
Pojistitel:

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.,
se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1,       Registrační číslo: .....................................
IČ 60192402,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2224,
(dále jen “pojišťovna”)

a          Číslo smlouvy: .........................................

Pojistník:

Jméno: …...................................………………………..........……………………………..............................................................................…............

Příjmení: ……………………...................................……………............……………….………………………...............................................................

RČ: …………..…………………..……………… Tel.: .…..............................................…...….……… e-mail: ………………........................................

Trvalý pobyt: ……………..…………………….…………...........………................................…………………..............................................................

…………………………………………………………………....………………………….................................................................................................

Korespondenční adresa (liší-li se od trval. pobytu): ……………………………............………….............................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
Pojistník je zároveň pojištěným (dále jen „pojištěný“)

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Skupinové pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody SPSO 
2020 (dále jen „SPSO 2020“), Skupinové pojistné smlouvy o úrazovém pojištění osob při myslivecké činnosti SPSU 2020 (dále jen „SPSU 2020“), 
Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPPO 2014 (dále jen „VPPO 2014“), Všeobecných pojistných podmínek pro 
pojištění úrazu VPPU 2015 (dále jen „VPPU 2015“) a Všeobecných pojistných podmínek pojištění psů VPPP 2019 (dále jen „VPPP 2019“)

tuto

Pojistnou smlouvu o pojištění EXCLUSIVE 2020 (dále jen „Smlouva“).

Článek I.
Předmět a rozsah pojištění

1. Touto Smlouvou se pojištěnému - členovi ČMMJ, z.s. (dále jen „ČMMJ“), s uhrazeným členským příspěvkem včetně pojistného dle  
SPSO 2020 a SPSU 2020 v souladu se stanovami ČMMJ, rozšiřuje a mění za níže uvedených podmínek rozsah pojištění a nahrazuje 
SPSO 2020 a SPSU 2020.

2. Tato Smlouva se vztahuje na pojištění odpovědnosti, pojištění úrazu a pojištění psa člena ČMMJ při provádění myslivosti (resp. 
v běžném občanském životě) v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, a jeho prováděcími předpisy, vše v platném znění, 
resp. v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy jednotlivých zemí EU či států Island, Lichtenštejnsko, Norsko, 
Švýcarsko a Velká Británie, v platném znění.

3. Pojištění odpovědnosti dle Čl. II., odst. 1., písm. a) až f) a pojištění úrazu dle Čl. III., odst. 1., písm. a) až e) této Smlouvy se týká 
událostí vzniklých na území České republiky, států EU či států Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Velká Británie. Pojištění 
odpovědnosti dle Čl. II., odst. 1., písm. g) až i), pojištění úrazu dle Čl. III., odst. 1., písm. f) a g), a pojištění psa dle Čl. IV. této Smlouvy 
se týká událostí vzniklých na území České republiky.

Článek II.
Pojištění odpovědnosti

1. Dle této smlouvy má pojištěný právo, aby za něho pojišťovna, v rozsahu a výši ujednané touto Smlouvou, nahradila újmu, která 
byla jím způsobena během trvání pojištění, s následkem újmy na zdraví nebo usmrcení jiné osoby, poranění nebo usmrcení zvířete 
(s výjimkou zvěře), škody na hmotné věci, či finanční škody jiné osoby, pokud za ně pojištěný dle příslušných právních předpisů 
odpovídá a pro tento následek byly dle příslušných právních předpisů proti pojištěnému vzneseny nároky na náhradu újmy, a to újmy 
způsobené prokazatelně bezprostředně při:

 a) provádění myslivosti v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, a jeho prováděcími předpisy, vše v platném znění, resp. v 
souladu s příslušnými právními předpisy o myslivosti, platnými v jednotlivých státech EU či státech Island, Lichtenštejnsko,   Norsko, 
Švýcarsko a Velká Británie.

b) účasti na akci, kterou pořádá, případně spolupořádá ČMMJ, nebo kterou lze podřadit pod poslání ČMMJ, uvedené v jejích  
stanovách (zejména zkoušky z myslivosti, zkoušky pro myslivecké hospodáře, zkoušky loveckých psů z výkonu, chovatelské 
přehlídky trofejí, střelecké neprofesionální.

c) akce /rozdílně od Čl. 12, odst. 1., písm. m) VPPO 2014/ pořádané v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních 
a střelivu, v platném znění, tj. dle provozního řádu na povolených střelnicích, soutěž o Zlatou srnčí trofej, akce pro děti    
organizované ČMMJ apod.).

Pojistná smlouva
o pojištění EXCLUSIVE 2020
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d) výkonu funkce mysliveckého hospodáře.

e) řízení a provádění lovů zvěře.

f) porušení právní povinnosti z titulu vlastnictví, držení a nošení loveckých zbraní a střeliva pro vlastní potřebu (rozdílně od Čl. 12, 
odst. 1., písm. r) VPPO 2014) a jejich používání při provádění myslivosti v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, a jeho 
prováděcími předpisy, vše v platném znění, resp. v souladu s příslušnými právními předpisy o myslivosti, platnými v jednotlivých 
státech EU či státech Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Velká Británie, nebo jejich používání při střelbách na střelnicích 
v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění, tj. dle provozního řádu na povolených 
střelnicích.

g) používání loveckého psa, loveckého dravce nebo pomocného zvířete jejich vlastníkem (rozdílně od Čl. 12, odst. 1., písm. w) VPPO 
2014) při provádění myslivosti v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, a jeho prováděcími předpisy, vše v platném znění, 
resp. v souladu s příslušnými právními předpisy o myslivosti, platnými v jednotlivých státech EU či státech Island, Lichtenštejnsko, 
Norsko, Švýcarsko a Velká Británie.

h) používání psa loveckého plemene v České republice jejich vlastníkem při výcviku na zkoušky z výkonu.

i) činnostech v běžném občanském životě v České republice (mimopracovní zájmová činnost, rekreační sport apod.).

j) držení a používání loveckého psa jejich vlastníkem v běžném občanském životě v České republice nebo psa loveckého plemene 
ve výcviku na zkoušky z výkonu jejich vlastníkem v běžném občanském životě v České republice. 

2. Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na případy, kdy při lovu zvěře v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, a jeho 
prováděcími předpisy, vše v platném znění, resp. v souladu s příslušnými právními předpisy o myslivosti, platnými v jednotlivých 
státech EU či státech Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Velká Británie, dojde ke vzniku újmy v důsledku neopatrného 
chování pojištěného.

3. Pojištění odpovědnosti se sjednává jako pojištění škodové. Náhrada újmy se provádí podle této Smlouvy, VPPO 2014 a právních 
předpisů České republiky, a to v měně České republiky, resp. v měně jednotlivých zemí EU či států Island, Lichtenštejnsko, Norsko, 
Švýcarsko a Velká Británie.

4. Pojistnou událostí je vznik zákonné povinnosti pojištěného během trvání pojištění k náhradě újmy poškozenému, se kterou je podle 
této Smlouvy a VPPO 2014 spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění.

5. Pojištění odpovědnosti při činnostech dle odst. 1., písm. a) až g) tohoto Článku se sjednává s těmito limity pojistného plnění:

 a) plnění pojišťovny za újmu na zdraví nebo usmrcení jiné osoby je omezeno limitem pojistného plnění 75.000.000,- Kč na jednu 
pojistnou událost.

 b) plnění pojišťovny za škodu na hmotné věci, poranění nebo usmrcení zvířete (s výjimkou zvěře), nebo finanční škodu jiné osoby
je omezeno limitem pojistného plnění 1.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost.

6. Pojištění odpovědnosti při činnostech dle odst. 1., písm. h) a i) tohoto Článku se sjednává s těmito limity pojistného plnění:

 a) plnění pojišťovny za újmu na zdraví nebo usmrcení jiné osoby je omezeno limitem pojistného plnění 400.000,- Kč na jednu 
pojistnou událost.

 b) plnění pojišťovny za škodu na hmotné věci, poranění nebo usmrcení zvířete (s výjimkou zvěře) jiné osoby je omezeno limitem 
pojistného plnění 150.000,- Kč na jednu pojistnou událost.

 c) plnění pojišťovny za finanční škodu jiné osoby je omezeno limitem pojistného plnění 15.000,- Kč na jednu pojistnou událost.

7. Pojištění odpovědnosti při činnostech dle odst. 1., písm. h) a i) tohoto Článku se sjednává se spoluúčastí 10 %
(minimálně však 1.000,- Kč) na jednu pojistnou událost.

8. Pojištění odpovědnosti dle této Smlouvy se, kromě výluk z pojištění uvedených ve VPPO 2014, dále nevztahuje na újmy:

a) kryté jiným povinným pojištěním odpovědnosti vyplývající z jiných obecně závazných právních předpisů
(např. odpovědnost při provozu motorového vozidla, odpovědnost zaměstnavatele apod.).

b) způsobené zvěří dle § 52 zákona o myslivosti, v platném znění.

c) způsobené na zvěři dle § 56 zákona o myslivosti, v platném znění.

d) vzniklé z důvodů nedodržení lhůt stanovených příslušnými právními předpisy a smlouvami.

e) souvisící s osobní odpovědností statutárních orgánů, zaměstnanců či funkcionářů.

Článek III.
Pojištění úrazu

1. Dle této Smlouvy má pojištěný právo, aby mu (resp. oprávněné osobě) pojišťovna vyplatila pojistné plnění, v rozsahu a výši ujednané 
touto Smlouvou, v případě jeho úrazu, k němuž došlo prokazatelně bezprostředně při:

a) provádění myslivosti v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, a jeho prováděcími předpisy, vše v platném znění, resp. 
v souladu s příslušnými právními předpisy o myslivosti, platnými v jednotlivých státech EU či státech Island, Lichtenštejnsko, Norsko, 
Švýcarsko a Velká Británie.
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b) účasti na akci, kterou pořádá, případně spolupořádá ČMMJ, nebo kterou lze podřadit pod poslání ČMMJ, uvedené v jejích 
stanovách (zejména zkoušky z myslivosti, zkoušky pro myslivecké hospodáře, zkoušky loveckých psů z výkonu, chovatelské 
přehlídky trofejí, střelecké neprofesionální akce /rozdílně od Čl. 16, odst. 1., písm. j) VPPU 2015/ pořádané v souladu se zákonemč. 
119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění, tj. dle provozního řádu na povolených střelnicích, soutěž o Zlatou 
srnčí trofej, akce pro děti organizované ČMMJ apod.).

c)  výkonu funkce mysliveckého hospodáře.

d) manipulaci s loveckou zbraní a střelivem (rozdílně od Čl. 16, odst. 1., písm. l) VPPU 2015) při provádění myslivosti v souladu
se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, a jeho prováděcími předpisy, vše v platném znění, resp. v souladu s příslušnými právními 
předpisy o myslivosti, platnými v jednotlivých státech EU či státech Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Velká Británie, nebo 
při střelbách na střelnicích v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění, tj. dle provozního 
řádu na povolených střelnicích.

e) používání loveckého psa, loveckého dravce nebo pomocného zvířete jejich vlastníkem při provádění myslivosti v souladu 
se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, a jeho prováděcími předpisy, vše v platném znění, resp. v souladu s příslušnými právními 
předpisy o myslivosti, platnými v jednotlivých státech EU či státech Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Velká Británie.

f) používání psa loveckého plemene v České republice jejich vlastníkem při výcviku na zkoušky z výkonu.

g) činnostech v běžném občanském životě v České republice (mimopracovní zájmová činnost, rekreační sport apod.).

2. Při lovu zvěře v České republice v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, a jeho prováděcími předpisy, vše v platném znění, 
jsou pojištěnými též honci na společném lovu, jmenovitě pozvaní uživatelem honitby na společný lov, kteří nejsou členy ČMMJ, a to 
za podmínky, že uživatelem honitby je spolek o počtu minimálně 5 osob a současně nejméně 80 % členů spolku je členy ČMMJ.

3. 

4. Pojistnou událostí je úraz pojištěného dle Čl. 7 VPPU 2015, k němuž prokazatelně došlo během trvání pojištění bezprostředně při 
pojistném nebezpečí definovaném v odst. 1. tohoto Článku.

5. Pojištění úrazu se sjednává jako pojištění obnosové.

6. Pojišťovna je v případě pojistné události povinna poskytnout pojistné plnění v souladu s VPPU 2015 v tomto rozsahu:

a) za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu podle rozsahu poškození příslušné procento z pojistné částky 
30.000,- Kč dle oceňovacích tabulek pojišťovny.

b) při trvalých následcích úrazu podle rozsahu následků příslušné procento z pojistné částky 80.000,- Kč dle oceňovacích tabulek 
pojišťovny.

c) v případě smrti následkem úrazu pojistnou částkou 100.000,- Kč.

7. Člen ČMMJ má možnost sjednat si individuální připojištění úrazu na vyšší pojistné částky.

8. Právo na pojistné plnění má pojištěný, resp. oprávněná osoba dle Čl. 11 VPPU 2015.

9. Výluky z pojištění úrazu definují VPPU 2015.

Článek IV.
Pojištění psa

Jméno psa / feny:  ......................................................................................................................................................

Plemeno:   ......................................................................................................................................................

Tetovací číslo / číslo čipu: ......................................................................................................................................................

Datum narození:  ......................................................................................................................................................

1. Dle této Smlouvy má pojištěný právo, aby mu pojišťovna vyplatila pojistné plnění, v rozsahu a výši ujednané touto Smlouvou, v  
případě úrazu / úhynu loveckého psa ve vlastnictví pojištěného nebo psa loveckého plemene při výcviku na zkoušky z výkonu 
ve vlastnictví pojištěného, pokud k úrazu / úhynu došlo prokazatelně bezprostředně při:

a) provádění myslivosti v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, a jeho prováděcími předpisy, vše v platném znění.

b) účasti na akci, kterou pořádá, případně spolupořádá ČMMJ, nebo kterou lze podřadit pod poslání ČMMJ, uvedené v jejích 
stanovách (zkoušky loveckých psů z výkonu, soutěž o Zlatou srnčí trofej, akce pro děti organizované ČMMJ apod.).

2. Loveckým psem se dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, a jeho prováděcích předpisů, vše v platném znění, rozumí pes loveckého 
plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu.

3. Pojištění psa se sjednává pro psa od věku minimálně 5 měsíců, maximálně do dne dovršení 10 let věku psa.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.
Lešanská 1176, 141 00 Praha 4 | Tel.: 224 948 473, 800 130 649
E-mail: info@halali.cz | www.halali.cz



4. Pojištění psa se sjednává, rozdílně od Čl. 6., odst. 4. VPPP 2019, bez čekací doby.

5. Pojistnou událostí je úraz / úhyn loveckého psa ve vlastnictví pojištěného nebo psa loveckého plemene při výcviku na zkoušky z 
výkonu ve vlastnictví pojištěného, k němuž prokazatelně došlo během trvání pojištění bezprostředně při pojistném nebezpečí 
definovaném v odst. 1. tohoto Článku.

6. Pojištění psa se pro případ úrazu psa sjednává jako pojištění škodové, pro případ úhynu psa jako pojištění obnosové.

7. Pojišťovna je v případě pojistné události povinna poskytnout pojistné plnění v souladu s VPPP 2019 v tomto rozsahu:

 a) za léčebné výlohy vynaložené bezprostředně v důsledku úrazu psa, vzniklém při pojistném nebezpečí definovaném v odst. 1. 
tohoto Článku, tzn. úhrada nákladů na bezodkladné veterinární ošetření a nutnou, přiměřenou a účelně vedenou léčbu psa, a to 
provedením standardních veterinárních úkonů za použití standardních léčiv a materiálů, v cenách obvyklých v daném místě, tj. 
úkonů, které bezprostředně souvisí se zvládáním akutního stavu psa, který je důsledkem úrazu, jenž může ohrozit život psa a jenž 
vyžaduje okamžité veterinární ošetření a léčbu.

 b) v případě úhynu psa bezprostředně v důsledku úrazu, vzniklém při pojistném nebezpečí definovaném v odst. 1. tohoto Článku.

8. Pojištění psa na léčebné výlohy a na úhyn se sjednává na pojistnou částku 15.000,- Kč. Celkové pojistné plnění za léčebné výlohy
a úhyn psa je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 15.000,- Kč / kalendářní rok.

9. Pojištění psa se sjednává se spoluúčastí 500,- Kč na jednu pojistnou událost.

10. Člen ČMMJ má možnost sjednat si individuální připojištění psa v případě vyčerpání limitu pojistného plnění dle odst. 8. tohoto Článku.

11. Výluky z pojištění psa definují VPPP 2019. 

Článek V.
Počátek a konec pojištění, Pojistné

1. Výše jednorázového pojistného z této Smlouvy činí 700,- Kč. Pojistné je splatné (zaškrtněte):

   v hotovosti při uzavření této Smlouvy na příjmový doklad č. ……………….........……….. ,

   bezhotovostně na účet pojišťovny č. ú. 129307011/0100 (variabilním symbolem je rodné číslo) nejpozději do 10 
      kalendářních dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy.

2. Podmínkou platnosti této Smlouvy je uhrazený členský příspěvek ČMMJ včetně pojistného dle SPSO 2020 a SPSU 2020 v souladu 
se stanovami ČMMJ.

3. Pojištění dle této Smlouvy je účinné následující den po zaplacení pojistného dle odst. 1. tohoto Článku, tj. následující den po dni, 
ve kterém pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel, který je oprávněn k jeho přijetí, potvrdil příjem pojistného v hotovosti 
vystavením příjmového dokladu, nebo následující den po dni připsání pojistného na účet pojišťovny při bezhotovostní platbě.

4. Člen ČMMJ prokazuje své pojištění členským průkazem, v němž je potvrzeno zaplacení členského příspěvku včetně pojištění 
na příslušný kalendářní rok, a pojistkou k této Smlouvě.

5. Účinnost pojištění dle této Smlouvy končí 31. 12. 2020. Dnem zániku členství v ČMMJ zaniká i pojištění dle této Smlouvy, resp. 
i připojištění dle Čl. III., odst. 6., a Čl. IV., odst. 10.

6. Pojišťovna nevypočítává poměrnou část pojistného u přírůstků pojištěných v průběhu kalendářního roku, ani nevrací 
nespotřebovanou část pojistného u úbytků pojištěných v průběhu kalendářního roku. 

Článek VI.
Oznámení škodné události 

1. Škodné události oznamuje pojištěný (resp. oprávněná osoba) bezodkladně:

 a) na bezplatné telefonní lince 800 130 649.

 b) e-mailem na adrese likvidace@halali.cz, a následně bezodkladně, maximálně však do 30 dnů od okamžiku zjištění škodné události, 
na příslušném tiskopisu, včetně připojených dokladů na korespondenční adrese: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Lešanská 1176, 
141 00 Praha 4.

2. Tiskopisy oznámení škodné události jsou k dispozici na www.halali.cz. 
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Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Pro vztahy týkající se pojištění, které nejsou touto Smlouvou upraveny jinak, platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, v platném 
znění, zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění, a všeobecných pojistných podmínek VPPO 2014, VPPU 
2015 a VPPP 2019, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

4. Změny této Smlouvy musí mít písemnou formu číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

5. Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují odstranit 
neplatnost tohoto ustanovení bezodkladným uzavřením dodatku k této Smlouvě.

6. Případné soudní spory se řeší u soudu České republiky.

Přílohy:

Příloha č. 1: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPPO 2014.
Příloha č. 2: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění úrazu VPPU 2015.
Příloha č. 3: Všeobecné pojistné podmínky pojištění psů VPPP 2019.

V ……….....................………... dne ….........…………..           V ….......................……...………... dne ........……………..
                  
                                Pojistník                HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s

......………......………......………......………......………..             .........………......………......………......………......………..

                  

                  Zprostředkovatelské číslo: ..........................................

Datum: ..........................................

Název společnosti:   .......................................................              ......................................................           .............................................

Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci.  podpis zprostředkovatele  podpis pojistníka
  
Zastoupený (jméno příjmení): .......................................................

IČ:    .......................................................

Telefon:    .......................................................

E-mail:    .......................................................
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PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se mnou byly projednány mé požadavky, byla mi předložena nabídka pojištění a dáno doporučení, které mně plně vyhovuje.

Prohlašuji, že jsem byl při uzavírání smlouvy upozorněn na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a mými požadavky.

Prohlašuji, že jsem všechny dotazy zodpověděl pravdivě a nic jsem nezatajil.

Prohlašuji, že jsem byl před uzavřením smlouvy seznámen se všeobecnými pojistnými podmínkami, popř. dle smlouvy i s doplňkovými 
pojistnými podmínkami.

Prohlašuji, že jsem byl seznámen se základními povinnostmi vyplývajícími ze všeobecných či doplňkových pojistných podmínek, zejména 
s povinností k pravdivým sdělením.

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s možností odstoupení od smlouvy či výpovědi smlouvy.

Prohlašuji, že mně byly předány všeobecné pojistné podmínky, popř. dle smlouvy i doplňkové pojistné podmínky.

V ……………………… dne ……………………      pojistník: ...............................................................
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