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ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika 

IČO 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,

kterou zastupuje
Ing. Josef Sluka, vedoucí upisovatel, útvar korporátního a průmyslového pojištění a 

Zlatomila Černá, upisovatel, útvar korporátního a průmyslového pojištění

(dále jen „pojistitel")

a

město Mohelnice
U Brány 916/2, PSČ 789 85 Mohelnice, Česká republika 

IČO 00303038,

kterou zastupuje 
Ing. Pavel Kuba, starosta

(dále jen „pojistník/pojištěný")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 706-59009-15

o pojištění majetku podnikatelů
(pojištění živelní, pojištění skel, pojištění přepravy, pojištění odcizení a 

vandalismu, pojištění strojů, pojištění elektronických zařízení, pojištění lesních
porostů)

a O pojištění odpovědnosti

Pojistná smlouvaje sjednána prostřednictvím SATUM CZECH s.r.o., IČO 25373951, Porážková 1424/20, 
Moravská Ostrava, PSČ 702 00, Ostrava. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění 

prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.
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1. Úvodní ustanovení
1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu 1.2 této 

pojistné smlouvy a doložkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a dále smluvními ujednáními.
1.2. Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy:

Pojistné podmínky a doložky - plný název Pojistné podmínky 
- zkrácený název

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO- 
P-01/2014 VPPMO-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění staveb DPPSP-P-01/2014 DPPSP-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-01/2014 DPPMP-P
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění strojů DPPST-P-01/2014 DPPST-P
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení DPPEZ-P- 
01/2014 DPPEZ-P

Všeobecné pojistné podmínky zemědělského pojištění VPPZP-P-01/2014 VPPZP-P
Doplňkové pojistné podmínky pojištění lesních porostů DPPLP-P-01/2014 DPPLP-P

1.3. Ujednává se, že v případě rozporu individuálních ujednání uvedených v této pojistné smlouvě a 
pojistných podmínek výše citovaných platí jako první individuální ujednání dle této pojistné smlouvy.

1.4. Pojištěnými z této pojistné smlouvy jsou:
a) město Mohelnice, U Brány 916/2, PSČ 789 85 Mohelnice, Česká republika, IČO 00303038,
b) Příspěvkové organizace města:

Mateřská škola Mohelnice, Hálkova 12, IČ 63696398 
Mateřská škola Mohelnice, Na Zámečku 10, IČ 63696380 
Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, IČ 00852970 
Základní škola Mohelnice, Vodní 27, IČ 00852937
Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, Medkova 1, IČ 70885541 '

c) Obchodní společnosti města:
Lesy města Mohelnice, s.r.o., U Brány 928/3, IČ 25822748
Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o., Lazebnická 974/2, IČ 29386004

1.5. Oprávněnými osobami z této smlouvy jsou: pojistník/pojištěný a další pojištění dle bodu 1.4. smlouvy.

2. POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ VČ. POJIŠTĚNÍ SKEL VČ. POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY
Pojištění živelní se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P, DPPSP-P, DPPMP-P a dalšími ujednáními 
uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě.

2.1. Předmět pojištění, pojistné částky
Pokud bude v souladu s ustanovením článku 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištění jako pojištění 
prvního rizika, bude toto uvedeno u příslušné položky ("Pojištění 1. rizika" resp. „Pojištění l.R“) a 
částka uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 21 bodu 13 VPPMO-P limitem plnění prvního rizika.

pol. č. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ
pojistná částka/ 

limit plnění 
1. rizika (Kč)

1. Stavby

S1

Soubor budov, hal a staveb vlastních a cizích - budovy, stavby, halv. 1 233,800.000,-
včetně stavebních součástí, příslušenství uvnitř i vně budov, uměleckých děl 
(která jsou stavebními součástmi budov a staveb), věžních hodin, EZS, 
kamerových systémů, anténních systémů a zábranných prostředků, garáží, 
chatek, střelnic, areálů sportovních a rekreačních zařízení, koupaliště vč. 
protipovodňové hráze, apod. s výjimkou položky uvedené pod bodem S2 
(Soubor vedlejších staveb vlastních a cizích).
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S2

Soubor vedlejších staveb vlastních a cizích - iedná se např. o 10,000.000,-
komunikace, zpevněné plochy, travnaté plochy, dětská hřiště vč. vybavení, 
sportovní hřiště a sportoviště, parky, chodníky, parkoviště, oplocení, opěrné 
zdi, tenisové stěny, areál koupaliště vč. šaten a příslušenství, areál letního 
kina, dopravní značení, informační cedule, úřední desky, reklamní 
upoutávky, cyklostezky (vč. jejich vybavení), fontány, markýzy, inteligentní 
tabule, meteorologická stanice, autobusové zastávky, komíny, stožáry, 
septiky, podzemní jímky, mosty, estakády, propustky, lávky, hráze, studny, 
uliční vpusti, retardéry, pískoviště, semafory, pergoly, altány, venkovní 
schodiště vč. sloupků, zábradlí, trafostanice, závory, městský mobiliář, 
sociální zařízení, ČOV, reklamní panely, amfiteátry, kolumbárium, žulové 
patníky, zabudované stoly na stolní tenis, veřejné osvětlení, nádrže, 
kanalizační a jiné šachtice, sadové a venkovní úpravy, inženýrské sítě, 
kotelny, horkovody, teplovody, kanalizace, kontejnery (které jsou 
nemovitými věcmi), nadzemní vedení a rozvody, apod,, vrty podzemní 
vody, veřejná WC, lavičky pevně připevněné, automaty na vhazování mincí, 
včetně všech rozestavěných staveb.
Pojištění l.R

S3
Soubor skel.
Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné 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.
b) poškození nebo zničení pojištěné věci vzniklé při dopravě, přemisťování, 
demontáži, montáži a při její opravě;
c) škody způsobené bezprostředním následkem opotřebení, trvalého vlivu 
provozu, postupného stárnutí s tím, že v případě pojištění neonových trubic 
a obdobných věcí se za škody vzniklé postupným stárnutím považuje také 
vyprchání plynové náplně. Plynová náplň se pro účely tohoto pojištění 
považuje za vyprchanou po třech letech od data výroby pojištěné věci;
d) odcizení, ztrátu nebo jiné pohřešování.
Pojištění l.R

200.000,-

2. Věci movité

Ml

Soubor stroiů, zařízení a inventáře vlastní a cizí - DDHM, DHM,

20,000.000,-

DDNM, DNM, stroje, zařízení, elektronika, výpočetní technika, přístroje, 
inventář, drobný hmotný investiční majetek vč. předmětů osobní spotřeby, 
majetek v operativní evidenci, samostatně evidovaný knihovní fond - knihy, 
CD, DVD - vedený odděleně od účetní evidence, samostatně evidovaný 
majetek pojištěných organizací vedený odděleně od účetní evidence - běžné 
učební pomůcky, drobný inventář, nosiče dat a záznamy na nich, knihy, 
mobilní WC, mobilní buňky, Stánky, kontejnery (které jsou movitými 
věcmi), lyžařský vlek s unášeči, automaty na vhazování mincí, vč. účtu 
spotřeby materiálu, apod. s výjimkou dopravních prostředků s přidělenou 
RZ a včetně elektronických zařízení.
Pojištění l.R

M2
Soubor zásob.
Pojištění l.R

500.000,-

M3

Soubor vlastních a cizích věcí zvláštní a historické hodnotv, uměleckých

10,000.000,-děl (včetně obrazů, plastik, sbírek, grafických a sochařských děl, keramiky, 
porcelánu, soch, kašen, křížů, torz, hrobů, památníků, pamětních desek, 
pomníků, plastik, kapliček apod.). Pojištění l.R

č. 491310/2011 KONS Česká pojišťovna Spálená 75/16,113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městské Praze, oddíl B, vložka 1464

Jí Pojistná smlouva je ve správě: Nikoia Kubátová, upisovatel
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M4

Soubor nehmotného inv. majetku (písemností, plánů, obchodních knih.

500.000,-

kartoték, výkresů, magnetických pásků a disků, ostatních nosičů dat a 
záznamů na nich, kartotéky, software - např. kancelářský software, městský 
informační systém, GIS, Oracle, antivirové programy, operační systémy 
apod.)
Pojištění l.R

M5

Soubor vlastních a cizích cenností - platné tuzemské i cizozemské

500.000,-
státovky, bankovky a mince, vkladní a šekové knížky, cenné papíry a 
ceniny, platební karty a jiné obdobné dokumenty.
Pojištění l.R.

M6
Soubor věcí zaměstnanců, dětí, žáků, studentů, návštěv, klientů apod. -

200.000,-věci vnesené a odložené, vč. jízdních kol. 
Pojištění l.R

3. Náklady

NI

Soubor investic - hmotné, movité, nehmotné anod

2,000.000,-Preventivní částka pro případ zvýšení hodnot pořízením nového 
dlouhodobého hmotného, nehmotného majetku.
Pojištění l.R

N2

Nákladv na demolici, odvoz suti. demontáž a montáž nepoškozených věcí. 
stavební úpravy v souvislosti s novým pořízením nebo opravou 
poškozených věcí, náklady na obnovení výrobní a provozní dokumentace, 
likvidaci zbytků a následků pojistné události, přemístění a ochranu majetku, 
odstranění škod vzniklých následkem hašení a zásahem hasičského sboru. 
Pojištění l.R

1.000.000,-

2.2. Pojistná nebezpečí a spoluúčasti
Pro předmět pojištění specifikovaný v bodu „Předmět pojištění, pojistné částky11 této pojistné smlouvy 
se sjednává pojištění pro případ jeho poškození nebo zničení, případně pro vznik pojištěných nákladů, 
níže uvedenými pojistnými nebezpečími. Zároveň jsou pro jednotlivé položky (pol. č.) a pojistná 
nebezpečí sjednány níže uvedené spoluúčasti.

pro pol. č. SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ spoluúčast v Kč

SI, S2 
Ml -M6 
N1-N2

Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části nebo nákladu 
(čl. 2 bod 1 písm. a) DPPSP-P resp. DPPMP-P) 5.000,-

S1,S2 
Ml -M6 
N1-N2

Povodeň nebo záplava (čl. 2 bod 1 písm. b) DPPSP-P, resp. DPPMP-
P)

10% min. 
10.000,-

S1,S2
Ml -M6 
N1-N2

Vichřice nebo krupobití (čl. 2 bod 1 písm. c) DPPSP-P, resp. DPPMP-
P)

5.000,-

SI, S2 
Ml -M6 
N1-N2

Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin (čl. 2 bod 1 písm. d) DPPSP- 
P, resp. DPPMP-P) 5.000,-

SI, S2
Ml -M6 
N1-N2

Sesouvání nebo zřícení sněhových lavin (čl. 2 bod 1 písm. d) DPPSP- 
P, resp. DPPMP-P) 5.000,-

T. č. 4913 10/2011 KONS Česká pojišťovna a.s.,!

/ | Pojistná smimiv/a io ersrAwA- MM.-!- Iv'

á 75/16,113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v obchodnírr soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464
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S1, S2 
M1-M6 
N1-N2

Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů (čl. 2 bod 1 písm.e) 
DPPSP-P resp. DPPMP-P) vč. případů, jsou-li součástí poškozeného 
nebo zničeného předmětu pojištění

5.000,-

S1,S2
M1-M6
N1-N2

Tíha sněhu nebo námrazy (čl. 2 bod 1 písm. f) DPPSP-P, resp. 
DPPMP-P) 5.000,-

SI, S2
Ml -M6 
N1-N2

Zemětřesení (čl. 2 bod 1 písm. g) DPPSP-P, resp. DPPMP-P) 5.000,-

SI, S2 
M1-M6 
N1-N2

Voda vytékající z vodovodních zařízení, (čl. 2 bod 1 písm. h) DPPSP- 
P, resp. DPPMP-P). 5.000,-

SI, S2 Zamrzání vody ve vodovodním potrubí, je-li předmětem pojištění 
budova, (čl. 2 bod 1 písm. i) DPPSP-P) 5.000,-

SI, S2
M1-M6
N1-N2

Úmyslné poškození nebo zničení (čl. 2 bod 1 písm. j) DPPSP-P, resp. 
DPPMP-P) vč. sprejem.
Z pojištění vzniká též právo na plnění za škody způsobené jakýmkoliv 
znečištěním. Za znečištění se považuje také úmyslné poškození 
pojištěné věci nápisem, malbou, rytím a jiným obdobným způsobem.

1.000,-

S1, S2 Odcizení stavebních součástí. Pojištění l.R 1.000,-
SI, S2 

Ml -M6 
N1-N2

Náraz dopravního prostředku. Ujednává se, že se pojištění vztahuje na 
škody způsobené dopravním prostředkem provozovaným či řízeným 
pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou.

5.000,-

SI, S2 
Ml -M6 
N1-N2

Aerodynamický třesk. Aerodynamickým třeskem se rozumí rázová 
tlaková vlna, která vznikla překročením rychlosti zvuku (zvukové 
bariéry) letícím letadlem.

5.000,-

SI, S2 
Ml -M6 
N1-N2

Působení kouře, který unikl náhle a neočekávaně, ze spalovacího, 
topného, varného nebo sušícího zařízení nacházejícího se na místě 
pojištění, pokud kouř unikl mimo určené otvory. Pojištění se však 
nevztahuje na škody vzniklé dlouhodobým, postupným působením 
kouře.

5.000,-

S3 Pojištění součástí staveb (tzv. skel). Pojištění l.R 500,-

T. č. 4-91310/2011 KONS išťovna a.s., Spálená 75/16,113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistná smlouva je ve správě: Nikola Kubátová, upisovatel
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Ml -M6
Pojištění věcí při vnitrostátní přepravě. Pojištění l.R 
Ujednává se, že pojištění věcí při vnitrostátní přepravě se sjednává pro 
případ poškození nebo zničení pojištěné věci událostí uvedenou v 
článku 2 bodu 1 DPPMP-P a dále pro poškození nebo zničení 
pojištěné věci při dopravní nehodě nebo jejího pohřešování následkem 
dopravní nehody. Právo na plnění však vzniká pouze tehdy, byla-li 
tato nehoda vyšetřena Policií ČR. Za dopravní nehodu se pro účely 
tohoto pojištění nepovažuje pouhé poškození dopravního prostředku 
dopravovanými věcmi. Pojištění se sjednává také pro případ odcizení 
přepravovaných věcí, pokud k odcizení došlo v souvislosti s požárem, 
výbuchem, pádem stromu, stožáru nebo jiných předmětů nebo 
dopravní nehodou vozidla provádějícího přepravu. Právo na plnění 
však vznikne jen za předpokladu, že pojištěný byl při uvedených 
událostech zbaven možnosti pojištěné věci opatrovat. Pojištění se 
vztahuje pouze na věci pojištěné v této smlouvě pod jednotlivými 
položkami. Přeprava musí být prováděna pojištěným a na vlastní účet 
pojištěného. Přeprava začíná převzetím pojištěné věci pro 
bezprostředně navazující dopravu a končí jejím předáním v místě 
dodávky. Ujednává se, že místem pojištění vnitrostátní přepravy je 
území České republiky.

5.000,-

SI, S2
M1-M6
N1-N2

Zpětné vystoupání vody z kanalizace
Pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení předmětů 
pojištění zpětným vystoupnutím kapaliny z odpadního potrubí, které 
bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku 
atmosférických srážek, povodně nebo záplavy.

5.000,-

SI, S2
Ml -M6 
N1-N2

Pojištění rizika „vodovodní škody“ se vztahuje i na škody způsobené 
lomem trubky, přetlakem páry nebo kapalin a zmrznutím vody na 
vodovodních a kanalizačních potrubích, přípojkách a zařízeních na 
nich připojených a dále na škody způsobené médiem vytékajícím z 
klimatizačních zařízení, sprinklerů, samočinných a stabilních hasicích 
zařízení v důsledku poruchy těchto zařízení včetně škod způsobených 
v důsledku provádění zkoušek těchto zařízení. K samočinným hasicím 
zařízením patří i trysky, potrubní vedení vody nebo hasícího media, 
zásobníky vody nebo hasícího media, ventily, čerpadla, jakož i jiná 
zařízení.

5.000,-

S1.S2 
Ml -M6 
N1-N2

Ztráta vody (vodné, stočné)
Pojištění se sjednává také na škody způsobené vytečením vody (vodné 
a stočné) při vodovodní škodě.
Pojištění se sjednává pro případ ztráty vody způsobené nežádoucím a 
náhlým únikem vody z vodovodního zařízení v přímé souvislosti s 
nastalou pojistnou událostí z pojistného nebezpečí voda vytékající z 
vodovodních zařízení. Pojistitel poskytne pojistné plnění za finanční 
újmu vzniklou ztrátou vody, kterou je pojištěný prokazatelně povinen 
uhradit třetí osobě.

5.000,-

SI, S2 
Ml -M6 
N1-N2

Poškození dešťových svodů
Pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení vnějších 
dešťových svodů, došlo-li k němu tlakem kapaliny anebo zamrznutím 
vody v nich.
Ujednává se, že za vodu vytékající z vodovodních zařízení se považuje 
i voda unikající z řádně instalovaných a udržovaných dešťových svodů 
jakéhokoliv druhu.

5.000,-

I6,113 Praha IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464
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S1, S2 
Ml -M6 
N1-N2

U pojistného nebezpečí „tíha sněhu nebo námrazy11 jsou předmětem 
pojištění také škody na stavebních součástech např. poškození žlabů, 
dešťových svodů vč. jejich upevňovacích konstrukcí nebo střešní 
krytiny nebo další příslušenství budov (antény, reklamy, apod.), i když 
současně ze stejné příčiny nedošlo k poškození nosné konstrukce 
střech budov.

5.000,-

SI, S2 Nepřímý úder blesku, přepětí, indukce
Ml -M6 
N1-N2

Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo 
zničení předmětu pojištění zkratem, podpětím nebo přepětím, které 
vzniklo v rozvodné síti, nebo indukcí v souvislosti s úderem blesku

5.000,-

S1,S2 Atmosférické srážky
Ml -M6 
N1-N2

Pojištění se vztahuje i na škody způsobené na pojištěném majetku, a to 
vlivem zatečení atmosférických srážek a vlivem tajícího ledu nebo 
sněhu.
Sjednává se pojištění náhlého a nepředvídatelného působení 
atmosférických srážek, které vnikly nebo prosákly do pojištěné stavby 
a způsobily jeho poškození. Atmosférickými srážkami se pro účely 
tohoto pojištění rozumí voda z přívalového deště, z tajícího sněhu 
nebo ledu. Pojištění se však nevztahuje na škody způsobené v 
důsledku vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru nedostatečně 
uzavřenými okny, dveřmi nebo jinými otvory. Pojištění se dále 
nevztahuje na škody vzniklé v důsledku špatného technického stavu 
budovy (např. chybějící nebo poškozená střešní krytina, chybějící 
nebo nefunkční okno, dveře resp. jiná otvorová výplň nebo na škody 
vzniklé působením vlhkosti, hub a plísní nebo na škody vzniklé v 
souvislosti s tím, že na pojištěné budově byly prováděny stavební

5.000,-

práce.

2.3. Ujednání o společných (kumulovaných) limitech plnění pro majetkové pojištění
Pro věcné škody vzniklé z příčin pojistných nebezpečí, resp. pojištění uvedených v tabulce níže se 
ujednávají následující limity maximálního ročního plnění (limity MRP) ve smyslu čl. 15 bodu 6 
VPPMO-P, resp. limity plnění 1. rizika ve smyslu čl. 21 bodu 13 VPPMO-P:

10/2011 KONS Česká poji /16,113 04 Praha 1, Česk >956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464
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Pojistné nebezpečí/pojištění limit MRP/1. riz. v Kč

Voda vytékající z vodovodních zařízení 
Zamrzání vody

5,000.000,-

Povodeň nebo záplava 10,000.000,-

Vichřice nebo krupobití 
Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin 
Sesouvání nebo zřícení sněhových lavin 
Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů 
Tíha sněhu nebo námrazy 
Zemětřesení
Náraz dopravního prostředku 
Aerodynamický třesk 
Působení kouře

20,000.000,-

Úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus) vč. sprejerů 
Odcizení stavebních součástí

1,000.000,-

Pojištění věcí při vnitrostátní přepravě 200.000,-

Zpětné vystoupání z kanalizace 200.000,-

„vodovodní škody“ - škody způsobené lomem trubky, přetlakem páry nebo 
kapalin a zmrznutím vody na vodovodních a kanalizačních potrubích,... 500.000,-

Ztráta vody (vodné, stočné) 100.000,-

Poškození dešťových svodů 50.000,-

„tíha sněhu nebo námrazy11 - škody na stavebních součástech např. 
poškození žlabů, dešťových svodů vč....... 500.000,-

Nepřímý úder blesku, přepětí, indukce 500.000,-

Atmosférické srážky 200.000,-

;á pojišťovna a.s., Spálená 75/16,113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v obchodr Istského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464
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3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ A VANDALISMU
Pojištění odcizení se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P a DPPMP-P a dalšími ujednáními 
uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě.

3.1. Předmět pojištění, pojistné částky, spoluúčasti
Pokud není u jednotlivých položek uvedeno jinak, pojištění je v souladu s ustanovením článku 15 bodu 
5 VPPMO-P sjednáno jako pojištění prvního rizika.

Číslo pojistné smlouvy: 706-59009-15 strana 9 z 29

pol. č. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ limit plnění 
1. rizika (Kč )

spoluúčast 
v Kč *)

1
Předmět pojištění je definovaný pod položkami č. SI, S2, 

Ml - M6 a NI v budu 2. 1. této pojistné smlouvy. 1,000.000,- 1.000,-

2
Soubor cenností (platné tuzemské
i cizozemské státovky, bankovky a mince, cenné papíry a 
ceniny, vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné 
obdobné dokumenty) přepravovaných pověřenou osobou.

200.000,- o o o

*) Spoluúčast pro pojistné nebezpečí odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží.

3.2. Pojistná nebezpečí
Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pouze pro pojistné nebezpečí odcizení 
krádeží vloupáním nebo loupeží.
Připojištění dalších pojistných nebezpečí

pro pol. č. SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH 
NEBEZPEČÍ

limit MRP 
(Kč)

spoluúčast 
v Kč *)

1

Úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus) - čl. 
2 bod 1 písm. j) DPPMP-P vč. nezjištěného pachatele 
u škod způsobených sprej ery (tj. poškození nebo 
zničení věci barvou, nástřikem apod.)

1,000.000,- 1.000,-

2

Úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus) - čl. 
2 bod 1 písm. j) DPPMP-P vč. nezjištěného pachatele 
u škod způsobených sprejery (tj. poškození nebo 
zničení věci barvou, nástřikem apod.)

200.000,- 1.000,-

*) Ujednává se, že pokud nejsou sjednány shodné spoluúčasti pro pojistné nebezpečí a předmět 
pojištění, je v případě pojistné události rozhodující spoluúčast sjednaná pro pojistné nebezpečí.

3.3. Limity plnění a způsoby zabezpečení
Způsoby zabezpečení - Limity plnění a způsoby zabezpečení pro věci pojištěné v bodu 3.1 této smlouvy 
poskytne pojistitel v souladu s Tabulkou č. 1 DPPMP-P, pokud není dále uvedeno jinak.

3.3.1. Pro veškeré budovy, haly a stavby, vč. vedlejších staveb je v případě pojistného nebezpečí krádež, 
při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, postačující 
případ, kdy se pachatel zmocnil pojištěné věci překonáním jejího konstrukčního upevnění (rozebíratelné 
nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou).
• Pojištění zahrnuje do výše pojistné částky, resp. sjednaného limitu plnění i náklady na odstranění škod 

na stavebních součástech, které vznikly v důsledku odcizení.
• Za uzavřený prostor z hlediska posouzení zabezpečení se bude posuzovat celá budova nebo konkrétní 

místnost (např. dílna, kancelář, apod.).
• Za uzavřený prostor se zároveň považuje i prostor ze sádrokartonových konstrukcí, prosklenými 

příčkami, sendvičových opláštění, jednoduchých opláštění profilovaným plechem apod.

113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464
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3.3.2. Pro všechny stroje, zařízení a inventář vč. zásob, uměleckých děl apod. se sjednávají následující 
limity plnění:
• Pro limit plnění do 100.000,- Kč je dostačující následující způsob zabezpečení:
Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěné v uzavřeném prostoru, kde jsou všechny vstupní 
dveře uzamčeny jedním zámkem. Okno či jiná prosklená část není opatřena okenicí, roletou, mříží nebo 
bezpečnostním zasklením.
• Pro limit pojistného plnění do 200.000,- Kč je dostačující následující způsob zabezpečení:
Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěné v uzavřeném prostoru, kde jsou všechny vstupní 
dveře uzamčeny a jsou opatřeny cylindrickou vložkou nebo dózickým zámkem nebo bezpečnostním 
visacím zámkem. Okno či jiná prosklená část není opatřena okenicí, roletou, mříží nebo bezpečnostním 
zasklením.
• Pro limit pojistného plnění do 500.000,- Kč je dostačující následující způsob zabezpečení:
Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěné v uzavřeném prostoru, všechny vstupní dveře plné 
jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, jsou tyto 
dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkcvání. Okno či jiná prosklená část není opatřena okenicí, 
roletou, mříží nebo bezpečnostním zasklením.
• Pro limit pojistného plnění do 1,000.000,- Kč je dostačující následující způsob zabezpečení:
Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěné v uzavřeném prostoru, všechny vstupní dveře plné 
jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, jsou tyto 
dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování. Místnost je vybavena elektronickou zabezpečovací 
signalizací, která je v době pojistné události aktivní a funkční a signál je sveden na mobilní telefon 
správce objektu nebo pult centrální ochrany. Okno či jiná prosklená část je opatřena okenicí, roletou, 
mříží nebo bezpečnostním zasklením.

3.3.3. V případě pojištění cenností je dostačující následující stupně zabezpečení pro jednotlivé limity 
plnění:
• Pro limit plnění do 200.000,- Kč je dostačující následující způsob zabezpečení: Cennosti jsou uloženy 

v pokladnách nebo v plechových skříňkách, které jsou uzavřeny a uzamčeny ve stole nebo ve skříni, 
které jsou umístěny v uzavřeném prostoru, jehož všechny vstupní dveře jsou uzamčeny.

3.3.4. Odchylné způsoby zabezpečení pro přepravu cenností:
• Pro limit plnění do 200.000,- Kč je dostačující následující způsob zabezpečení:

Cennosti jsou přepravovány alespoň jednou osobou, která je vybavena obranným prostředkem 
(sprejem) a jsou uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele nebo kufříku.

3.3.5. Za uzamčené dveře nebo vrata se považují také dveře, požární dveře, prosklené dveře, vrata a mříže 
uzavřené elektromechanickým ovládáním i elektrickým pohonem.

3.3.6. Volné prostranství. Pro věci umístěné na volném prostranství se za překonání překážky rozumí také 
překážka vytvořená vlastnostmi věci - velká hmotnost, nadměrné rozměry, nutná demontáž apod.
Pro předměty pojištění, které jsou umístěny na neoploceném volném prostranství v rámci území města 
Mohelnice, se sjednává, že tyto předměty musí být zabezpečeny tak, aby při jejich odcizeni musel 
pachatel prokazatelně použít násilí. Všechny škody, které vzniknout v důsledku tohoto rizika musí být 
hlášeny Policii ČR.

3.3.7. Pro soubor vlastních a cizích strojů, zařízení a inventáře, které pojištěný prokazatelně používá 
k pracovním účelům v rámci pracovních cest na území České republiky (konference, stáže, semináře, 
ubytování v hotelu apod.) se sjednává následující způsob zabezpečení: Věci musí být uloženy v řádně 
uzamčené místnosti a při odcizení musí pachatel prokazatelně použít násilí.

3.3.8. Pojištění se vztahuje i na odcizení plastových a kovových kontejnerů krádeží prostou s limitem plnění 
25.000,- Kč.

3.3.9. V případě škod u souboru jízdních kol v důsledku krádeže vloupáním nebo loupeží poskytne pojistitel 
plnění, budou-li pojištěné věci zabezpečeny následovně: Místem pojištění je místo určené nebo 
obvyklé k odkládání pojištěné věci. Ujednává se, že budou-li pojištěné věci uloženy i mimo uzavřený 
prostor nebo mimo oplocené prostranství v době pojistné události, poskytne pojistitel plnění, budou-li 
prokazatelně uzamčeny lankovým nebo řetízkovým zámkem na zamykání jízdních kol k příslušenství 
budovy nebo ke stavebním součástem budovy, ke stojanům či jinak odolným konstrukcím takovým
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způsobem, aby ho nebylo možné odcizit, aniž pachatel překonal zámek nebo závažným způsobem 
rozrušil pevný konstrukční díl samotného předmětu.

3.4. Ostatní smluvní ujednání
3.4.1. Za pojistnou událost se považuje i poškození nebo zničení:

a) pojištěné věci, způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení pojištěné věci,
b) zábranných prostředků, které chrání pojištěnou věc, způsobené jednáním pachatele směřujícím 
k jejímu odcizení.

3.4.2. Pojištění se vztahuje na jakékoliv úmyslné poškození, či zničení pojištěné věci zjištěným i
nezjištěným pachatelem.

3.4.3. Pojištění se vztahuje i na úmyslné poškození pojištěné věci malbami, nástřiky (např. spreji a 
barvami) nebo polepením. Při poškození pojištěné věci poskytne pojistitel plnění, jehož výše 
odpovídá přiměřeným a nezbytně vynaložený nákladům na vyčištění, případně i opravu plochy, která 
byla pojistnou událostí bezprostředně pvěci (např. prevence proti poškození spreji a barvami), budou, 
součástí pojistného plnění i tákto vynaložené náklady, max. však ve výši 20 % z částky vynaložené na 
tuto konzervaci pojištěné věci. Pro tyto škody se sjednává limit plnění 100.000,- Kč.
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4. POJIŠTĚNÍ STROJŮ

Pojištění strojů se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P, DPPST-P a dalšími ujednáními uvedenými 
pro toto pojištění v pojistné smlouvě.

4.1. Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí

Pojištění se pro všechny předměty pojištění sjednané v bodu 4.2. této pojistné smlouvy sjednává pro 
pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPST-P.

Pojištění výměnných dílů - se sjednává pro předměty pojištění sjednané v bodu 4.2. této pojistné 
smlouvy a to v rozsahu dále uvedeného zvláštního ujednání.

Pojištění elektronických prvků a elektronických součástek - pro předměty pojištění sjednané v bodu 4.2. 
této pojistné smlouvy se ujednává, že neplatí ustanovení článku 4 bodu 2 písm. C) DPPST-P.

4.2. Předmět pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

V souladu s ustanovením článku 3 DPPST-P se pojištění dle této pojistné smlouvy vztahuje na předměty 
pojištění uvedené pod jednotlivými položkami. Zároveň jsou pro jednotlivé předměty pojištění sjednány 
níže uvedené pojistné částky a spoluúčasti.
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Pokud bude v souladu s ustanovením článku 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištění jako pojištění 
prvního rizika, bude toto uvedeno u příslušné položky ("Pojištění 1. rizika" resp. „Pojištění l.R“) a 
částka uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 21 bodu 13 VPPMO-P limitem plnění prvního rizika.

pol.
č.

předmět pojištění limit plnění 1.rizika 
v Kč

spoluúčast 
v Kč

1 Soubor vlastních a cizích strojů včetně jejich součástí 
a příslušenství (vč. elektronických prvků a elektrotechnických 
součástek)
Pojištění l.R

500.000,- 1.000,-

4.3. Místo pojištění

Jako místo pojištění se sjednává: území ČR.

4.4. Zvláštní ujednání

4.4.1. Pojištění výměnných dílů

Pro předměty pojištění, pro které je podle bodu 4.1. této pojistné smlouvy sjednáno pojištění 
výměnných dílů se odchylně od článku 4 bodu 1 písm. f) DPPST-P sjednává připojištění dílů a nástrojů, 
které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce, při změně 
pracovního úkonu nebo pro opotřebení. Ujednává se, že pokud došlo z téže příčiny a ve stejnou dobu i k 
jinému poškození předmětu pojištění, za které je pojišťovna povinna plnit, pojišťovna poskytne pojistné 
plnění i za poškození nebo zničení dílů a nástrojů, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v 
důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení.

4.5. Smluvní ujednání - pojištění strojů

4.5.1. Pojištění se vztahuje na škody v souvislosti s přenosem dat.

4.5.2. Pojištění se vztahuje na pojištěné věci pořízené od 1.1.1987 včetně, bez ohledu na rok výroby.

4.5.3. V případě pojistné události pojistitel poskytne pojistné plnění odpovídající hodnotě stejného nebo 
srovnatelného nového zařízení v době vzniku pojistné události.

4.5.4. Pojišťovna nebude požadovat při sjednání specifikaci jednotlivých zařízení (název, typ, výrobní číslo, 
rok výroby).
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5. POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Pojištění elektronických zařízení se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P, DPPEZ-P a dalšími 
ujednáními uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě.

5.1. Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí
Pojištění se pro všechny předměty pojištění sjednané v bodu 5.2. této pojistné smlouvy sjednává 
pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPEZ-P.

Pojištění odcizení - se sjednává pro předměty pojištění sjednané v bodu 5.2. této pojistné smlouvy a to 
v rozsahu dále uvedeného smluvního ujednání 5.4.5.

5.2. Předmět pojištění, limity plnění a spoluúčasti

V souladu s ustanovením článku 3 DPPEZ-P se pojištění dle této pojistné smlouvy vztahuje 
na předměty pojištění uvedené pod jednotlivými položkami. Zároveň jsou pro jednotlivé předměty 
pojištění sjednány níže uvedené limity plnění a spoluúčasti.
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Pokud bude v souladu s ustanovením článku 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištění'jako pojištění 
prvního rizika, bude toto uvedeno u příslušné položky ("Pojištění 1. rizika" resp. „Pojištění l.R“) a 
částka uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 21 bodu 13 VPPMO-P limitem plnění prvního rizika.

pol.
č.

předmět pojištění limit plnění l.rizika 
v Kč

spoluúčast 
v Kč

1 Soubor vlastní a cizí elektroniky včetně jejich součástí a 
příslušenství
Pojištění l.R

500.000,- 1.000,-

2 Soubor vlastní a cizí mobilní výpočetní a komunikační 
techniky (notebooky, navigační zařízení, apod.)
Pojištění l.R

100.000,- 1.000,-

5.3. Místo pojištění

Jako místo pojištění se sjednává: území ČR.

5.4. Smluvní ujednání - pojištění elektronických zařízení

5.4.1. Pojištění se vztahuje na předměty pojištění pořízené od data 1.1.2009.

5.4.2. Pojištění se vztahuje také na kamerové systémy, ETZ, klimatizace, atd.

5.4.3. V případě pojistné události pojišťovna poskytne pojistné plnění odpovídající hodnotě stejného nebo 
srovnatelného nového zařízení v době vzniku pojistné události.

5.4.4. Pojišťovna nebude požadovat při sjednání specifikaci jednotlivých zařízení (název, typ, výrobní číslo, 
rok výroby).

5.4.5. Pojištění se vztahuje i na odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží 
z prostoru řádně uzavřeného a uzamčeného motorového vozidla. Pojišťovna poskytne pojistné plnění 
jen tehdy, pokud se předmět pojištění nacházel prokazatelně v zavazadlovém prostoru nebo v palubní 
schránce tak, aby nebyl zvenku vidět.
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6. Společná smluvní ujednání pojištění majetku
6.1. Pojistitel akceptuje podpojištění u souborů pojištěných věcí ve výši 20 %.

6.2. Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli navýšení pojistných částek pojištěných věcí pouze v případě, 
dojde-li během pojistného období ke zvýšení jejich hodnoty o více než 20%.

6.3. Dojde-li během pojistného období ke zvýšení hodnoty pojištěných věcí o více než 20% vlivem inflace, 
nabídne pojistitel pojištěnému indexaci pojistných částek a do výše 20% nebude namítat podpojištění.

6.4. V případě pojistné události na cizích věcech užívaných pojištěným vyplatí pojistitel pojistné plnění 
v nové ceně.

6.5. Při převodu cizích věcí, které pojištěný po právu užívá, do jeho majetku, jsou tyto ihned pojištěny 
v rozsahu pojistné smlouvy.

6.6. Investice se pojišťují včetně dodávek, které se již nacházejí na místě pojištění, přestože dosud nebyly 
dodavatelem fakturovány.

6.7. Pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci tíhou sněhu se vztahuje i na poškození 
předmětů, které nemají nosnou konstrukci.

6.8. Pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci vichřicí nebo krupobitím se vztahuje i na 
předměty pojištění, které jsou umístěny na volném prostranství.

6.9. Pojištění se vztahuje i na škody na rozestavěných, nezkolaudovaných budovách, halách a stavbách, vč. 
vedlejších staveb, včetně věcí, které se na nich nacházejí. Po dobu rekonstrukce nebo výstavby se 
pojištění nevztahuje na škody, které vzniknou v důsledku pojistného nebezpečí úmyslného poškození 
nebo úmyslného zničení věcí, pád předmětu v souvislosti se stavebními pracemi, voda vytékající 
z vodovodního zařízení nebo zamrzání vody v nich a odcizení věcí krádeží vloupáním nebo loupeží.

6.10. Pojištění se vztahuje i na vodovodní škody způsobené vnitřními svody vody.

6.11. Pro pojistné nebezpečí tíha sněhu nebo námrazy se ujednává, že právo na pojistné plnění vzniká také 
tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena nebo zničena v příčinné souvislosti s pojistným nebezpečím tíha 
sněhu nebo námrazy.

6.12. Pro pojistné nebezpečí náraz vozidla se ujednává, že se pojištění vztahuje i na škody způsobené nárazem 
vozidla provozovaného pojištěným.

6.13. Pojistné plnění z pojištění rizika záplavy nebo povodně není omezeno skutečností, že záplava nebo 
povodeň měla charakter záplavy nebo povodně opakující se alespoň či nejvýše s určitou časovou 
periodou / frekvencí (např. 201etá voda). Definice rizika záplavy nebo povodně není na časové periodě / 
frekvenci závislá.

6.14. U pojištění zachraňovacích nákladů specifikovaných v zákoně č. 89/2012Sb., občanský zákoník, se 
ujednává roční limit plnění ve výši 200. 000,- Kč a pojištění 1. rizika.

6.2. Místo pojištění
• celé katastrální území města Mohelnice
• další místa na území ČR, která pojištěný vlastní či po právu užívá nebo kde se nachází majetek dle 

účetní evidence pojištěného, případně na kterých provádí pracovní činnost.
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7. POJIŠTĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ
7.1. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

Pojištění lesních porostů se vztahuje na soubor zásob lesních porostů a vytěžené dříví, tj. lesní porosty 
uvedené v pojistné smlouvě a z nich vytěžené dříví (dále též „lesní porosty“).
V souladu s DPP se pro pojištěné porosty uvedené v bodu 7.3. sjednává pojištění pro případ 
poškození nebo zničení těmito pojistnými nebezpečími:

7.1.1. Požár (pojistné nebezpečí podle článku 3, bodu 1 DPP, typ pojištění „dřevo" podle článku 3, bodu 2, 
písm. a) DPP

7.1.2. Vichřice (pojistné nebezpečí podle článku 3, bodu 1 DPP, typ pojištění „dřevo" podle článku 3, bodu 
2, písm. a) DPP

7.2. ODPOVĚDI POJISTNÍKA NA DOTAZY POJISTITELE
Tvoří v pojištěném objektu více než 50 % dřevinné skladby borovice?
Tvoří v pojištěném objektu více než 50 % dřevinné skladby listnaté porosty?
Tvoří lesy některé z dále uvedených kategorií více než 50 % pojištěného objektu?

lesy příměstské a lesy lesoparky se zvýšenou rekreační funkcí 
lesy lázeňské
lesy v imisních oblastech v pásmu ohrožení A a B 

Je pojišťována jen část výměry lesního objektu z majetku pojištěného?
Byl některý z pojišťovaných lesních objektů poškozen sjednaným rizikem?

7.3. POJIŠTĚNÉ LESNÍ POROSTY, POJISTNÉ ČÁSTKY
Pojištění podle této smlouvy vztahuje se na lesní porosty v majetku nebo ve správě pojištěného 
uvedené dále pod jednotlivými položkami.
V souladu s ustanoveními článku 10 bodu 3 VPPZP-P a článku 10 bodu 4 VPPZP-P jsou pro 
pojištěné lesní porosty stanoveny níže uvedené pojistné částky resp. limity pojistného plnění.
Sjednává se pojištění těchto porostů:

Číslo pojistné smlouvy: 706-59009-15 strana 15 z 29

Pol.

č.

Pojištěný porost/porostní 

skupina

Výměra 

v ha
Pojistná částka 

v Kč/ha
Pojistná částka v 

Kč
Pojistné v Kč

L01
Lesy města Mohelnice - 

lesní porosty
686,45 290.600,- 199,500.000,- 88.900,-

Celkem 686,45 290.600,- 199,500.000,- 88.900,-

7.4. SPOLUÚČAST
Odchylně od článku 11 DPP se na úhradě pojistného plnění z každé pojistné události z příčiny 
pojistného nebezpečí požár nebo pojistného nebezpečí vichřice pojištěný podílí částkou vyjadřující 
spoluúčast na pojistném plnění, a to ve výši 10% z pojistného plnění, min. 20.000,- Kč.

7.5. MÍSTO POJIŠTĚNÍ
Pro položku L01 jsou místem pojištění parcely s lesními porosty v majetku nebo ve správě pojistníka/ 
pojištěného.

NE
NE

NE
NE
NE
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7.6. UJEDNÁNÍ O LIMITECH PLNĚNÍ
7.6.1. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené rizikem požár nebo vichřice

Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho 
pojistného roku jsou za škody vzniklé z příčiny pojistných nebezpečí požár nebo vichřice v úhrnu 
omezena částkou 20,000.000,- (slovy : dvacet miliónů) Kč.
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8. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1. Pojištěný předmět činnosti
8.1.1. Pojištění se sjednává pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví 

nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činností obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ve 
znění pozdějších předpisů) nebo škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému 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.

8.1.2. Ujednává se, že pojistitel nebude uplatňovat přechod práv, která by na ni případně přešla ve smyslu 
ustanovení § 2820 zákoníku, proti starostovi (primátorovi, hejtmanovi) nebo členům zastupitelstva 
územního samosprávného celku v souvislosti se škodou či újmou při ublížení na zdraví nebo usmrcení 
vzniklou při výkonu veřejné funkce těmito osobami.

8.1.3. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem 
nemovitosti v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.

8.1.4. Pojištění se dále sjednává pro případ odpovědnosti dětí, žáků a studentů za škodu vůči třetím osobám, 
vč. školského zařízení, které způsobí v době školního teoretického a praktického vyučování v budově i v 
prostorách sloužících k vyučování a dále mimo budovy a prostory při akcích pořádaných školským 
zařízením.

8.1.5. Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. g) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na případ 
právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo 
usmrcení vzniklou jinému při poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

8.1.6. Pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu vzniklou provozováním sportovních, kulturních, 
sociálních a rekreačních zařízení, včetně pořádání letních dětských táborů (včetně poskytování všech 
jejich služeb). Pojištění se rovněž vztahuje na pořádání kulturních, sociálních a rekreačních akcí 
pojištěnými.

8.1.7. Pojištění se vztahuje na činnosti uvedené ve zřizovacích listinách a jejich dodatcích a dále dle výpisů z 
obchodních rejstříků, výpisů z živnostenských rejstříků, koncesí, licencí apod.

8.2. Rozsah pojištění / pojistná nebezpečí
8.2.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1,2,4,5,6 a 7 VPPMO-P.

8.2.2. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojistitel zaplatil částku, kterou je pojištěný jako vlastník 
pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce 
této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné 
plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.
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8.3. Parametry pojištění v základním rozsahu:
Odpovědnost za újmu způsobenou třetímu subjektu na zdraví a věci vč. vlastnictví, držbv, 
pronájmu nemovitosti, následné finanční újmv

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 25.000.000,- Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčasti 1.000,- Kč

Ujednává se, že veškeré limity / sublimity pojistného plnění uvedené v této pojistné smlouvě jsou 
maximálními limity plnění pro jednu pojistnou událost, pro více pojistných událostí v jednom ročním 
pojistném období jsou maximálními limity dvojnásobky zvolených limitů / sublimitů.

8.4. V rámci nebo nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto 
doložek (shrnutí sublimitů. spoluúčastí):

Odpovědnost za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 
postupem _____________________________________________________________________________

sublimit plnění Spoluúčast

5,000.000,- Kč 1.000,- Kč

Odpovědnost za újmu způsobenou třetí osobě jiná í než na zdraví, životě a věci - čistá finanční újma

sublimit plnění Spoluúčast

5,000.000,- Kč 1.000,- Kč

Odpovědnost za újmu na cizí věci převzaté

sublimit plnění Spoluúčast

500.000,- Kč 1.000,- Kč

Odpovědnost za újmu na cizí věci užívané

sublimit plnění Spoluúčast

500.000,- Kč 1.000,- Kč

Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytnutou ve 
prospěch jiných osob_________________________ ______________________________________________

sublimit plnění Spoluúčast

10,000.000,- Kč 1.000,- Kč

Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytnutou ve 
prospěch zaměstnance pojištěného (vč. regresů dávek nemocenského pojištění)________________________

sublimit plnění Spoluúčast

10,000.000,- 1,000,- Kč

Odpovědnost za újmu na odložených věcech zaměstnanců (ve smyslu zákoníku práce), návštěvníků či hostů 
sportovních, kulturních, rekreačních, sociálních, ubytovacích a jiných zařízení (akcí) provozovaných 
pojištěným, vzniklou poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo záměnou věcí (pokud tato není

sublimit plnění Spoluúčast

300.000,- Kč 1.000,- Kč
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• 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.
• Pojištění se vztahuje i na šatny, hlídané šatny a šatny zaměstnanců.

Odpovědnost za újmu způsobenou jinému vadným výrobkem (pokud tato není automaticky zahrnuta 
v obecné provozní odpovědnosti za újmu)_________ ______________________________________________

sublimit plnění Spoluúčast

5,000.000,- Kč 1.000,- Kč

Nemajetková újma

sublimit plnění Spoluúčast

1,000.000,- Kč 1.000,-Kč

Odpovědnost za újmu z provozu vozidla (nad rámec POV)

sublimit plnění Spoluúčast

300.000,- Kč 1.000,- Kč

Křížová odpovědnost za újmu (tzn. újma způsobená mezi pojištěnými) 
vč. odpovědnosti za újmu způsobenou subjektům v relevantním vztahu (tzn. újmy způsobené mezi 
vlastnicky provázanými subjekty i újmy způsobené vlastníkům a zřizovatelům společnosti)___________

sublimit plnění Spoluúčast

10,000.000,- Kč 1.000,- Kč

Odpovědnost za újmu v důsledku pozvolného vnikání vlhka a kapalin všeho druhu, působením plynů, 
par, vlhkostí a srážek _________________________________________________________________

sublimit plnění Spoluúčast

100.000,-Kč 1.000,- Kč

Odpovědnost za újmu způsobenou na životním prostředí, pokud vznikla v důsledku náhlé a nenadálé 
poruchy ochranného zařízení__________________ ______________________________________________

sublimit plnění Spoluúčast

500.000,- Kč 1.000,- Kč

Odpovědnost za újmu v souvislosti s pořádáním kulturních, sociálních a rekreačních akcí a provozování 
kulturních, sociálních a rekreačních zařízení, vč. pořádání letních dětských táborů_____________________

sublimit plnění Spoluúčast

5,000.000,- Kč 1.000,- Kč

Odpovědnost za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku 
poddolování_________________________________ ______________________________________________ ^

sublimit plnění Spoluúčast

100.000,- Kč 1.000,- Kč

Odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem veřejné služby
Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci způsobenou 
při výkonu veřejné služby osobou v hmotné nouzi, se kterou má obec uzavřenou smlouvu
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o výkonu veřejné služby. Pojištění se sjednává též pro odpovědnost za škodu, za kterou odpovídá pojištěný 
osobě vykonávající na základě smlouvy o výkonu veřejné služby. Ujednává se, že spolupojištěna je i vzájemná 
odpovědnost za škodu mezi pojištěnými.

sublimit plnění Spoluúčast

2,000.000,- Kč 1.000,- Kč

Odpovědnost za škodu způsobenou městu starostou, místostarostou, členem rady nebo zastupitelstva

Limit/sublimit plnění Spoluúčast

5,000.000,- Kč 1.000,- Kč
8.4.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, 

ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody)
Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnosti 
pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této 
osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví' 
nebo v užívání.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v 
době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajícími, a to 
včetně škody způsobené vadou výrobku.
Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní 
společnosti nebo družstva,
e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s 
organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných 
zakázkách,
f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek.
Pojištění se dále nevztahuje na ušlý zisk vzniklý v důsledku vady výrobku.
Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se 
vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí 
přednáškové činnosti.
Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ 
finančních škod:
- nastalých v důsledku vady výrobku,
- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným,
- spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou 
za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou,
- nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem 
vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného 
výrobku, je vadná.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč

8.4.2. Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vibracemi, sesedáním, 
sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování
Odchylně od článku 24 bodu 3 písm. a) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost 
pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou vibracemi, sesedáním, 
sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku pod-dolování. Pojištění v
rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 100.000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
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Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč

8.4.3. Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných 
hmotných movitých věcech

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a) a b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje 
na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných 
movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,

b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,

c) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci,

d) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních,

e) vzniklé na zvířatech,

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,- Kč 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč

8.4.4. Pojištění povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení (retroaktivní 
krytí)
Na základě článku 24 bodu 4 písm. b)VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost 
pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení v době od 1.1.2012 do 
31.1.2017.
Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s článkem 22 bodem 1 a 2 VPPMO-P v 
době trvání pojištění.
Za předpokladu, že pojistník/pojištěný v době uzavření této pojistné smlouvy nevěděl nebo nemohl 
vědět o skutečnostech či okolnostech, které by poškozeného mohly vést k uplatnění práva na náhradu 
škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení vůči pojistníkovi/pojištěnému. Pojistitel poskytne 
pojistné plnění maximálně v takovém rozsahu, jaký měl pojistník/pojištěný v předchozím pojištění 
odpovědnosti sjednán. Pojistné plnění však pojistitel neposkytne v širším rozsahu, než které vyplývá z 
pojištění dle této pojistné smlouvy. V případě škodní události je povinen pojistník/pojištěný tento rozsah 
pojistiteli doložit.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 25.000.000,- Kč 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč

8.4.5. Doložka Vlil Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou 
na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance, osoby ve výkonu veřejných funkcí, členy sboru 
dobrovolných hasičů pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.
Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených 
zaměstnanci, osobě ve výkonu veřejných funkcí, členům sboru dobrovolných hasičů pojištěného 
orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného 
soudem nebo správním orgánem.
Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné 
plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době 
trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 10.000.000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč
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8.4.6. Doložka V84b Pojištění křížové odpovědnosti (odstranění výluky na majetkovou propojenost)
Ujednává se, že odchylně od článku 24 bodu 8 VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí 
sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i vzájemné povinnosti pojištěných nahradit škodu či 
újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení mezi pojištěnými jedním pojištěním s výjimkou škody na 
věcech užívaných, resp. převzatých.
Výluka na škody vzniklé na věcech užívaných, resp. převzatých se neuplatní v případě, že je poskytnuto 
plnění z pojištění majetku a vůči pojištěnému je ze strany pojistitele uplatněno právo na náhradu škody, 
které na něj přešlo dle ust. § 2820 zákoníku. Výluka na škody vzniklé na věcech užívaných, resp. 
převzatých se dále neuplatní v rozsahu té části škody, která převyšuje plnění z pojištění majetku, resp. 
na kterou se pojištění majetku nevztahuje. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění, pokud jde o 
věci užívané, resp. převzaté je skutečnost, že věci užívané, resp. převzaté jsou majetkově pojištěny.
Pro pojištění v rozsahu této doložky se neuplatní výluky z pojištění uvedené v článku 24 bodu 8 
VPPMO-P. Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu 
či újmu vzniklou třetí osobě jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (čisté 
finanční škody).

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

10.000.000,- Kč 
Česká republika 

1.000,- Kč

8.4.7. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí
Odchylně od ustanovení článku 22 bodu 2 a článku 24 bodu 3 písm. b) VPPMO-P se ujednává:
Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí, a to v 
rozsahu dále uvedeném.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, 
tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě 
rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená 
událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné 
smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.
Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých 
v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, 
výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo 
předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 
směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů ke kterému došlo 
nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze 
škodné události bezprostředně hrozí vznik škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení fyzickým 
nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného.
Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v 
trestním řízení, náklady řízení o náhradě škodě či újmy, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s 
mimosoudním projednáváním práva na náhradu škody či újmy) uhradí pojistitel maximálně do výše 
sublimitu pojistného plnění ujednaného pro tuto doložku.
Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále 
nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

a) vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či 
mimo ně,
b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
c) vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
d) vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo 

kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, 
vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
e) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv 
vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné 
fyzické nebo právnické osoby,
f) vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
g) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným 
vlivem provozu na okolí,
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h) způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
i) vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu 
oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známé pojištěnému, statutárnímu 
orgánu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
j) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, 
pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známé pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo 
kompetentním řídícím pracovníkům před vznikem škodné události,
k) jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav 
vědeckých a technických poznatků neumožňoval,
l) jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné 
pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu či újmu, bude se toto pojištění vztahovat 
na tuto škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení pouze nad hodnotu přesahující částku 
splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu 
vzniklou na životním prostředí) má pojistník/ pojištěný, pojištěný nad rámec povinností stanovených 
v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:
a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost ve smýslu článku 5 bodu 1 písm. f) 
VPPMO-P, je pojistník/pojištěný, pojištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů, ode dne, kdy se o jejím 
vzniku dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce 
uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).
b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě 
odborníka který' bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k 
případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez 
souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojistitel neuhradí.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 500.000,- Kč 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč

8.4.8. Doložka V102 Pojištění čistých finančních škod vzniklých nezákonným rozhodnutím
Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnosti 
pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této 
osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v 
užívání (čistá finanční škoda), pokud byla tato škoda způsobena 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.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v 
době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími. 
Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
- vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní

společnosti nebo družstva.
- vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s

organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných 
zakázek,

- vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 5.000.000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč
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8.4.9. Doložka V106 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou obci, městu, kraji starostou 
(primátorem, hejtmanem), místostarostou, členem rady nebo zastupitelstva)
Pojištěnými v rozsahu této doložky jsou osoby, které v době trvání pojištění byly, jsou nebo budou ve 
funkci starosty (primátora, hejtmana), místostarosty, člena rady nebo člena zastupitelstva pojištěného 
územního samosprávného celku (obec, město, kraj).
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává pro případ právním předpisem stanové povinnosti 
pojištěného nahradit škodu vzniklou územnímu samosprávnému celku (pojistníkovi/pojištěnému) při 
výkonu veřejné funkce nebo v přímé souvislosti sní. Škodnou událostí se pro účely tohoto pojištění 
rozumí vznik škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení.
Pojistitel poskytne plnění z pojištění v případě, že v době trvání pojištění bylo pojištěnému poprvé 
doručeno písemné uplatnění práva poškozené obce na náhradu škody či újmy a pojištěný zároveň toto 
právo uplatnil u pojišťovny v době trvání pojištění nebo v průběhu 5 pracovních dnů po jeho skončení. 
Pojištění se však nevztahuje na případy, kdy příčina vzniku škody nastala přede dnem 7.1.2013.
V rozsahu tohoto ujednání jsou spolupojištěny i vzájemné povinnosti pojištěného nahradit škodu či 
újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení mezi pojištěným a pojistníkem/pojištěným.
Připojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

vzniklou schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat; 
vzniklou v souvislosti s výkonem podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti; 
vzniklou při obchodování s cennými papíry;
vzniklou na pneumatikách a dopravovaných věcech s výjimkou škod vzniklých při dopravní 
nehodě.

Odchylně od článku 24 bodu 2 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost 
pojištěného nahradit škodu na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu práce, pokud 
došlo k jejich poškození nebo zničení, s výjimkou škod způsobených zanedbáním předepsané obsluhy a 
údržby.
Pojistná plnění vyplacená z jedné a ze všech škodných, resp. sériových škodných, událostí nastalých v 
průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout sublimit pojistného plnění pro doložku, který byl v 
pojistné smlouvě stanoven pro pojistný rok, ve kterém bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné 
uplatnění práva poškozeného na náhradu škody či újmy.
Pro sériovou škodnou událost zároveň platí, že pojistné plnění ze všech škodných událostí v sérii nesmí 
přesáhnout sublimit pojistného plnění, který byl v pojistné smlouvě ujednán pro pojistný rok, ve kterém 
bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění práva poškozeného na náhradu škody či újmy 
vyplývající z první události v sérii.
Pojistná plnění vyplacená ze všech škodných událostí týkajících se všech, kteří jsou pojištěni jednou 
pojistnou smlouvou, nastalých v průběhu jednoho pojistného roku, nesmí přesáhnout sublimit 
pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě. Je-li současně uplatněno právo více pojištěných a 
sublimit pojistného plnění nepostačuje, odškodní pojistitel práva poškozených poměrně.
Pokud je uplatněno právo na pojistné plnění z jedné škodné události více pojištěnými, odečítá se 
spoluúčast pouze jednou. V takovém případě se spoluúčast mezi pojištěné rovnoměrně rozdělí.
Povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou v 
souvislosti s dotacemi z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty a organizování 
veřejných zakázek se sjednává se sublimitem pojistného plnění 500.000,- Kč.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč

8.4.10. Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu
Odchylně od článku 22 bodula článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO- P se ujednává, že pojištění se nad 
rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou 
zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení. 
Vedle výluk uvedených ve VPPMO- P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit 
nemajetkovou újmu:
a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.
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Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,- Kč 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč

8.4.1 l.Doložka V113 Pojištění odpovědnosti člena orgánu společnosti za škodu na věcech svěřených 
nebo užívaných k výkonu funkce
Pojištěným v rozsahu tohoto ujednání je člen statutárního a kontrolního orgánu společnosti, která je 
pojistníkem/pojištěným. Členem orgánu společnosti se rozumí:
a) člen představenstva nebo statutární ředitel;
b) člen dozorčí rady, člen správní rady, člen kontrolní komise;
c) jednatel;
d) komplementář;
e) prokurista;
Odchylně od článku 24 bodu 2 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost 
pojištěného člena orgánu společnosti nahradit škodu na hmotných movitých věcech svěřených nebo 
užívaných k výkonu funkce, pokud došlo k jejich poškození nebo zničení, s výjimkou škod 
způsobených zanedbáním předepsané obsluhy a údržby.
V rozsahu tohoto ujednání jsou pojištěny i povinnosti pojištěného nahradit škodu způsobenou 
poj istníkovi/poj ištěnému.
Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu 
či újmu:
- vzniklou schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat;
- vzniklou v souvislosti s výkonem podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti;
- vzniklou při obchodování s cennými papíry;
- vzniklou na pneumatikách a dopravovaných věcech s výjimkou škod vzniklých při dopravní nehodě.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč
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8.4.12. Škoda způsobená žákům, studentům
Dále se ujednává, že pojištění se sjednává také pro případ povinnosti fyzické nebo právnické osoby, u 
které žáci, studenti pojistníka/pojištěného vykonávají teoretické nebo praktické vyučování, nahradit 
škodu na hmotné věci či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou těmto žákům a 
studentům.
Ujednává se, že odchylně od článku 24 bodu 8 písm. a) VPPMO-P jsou v rozsahu tohoto ujednání 
pojištěny i vzájemné povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo 
usmrcení mezi pojištěnými jedním pojištěním.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 25.000.000,- Kč 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč

8.4.13. Škoda způsobená žáky, studenty
Připojištění povinnosti žáků, studentů, nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo 
usmrcení, kterou způsobí při teoretickém nebo praktickém vyučování
Dále se ujednává, že pojištěným, tedy tím, na jehož povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na 
zdraví nebo usmrcení se pojištění v rozsahu tohoto ujednání sjednává, je žák, student a to po dobu 
studia u pojistníka/pojištěného. Ujednává se, že pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro 
případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu vzniklou jiné osobě při 
ublížení na zdraví nebo usmrcením, škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo 
odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví, v užívání, nebo ji má oprávněně u sebe z 
jakéhokoliv jiného právního titulu. Předpokladem vzniku práva na plnění z tohoto připojištění je, že k
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úrazu, jinému poškození zdraví, poškození nebo zničení věci (dále jen "škodná událost") došlo v době 
trvání pojištění, při teoretickém nebo praktickém vyučování nebo v přímé souvislosti s ním.
Vedle povinností uvedených v článku 5 VPPMO-P je pojistník/pojištěný dále povinen, nastane-li 
škodná událost, vystavit pojištěnému potvrzení, ve kterém uvede, že je student pro toto nebezpečí 
pojištěn, číslo pojistné smlouvy. Poruší-li poj istník/poj ištěný tuto povinnost, je pojistitel oprávněna 
plnění ze smlouvy odmítnout. Ujednává se, že odchylně od článku 24 bodu 8 písm. a) VPPMO-P jsou 
v rozsahu tohoto ujednání pojištěny i vzájemné povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu při 
ublížení na zdraví nebo usmrcení mezi pojištěnými jedním pojištěním.
Ujednává se, že připojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu na movitých 
hmotných věcech svěřených nebo užívaných při teoretickém nebo praktickém vyučování, pokud došlo 
k jejich poškození nebo zničení, s výjimkou škod způsobených zanedbáním předepsané obsluhy a 
údržby.
Vedle obecných výluk uvedených ve VPPMO-P se toto připojištění dále nevztahuje na povinnost 
pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení:
a) na věci nebo finanční vzniklou pozvolným odkapáváním nebo únikem olejů, nafty nebo jiných 
kapalin z nádob nebo nádrží anebo pozvolným působením teploty, plynů, par, vlhkosti, usazenin 
(popílek, kouř, rez, prach apod.),~ zářením všeho druhu, odpady všeho druhu, tvořením houby, 
sesedáním půdy, sesouváním půdy, otřesy v důsledku demoličních prací, v důsledku záplavy stojatými 
nebo volně tekoucími vodami;
b) způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin, přenosem viru 
HIV;
c) způsobenou provozem vozidla, letadla nebo plavidla;
d) způsobenou při výkonu práva myslivosti;
e) způsobenou na věcech, které pojištěný přepravuje dopravním prostředkem provozovaným ve vlastní 
režii;
f) na lukách, stromech, zahradních, polních i lesních kulturách, kterou způsobila zvířata při pastvě 
nebo volně žijící zvěř;
g) způsobenou v důsledku aktivní závodní účasti na dostizích, závodech a sportovních podnicích 
všeho druhu, jakož i na přípravě k nim;
h) vzniklou schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat;
i) vzniklou zaplacením majetkové sankce (včetně pokut) uložené pojistníkovi/pojištěnému v důsledku 
jednání pojištěného;
j) způsobenou na pneumatikách a dopravovaných věcech s výjimkou škod vzniklých při dopravní 
nehodě.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 25.000.000,- Kč 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč

1

8.4.14. Veřejná služba
Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. g) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na případ 
právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví 
nebo usmrcení vzniklou jinému při výkonu veřejné služby osobou v hmotné nouzi či osobou vedenou 
v evidenci uchazečů o zaměstnání, se kterou má krajská pobočka Úřadu práce uzavřenou smlouvu o 
výkonu veřejné služby. Ujednává se, že spolupojištěná osoba, se kterou má krajská pobočka Úřadu 
práce uzavřenou smlouvu o výkonu veřejné služby, má právo, aby za ni pojistitel zaplatil z jedné 
škodné nebo sériové škodné události maximálně částku 2.000.000,- Kč, přičemž plnění vyplacená za 
všechny škodné události všech pojištěných osob, se kterými má krajská pobočka Úřadu práce 
uzavřenou smlouvu o výkonu veřejné služby, nastalé v průběhu pojistného roku, nesmí přesáhnout 
dvojnásobek uvedené částky (tj. 4.000.000,- Kč).
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění 
odpovědnosti v základním rozsahu s územním rozsahem ČR, bez spoluúčasti. Odchylně od článku 24 
bodu 8 písm. a) VPPMO-P jsou v rozsahu tohoto ujednání pojištěny i vzájemné povinnosti pojištěných 
nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení mezi pojištěnými jedním pojištěním.
Dále se ujednává, že pojištění se sjednává též pro případ právním předpisem stanovené povinnosti 
pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou osobě vykonávající 
veřejnou službu, na základě smlouvy o výkonu veřejné služby. V tomto rozsahu je pojištěným též
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příslušná krajská pobočka Úřadu práce, která s poškozeným smlouvu o výkonu veřejné služby 
uzavřela.
Odchylně od článku 24 bodu 8 písm. a) VPPMO-P jsou v rozsahu tohoto ujednání pojištěny i 
vzájemné povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení mezi 
pojištěnými jedním pojištěním.

8.5. Ostatní smluvní ujednání
8.5.1 Zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna 

do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné 
nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

8.5.2. Ujednává se, že v případě, že pojištěný odpovídá za újmu vzniklou na malbách, tapetách, obkladech 
stěn a stropů, podlahách, podlahových krytinách, prazích, vnitřních nátěrech v bytě atd., který 
nájemce užívá a který je součástí budovy, haly nebo stavby, kterou pojištěný vlastní, a náklady na 
jejich opravu hradil uživatel bytu, posuzuje se pro účely této pojistné smlouvy, že újma vznikla 
uživateli bytu. Pojištění dle tohoto bodu platí za předpokladu, že tyto poškozené stavební součásti 
byly pořízeny na vlastní náklad poškozeného. Toto ujednání se sjednává s ročním limitem plnění
400.000,-Kč.

8.5.3. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou rozšířením nakažlivých chorob lidí, 
limit plnění je ve výši 500.000,- Kč.

8.5.4. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu související s podáváním nápojů a stravy (např. újma 
na zdraví způsobené salmonelou apod.), limit plnění ve výši 500.000,- Kč.

8.5.5. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu na dopravních prostředcích a jejich příslušenství 
umístěných v garážích nebo v jiných podnicích podobného druhu provozovaných pojištěným. Limit 
pojistného plnění 500.000,- Kč.

8.5.6. Pojištění se dále sjednává pro případ odpovědnosti dětí, žáků a studentů za újmu vůči třetím 
osobám, vč. školského zařízení, které způsobí v době školního teoretického a praktického 
vyučování v budově i v prostorách sloužících k vyučování a dále mimo budovy a prostory při 
akcích pořádaných školským zařízením. Limit pojistného plnění 1,000.000,- Kč.

8.5.7. Pro subjekty zařazené do sítě škol, předškolních a školských zařízení se pojištění za škodu na 
majetku a újmu na zdraví a životě žáků a dětí sjednává bez spoluúčasti.
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9. Společná ustanovení
9.1. Pojistná doba

9.1.1. Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 1.2.2017,

Ve smyslu zákoníku se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění 
nezaniká a prodlužuje se za stejných podmínek o další pojistný rok, pokud pojistník/pojištěný nebo 
pojišťovna nesdělí druhé straně pojistné smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že 
na dalším trvání pojištění nemá zájem (automatická prolongace). Počátek dalšího pojistného roku 
(datum obnovy) je stanoven na 1.2. každého roku.

9.2. Pojistné a jeho splatnost

Přehled pojistného k datu 1.2.2017 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě;

Název pojištění roční pojistné 
v Kč

Pojištění živelní vč. pojištění skel a vč. pojištění přepravy 117.000,-
Pojištění odcizení a vandalismu 15.000,-
Pojištění strojů 3.000,-
Pojištění elektronických zařízení 2.900,-
Pojištění lesních porostů 81.000,-
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Poj ištění odpovědnosti 60.000,-
Celkem v Kč za 1 pojistný rok 278.900,-
Celkem v Kč za dobu 4 roky pojištění 1,115.600,-

9.2.1. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno na účet pojišťovny č. účtu 19-2766110237/0100 u KB Praha, 
variabilní symbol 7065900915, konstantní symbol 3558, v následujících termínech a částkách:
1. splátka ve výši 69.725,- Kč do 1.2.2017,
2. splátka ve výši 69.725,- Kč do 1.5.2017,
3. splátka ve výši 69.725,- Kč do 1.8.2017,
4. splátka ve výši 69.725,- Kč do 1.11.2017.
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet pojišťovacího zprostředkovatele.

9.2.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení 
s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

9.2.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník/pojištěný na účet pojišťovny uvedený v upomínce.. -.

9.2.5. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby související se 
sjednaným pojištěním.

9.2.6. Pojistník/pojištěný nebude poskytovat zálohy na pojistném.

9.2.7. Splatnost pojistného - placení pojistného bude prováděno na účet pojišťovny čtvrtletně, ve 4 
splátkách, v každém pojistném období a to vždy k 1.2., k 1.5., k 1.8. a k 1.11. příslušného 
kalendářního roku.

9.2.8. Pojistník/pojištěný pověřuje výhradně pojišťovací makléřskou společnost SATUM CZECH s.r.o., IČ: 
253 73 951, vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude 
týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, 
společnosti SATUM CZECH s.r.o. Společnost SATUM CZECH s.r.o. je oprávněna přijímat 
rozhodnutí smluvních partnerů.

9.3. Ujednání o bonifikaci
Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodného průběhu pojistné 
smlouvy. Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy za uplynulý pojistný rok nižší než 
procento smluvně stanovené, přizná pojistitel bonifikaci následovně:____________________________

Škodní průběh Výše bonifikace

0% 20%

do 10% 10%
10% až 25% 5%

Překročí-li však škodní průběh v pojistném roce 50%, nevznikne nárok na vyplacení bonifikace ani 
v roce následujícím, i kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady.
Pojistitel vyhodnotí předchozí škodní průběh této pojistné smlouvy za uplynulý pojistný rok nejpozději 
do 3 měsíců od konce tohoto pojistného roku a bonifikaci poukáže pojistníkovi jednorázově do 1 měsíce 
po jejím přiznání.
Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného v daném pojistném roce. 
Nárok nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku.
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Škodným průběhem se rozumí v procentech vyjádřený poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. 
rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) a přijatým 
pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k témuž pojistnému 
roku. Pro výpočet škodného průběhu se do vyplaceného pojistného plnění započítávají přijaté regresy. 
Vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné se započítává postupně do příslušných dalších let, přičemž 
hranicí mezi jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení 
vyplaceného plnění do jednotlivých pojistných let je datum vzniku pojistné události.
Dále se ujednává, že je-li pojistiteli po výplatě bonifikace oznámena pojistná událost, jejímž důsledkem 
by bylo takové zvýšeni předmětného škodného průběhu, které by nárok na bonifikaci rušilo, je pojistník 
povinen poskytnutou bonifikaci vrátit na účet pojistitele.
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9.4. Ostatní společná smluvní ujednání

• Pro všechny výše uvedené druhy pojištění (živelní, odcizení, vandalismu, skel, odpovědnost za újmu 
atd.) se ujednává následující: V případě pojistné události na více pojištěných souborech z téže příčiny, 
a tp i na více místech pojištění odečte pojistitel spoluúčast tak, aby to bylo výhodpé pro pojištěného. 
Pojistitel odečte pouze jednu spoluúčast a to buď nejvyšší sjednanou, nebo spoluúčasti z jednotlivých 
předmětů pojištění.

• Pojistitel se zavazuje v případě částečného nebo úplného vyčerpání pojistného limitu nebo ročního 
limitu plnění pro příslušné pojistné nebezpečí na vyzvání klienta nebo makléře předložit pojistníkovi / 
pojištěnému dodatek na dopojištění spotřebované části limitu nebo ročního limitu plnění za stejných 
tarifních podmínek, za kterých byla tato smlouva vysoutěžena formou veřejné zakázky. Toto ujednání 
platí po celé období trvání smluvního vztahu.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pojistník/pojištěný potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších 
(identifikačních, adresních, komunikačních) údajů uvedenými v článku 9 VPPMO-P a se zpracováním 
v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník/pojištěný dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí 
se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P.

10.2. Odpovědi pojistníka/pojištěného na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se 
považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení 
pojistného rizika. Pojistník/pojištěný svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

10.3. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká pojišťovna 
a.s., P. O. BOX 305, 601 00 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, 
oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na 
Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

10.4. Právem rozhodným pro pojistnou smlouvu je právní řád České republiky.

10.5. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou 
obchodní inspekcí www.coi.cz.

10.6. Pojistník/pojištěný prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a 
převzal tyto dokumenty:
- pojistné podmínky dle rozsahu pojistné smlouvy
Pojistník/pojištěný dále prohlašuje, že se s pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je 
přijímá.

10.7. Tato pojistná smlouvaje vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník/pojištěný, jeden 
pojišťovací zprostředkovatel a dva pojistitel.
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11. Přílohy
Pojistné podmínky dle rozsahu pojistné smlouvy dle bodu 1.2. smlouvy
Příloha č. 1 - Rozsah pojistných nebezpečí a sazeb, které se vztahují k této pojistné smlouvě

V Mohelnici dne .. /f.. V Ostravě dne 24.11.2016

Město Mohelniceokr. Šumperk 
IČO: 003 03 038 

-14-

Ing. Pavel Kuba 
starosta

Podpis (a razítko) pojistníka/pojištěného

a.s.

143

Ing. Josef Sluka 
Vedoucí upisovatel
Útvar korporátního a průmyslového pojištění

Podpis (a razítko) pojišťovny

ČESKÁ pqáíŠtOVNA 
Vala

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s 
centrála 143

Zlatomila Černá 
Upisovatel
Utvař korporátního a průmyslového pojištění

Podpis (a razítko) pojišťovny
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