Pojištění z odpovědnosti organizace
Pojištění z odpovědnosti organizace - pojistná smlouva č. 7720820321, Kooperativa a.s.
Tato smlouva z odpovědnosti organizace za svoji činnost se vztahuje na členy SMČR, kteří jsou
jejími řádnými členy.
Touto smlouvou jsou pojištěny všechny výcvikové, soutěžní, tréninkové a propagační akce uvedené
v kalendářích jednotlivých republikových klubů a zápisech modelářských klubů SMČR na území
ČR po stránce hmotné nebo úrazové události
Smlouva nemůže ve své základní části postihnout všechny možné eventuality a jednotlivé případné
pojistné události jsou posuzovány samostatně.
Tato pojistná smlouva má čtyři základní podmínky :
1. jsou pojištěny všechny pořádané akce, které jsou uvedeny v kalendářích jednotlivých
republikových klubů a zápisech P SMČR a modelářských klubů SMČR
2. pořádané akce jsou v souladu s jednotlivými kategoriemi dle Sportovních řádů
republikových klubů SMČR
3. vztahuje se na všechny řádné členy SMČR – mají zaplacen členský příspěvek na daný rok.
4. za průběh akce vždy zodpovídá právnická osoba – modelářský klub SMČR, Svaz
Pojištění se vztahuje i na jmenované nebo delegované funkcionáře, kteří zajišťují průběh akce.
Pojištění se vztahuje na pojistné události mezi účastníky akce, zde je spoluúčastník považován za
třetí osobu.
Pořadatel nebo pověřený organizátor musí vždy jednoznačně vymezit soutěžní prostor, prostor pro
soutěžní techniku, diváky a parkování vozidel.
Výcvikové a tréninkové akce jsou pojištěny za předpokladu, že modelářský klub SMČR má
v zápise z členské schůze uveden čas (den nebo dny a hodiny) a místo, kde bude akce prováděna.
Dny a hodiny nejsou limitně omezeny. Jsou pojištěny i škody vzniklé následkem úrazu.
Pojištění se vztahuje i na modelářskou sportovní činnost v rámci soustředění mládeže a dospělých,
pokud je uvedena v plánu dané akce.
Sportovní akce – jsou provozovány vždy dle sportovních řádů a směrnic SMČR, určeného místa pro
soutěž, určení místa pro parkování vozidel, techniky, diváky. Škody vzniklé při zkušebním letu –
jízdě v době závodu a nebo oficiálním tréninku jsou také kryty pojištěním (akce je pojištěna jako
celek vč. jeho částí).
Propagační akce – jsou pojištěny za předpokladu, že jsou zde provozovány modely dle sportovních
pravidel - kategorií. Musí být vymezeno místo pro účinkující, diváky, parkoviště.
V případě, že pořadatel přijme na akci model, který neodpovídá sportovním řádům – kategoriím,
nevztahuje se pojištění na provoz tohoto modelu a pořadatel (model. klub SMČR) bere na sebe
plnou odpovědnost za provoz tohoto modelu v případě vzniklé pojistné události, ať hmotné nebo
úrazové.
Mezinárodní soutěže, MS a ME pořádané na území ČR – jsou pojištěni všechny škody, které
způsobí jejich účastníci včetně zahraničních.
Zahraniční účastník musí být zapsán ve startovní listině v rámci soutěžících
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Zahraniční účastníci by měli mít ve vlastním zájmu úrazové pojištění své osoby.
Ostatní jako u sportovních akcí.
Repre ČR – při účasti reprezentačních družstev na MS a ME předává sekretariát SMČR seznam
reprezentantů s uvedením r.č. a místa narození, datem a místem konání akce. Pojištění se vztahuje
na způsobené škody a škody vzniklé následkem úrazů a platí na celé území světa.
Pojištění reprezentantů z odpovědnosti (týká se zejména leteckých, lodních a raketových) na MS a
ME bude sjednáváno před výjezdem na soutěž na základě nominační listiny.
Trenér nebo vedoucí výpravy 1 měsíc před výjezdem předá na sekretariát seznam s uvedením :
- jména a příjmení
- rodného čísla
- místa bydliště (město)
- čísla členského průkazu
V případě, že tyto podklady nedodají trenéři, nelze pojištění sjednat.
V případě jakékoliv pojistné události je třeba provést podrobný zápis s uvedením nacionálů osoby,
která způsobila událost i osoby poškozené, doplnit fotodokumentací, podepsat ředitelem, vedoucím
akce a svědky. Takto provedený zápis zaslat na adresu :
Svaz modelářů ČR, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

Pojištění se nevztahuje na :
- na poškození modelů mezi účastníky akce mezi sebou a poškození vlastního modelu provozem
- na škody způsobené provozem modelu, který neodpovídá sportovním řádům republikových
klubů SMČR a nebo je škoda způsobena vlastní nedbalostí účastníka, pokud nejednal v souladu s
pravidly
- škody způsobené při profesionální činnosti a na zdraví nebo životě účastníků organizované
soutěže
- způsobenou škodu sám sobě
Miroslav Navrátil
Svaz modelářů ČR

2

