět pojištění 
 

I. Předmět pojištění 

1. Předmětem této rámcové pojistné smlouvy (dále jen „smlouvy“) je cestovní pojištění pro sportovní 
reprezentanty a jejich oficiální doprovod, kteří jsou členy jednotlivých národních sportovních svazů 
sdružených v České unii sportu vyslaných do zahraničí, a to za podmínek a v rozsahu ustanovení 
této smlouvy a jejích nedílných součástí. Tato smlouva se uzavírá na základě ustanovení 
všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14, smluvních ujednání, zákona 
o pojišťovnictví a občanského zákoníku, v platném znění. 
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2. ustanovení čl. II. Pojištěné osoby 

II. Pojištěné osoby  
 

1.   Pojištěny jsou osoby, které budou zapsány do seznamu osob vyslaných pojistníkem do zahraniční.  

2. Pro jednotlivé pojištěné, kteří budou do pojištění vstupovat v průběhu trvání této smlouvy, je 
počátkem jejich pojištění datum počátku pojištění uvedené v „Hlášení pojištěné cesty“ a koncem 
jejich pojištění je datum konce pojištění uvedené v „Hlášení pojištěné cesty“, nejpozději však 
pojištění zaniká posledním dnem platnosti této smlouvy. 

3. Pro pojištěné – držitele nepřenosných karet platí, že jsou pojištěni během celého pojistného 
období, pro které jsou pojistníkem uvedeni v seznamu zaslaném před počátkem pojištění na 
adresu: cestovni@uniqa.cz, nejpozději však pojištění zaniká posledním dnem platnosti této 
rámcové smlouvy. Pojištění vždy začíná automaticky s překročením státních hranic ČR směrem do 
zahraničí, je účinné vždy prvních 30 dnů nepřetržitého pobytu v zahraničí a končí překročením 
státních hranic ČR směrem ze zahraničí, nejpozději však 30-tý den nepřetržitého pobytu v 
zahraničí. 

3.  ustanovení čl. III. Rozsah pojištění 

III. Rozsah pojištění 

1. Cestovní pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek 
podle sjednaného tarifu pojištění a této tabulky: 

 
 
 

Tabulka tarifů a pojistných částek K3/K3D 

Pojištění léčebných výloh 3 000 000,-Kč 

Pojištění asistenčních služeb 3 000 000,-Kč 

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 3 000 000,-Kč 

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:   

- náklady na repatriaci pojištěného 3 000 000,-Kč 

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 3 000 000,-Kč 

- náklady na vyslání opatrovníka 60 000,-Kč 

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 60 000,-Kč 

- náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku 60 000,-Kč 

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 60 000,-Kč 

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 60 000,-Kč 

- zachraňovací náklady 900 000,-Kč 

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 60 000,-Kč 

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 60 000,-Kč 

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,-Kč 

- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč 

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000,-Kč 

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000,-Kč 

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 300,-Kč/den 

Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno 

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000,-Kč 

Připojištění zavazadel  
15 000,-Kč 

5 000,-Kč/ks 

Připojištění zimních sportů ANO 

Připojištění nebezpečných sportů ANO 

 

mailto:cestovni@uniqa.cz


 3

 

 

Tabulka tarifů a pojistných částek K3R 

Pojištění léčebných výloh 3 000 000,-Kč 

Pojištění asistenčních služeb 3 000 000,-Kč 

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 3 000 000,-Kč 

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:   

- náklady na repatriaci pojištěného 3 000 000,-Kč 

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 3 000 000,-Kč 

- náklady na vyslání opatrovníka 60 000,-Kč 

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 60 000,-Kč 

- náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku 60 000,-Kč 

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 60 000,-Kč 

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 60 000,-Kč 

- zachraňovací náklady 900 000,-Kč 

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 60 000,-Kč 

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 60 000,-Kč 

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,-Kč 

- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč 

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000,-Kč 

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000,-Kč 

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 300,-Kč/den 

Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno 

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000,-Kč 

Připojištění zavazadel  
15 000,-Kč 

5 000,-Kč/ks 

Připojištění zimních sportů ANO 

Připojištění nebezpečných sportů ANO 

 

2. V „Hlášení pojištěné cesty“ může být uveden pouze tarif pojištění, sjednaný ve smlouvě nebo 
v jejím dodatku. V případě neuvedení označení tarifu pojištění budou pojištěné osoby pojištěny 
v rámci sjednaného tarifu pojištění, který poskytuje největší rozsah pojistného krytí. Tento tarif pak 
bude i fakturován k úhradě. 

3. Odchylně od VPP neplatí body 1l), 1m), 1n), obsažené v článku 4, Části A – Pojištění léčebných 
výloh. 

 Tyto body 1l), 1m) a 1n) se nahrazují následujícím textem: 
 Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případě nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo při 

skocích na laně, canyoningu, lyžování a snowboardingu mimo vyznačené sjezdovky a trasy a 
vysokohorské turistice nad 5 000 m n. m. 

4. Odchylně od VPP neplatí body 2b), 2c), obsažené v článku 4, Části C – Úrazové pojištění. Bod 2b) pro 
touto smlouvou sjednané cestovní pojištění neplatí vůbec. Bod 2c) se nahrazuje textem: Pojistitel není 
povinen plnit v případě úrazu pojištěného způsobeného provozováním skoků na laně, canyoningu, 
lyžování a snowboardingu mimo vyznačené sjezdovky a trasy a vysokohorské turistiky nad 5 000 m. n.m. 

 
5. Pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde mimo území ČR, a ke kterým 

prokazatelně došlo při pojištěné činnosti, tj. při akci sportovního charakteru, která souvisí s činností 
pojistníka, respektive s činností národních sportovních svazů sdružených u pojistníka.  
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4. ustanovení čl. VI. Pojistné a jeho vyúčtování 
 

VI. Pojistné a jeho vyúčtování 
 

1. Pojistné je stanoveno za kompletní cestovní pojištění pro jednotlivé skupiny takto: 

Tarif K3   Evropa    Svět 

I. skupina   28,- Kč/den/os.   50,- Kč/den/os. 

II. skupina   42,- Kč/den/os.   77,- Kč/den/os. 

III. skupina   56,- Kč/den/os.   104,- Kč/den/os. 

IV. skupina   78,- Kč/den/os.   147,- Kč/den/os. 

 

Tarif K3D   Svět 

I. skupina   25,- Kč/den/os. 

II. skupina   39,- Kč/den/os. 

III. skupina   52,- Kč/den/os. 

IV. skupina   74,- Kč/den/os. 

Tarif K3D je možno sjednat pouze jako dopojištění k tarifu K3R. Skupina musí být zachována (např. sk. II. – 

1 600,- Kč/rok/os., tarif K3D, svět - 39,- Kč/den/os.). 

 

Tarif K3R   Evropa 

I. skupina   1 080,- Kč/rok/os.    

II. skupina   1 440,- Kč/rok/os.    

III. skupina   1 920,- Kč/rok/os.    

IV. skupina   2 700,- Kč/rok/os.    

 

2. Pojištěná činnost a osoby: 

1. skupina 

doprovod pro všechny druhy sportů – trenéři, maséři, funkcionáři apod. 

sportovci – kulturistika, curling, kuželky, billiard, minigolf, golf, jóga, metaná, šachy, turistika. 

 

2. skupina 

atletika, jachting, basketball, šerm, stolní tenis, rychlobruslení, kanoistika, veslování, pozemní hokej, plavání, 

vodní lyžování, triatlon, moderní gymnastika, sportovní gymnastika, tenis, lukostřelba, vodní pólo, 

badminton, baseball, silový trojboj, akrobatický Rock´n´Roll, hokejbal, korfbal, florbal, nohejbal, softbal, 

volejbal, krasobruslení, orientační sporty, squash, lakros, střelba, AMS sportovní střelba, lezení na umělých 

lezeckých stěnách. 

 

3. skupina 

zápas, lyžování, vzpírání, vodní motorismus, jezdectví, moderní pětiboj, skiboby, skeleton, cyklistika, judo, 

bojová umění, MTBO (orientační sporty), skialpinistické závody – předem vytyčená trasa závodu; Via ferratti. 
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4. skupina 

boby, saně, box, lední hokej, fotbal, rugby, horolezectví – lezení na přírodních stěnách, házená, in-line 

hokej. 
 

3. Pojistné se vypočte jako součet pojistného za pojištěné osoby, přičemž pojistné za jednu osobu se 

určí jako součin počtu pojištěných dnů a sazby na jednu osobu a jeden den pobytu pro danou 

zeměpisnou zónu.  

4. Pojistné k odvedení pojišťovně, vypočtené podle mailového „Hlášení pojištěné cesty“, je pojistník 

povinen uhradit vždy oproti vystavené faktuře do data její splatnosti. Faktura je vystavena vždy 

počátkem následujícího měsíce úhrnně za všechny pobyty, pojištěné v uplynulém kalendářním 

měsíci. 

5. Platby provede pojistník platebním příkazem ve prospěch pojistitele na účet č. 7733909504/0600, 

VS je číslo smlouvy – 1060526300. 
 
 

Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují 
svým podpisem. 

 
 

 


