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@Z PALT
DOHODA O PLNÉ MOCI

1. RESPECT, a.s.
se sídlem: Pod Krčským lesem 2016/22, 142 00 Praha 4
IČO:

zast.:

zapsaná v obc
(dále jen „pojišťovací zprostředkovatel“ nebo „zmocněnec“) na straně jedné

a

2. Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno-Město
IČO: 44992785

zast.:
JUDr. Markéta Vaňk

(dále jen „klient“ nebo „zmocnitel“) na straně druhé

(dále v textu dohody „pojišťovací zprostředkovatel“ a „klient“ též jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 441 a násl. a § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „OZ“), a dle ust. § 12 a násl. zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
(dále jen „ZDP“), tuto dohodu o plné moci (dále jen „dohoda“):

I. Preambule

1. Zmocnitel má zájem o poskytnutí služby pojišťovacího zprostředkovatele spočívající ve vypracování návrhu
pojistného programu, a to včetně předložení nabídek pojišťoven a na ně navazujících návrhů pojistných smluv a
zprostředkování uzavření pojistných smluv a s tím souvisejících jednání s pojišťovnami, která budou činěna ve
prospěch klienta.

2. Pojišťovací zprostředkovatel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných oprávnění k podnikání
a k poskytování plnění dle této dohody a že splňuje všechny podmínky pro výkon této činnosti včetně pojištění pro
případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem jeho činnosti v souladu se ZDP a dalšími souvisejícími
obecně závaznými právními předpisy. Informace o pojišťovacím zprostředkovateli ve smyslu ZDP poskytuje
pojišťovací zprostředkovatel klientovi samostatným dokumentem, který tvoří přílohu č. 2 této dohody.

II. Předmět dohody

1. Předmětem této dohody je závazek pojišťovacího zprostředkovatele vykonat pro klienta činnost uvedenou v čl. I.,
ost. 1 této dohody za podmínek stanovených ZDP a touto dohodou a dále závazek klienta poskytnout
pojišťovacímu zprostředkovateli potřebnou součinnost podle této dohody.

2. K naplnění předmětu této dohody udílí klient pojišťovacímu zprostředkovateli plnou moc k výkonu činnosti
pojišťovacího zprostředkovatele, tj. k činnostem specifikovaným v čl. I., odst. 1 této dohody a k veškerému s tím
souvisejícímu právnímu jednání, která tvoří přílohu č. 1 této dohody.

3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že se tato dohoda vztahuje na pojištění pro případ nekonání akce.
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III. Odměna a náhrada vynaložených nákladů

1. Plnění poskytovaná dle této dohody a v souladu s ní, vyjma plnění spočívajícího ve zprostředkování uzavření
pojistné smlouvy, jsou pojišťovacím zprostředkovatelem poskytována klientovi za cenu 100,- Kč.

2. Plnění spočívající ve zprostředkování uzavření pojistné smlouvy je poskytováno klientovi za provizi hrazenou
pojišťovnou. Podmínky vzniku nároku na provizi upravuje smlouva uzavřená mezi pojišťovacím
zprostředkovatelem a pojišťovnou.

IV. Doba trvání dohody

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání poslední smluvní stranou.

2. Tato dohoda se uzavírá na dobu do 31.08.2021.

3. Klient je oprávněn zmocnění k zastupování ujednané touto dohodou odvolat a tuto dohodu vypovědět.

4. Pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn vypovědět zmocnění k zastupování ujednané touto dohodou a tuto
dohodu vypovědět.

5. Účinky odvolání zmocnění klientem či výpovědi zmocnění pojišťovacím zprostředkovatelem, případně účinky
výpovědi této dohody, nastávají dnem doručení takového písemného oznámení druhé smluvní straně nebo dnem,
kdy druhá strana odmítne takové oznámení převzít. Tímto dnem skončí i tato dohoda.

V. Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti vyplývající ze vztahu založeného touto dohodou a které v ní nejsou výslovně upraveny, se řídí
příslušnými ustanoveními OZ, ZDP a dalšími souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.

2. Veškeré změny a dodatky této dohody musí být provedeny písemnou formou.

3. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

4. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že souhlasí s obsahem této dohody, že byla sepsána na základě pravdivých
údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sepsána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

..
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Příloha č. 1 k dohodě o plné moci

PLNÁ MOC

Společnost: Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno-Město

IČO: 44992785

Zast.: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna,

uděluje
dle ustanovení § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

plnou moc

společnosti RESPECT, a. s., IČO 25146351, se sídlem Pod Krčským lesem 2016/22, 142 00 Praha 4, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4845, zast.: Mgr. Tomáš Palán, ředitel
pobočky Brno (zastoupení na základě písemného pověření ze dne 2.6.2020), k

výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví za podmínek stanovených zákonem č. 170/2018 Sb.,
o distribuci pojištění a zajištění, a to výhradně za účelem vypracování návrhu pojistného programu (včetně
předložení nabídek pojišťoven a na ně navazujících návrhů pojistných smluv a zprostředkování uzavření
pojistných smluv) a s tím souvisejícímu jednání s pojišťovnami, která budou činěna ve prospěch zmocnitele.

Tato plná moc neopravňuje pojišťovacího zprostředkovatele uzavírat jménem zmocnitele pojistné smlouvy.
Tato plná moc se vztahuje na pojištění pro případ nekonání akce.

Tato plná moc je udělena s účinností od data podpisu, a to na dobu do 31.08.2021.

V dne
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Příloha č. 2 k dohodě o plné moci

Informace sdělované podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění v platném znění (dále jen
„ZDP“)

RESPECT, a. s.
IČO: 25146351
se sídlem: Pod Krčským lesem 2016/22, Praha 4, PSČ 142 00
IČO:
zast:
zapsaná v obch e, oddíl B, vložka 4845
(dále jen „pojišťovací zprostředkovatel“)

tímto dle ustanovení § 88 ZDP výslovně písemně informuje klienta o následujících skutečnostech:

a) Pojišťovací zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní
bankou. Zápis v registru lze ověřit dle seznamů zveřejňovaných Českou národní bankou, ve Finančním
zpravodaji nebo na internetové adrese http://www.cnb.cz.

b) Seznam pojišťoven, pro které je ke dni uzavření této smlouvy pojišťovací zprostředkovatel oprávněn
zprostředkovávat pojištění dostupný na webových stránkách pojišťovacího zprostředkovatele www.respect.cz.

c) Pojišťovací zprostředkovatel nemá jakýkoliv přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné
pojišťovny převyšující 10 %.

d) Žádná pojišťovna ani osoba ovládající nějakou pojišťovnu nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech
a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele, který by převyšoval 10 %.

e) Klient a ostatní dotčené osoby jsou oprávněni se obracet se svými stížnostmi na pojišťovacího
zpr

Českou obchodní inspekci v případě neživotního pojištění;
příslušnou pojišťovnu;

a/nebo jsou oprávněni podat na pojišťovacího zprostředkovatele žalobu u příslušného soudu.

Klient bere na vědomí informace sdělované pojišťovacím zprostředkovatelem.


