
Pojistná smlouva     

o škodovém pojištění podnikatelů 

č. 900000029836 

Pojistitel: 

DIRECT pojišťovna, a.s. 
IČ: 250 73 958 
Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3365 
Zastupující: Patrik Nový ,  ředitel pro podnikatelské pojištění a pricing 
          

(dále jen „pojistitel“) 

a 

Pojistník 

Město Rýmařov 
IČ: 002 96 317 
Sídlo: Rýmařov, 795 01, náměstí Míru 230/1 
Zápis v statistickém registru ekonomických subjektů            
Zastupující: Ing. Petr Klouda, starosta 

(dále jen „pojistník“ případně „pojištěný“) 

Pojistník je současně osobou oprávněnou 
 

Pojištění se sjednává s účinností od 1. 1. 2017 00:00 hodin na dobu neurčitou.       

Pojistné období trvá 12 měsíců. 

Pojistná smlouva je uzavřena prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele 

ITEAD a.s. 

IČ: 004 85 829 

sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí 1484, PSČ 530 02, 

korespondenční adresa:  Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc 

  

1. Úvodní ustanovení 

 Všeobecná ujednání 

Pojištění se řídí příslušnými ujednáními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, zákona o 
pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. v platném znění a dalšími platnými právními předpisy. Pojištění se dále řídí 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění občanů a podnikatelů VPPOP-2013, t.č. T099/13 (dále jen 
VPPOP), příslušnými Doplňkovými pojistnými podmínkami, Speciálními pojistnými podmínkami a smluvními 
ujednáními, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. 

 Pojištěný 

Město Rýmařov. 
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2. Živelní pojištění    

 Všeobecná ujednání 

Pojištění se dále řídí Doplňkovými pojistnými podmínkami pro škodové živelní pojištění – DPZ-2014, 
t.č. T001/14 (dále jen DPZ), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy . 

 Pojištěné věci, pojistná hodnota, pojistné částky 
 

Pol. 
č. 

Pojištěné věci - specifikace Pojistná hodnota Pojistná částka 
v Kč 

1  

Soubor vlastních budov, nemovitých objektů, 
hal a ostatních staveb,  včetně stavebních 
součástí a příslušenství budov, věci na 
volném prostranství pevně spojené se zemí a 
včetně hrobů a historického majetku 

Nová cena 2 937 785 220 

2  
Soubor nových investic, nemovité a movité 
věci 

Nová cena 
První riziko dle čl. 8 DPZ 

5 000 000 

3  
Soubor staveb, viz zvláštní ujednání  Nová cena 

První riziko dle čl. 8 DPZ 
60 000 000 

4  Soubor movitého majetku - vlastního a cizího Nová cena 85 723 696 

5  
Peníze a cennosti na pokladních místech Nová cena 

První riziko dle čl. 8 DPZ 
500 000 

6  
Pojištění skel, neonů a markýz v rozsahu 
doložky NA-41 uvedené v Příloze č. 1 této 
pojistné smlouvy. 

Nová cena 
První riziko dle čl. 8 DPZ 

100 000 
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 Pojistná nebezpečí 
Pro pojištěné věci specifikované v odst. 2.2 této pojistné smlouvy  se sjednává pojištění pro případ poškození 
nebo zničení pojištěných věcí dále uvedenými pojistnými nebezpečími. Dále jsou, v souladu s článkem 10 
bodem 6 VPPOP, pro pojistná nebezpečí sjednány spoluúčasti. 
 

Pojistné nebezpečí  Položka č. dle 
odst. 2.2 

Spoluúčast 
v Kč 

Limity pojistného 
plnění v Kč 

V rozsahu článku 2 bodu 1 DPZ, tj. pro případ poškození nebo 
zničení pojištěné věci požárem, výbuchem, úderem blesku, 
pádem letadla. 
V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. g) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci působením kouře. 

1,2 10 000 

Neujednává se 

4,5 5 000 

V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. a) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci povodní nebo záplavou. 1,2,4,5 20 000 10 000 000 

V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. b) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci vichřicí nebo krupobitím. 

1,2,4,5 1 000 50 000 000 

V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. c) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci sesuvem půdy, ledu nebo sněhu, 
zřícením skal, zeminy nebo lavin. 

V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. d) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci zemětřesením. 

V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. e) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci pádem stromů, stožárů a jiných 
předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li 
součástí téhož souboru jako poškozená věc. 

V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. f) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci tíhou sněhu nebo námrazy. 

V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. h) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci aerodynamickým třeskem. 

V rozsahu článku 2 bodu 3 písm. b) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku, 
jeho části nebo nárazem jím dopravovaného nákladu. 

V rozsahu článku 2 bodu 3 písm. a) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci vodou z vodovodních zařízení, 
vodou či kondenzovanou párou z topných systémů. 

1,2,4,5 1 000 5 000 000 

V rozsahu článku 2 bodu 1 DPZ, tj. pro případ poškození nebo 
zničení pojištěné věci požárem, výbuchem, úderem blesku, 
pádem letadla. 
V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. g) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci působením kouře. 

3 5 000 60 000 000 

V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. b) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci vichřicí nebo krupobitím. 3 5 000 30 000 000 

V rozsahu článku 2 bodu 3 písm. b) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku, 
jeho části nebo nárazem jím dopravovaného nákladu. 

3 5 000 30 000 000 V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. e) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci pádem stromů, stožárů a jiných 
předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li 
součástí téhož souboru jako poškozená věc. 

V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. c) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci sesuvem půdy, ledu nebo sněhu, 
zřícením skal, zeminy nebo lavin. 

3 5 000 60 000 000 V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. d) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci zemětřesením. 

V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. f) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci tíhou sněhu nebo námrazy. 
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Pojistné nebezpečí  
Položka č. dle 

odst. 2.2 
Spoluúčast 

v Kč 
Limity pojistného 

plnění v Kč 

V rozsahu článku 2 bodu 2 písm. a) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci povodní nebo záplavou. 

3 20 000 

10 000 000 
z toho pro stavby 
na vodních tocích 

3 000 000 

V rozsahu článku 2 bodu 3 písm. d) DPZ, tj. pro případ poškození 
nebo zničení pojištěné věci zkratem a přepětím v důsledku 
vlivu atmosféry. 

1,2,3,4,5 1 000 200 000 

Pojištění se rovněž vztahuje na poškození pláště budovy ptactvem, 
hmyzem či hlodavci. 1,2,3 1 000 50 000 

Odchylně od článku 6 bodu 2, písm. b) DPZ, se pojištění vztahuje na 
poškození nebo zničení pojištěné věci vniknutím atmosférických 
srážek do stavby. 

1,2,3,4,5 1 000 300 000 

Pojištěny jsou skla, neony, markýzy v rozsahu uvedeném 
v Příloze č. 1. 

6 1 000 100 000 

 

 Místo pojištění 

 Pro položku č. 1,2,3,4,5,6 odst. 2.2 této pojistné smlouvy  se jako místo pojištění sjednává: 
k.ú. města Rýmařov, Janovice u Rýmařova, Janušov, Edrovice, Jamartice, Ondřejov u Rýmařova, 
Stránské  a další městem spravovaná místa či užívaná místa. 

 Pro položku č. 4 odst. 2.2 této pojistné smlouvy  se pro mobilní elektroniku jako místo pojištění 
sjednává: území České republiky. 

 Zvláštní ujednání 

 Pro živelní pojištění jsou platné doložky a smluvní ujednání uvedené v Příloze číslo 1, která je nedílnou 
součástí této pojistné smlouvy . 

 Výše pojistného 

 Roční pojistné za pojistná nebezpečí uvedená v odst. 2.3 této pojistné smlouvy  je uvedeno v části 
6. Rekapitulace pojistné smlouvy.  
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3. Pojištění odcizení   

 Všeobecná ujednání 

Pojištění se dále řídí Doplňkovými pojistnými podmínkami pro škodové pojištění odcizení – DPKL-2014, 
t.č. T003/14 (dále jen DPKL) a Speciálními pojistnými podmínkami pro škodové pojištění odcizení-
zabezpečení – SPZAB-2014, t.č. T019/14 (dále jen SPZAB), které jsou nedílnou součástí 
této pojistné smlouvy. 

 Pojištěné věci, pojistná hodnota, pojistné částky 
 

Pol. 
č. 

Pojištěné věci - specifikace, ujednání o pojištění prvního rizika Pojistná hodnota Pojistná částka 
v Kč 

1 

Soubor vlastních budov, nemovitých objektů, hal a ostatních 
staveb,  včetně stavebních součástí a příslušenství budov, věci na 
volném prostranství pevně spojené se zemí a včetně hrobů a 
historického majetku 

Nová cena. 
První riziko dle čl. 8 DPKL 

300 000 

2 
Soubor nových investic Nová cena. 

První riziko dle čl. 8 DPKL 
300 000 

3 
Soubor movitých věcí vlastních i cizích Nová cena. 

První riziko dle čl. 8 DPKL 
500 000 

4 
Peníze a cennosti na pokladních místech Nová cena. 

První riziko dle čl. 8 DPKL 
500 000 

 

 Pojistná nebezpečí 

Pro pojištěné věci specifikované v odst. 3.2 této pojistné smlouvy  se sjednává pojištění pro případ odcizení, 
poškození nebo zničení pojištěných věcí dále uvedenými pojistnými nebezpečími. Dále jsou, v souladu 
s článkem 10, bodem 6 VPPOP, pro pojistná nebezpečí sjednány spoluúčasti. 
 

Pojistné nebezpečí  Položka č. dle 
odst. 3.2 Spoluúčast v Kč Limity pojistného 

plnění v Kč 

V rozsahu článku 2 bodu 1 DPKL, tj. krádež vloupáním, nebo 
loupež. 1,2,3,4 1 000 Viz bod 3.2. 

V rozsahu článku 2, bodu 2, písm. a) DPKL se pojištění vztahuje na 
vandalismus. 1,2,3 

10% min. 
1 000 1 100 000 

V rozsahu článku 2, bodu 2, písm. a) DPKL se pojištění vztahuje na 
vandalismus-sprejerství. 1,2,3 10% min. 

1 000 50 000 

V rozsahu článku 2, bodu 2, písm. c) DPKL se pojištění vztahuje na 
odcizení vlastních peněz a cenností při přepravě. 4 1 000 300 000 

 

 Místo pojištění 

 Pro položku č. 1,2,3,4 odst. 3.2  této pojistné smlouvy  se jako místo pojištění sjednává: 
k.ú. města Rýmařov, Janovice u Rýmařova, Janušov, Edrovice, Jamartice, Ondřejov u Rýmařova, 
Stránské  a další městem spravovaná místa či užívaná místa. 
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 Pro položku č. 3 odst. 3.2  této pojistné smlouvy  se pro mobilní elektroniku jako místo pojištění 
sjednává: území České republiky. 

 Pro pojistné nebezpečí odcizení vlastních peněz a cenností při přepravě   dle odst. 3.3,
této pojistné smlouvy  se jako místo pojištění sjednává: Česká republika. 

 Zvláštní ujednání 

 Pro pojištění odcizení jsou platné doložky a smluvní ujednání uvedené v Příloze číslo 1, která je 
nedílnou součástí této pojistné smlouvy. 

 Výše pojistného 

 Roční pojistné za pojistná nebezpečí uvedená v odst. 3.3 této pojistné smlouvy  je uvedeno v části 
6. Rekapitulace pojistné smlouvy. 
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4. Pojištění elektroniky   

 Všeobecná ujednání 

Pojištění se dále řídí Doplňkovými pojistnými podmínkami pro škodové pojištění elektroniky – DPEZ-2014, 
t.č. T006/14 (dále jen DPEZ), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy . 

 Pojištěné věci, pojistná hodnota, spoluúčast, pojistné částky 
 

Pol. 
č. Pojištěné věci - specifikace Pojistná hodnota Spoluúčast Pojistná částka v Kč 

1 Soubor vlastní nepřenosné elektroniky Nová cena 2 000 14 000 912 

2 
Soubor vlastní přenosné elektroniky Nová cena 

První riziko dle 
čl. 8 DPEZ 

2 000 200 000 

 

 Pojistná nebezpečí 

Pro pojištěné věci specifikované v odst. 4.2 této pojistné smlouvy  se sjednává pojištění pro případ odcizení, 
poškození nebo zničení pojištěných věcí dále uvedenými pojistnými nebezpečími. Dále jsou, v souladu 
s článkem 10, bodem 6 VPPOP, pro pojistná nebezpečí sjednány spoluúčasti. 
 

Pojistné nebezpečí  
Položka č. dle 

odst. 4.2 Spoluúčast v Kč 
Limity pojistného 

plnění v Kč 

V rozsahu článku 2 bodu 1 DPEZ. 1,2 2 000 Viz bod 4.2. 

Odchylně od článku 2 bodu 1 písm. g) DPEZ se ujednává, že 
pojištění se nevztahuje na škody vzniklé požárem, výbuchem, 
úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla s posádkou, 
jeho části nebo jeho nákladu. 

1,2   

Odchylně od článku 2 bodu 1 písm. g) DPEZ se ujednává, že 
pojištění se nevztahuje na škody vzniklé záplavou, povodní, 
vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal nebo 
zeminy, sesutím nebo zřícením laviny, pádem stromů, 
stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí pojištěné 
věci, zemětřesením a únikem vody z vodovodních zařízení. 

1,2   

Odchylně od článku 2 bodu 1 písm. g) DPEZ se ujednává, že 
pojištění se nevztahuje na škody vzniklé vichřicí, krupobitím, 
sesuvem půdy, zřícením skal nebo zeminy, sesutím nebo 
zřícením laviny, pádem stromů, stožárů nebo jiných 
předmětů, nejsou-li součástí pojištěné věci, zemětřesením. 

1,2   

Odchylně od článku 2 bodu 1 písm. g) DPEZ se ujednává, že 
pojištění se nevztahuje na škody vzniklé záplavou a povodní. 1,2   

Odchylně od článku 2 bodu 1 písm. g) DPEZ se ujednává, že 
pojištění se nevztahuje na škody vzniklé vichřicí a krupobitím. 1,2   

Odchylně od článku 2 bodu 1 písm. g) DPEZ se ujednává, že 
pojištění se nevztahuje na škody vzniklé únikem vody z 
vodovodních zařízení. 

1,2   

 

 Místo pojištění 

 Pro položku č. 1 odst. 4.2  této pojistné smlouvy  se jako místo pojištění sjednává: 
k.ú. města Rýmařov, Janovice u Rýmařova, Janušov, Edrovice, Jamartice, Ondřejov u Rýmařova, 
Stránské  a další městem spravovaná místa či užívaná místa. 

4.4.2. Pro položku č. 2 odst. 4.2  této pojistné smlouvy  se pro mobilní elektroniku jako místo pojištění 
sjednává: území České republiky. 
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 Zvláštní ujednání 

 Pro pojištění elektroniky jsou platné doložky a smluvní ujednání uvedené v Příloze číslo 1, která je 
nedílnou součástí této pojistné smlouvy . 

 Výše pojistného 

 Roční pojistné za pojistná nebezpečí uvedená v odst. 4.3 této pojistné smlouvy  je uvedeno v části 
6. Rekapitulace pojistné smlouvy.  
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5. Pojištění odpovědnosti   

 Všeobecná ujednání 

Pojištění se dále řídí Doplňkovými pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti – DPO-2014, t.č. T007/14 
(dále jen DPO), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy. 

 Pojištěný předmět činnosti 

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností obce dle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů). Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za 
újmu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ve smyslu 
zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, na odpovědnost za újmu obce jako zřizovatele 
hasičského sboru a městské policie, a na odpovědnost z výkonu veřejné správy. 

 Pojistná nebezpečí, spoluúčast, územní rozsah a limit pojistného plnění 

 Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 DPO. Dále jsou, v souladu 
s článkem 10, bodem 6 VPPOP, pro pojistná nebezpečí sjednány spoluúčasti 

 

Pojistné nebezpečí  Spoluúčast v Kč Územní rozsah Limity pojistného 
plnění v Kč 

V rozsahu článku 2 DPO, tj. odpovědnost z činnosti nebo 
vztahu pojištěného. 

1 000 Česká republika  20 000 000 

V rozsahu článku 2, bodu 3 DPO, tj. následná finanční 
škoda či újma. 

V rozsahu článku 2, bodu 4 DPO, tj. regresy zdravotních 
pojišťoven a orgánů nemocenského pojištění vůči 
třetím osobám. 

V souladu s článkem 6 bodem 1 písm. u) DPO se pojištění 
vztahuje na duševní útrapy osob blízkých 
poškozenému při smrti nebo ublížení na zdraví. 

Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. i) DPO se pojištění 
vztahuje na škodu či újmu způsobenou vlastnictvím 
nebo držbou stavby a na škodu či újmu způsobenou 
pronájmem stavby 

 

 Pojištění se sjednává pro dále uvedená pojistná nebezpečí a sublimity pojistné plnění. Dále jsou, 
v souladu s článkem 10, bodem 6 VPPOP, pro pojistná nebezpečí sjednány spoluúčasti. 

 

Pojistné nebezpečí  Spoluúčast v Kč Územní rozsah 
Sublimity pojistného 

plnění v Kč 

V rozsahu článku 2 bodu 5 DPO, tj. škody způsobené na 
věcech zaměstnanců. 

1 000 Česká republika  100 000 
V rozsahu článku 2 bodu 6 DPO, tj. škody na věcech 
vnesených nebo odložených. 

Odchylně od článku bodu 3 písm. b) DPO se pojištění 
vztahuje na čistou finanční škodu či újmu.  1 000 Česká republika  1 000 000 

Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. c) DPO se pojištění 
vztahuje na věci cizí převzaté. 

1 000 Česká republika  500 000 
Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. d) DPO se pojištění 
vztahuje na věci cizí užívané. 

Odchylně od článku 2 DPO se pojištění vztahuje na regresy 
zdravotních pojišťoven a orgánů nemocenského 
pojištění vůči vlastním zaměstnancům. 

1 000 Česká republika  5 000 000 
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Pojistné nebezpečí  Spoluúčast v Kč Územní rozsah Sublimity pojistného 
plnění v Kč 

Pojištění odpovědnosti obce za újmu způsobenou při 
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem 

1 000 Česká republika  10 000 000 

Odpovědnost za újmu způsobenou jiné osobě z činnosti 
městské policie (včetně držby a služebního použití 
bodných, sečných a střelných zbraní a služebního psa, za 
předpokladu dodržení všech právních a úředních předpisů). 

1 000 Česká republika  5 000 000 

Odpovědnost za újmu způsobenou jiné osobě z činnosti 
dobrovolného hasičského záchranného sboru. 1 000 Česká republika  5 000 000 

Odchylně od článku 6, bodu 3, písm. n) DPO se pojištění 
vztahuje na nemajetkovou újmu spočívající v jiném zásahu 
do přirozených práv člověka než ublížení na zdraví či smrti -  
dotčení práva na ochranu osobnosti. 

5%,  
min. 5 000 Česká republika  1 000 000 

Odpovědnost za škodu způsobenou městu starostou, 
místostarostou, členem rady nebo zastupitelstva. 2 500 Evropa  5 000 000 

 

 Celkový roční limit plnění za pojistná nebezpečí uvedená v odst. 5.3.1 a 5.3.2 nesmí přesáhnout 
dvojnásobek limitu plnění sjednaného pojistníkem v odst. 5.3.1, tj. výši 40 000 000 Kč. 

 Zvláštní ujednání 

 Pro pojištění odpovědnosti jsou platné doložky a smluvní ujednání uvedené v Příloze číslo 1, která je 
nedílnou součástí této pojistné smlouvy . 

 Výše pojistného 

 Roční pojistné za pojistná nebezpečí uvedená v odst. 5.3 této pojistné smlouvy  je uvedena v části 
6. Rekapitulace pojistné smlouvy.  
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6. Rekapitulace pojistné smlouvy 

  Rekapitulace pojistného 
 

Druh pojištění Roční pojistné 
v Kč 

Živelní pojištění 231 390 

Pojištění odcizení 20 770 

Pojištění elektroniky 9 490 

Pojištění odpovědnosti  83 450 

 Celkové roční pojistné 345 100 

 

  Splatnost pojistného 

 Platba pojistného  
Pojistné ve výši 345 100 Kč je běžné pojistné, které pojistník uhradí na účet 
pojišťovacího zprostředkovatele , číslo účtu: 1018741223/6100, vedený u Equa bank a.s., 
konstantní symbol 3558, variabilní symbol 1300200816. 

 Splátky pojistného 

První splátka pojistného ve výši 86 275 Kč této smlouvy je splatná do 15. 1. 2017. 

Výše a termíny dalších splátek ročního pojistného: 

 Výše splátky Termín splatnosti 

 86 275 Kč       15.4 

 86 275 Kč       15.7 

 86 275 Kč       15.10 

 86 275 Kč       15.1 každého roku trvání pojištění 

 Uhrazení pojistného 

Splátka pojistného se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet pojišťovacího makléře 

 Počátek a doba trvání pojištění 

 Pojištění se sjednává s účinností od 1. 1. 2017 00:00 hodin na dobu neurčitou.       

Pojistné období trvá 12 měsíců. 

7. Společná ujednání 

  Hlášení škodné události 

Vznik škodné události nahlásí pojištěný bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem, faxem 
nebo emailem na adresu: 

DIRECT pojišťovna, a.s.  

Nové sady 25, 602 00 Brno, telefon: 221 221 221, e-mail: likvidace@direct.cz 



Město Rýmařov Pojistná smlouva    č. 900000029836  
  Strana  12/13 

PR0291001-1215 UW_Z. Opršal 
 20161205105800 

 Povinná ujednání 

 Pojistník prohlašuje, že na všechny otázky odpověděl pravdivě a úplně a nezatajil ve svých odpovědích 
nic podstatného v souladu s ustanoveními § 2788 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném 
znění (dále „Občanský zákoník“) a že jeho odpovědi jsou projevem jeho úplné, vážné a omylu prosté 
vůle a zavazuje se oznámit pojistiteli všechny změny údajů v pojistné smlouvě, ke kterým dojde 
v době trvání pojištění, se všemi důsledky plynoucími z porušení této povinnosti uvedenými 
v ustanoveních § 2808 a § 2809 Občanského zákoníku. 

 Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen se všemi skutečnostmi a 
údaji v souladu s ustanovením § 2760 Občanského zákoníku. Pojistník prohlašuje, že převzal dle druhu 
sjednaného pojištění VPP, DPP a SPP, se kterými byl seznámen a souhlasí s nimi a že převzal doklad o 
pojištění. 

 Pojistník dává souhlas pojistiteli, aby v souladu s § 5 a § 9 písmeno a) zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje po dobu nutnou k zajištění výkonu práv a 
povinností plynoucích z pojistné smlouvy, dále aby pojistitel předával tyto údaje ostatním subjektům 
podnikajícím v pojišťovnictví, jakož i sdružením takovýchto subjektů, popř. do jiných států, bude-li to 
potřebné pro zajištění výkonu práv a pro plnění povinností plynoucích z pojistné smlouvy. 

 Pojistník ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. stvrzuje, že byl pojistitelem informován o svých právech a 
povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům dle ustanovení § 12, o právu na 
opravu osobních údajů a dalších právech dle ustanovení § 21 tohoto zákona. Pojistník dále v této 
souvislosti stvrzuje, že je poučen, že poskytnutí osobních údajů pojišťovně je dobrovolné v rozsahu, 
ve kterém je pojišťovna povinna tyto údaje zpracovávat na základě Občanského zákoníku. 

 Jakékoliv změny v pojistné smlouvě lze sjednat pouze v písemné podobě formou dodatku k pojistné 
smlouvě. 

7.3.7. Pojistné smlouvy pozbývají účinnosti a pojištění tak zaniká ke konci pojistného období na základě 
písemné výpovědi pojistníka nebo pojistitele; výpověď musí být doručena druhé smluvní straně 
alespoň 6 měsíců před uplynutím pojistného období. Při ukončení pojistné smlouvy nebudou 
pojistitelem vyčísleny žádné sankce, tzn. pojistitel neuplatní u pojistníka např. navrácení slevy za 
dlouhodobost či jiné přiznané slevy. 

7.3.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhé smluvní strany. Smluvní strany se 
dohodly, že tuto Smlouvu zveřejní pojistník v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 S., o 
registru smluv, ve znění pozdějších přepisů, po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

7.3.9. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Tři vyhotovení jsou podepsána oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž pojistník obdrží dvě a pojistitel jedno vyhotovení. Zbývající čtvrté 
vyhotovení je určené pro pojistníka a musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu z důvodu 
předání do registru smluv. 

7.3.10 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

7.3.11. Společnost výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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Přílohy: 

Všeobecné pojistné podmínky VPPOP-2013 

Doplňkové pojistné podmínky  DPZ-2014,  DPKL-2014, SPZAB-2014,    DPEZ-2014,        DPO-2014 

Příloha č. 1: Seznam doložek a smluvních ujednání 

 

Praha  28. 11. 2016 Rýmařov 30. 11. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………   …………………………………… 

 Patrik Nový    Ing. Petr Klouda 
ředitel pro podnikatelské pojištění a pricing   starosta 
  DIRECT pojišťovna, a.s.   Město Rýmařov 

 

 



Příloha číslo 1 

1. Obecná ustanovení 

1.1. Kontaktní osoba pojistné smlouvy 

DIRECT pojišťovna, a.s. , 28. října 3348/65 , 702 00 Ostrava, 

Ing. Zdeněk Opršal , telefon: 733 133 955, e-mail: zdenek.oprsal@direct.cz 

1.2. Makléřská doložka 
Pojištěný pověřuje výhradně pojišťovací makléřskou společnost ITEAD a. s., IČ: 00485829, vedením a 
zpracováním jeho pojistného zájmu. Veškerý obchodní styk bude prováděn výhradně prostřednictvím 
zplnomocněného makléře společnosti ITEAD a. s., pobočka Olomouc. Zároveň korespondenční adresa 
pojistníka bude ITEAD a. s., Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc. 

1.3. Odečet spoluúčasti 

V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny 
se při likvidaci pojistné události od celkového pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta 
spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět 
pojištění postižený touto pojistnou událostí. 

1.4. Automatické pojištění nového majetku 

Ujednává se, že veškerý nový majetek, který pojištěný nabude v průběhu pojistného období, je automaticky 
zahrnut do pojištění. Zvýší-li se tím pojistná částka o méně než 10%, nebude pojistitel požadovat doplatek 
pojistného. Pojištěný je povinen oznámit navýšení pojistných částek, pokud dojde ke zvýšení hodnoty 
pojištěných věcí v průběhu pojistného období o více než 10 %. Pojistitel se zavazuje účtovat dodatečné 
pojistné vypočtené pojistnou sazbou použitou pro výpočet pojistného uvedeného v pojistné smlouvě. 

1.5. Garance sazeb pojistného 

Pojistitel garantuje pojistníkovi nezměnitelnost sazeb pojistného po celou dobu trvání této pojistné 
smlouvy. 

1.6. Přednost smlouvy před VPP, ZPP a DPP 

Ujednává se, že pokud jsou níže uvedená smluvní ujednání v rozporu s přiloženými VPP, ZPP nebo 
doložkami, pak mají tato smluvní ujednání přednost před ustanoveními přiložených VPP, ZPP nebo doložek. 
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2. Živelní pojištění 

2.1. Definice k bodu 2.2. pojistné smlouvy 

Poř. č. 1 - za soubor vlastních a cizích budov, nemovitých objektů, hal a ostatních staveb, včetně stavebních 
součástí a příslušenství se považují  věci, které jsou určeny k tomu, aby byly s budovou nebo stavbou trvale 
užívány a jsou zpravidla uvnitř nebo vně k budově nebo stavbě odmontovatelně připojeny ( např. dřevěné 
obklady stěn, antény, EZS, EPS apod. ), dále pevně spojeny se stavbou ( např. okna, dveře, příčky, 
instalace, obklady, podlahy, malby apod. ) , dále strojní zařízení a vybavení tvořící jejich příslušenství ( 
kotle, výtahy apod. ) 

2.2. Stavební součásti 

Za stavební součásti a příslušenství budov je také považováno pojištění stavebních součástí a příslušenství 
budov zřízené pojištěným na vlastní náklady na cizí budově. 

2.3. Ujednáno o věcech na volném prostranství 
 
Součástí pojistné částky bodu 2.2. poř. č. 1 smlouvy jsou i věci na volném prostranství jako např. dětská 
hřiště tzn. herní prvky, včetně dřevěných herních prvků, mobiliář města, informační tabule,  kašny atd. Za 
součást staveb se považují i přípojky kabelových a trubních rozvodných sítí, opěrné zdi, venkovní schody, 
obrubníky atd. 
 

2.4. Ujednání o nových investicích 

Bod 2.2. poř. č. 2 smlouvy soubor nových investic je soubor nedokončeného dlouhodobého majetku na 
účtu 042. Maximální roční limit plnění 5 000 000,- z předpokládané hodnoty účtu cca 40 mil. korun. 

2.5. Ujednání o souboru staveb bod 2.2 poř. č. 3 smlouvy 

Bod 2.2. poř. č. 3 smlouvy  soubor staveb – zahrnuje stavby na vodních tocích, dešťová a odpadová 
kanalizace, veřejné osvětlení, vodovodní řády a vodojemy, studny, oplocení a místní komunikace, lávky 
apod. 

2.6. Ujednání – tíha sněhu 

Ujednává se, že pojistitel poskytne plnění i v případě škod vzniklých z příčiny tíhy sněhu a námrazy na 
střešních pláštích, krytině a klempířských prvcích na vlastních nemovitostech bez současné příčiny škody 
na nosné konstrukci střechy. 

2.7. Ujednání – povodeň, záplava 

Ujednává se, že pojištění povodně, záplavy a vichřice, krubobití bude mít počátek platnosti stejně jako 
počátek platnosti pojistné smlouvy, a to 1.1.2017. Tzn. že toto pojištění nebude mít odložený počátek. 

2.8. Ujednání – atmosférické srážky, zatečení 

Ujednává se, že se pojištění u rizika atmosférické srážky, zatečení se vztahuje na poškození nebo zničení 
pojištěných budov nebo ostatních staveb, včetně věcí uložených v nich vodou z přívalového deště, povodní, 
záplavou, či táním sněhu a ledu. Přičemž k vniknutí vody do budovy či stavby, škoda vznikne jinak než 
otevřenými okny, dveřmi či stavebními otvory. Pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěných 
budov nebo ostatních staveb, včetně věcí uložených v nich  také v případě, že dostatečně neodtékají 
dešťové svody vnější i vnitřní v důsledku přívalového deště či táním sněhu a ledu. 

2.9. Ujednání – vodovodní škody – vodné, stočné 
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Ujednává se, že v rámci vodovodní škody poskytne pojistitel náhradu za únik vody, tzn. za mimořádnou 
spotřebu vody vzniklou v důsledku poškozeného vodovodního potrubí ( vodné, stočné). Dále poskytne 
úhradu za opravu vodovodního potrubí. Toto pojištění se sjednává se samostatným limitem plnění do výše 
50 000,- Kč. 

2.10. Ujednání – vodovodní škody – stabilní hasicí zařízení 
 
Ujednává se, že pojistné nebezpečí vodovodní škody se vztahuje i na škody ze stabilních hasících zařízení. 
 

2.11. Ujednání – vystoupení vody z odpadního potrubí 

Ujednává se, že se pojištění vztahuje na zpětné vystoupení kapaliny z odpadního potrubí, které bylo 
způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických srážek, povodně nebo záplavy. 

2.12. Ujednání – nepřímý úder blesku (zkrat a přepětí v důsledku vlivu atmosféry) 

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na nepřímý úder blesku, pojištění se vztahuje i na poškození nebo 
zničení elektrických a elektronických strojů, přítrojů a zařízení (včetně elektroinstalace na budovách nebo 
ostatních stavbách) přepětím, zkratem nebo indukcí v příčinné souvislosti s úderem blesku, při bouřkách, 
při spínání v napájecích sítích nebo při výboji statické elektřiny. 

2.13. Ujednání poškození pláště budovy ptactvem hmyzem či hlodavci 

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na poškození opláštění budov, zateplení fasády ptactvem, hmyzem 
či hlodavci. 

2.14. Povodeň, záplava – časové vymezení 1 pojistné události 

Ujednává se, že škody způsobené rizikem povodně, záplavy nastalé z jedné příčiny během 72 hodin se řeší 
jako jedna škodní událost a odečítá se pouze jedna spoluúčast. 

2.15. Vichřice, krupobití - časové vymezení 1 pojistné události 

Ujednává se, že škody způsobené rizikem vichřice a krupobití nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se 
řeší jako jedna škoda a odečítá se pouze jedna spoluúčast. 

2.16. Ujednání – dřevostavby 

Ujednává se, že v rámci pojištění souboru vlastních a cizích nemovitostí, budov, hal a staveb se pojišťují i 
unimobuňky a budovy dřevěného charakteru, tzv. dřevostavby. Hodnota těchto budov je 500 000,- Kč. 

2.16. Ujednání o pojištění cizí nemovitosti 

 Součástí pojištění je i nemovitost SVJ Sokolovská č.p. 2 a 1252, Rýmařov. Město je pojistníkem cizí budovy 
v majetku SVJ. 

2.17. Doložka NA-41 – Pojištění skel, neonů a markýz 

Pojištění se sjednává pro soubor vlastních skel ve vstupních a dělících částech objektů, včetně pohyblivých 
dveří a mechanizmů, včetně reklamních nápisů, včetně slunolamů a všech prosklených oken a prosklených 
částí budov, skel výloh a skel venkovních vstupních dveří s tloušťkou skla min. 2 mm, dále neonových trubic 
a markýz na místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě.  
Odchylně od článku 2 DPZ se pojištění sjednává pro případ poškození nebo zničení věci jakoukoliv událostí, 
která nastane nečekaně a náhle a není dále vyloučena. 
Z pojištění nevzniká právo na plnění za: 
a) škody způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, oxidace a jakýmkoliv znečištěním.  
b) poškození nebo zničení pojištěné věci vzniklé při dopravě, demontáži a při její opravě, 
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c) škody způsobené bezprostředním následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného 
stárnutí s tím, že v případě pojištěných neonových trubic a obdobných věcí se za postupné stárnutí považuje 
také vyprchání plynové náplně, nebo vniknutí vzduchu. Plynová náplň se pro účely tohoto pojištění považuje 
za vyprchanou po třech letech od data výroby. 
d) odcizení, ztrátu nebo jiné pohřešování. 

Dále se ujednává, že pojistnou hodnotou pojištěných věcí je částka, kterou je třeba obvykle vynaložit na 
znovuzřízení nové věci téhož druhu a kvality v daném místě. Za náklady na znovuzřízení se považují také 
náklady na dopravu, celní poplatky a náklady na montáž. 

Škody z vandalismu v tomto případě není nutné hlásit na Policii ČR. 

3. Pojištění odcizení 

3.1. Ujednání – pojistná hodnota 

 Pojištění se sjednává na první riziko na novou hodnotu. Pojištění historických věcí se sjednává na jinou 
hodnotu. 

 Jiná hodnota je částka stanovená na základě znaleckého posudku. Při poškození nebo pohřešování pojištěné 
věci, pojistitel vyplatí částku stanovenou na základě vypracovaného znaleckého posudku sníženou o cenu 
zbytků. 

3.2.  Prostý vandalismus 

Pojištění vandalismu se vztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci, a to bez ohledu 
na to, zda toto poškození/ zničení nesouvisí s pokusem o vloupání, či s vloupáním. 

3.3. Odchylné způsoby zabezpečení 

 Obecné 

 Ujednává se, že za uzavřený prostor se považuje také každá jednotlivá místnost v budově, za vloupání do 
uzavřeného prostoru se považuje prokazatelné násilné překonání překážky, která tento prostor odděluje od 
okolí (tedy např. vypáčení dveří kanceláře, učebny, každé jednotlivé místnosti v budově). Není tedy 
podmínkou násilné vniknutí do budovy, poškozené zámky atpod. v níž se tento uzavřený prostor nachází. Za 
uzavřený prostor se považuje stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost 
nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru jsou zhotoveny z plných cihel, betonu či sádrokartonových 
konstrukcí, sendvičových opláštění, jednoduchých opláštění profilovaným plechem apod.    

 Přeprava cenností 

 Ujednává se zabezpečení přepravy pokladní hotovosti a cenin. Přeprava bude prováděna dvěma pověřenými 
osobami ( nebo jednou pověřenou osobou a strážníkem městské policie ), z nichž aspoň jeden musí být 
vybaven obranným prostředkem ( např. sprej, el. paralyzér apod. ), přepravované ceniny či hotovost musí 
být uložena v uzavřené kabele či dámské kabelce, nebo kufříku. Pokud bude realizovaná přeprava s nižší 
částkou (do 200 000,-) bude postačovat přeprava jednou pověřenou osobou vybavenou obranným 
prostředkem, ceniny uloženy dle předchozí věty. 

3.4. Ujednání  předměty pojištění 

 Ujednává se, že součástí pojištění jsou i měřiče rychlosti umístěné na veřejných sloupech a kamerový systém 
města umístěný na veřejných místech. Ze strany pojistitele je akceptováno současné umístění a zabezpečení. 
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3.5.  Sprejeři 

 Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na úmyslné poškození pojištěné věci malbami, nástřiky (např. spreji 
a barvami) nebo polepením. Při poškození pojištěné věci pojistným nebezpečím tohoto odstavce poskytne 
pojistitel plnění, jehož výše odpovídá přiměřeným a nezbytně vynaloženým nákladům na vyčištění, případně 
i opravu plochy, která byla pojistnou událostí bezprostředně dotčena. Vynaložil-li pojištěný po pojistné 
události náklady na konzervaci pojištěné věci (např. prevence proti poškození spreji a barvami), budou 
součástí pojistného plnění i takto vynaložené náklady, max. však ve výši 20 % z částky vynaložené na tuto 
konzervaci pojištěné věci. 

4. Pojištění elektroniky 

4.1. Stáří pojištěného zařízení 

Ujednává se, že pojištění elektroniky se vztahuje na elektroniku i starší 5 let, maximálně však do 10 let 
stáří. 

4.2. Pojištění na novou cenu 

Ujednává se, že pojištění se sjednává na novou cenu. 

5. Pojištění odpovědnosti 

5.1. Ujednání – odpovědnost z držby či pronájmu nemovitosti 

V rámci obecné odpovědnosti za újmu se pojištění vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou 
pojištěným z držby nemovitosti, jako pronajímatele nemovitosti v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské 
oprávnění. 

5.2. Škody vůči zaměstnancům 

V rámci obecné odpovědnosti se ujednává odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění 
pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu, nebo v přímé souvislosti s nimi. 

5.3. Odpovědnost z výkonu státní správy 

Pojištění se dále sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu 
vzniklou jinému při výkonu státní správy, který byl na něj přenesen zákonem, jakož i za škodu vzniklou 
jinému při výkonu veřejné správy v samostatné působnosti (svěřené mu zákonem), pokud pojištěný 
odpovídá za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 

5.4. Odpovědnost z činnosti městské policie 

Pojištění vztahuje i na odpovědnost pojištěného z činnosti Městské policie Rýmařov - složky uplatňující 
dodržování práva a pořádku, která je spravována městem Rýmařov. 

5.5. Ujednání – rozsah pojištění 

Pojištění zastupitelů se vztahuje na újmu způsobenou obci jinak než na zdraví, životě, zvířeti a věci, pokud 
byla taková škoda způsobena porušením právní povinnosti vyplývající z výkonu funkce v obecním 
zastupitelstvu či v radě města, tzv. pojištěná funkce. Limit plnění činí 5 mil. 
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Dále se pojištění zastupitelů vztahuje na újmu způsobenou obci jinou než čistou finanční újmou, tzn. že se 
pojištění vztahuje na újmu, kterou pojištěný způsobil na životě, zdraví či věci, kterou oprávněně užívá v 
souvislosti s výkonem své funkce, pojištění se vztahuje také na újmu způsobenou v souvislosti s provozem 
motorového vozidla použitého pojištěným v souvislosti s  výkonem jeho funkce. Limit plnění pro jednu 
škodu a jednoho člena zastupitelstva činí minimálně 300 000,- Kč. 

Ujednává se, že se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla. Pojištění se 
nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla v rozsahu, v jakém vznikl nárok na 
plnění z povinně smluvního pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

5.6. Retroaktivní krytí škod 

Dále se sjednává, že z pojištění podle této smlouvy je pojištěna odpovědnost pojištěného pro škodu či 
újmu, jejíž příčina nastala po datu 1.1.2008 (retroaktivní krytí), přičemž rozsah pojištění je shodný s 
rozsahem uvedeným v této smlouvě. 

5.7. Odpovědnost za újmu na odložených věcech 

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za újmu na odložených věcech zaměstnanců (ve smyslu zákoníku 
práce), dětí, návštěvníků či hostů sportovních, kulturních, rekreačních, sociálních, ubytovacích a jiných 
zařízení (akcí) provozovaných pojištěným, vzniklou poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo 
záměnou věcí apod.  

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za újmu na věcech žáků, učňů a studentů, které se nacházely v 
šatnách. Pojištění je povinen krádež věcí ihned po zjištění nahlásit příslušným policejním orgánům za účelem 
zahájení šetření, pokud výše odhadované škody překročí částku 5 000 Kč.  
Pojištění se vztahuje také na finanční hotovost, oděvy, obuv, cennosti a mobilní telefony apod. 

5.8. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, 
poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (čistá finanční škoda či újma 

Odchylně od článku 3 písm. b) DPO se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou 
třetí osobě jinak než úrazem této osoby nebo nemocí této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním 
věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. 

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody (škodní 
události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti 
vyplývajícími.  

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. 
Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl 
pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. 

Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem 
představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti 
za škodu v základním rozsahu. Limit a sublimit plnění, spoluúčast a územní rozsah jsou uvedeny v bodu 
5.3.2. této smlouvy. 

5.9. Osobnostní (nemajetková) újma 

Pojištění se vztahuje na náhradu nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem pojištěného 
do práva na ochranu osobnosti, je-li povinnost pojištěného k její náhradě dána pravomocným soudním 
rozhodnutím. Pojištění se dále též vztahuje na odpovědnost za škody způsobené neoprávněným zásahem 
do práva na ochranu osobnosti. 



Město Rýmařov Pojistná smlouva    č. 900000029836  
 Strana  7/7 

PR0291001-1215 UW_Z. Opršal 
 20161205105800 

Pojištění se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za škodu v základním 
rozsahu. Limit a sublimit plnění, spoluúčast a územní rozsah jsou uvedeny v bodu 5.3.2. této smlouvy. 

5.10. Regresní nároky – nemocenské pojištění 

Pojištění se vztahuje též na případy nároku orgánu nemocenského pojištění vůči pojištěnému a na regresní 
náhradu vyplacených dávek nemocenského pojištění (např. §126 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


