Pojistná smlouva č. 7721082452
Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „pojistitel“)
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami
Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Studentská 3, Olomouc, PSČ 779 00
tel. 585 538 402

a

Město Němčice nad Hanou
se sídlem Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou, Česká republika
IČ: 00288497
(dále jen „pojistník“)
zastoupený Ivanou Dvořákovou, starostkou
Korespondenční adresa:
Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají
ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami
pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

RESPECT, a.s.
se sídlem Praha 4, Pod Krčským lesem 2016/22, PSČ 142 00, Česká republika
IČ: 25146351
(dále jen pojišťovací makléř)
Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: RESPECT, a.s., Přívozská 134/6, 702 00 Ostrava

Článek I.
Úvodní ustanovení
1.

Pojištěným je:
a) Pojistník
b) Mateřská škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Trávnická 201, 798
27, Němčice nad Hanou, IČO: 75021684,
c) Základní škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 360, 798 27 Němčice nad
Hanou, IČO: 47922346,
d) Základní umělecká škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace, se sídlem Komenského nám. 168,
798 27 Němčice nad Hanou, IČO: 00380652,
e) ORION – středisko volného času Němčice nad Hanou, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 360, 798 27
Němčice nad Hanou, IČO: 47918314.

2.

K pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen
„ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“).
Všeobecné pojistné podmínky
VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti
Zvláštní pojistné podmínky
ZPP P-150/14 - pro živelní pojištění
ZPP P-200/14 - pro pojištění pro případ odcizení
ZPP P-250/14 - pro pojištění skla
ZPP P-300/14 - pro pojištění strojů
ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu
ZPP P-666/14 - pro pojištění odpovědnosti zastupitelů za újmu způsobenou obci

Dodatkové pojistné podmínky
DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:
Živel
DZ101 DZ112 DZ113 DZ114 -

Lehké stavby, dřevostavby - Výluka (1401)
Fotovoltaická elektrárna - Výluka (1401)
Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
Nepřímý úder blesku - Rozšíření rozsahu pojištění (1404)

Zabezpečení
DOZ101 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se finančních prostředků a cenných
předmětů) (1612)
DOZ102 - Předepsané způsoby zabezpečení finančních prostředků a cenných předmětů (1606)
DOZ104 - Loupež přepravovaných peněz nebo cenin - Předepsané způsoby zabezpečení peněz a cenin
přepravovaných osobou provádějící přepravu (1401)
DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401)
DOZ108 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních strojů (1606)
Stroje
DST109 - Ponorná čerpadla nebo čerpadla v hlubinných studních - Výluka (1401)
DST111 - Výměna agregátů, opravy vinutí - Vymezení pojistného plnění (1401)
Odpovědnost za újmu
DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou
výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1612)
DODP103 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1606)
DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
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DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění
(1401)
DODP106 - Křížová odpovědnost - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)
DODP110 - Peněžitá náhrada nemajetkové újmy - ochrana osobnosti - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
DODP111 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Rozšíření rozsahu pojištění (1704)
DODP113 - Znečištění životního prostředí - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
DODP115 - Výkon veřejné moci - Rozšíření rozsahu pojištění (1507)
DODP116 - Obecní policie - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
DODP117 - Výkon veřejné služby - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
DODP122 - Připojištění odpovědnosti členů orgánů za jinou než čistou finanční újmu - Rozšíření rozsahu
pojištění (1502)
DODP124 - Umělecká, kulturní, sportovní nebo reklamní činnost dítěte - Rozšíření rozsahu pojištění (1507)
DODP126 - Ručení vlastníků pozemních komunikací za správce pozemní komunikace - Rozšíření rozsahu
pojištění (1603)
DODP127 - Věci odložené a vnesené - Rozšíření rozsahu pojištění (1603)
DODP130 - Věci zaměstnanců - Rozšíření rozsahu pojištění (1603)
Obecné
DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401)
DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1401)
DOB105 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401)
DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek (1401)
DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)
Jiné
DODC101 - Poškození vnějšího kontaktního zateplovacího systému (zateplení fasády) ptactvem, hmyzem a
hlodavci - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)
DODC102 - Malby, nástřiky nebo polepení - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Článek II.
Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění
1.

Obecná ujednání pro pojištění majetku

1.1. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se
ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění
tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení
pojištěných věcí.
1.2. Pro pojištění majetku je místem pojištění
T01 - Katastrální území Města Němčice nad Hanou
A01 - Nám. děk. Fr. Kvapila, č.p. 21, 798 26 Nezamyslice
A02 - Klenovice na Hané 3/231, 798 23 Klenovice na Hané
A03 - Císařská 65, 798 07 Brodek u Prostějova
A04 - Kladky - Bělá, 798 53 Jesenec
A05 - Dobromilice 119, 798 25 Dobromilice
A06 - Pivín 49/220, 798 24 Pivín
A07 - Tištín 21, 798 29 Tištín
A08 - Komenského 86, 798 21 Bedihošť
A09 - Otaslavice 117, 798 06 Otaslavice
A10 - Vřesovice 41, 798 09 Vřesovice
A11 - Vápenice č.p. 2985/3, 796 40 Prostějov
A12 - Základna letního tábora Kladky č.p. 231
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T02 - Dále se ujednává, že mimo výše uvedená místa pojištění jsou pro předměty pojištění (mimo finančních
prostředků, dokumentů a pojistná nebezpečí dle této pojistné smlouvy i místa pojištění na území České
republiky, které pojištěný vlastní nebo po právu užívá, popřípadě v nich provádí objednanou činnost. Pro toto
místo pojištění se sjednává MRLP3) ve výši 1 000 000,- Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo ve stejné výši, není-li dále uvedeno jinak.
2.

Přehled sjednaných pojištění

2.1. Živelní pojištění
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:
2.1.1. Živelní pojištění
Místo pojištění: T01, T02, A01 – A12, Evropa (jen pro poř. č. 7)
Rozsah pojištění: sdružený živel
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB105, DOB106, DOB107, DZ101,
DZ112, DZ113, DZ114
Pojištění se
Poř.
Předmět
MRLP3)
Pojistná částka10) Spoluúčast5)
sjednává na
MRLP3)
číslo
pojištění
První riziko2)
*) 1)
cenu
Vlastní budovy
včetně
stavebních
**)
*)
391 000 000 Kč
součástí a
příslušenství –
1.
soubor
Jedná se o soubor budov a ostatních staveb včetně stavebních součástí a příslušenství uvnitř i vně budov,
kotelen, teplovodů, zařízení pro přípravu teplé užitkové vody, světelných nápisů a reklam umístěných na
vnější straně budov, uměleckých, uměleckořemeslných nebo historických děl jako součástí budov
(fresky, řezby, sochy, plastiky apod.)
vlastní ostatní
**)
*)
50 000 000 Kč
stavby - soubor
Jedná se o chodníky, komunikace, parkoviště a jiné zpevněné plochy, obrubníky, vnitrobloky,
cyklostezky, kanalizace, inženýrské sítě, tepelné kanály, ČOV, studny, přípojky uvnitř i vně nemovitostí,
regulační stanice plynu, veřejná osvětlení, světelné přechody pro chodce, štíty, světelné nápisy a
reklamy, autobusové čekárny, stožáry, komíny, dopravní značení vč. city bloků (plastová dopravní
svodidla), dopravní ostrůvky, svodidla, orientační tabule, drobná zahradní architektura, pergoly, dětská
hřiště, pískoviště a hrací plochy a sportoviště, atletická sportoviště, běžeckých drah, tribun, sektorů pro
2.
vrh koulí a skoky apod., oplocení, přístřešky, venkovní pódia, opěrné zdi, venkovní schody, pomníky,
hrobky, sochy, pamětní desky, památníky, busty, kříže, základní kameny, venkovní bazény, koupaliště,
ostatní stavby na vodních tocích (např. mosty, lávky, nádrže, propustky, hráze apod.), lehké stavby,
dřevostavby (např. dřevěná dětská hřiště, atrakce, informativní tabule, stánky, zahradní domky, altány
apod.), movité stavby, stany (stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným základem – např. psí útulky,
kotce, stany, stánky na tržišti, mobilní buňky) apod.
Odchylně od ZPP P-150/14, Čl. 1, odst. 6), písm. h) se pojištění vztahuje i na ostatní stavby na vodních
tocích. Pro ostatní stavby na vodních tocích (např. mosty, lávky, nádrže, propustky, hráze apod.) se
sjednává MRLP3) ve výši 500 000 Kč.
ostatní vlastní
movité zařízení a
***)
*)
53 000 000 Kč
vybavení –
soubor
3.
Jedná se o soubor strojů, zařízení a inventáře včetně drobného dlouhodobého hmotného majetku a
majetku v operativní evidenci a předmětů osobní potřeby, energetická zařízení, jízdní kola, dopravní
prostředky bez RZ, parkovací automaty, odpadkové koše, lavičky, kontejnery, separační nádoby apod.,
protipožární prostředky (jedná se o hydrantové skříně vč. jejich vybavení /ventily, hydrantové hadice,
proudnice, zámky apod./, hasicí přístroje, případně skříně, pokud jsou tyto přístroje v nich uloženy).
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ostatní vlastní
movité zařízení a
obvyklou
***)
1 014 000 Kč
vybavení –
cenu
4.
soubor
Jedná se o knižní fond.
Vyjmenované
ostatní vlastní
***)
*)
13 894 736 Kč
movité zařízení a
vybavení
5.
Jedná se o stroje (dle tabulky 2.6.1.)
Odchylně od ZPP P-150/14, článek 1, odstavec 6), písmeno b) se pojištění vztahuje i na vyjmenovaná
motorová vozidla s přidělenou registrační značkou.
Vlastní věci
umělecké,
***)
*)
historické nebo
150 000 Kč
sběratelské
hodnoty - soubor
6.
Jedná se o vlastní věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty včetně věcí umístěných na
volném prostranství - kříž r. 1745, kříž r. 1851, kříž r. 1907, kříž r. 1867 ul. Havlíčkova, kříž r. 1888 ul.
Novosady, socha sv. Judy Tadeáše, socha sv. Jana Nepomuckého, památník padlých, sousoší sv. Cyrila a
Metoděje, sousoší sv. Františka Xaverovského, socha Šikulka, apod.
Vyjmenované cizí
***)
*)
200 000 Kč
věci užívané
7.
Jedná se o jízdní kola určená pro krasojízdu. Pro tento předmět pojištění se sjednává se místo pojištění
Evropa.
Soubor cizích věcí
užívaných a
převzatých a
***)
*)
50 000 Kč
cizích věcí dle
8.
níže uvedené
specifikace
Soubor cizích věcí vnesených a odložených na místě k tomu určeném nebo na místě, kde se tyto obvykle
odkládají, věcí dětí, žáků, zaměstnanců, návštěv, apod.
Investice-soubor,
***)
*)
dle doložky
10 000 000 Kč
9.
DZ107
Jedná se o investice do nemovitého a movitého majetku.
Finanční
***)
*)
10.
prostředky –
50 000 Kč
soubor
Dokumentace –
***)
*)
11.
500 000 Kč
soubor
Poznámky:
**)
Pojištění v rozsahu požární nebezpečí, náraz nebo pád a kouř se sjednává se spoluúčastí 5 000 Kč, pojistné
nebezpečí povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy se
sjednává se spoluúčastí 10% min. 20 000 Kč, vodovodní nebezpečí se sjednává se spoluúčastí 5 000 Kč.
***)
Pojištění v rozsahu požární nebezpečí, náraz nebo pád a kouř se sjednává se spoluúčastí 1 000 Kč, pojistné
nebezpečí povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy se
sjednává se spoluúčastí 10% min. 20 000 Kč, vodovodní nebezpečí se sjednává se spoluúčastí 1 000 Kč.
Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní:
„Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako
nákladu.“
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách
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2.2. Pojištění pro případ odcizení
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:
2.2.1. Pojištění pro případ odcizení
Místo pojištění: T01, T02, A01 – A12, Evropa (jen pro poř. č. 3)
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin),
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB106, DOZ101, DOZ102,
DOZ105, DOZ108, DODC101
Pojištění se
Poř.
Předmět
Pojistná
MRLP3)
Spoluúčast5)
sjednává na
MRLP3)
10)
číslo
pojištění
částka
První riziko2)
*) 1)
cenu
Vlastní budovy a
stavby včetně
stavebních
*)
1.
1 000 Kč
100 000 Kč
součástí a
příslušenství –
soubor
Vlastní movité
zařízení a
*)
2.
1 000 Kč
1 000 000 Kč
vybavení –
soubor
Vyjmenované cizí
*)
200 000 Kč
1 000 Kč
věci užívané
3.
Jedná se o jízdní kola určená pro krasojízdu. Pro tento předmět pojištění se sjednává se místo pojištění
Evropa.
Dokumentace –
*)
4.
1 000 Kč
50 000 Kč
soubor
Soubor cizích věcí
užívaných a
převzatých a
*)
1 000 Kč
50 000 Kč
cizích věcí dle
5.
níže uvedené
specifikace
Soubor movitých věcí – cizích věcí vnesených a odložených na místě k tomu určeném nebo na místě, kde
se tyto obvykle odkládají, věcí dětí, žáků, zaměstnanců, návštěv, apod.
Finanční
*)
6.
1 000 Kč
50 000 Kč
prostředky
Vlastní movité
zařízení a
*)
1 000 Kč
50 000 Kč
vybavení –
7.
soubor
Jedná se o soubor protipožárních prostředků.
Vlastní věci
umělecké,
*)
historické nebo
1 000 Kč
100 000 Kč
sběratelské
hodnoty - soubor
8.
Jedná se o vlastní věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty včetně věcí umístěných na
volném prostranství - kříž r. 1745, kříž r. 1851, kříž r. 1907, kříž r. 1867 ul. Havlíčkova, kříž r. 1888 ul.
Novosady, socha sv. Judy Tadeáše, socha sv. Jana Nepomuckého, památník padlých, sousoší sv. Cyrila a
Metoděje, sousoší sv. Františka Xaverovského, socha Šikulka, apod.
Poznámky:
Bylo-li odcizeno mobilní elektronické zařízení z motorového vozidla, podílí se oprávněná osoba na pojistném
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plnění spoluúčastí ve výši 25 % z pojistného plnění, minimálně však spoluúčastí 1 000 Kč.
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.3. Pojištění pro případ vandalismu
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:
2.3.1. Pojištění pro případ vandalismu
Místo pojištění: T01, T02, A01 – A12, Evropa (jen pro poř. č. 3)
Rozsah pojištění: pojištění pro případ vandalismu
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB106, DODC102
Pojištění se
Poř.
Pojistná
MRLP3)
Předmět pojištění
Spoluúčast5)
sjednává na
MRLP3)
10)
číslo
částka
První riziko2)
*) 1)
cenu
Vlastní budovy a
stavby včetně
*)
1.
stavebních součástí a
1 000 Kč
100 000 Kč
příslušenství –
soubor
Vlastní movité
*)
2.
zařízení a vybavení –
1 000 Kč
100 000 Kč
soubor
Vyjmenované cizí
*)
1 000 Kč
20 000 Kč
věci užívané
3.
Jedná se o jízdní kola určená pro krasojízdu. Pro tento předmět pojištění se sjednává se místo pojištění
Evropa.
Dokumentace –
*)
4.
1 000 Kč
50 000 Kč
soubor
Soubor cizích věcí
užívaných a
*)
převzatých a cizích
1 000 Kč
50 000 Kč
věcí dle níže uvedené
5.
specifikace
Soubor movitých věcí – cizích věcí vnesených a odložených na místě k tomu určeném nebo na místě, kde
se tyto obvykle odkládají, věcí dětí, žáků, zaměstnanců, návštěv, apod.
Finanční prostředky
*)
6.
1 000 Kč
50 000 Kč
– soubor
Vlastní věci
umělecké, historické
*)
1 000 Kč
100 000 Kč
nebo sběratelské
hodnoty - soubor
7.
Jedná se o vlastní věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty včetně věcí umístěných na
volném prostranství - kříž r. 1745, kříž r. 1851, kříž r. 1907, kříž r. 1867 ul. Havlíčkova, kříž r. 1888 ul.
Novosady, socha sv. Judy Tadeáše, socha sv. Jana Nepomuckého, památník padlých, sousoší sv. Cyrila a
Metoděje, sousoší sv. Františka Xaverovského, socha Šikulka, apod.
Poznámky:
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.4. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:
2.4.1. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin
Místo pojištění: Česká republika
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin
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Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB106, DOZ104, DOZ105
Pojištění se
Poř.
Předmět
Pojistná
MRLP3)
5)
Spoluúčast
sjednává
na
MRLP3)
10)
číslo
pojištění
částka
První riziko2)
*) 1)
cenu
Přepravované
1.
peníze a
1 000 Kč
*)
100 000 Kč
ceniny
Poznámky:
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.5. Pojištění skla
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:
2.5.1. Pojištění skla
Místo pojištění: T01, T02, A01 – A12
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-250/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB106
Pojištění se
Poř.
Předmět
Pojistná
MRLP3)
Spoluúčast5)
sjednává na
MRLP3)
10)
číslo
pojištění
částka
První riziko2)
*) 1)
cenu
Skla - soubor
1 000 Kč
*)
200 000 Kč
1.
Jedná se o soubor pevně osazených skel, včetně vnějšího osvětlení a reklam, včetně skleněných vitrín a
skleněných stěn uvnitř budovy a bezpečnostních skel na zastávkách.
Poznámky:
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.6. Pojištění strojů
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:
2.6.1. Pojištění strojů
Místo pojištění: Česká republika
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-300/14 a doložkami DOB103, DOB106, DST109, DST111
Pojištění se
Poř.
Předmět
MRLP3)
Pojistná částka10)
Spoluúčast5)
sjednává na
číslo
pojištění
cenu*) 1)
Vlastní stroj
2 067 093 Kč
5 000 Kč
*)
1.
Multicar M27 Carrier včetně nástaveb, rok výroby: 2014
Vlastní stroj
1 699 731 Kč
5 000 Kč
*)
2.
Multicar FUMO Carrier včetně nástaveb, rok výroby: 2010
Vlastní stroj
443 320 Kč
5 000 Kč
*)
3.
Traktor sekací, rok výroby: 2017
Vlastní stroj
7 282 018 Kč
5 000 Kč
*)
4.
Technologie ČOV včetně elektronických součástí, rok výroby: 2012
Vlastní stroj
1 862 574 Kč
5 000 Kč
*)
5.
Pracovní stroj samojízdný - komunální nosič BELOS TRANS, VIN 04217, MOO 2892, rok výroby: 2006
Poznámky: Odchylně od ZPP P-300/14, článek 1. odstavec 5), písmeno a) se pojištění vztahuje i na motorová
vozidla s přidělenou registrační značkou.
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.7. Pojištění odpovědnosti za újmu
Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následujících tabulkách:
2.7.1. Pojištění odpovědnosti za újmu
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a DOB101, DOB106, DODP102, DODP103, DODP104, DODP105,
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DODP106, DODP109, DODP110, DODP111, DODP113, DODP115, DODO116, DODP117, DODP122, DODP124,
DODP126, DODP127, DODP130
Limit
Sublimit
Územní
Poř.
Rozsah pojištění
pojistného
pojistného
Spoluúčast5)
platnost
číslo
plnění
plnění
pojištění
Pojištění obecné
odpovědnosti za újmu a
pojištění odpovědnost za
1.
20 000 000 Kč
1 000 Kč
Česká republika
újmu způsobenou vadou
výrobku a vadou práce po
předání, DODP102
Cizí věci převzaté, dle
2.
200 000 Kč
1 000 Kč
Česká republika
doložky, DODP103
Cizí věci užívané, doložky
3.
200 000 Kč
1 000 Kč
Česká republika
DODP104
Náklady zdravotní pojišťovny
a regresy dávek
4.
20 000 000 Kč
1 000 Kč
Česká republika
nemocenského pojištění dle
doložky DODP105
Křížová odpovědnost dle
1 000 000 Kč
1 000 Kč
Česká republika
doložky DODP106
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

Pojištění křížové odpovědnosti dle doložky DODP106 se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit
následné finanční škody dle čl. 1 odst. 2) písm. c), odst. 3) písm. b) a odst. 4) písm. b) ZPP P-600/14 ani
čisté finanční škody dle doložky DODP111.
Provoz pracovních strojů dle
200 000 Kč
1 000 Kč
Česká republika
doložky DODP109
Čisté finanční škody - k
pojištění obecné
500 000 Kč
1 000 Kč
Česká republika
odpovědnosti za újmu,
DODP111
Znečištění životního
1 000 000 Kč
1 000 Kč
Česká republika
prostředí, DODP113
Výkon veřejné moci,
5 000 000 Kč
1 000 Kč
Česká republika
DODP115
Peněžitá náhrada
nemajetkové újmy - ochrana
1 000 000 Kč
1 000 Kč
Česká republika
osobnosti, DODP110
Obecní policie, DODP116
1 000 000 Kč
1 000 Kč
Česká republika
Připojištění odpovědnosti
členů orgánů za jinou než
300 000 Kč
10%
Česká republika
čistou finanční újmu,
DODP122
Výkon veřejné služby,
1 000 000 Kč
1 000 Kč
Česká republika
DODP117
Věci odložené a vnesené dle
doložky DODP127, Věci
500 000 Kč
1 000 Kč
Česká republika
zaměstnanců, dle doložky
DODP130
Umělecká, kulturní, sportovní
nebo reklamní činnost dítěte,
1 000 000 Kč
1 000 Kč
Česká republika
dle doložky DODP124

V případě újmy způsobené vadou výrobku se za příčinu vzniku újmy považuje to, že konkrétní výrobek, který
způsobil újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k
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němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo.
Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina
vzniku újmy; tím nejsou dotčena ujednání uvedená v čl. 5 ZPP P-600/14.
Odchylně od čl. 8 odst. 1) věty druhé ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných
událostí, jejichž příčiny vzniku újem nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu
maximálně do výše limitu pojistného plnění účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újem
všech těchto pojistných událostí.
Odchylně od čl. 8 odst. 2) věty třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných
událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění, jejichž příčiny vzniku újem nastaly během jednoho
pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše příslušného sublimitu účinného v tom pojistném
roce, kdy nastaly příčiny vzniku újem všech těchto pojistných událostí.
Odchylně od ZPP P-600/14 Článek 2 odstavec 1) písmeno s) se pojištění vtahuje i na újmu způsobenou
nakládáním se stlačenými plyny a nakládáním s nebezpečnými odpady mimo toxickými odpady. Toto pojištění se
sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč.
Odchylně od ZPP P-600/14 Článek 2 odstavec 1) písmeno e) se pojištění vtahuje i na újmu způsobenou
zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí. Toto pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve
výši 1 000 000 Kč.
Výluky z pojištění - pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání:
- vzniklou v souvislosti s výstavbou a údržbou přehrad,
- podzemní a podvodní doly a všechny podpovrchové činnosti a služby s nimi spojené
- ražba tunelů vč. s ní souvisejících výkopových prací (nevztahuje se na tunely/výkopy s průměrem/šířkou 3 metry
a méně)
- zabývající se výlučně bouráním a demolicemi
- v souvislosti s pracemi pod vodou
- jakékoli nakládání s toxickým odpadem (včetně skladování, přepravy a likvidace)
- silniční motorová doprava
Ujednává se, že spoluúčast uvedená u jednotlivých předmětů pojištění dle tabulky 2.7.1. se vztahuje
k pojistníkovi. Ostatní pojištění mimo osobu pojistníka mají ujednanou spoluúčast ve výši 0,-Kč.

2.7.2. Pojištění odpovědnosti za újmu
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-666/14
Poř.
číslo

Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti
zastupitelů za újmu
způsobenou obci
1.
(všichni členové
zastupitelstva a rady,
starosta a místostarosta)
Poznámky:
1)

2)
3)

Sublimit
pojistného
plnění7)

Limit pojistného
plnění6)

5 000 000 Kč

Spoluúčast5)

Územní platnost
pojištění

2 500 Kč

Česká republika

nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14
časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy
první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14
MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li pojištění
sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí
vzniklých za dobu trvání pojištění.
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4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

3.

zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14
spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4)
VPP P-100/14
odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během
jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění
odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během
jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění
dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14
integrální časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li
přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. Je-li však přerušení nebo omezení provozu
pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění.
agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě pojištění
výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot
MRLPPR je horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem
jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku. Je-li pojištění přerušení provozu sjednáno na dobu kratší než jeden
pojistný rok, je MRLPPR horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla
důvodem jejich vzniku, nastala během doby trvání pojištění. Není-li sjednán limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost,
považuje se sjednaný MRLPPR i za limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost.
MRLPPR v rámci pojistné částky stanovené ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. c) VPP P-100/14 a sjednané pro ušlý zisk a
stálé náklady pojištěného v příslušné tabulce pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu

Pojistné plnění

3.1. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události
způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na
dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem
pojistného plnění ve výši 35 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele
poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
3.2. Pro území České republiky s výjimkou míst pojištění specifikovaných v této pojistné smlouvě adresou, parcelním
číslem nebo obdobně konkretizujícím způsobem je pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou
smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho
pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění),
omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 500 000 Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání,
z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
V rámci maximálního ročního limitu pojistného plnění uvedeného výše v tomto bodě se však pro všechny
pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než
jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území
(stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb.,
o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území, ve znění pozdějších předpisů)
vymezeném záplavovou čárou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně,
který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění
ve výši 500 tis. Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné
plnění v nižší nebo stejné výši.
3.3. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události
způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na
dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem
pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele
poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
3.4. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události
způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou
sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než
jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši
20 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění
v nižší nebo stejné výši.
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3.5. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DOB104, a to bez ohledu na to, ke kolika druhům a předmětům
pojištění se pojištění dle této doložky vztahuje, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu
jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání
pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč. Od celkové výše
pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši 5 000 Kč pro
rozsah požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř a vodovodní nebezpečí a spoluúčast 10% min. 20 000 Kč pro
pojistné nebezpečí povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, tíha sněhu nebo námrazy.
3.6. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DODC101, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé
v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok,
v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši
100 000 Kč.
Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši
5 000 Kč.
3.7. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DODC102 a za škody působené úmyslným poškozením vnějšího
obvodového pláště pojištěné budovy malbami, nástřiky nebo polepením, v souhrnu za všechny pojistné události
nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok,
v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 200 000 Kč. Od
celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši 10%
min. 1 000 Kč.
3.8. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DZ113, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu
jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání
pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč. Od celkové výše
pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši 1 000 Kč.
3.9. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DZ114, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu
jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání
pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši
500 000 Kč. Od celkové výše
pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši 1 000 Kč.

Článek III.
Výše a způsob placení pojistného
1.

Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. Živelní pojištění
Pojistné ............................................................................................................................................ 220 088,- Kč
1.2. Pojištění pro případ odcizení
Pojistné ............................................................................................................................................... 14 600,- Kč
1.3. Pojištění pro případ vandalismu
Pojistné ................................................................................................................................................ 5 640,- Kč
1.4. Pojištění skla
Pojistné ................................................................................................................................................ 3 000,- Kč
1.5. Pojištění strojů
Pojistné ............................................................................................................................................... 47 673,- Kč
1.6. Pojištění odpovědnosti za újmu
Pojistné ............................................................................................................................................... 78 779,- Kč
Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí .................................................. 369 780,- Kč
Obchodní sleva činí 15%
Sleva za dobu trvání pojištění činí. 15%
Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí ................................... 258 846,- Kč
2.

Pojistné je sjednáno jako běžné.
Pojistné období je dvanáctiměsíční. Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto:
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datum:

částka:

06.03.

258 846,- Kč

Pro první splátku pojistného pojistitel akceptuje datum 15.03.2018.
3.

Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře č. ú. 374109633/0300,
variabilní symbol: 7721082452.

4.

Výše uvedené pojistné je stanoveno bez pojistné či jiné obdobné daně (dále jen „daň“) za rizika umístěná
v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Smluvní strany se dohodly,
že v případě zavedení daně z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, kterou bude po nabytí účinnosti
příslušných právních předpisů na území tohoto jiného členského státu pojistitel povinen odvést, se pojistník
zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této
povinnosti. Ustanovení tohoto bodu neplatí pro daně, které jsou případně v bodě 1. tohoto článku výslovně
uvedeny.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí
1.

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného
pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
e-mail: podatelna@koop.cz
www.koop.cz

2.

Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události
písemnou formou.

Článek V.
Zvláštní ujednání
Obecné
1. Automatické pojištění nového majetku
Veškerý nový majetek na místech pojištění patřící svým charakterem mezi pojištěné věci, který pojištěný
nabude v průběhu pojistného roku, je automaticky zahrnut do pojištění.
Zvýší-li se tím pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o méně než 15 %, nebude
odchylně od ustanovení čl. 15 odst. 2) písm. h) VPP P-100/14 pojistitelem požadován doplatek pojistného.
Dojde-li k navýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o více než 15 %, je pojistník
povinen tuto skutečnost písemně oznámit pojistiteli prostřednictvím pojišťovacího makléře.
Vyúčtování pojištění nově nabytého majetku bude prováděno za podmínek a sazeb dle této pojistné smlouvy.
2. Inflační doložka
Pojistitel neuplatní podpojištění, dojde-li v době trvání pojištění ke zvýšení pojistné hodnoty pojištěné věci
nebo souboru věcí v důsledku inflace o méně než 15 %.
3. Tolerance podpojištění
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Ujednává se, že odchylně od čl. 15 odst. 2) písm. h) VPP P-100/14, je pojistník a pojištěný povinen oznámit
pojistiteli změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, zvýšila-li se v době trvání pojištění
alespoň o 15 %, při nesplnění této povinnosti má pojistitel právo uplatnit podpojištění.
Zvýší-li se pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o méně než 15 %, nebude ve smyslu
ustanovení čl. 15 odst. 2) písm. h) VPP P-100/14 pojistitelem požadován doplatek pojistného.
Dojde-li k navýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o více než 15 %, je pojistník
povinen tuto skutečnost písemně oznámit pojistiteli prostřednictvím pojišťovacího makléře.
Vyúčtování pojištění nově nabytého majetku bude prováděno za podmínek a sazeb dle této pojistné smlouvy.
Dále se ujednává, že ustanovení čl. 22 odst. 2) VPP P-100/14 se ruší a nově zní:
„Ustanovení odst. 1) neplatí, odpovídala-li v době sjednání pojištění pojistná částka pojistné hodnotě věci a
pojistník neporušil povinnost oznámit pojistiteli zvýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí
alespoň o 15 % nebo jí odpovídající povinnost uloženou mu ve smlouvě.
4. Plnění v nových cenách
Pojištění všech předmětů pojištění se sjednává na novou cenu.
V případě cizích věcí převzatých a užívaných se ujednává, že v případě pojistné události pojistitel poskytne
plnění v nové ceně.
Pro předmět pojištění pod poř.č.5 tabulky 2.1.1. se ujednává:
a) V případě zničení stroje zaplatí pojistitel částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení
stejného nebo srovnatelného nového stroje sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného
znehodnocení stroje s přihlédnutím k případnému zhodnocení z doby bezprostředně před pojistnou událostí a
sníženou o cenu využitelných zbytků.
b) V případě poškození stroje částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozeného stroje
sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí.
Plnění pojistitele dle bodu b) však nepřevýší částku vypočtenou podle písmene a).
5. Spoluúčast – pojistná událost na více souborech
V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění
se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze
všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí.
To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné
věci postižené pojistnou událostí samostatně.
6. Bonifikace
Pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smyslu Doložky DOB106 - Bonifikace - Vymezení podmínek
(1401).
Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodného průběhu pojistné smlouvy za
hodnocené období, kterým je jeden pojistný rok. Bude-li skutečná hodnota škodného průběhu pojistné
smlouvy nižší než hodnota smluvně stanovená, přizná pojistitel bonifikaci následovně:
Škodný průběh
výše bonifikace
do 5 % ....................................................................................................... 15 %
do 10 % ...................................................................................................... 10 %
do 15 %..........................................................................................................5 %

Živelní pojištění – k čl. II., odst. 2., tab. 2.1.1. Živelní pojištění
1.

Lehké stavby, dřevostavby
Odchylně od doložky DZ101 se pojištění vztahuje i na budovy, stavby nebo mobilní buňky s dřevěnou nebo
ocelovou nosnou konstrukcí a s opláštěním z rostlého dřeva (např. prkna, fošny, kulatina, půlkulatina apod.)
anebo z desek na bázi dřeva a papíru (např. dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní

14

papírové hmoty apod.). anebo s lehkou kovovou konstrukcí s textilním opláštěním, anebo nafukovací haly.
Pojištění se sjednává s MRLP3) ve výši 2 000 000 Kč.
2.

Pojištění věcí na volném prostranství
Pojištění movitých věcí (vlastních i cizích věcí užívaných a převzatých) se vztahuje i movité věci umístěné na
volném neoploceném prostranství v rámci území města. Jedná se o předměty, které nelze pro jejich
rozměry, hmotnost nebo z provozních a funkčních důvodů umístit do uzamčených prostor. Pro tyto
předměty pojištění se sjednává roční limit pojistného plnění ve výši 500 000 Kč.

3.

Náraz dopravního prostředku, pád stromu
Ujednává se, že odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-150/14 se pojištění vztahuje i na poškození nebo
zničení pojištěné věci nárazem nebo pádem, tj. nárazem dopravního prostředku (vyjma letadel), jeho částí
nebo jeho nákladu do pojištěné věci, pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí, bez ohledu na to, zda jsou
nebo nejsou součástí poškozené věci nebo součástí téhož souboru jako poškozená věc.

4.

Tíha sněhu nebo námrazy
Z pojistného nebezpečí tíha sněhu nebo námrazy jsou pojištěním kryty rovněž škody na stavebních
součástech např. poškození žlabů, dešťových svodů vč. jejich upevňovacích konstrukcí nebo střešní krytiny
nebo dalších příslušenství budov (antény, reklamy apod.), i když současně ze stejné příčiny nedošlo k
poškození nosné konstrukce střech budov.

5.

Záplava, povodeň, vichřice a krupobití
Ujednává se, že se ruší ustanovení čl. 3 odst. 4) a 5) ZPP P-150/14.

6.

Vystoupení vody z odpadních potrubí a kanalizace
Ve smyslu Článku 10, odst. 35, ZPP P-150/14 se za záplavu rovněž považuje voda vystupující z odpadních
potrubí a kanalizace i z jiných důvodů, než z důvodu povodně nebo záplavy.

7.

Vodné, stočné
V případě vzniku pojistného události z příčiny pojistného nebezpečí vodovodní nebezpečí se ujednává, že
pojistitel poskytne plnění i za vícenáklady s pojistnou událostí spojené. Za tyto vícenáklady se považuje
vodné a stočné. Pojištěný je v takovém případě povinen prokázat způsobenou škodu potvrzením od
společnosti provozující potrubí vodovodních zařízení a dodávky vody. Pro tyto vícenáklady se sjednává horní
hranice pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých za dobu jednoho pojistného roku
ve výši 200 000 Kč a spoluúčast 1 000,- Kč.

8.

Vodovodní škody – sprinklery, klimatizace
Ve smyslu čl. 2 odst. 2) písm. f) ZPP P-150/14 se pojištění vodovodních škod vztahuje i na škody způsobené
vodou vytékající z klimatizačních zařízení, sprinklerových a samočinných hasicích zařízení v důsledku
poruchy tohoto zařízení.

9.

Náklady na opravu nebo znovupořízení uměleckého nebo umělecko-řemeslného díla
Ve smyslu Článku 8, odst. 4) ZPP P-150/14 se ujednává, že pojistitel uhradí náklady na opravu nebo
znovupořízení uměleckého nebo umělecko-řemeslného díla, které je stavební součástí pojištěné budovy
nebo ostatní stavby v souvislosti s pojistnou událostí.

10. Přetlak nebo zamrznutí kapaliny
Je-li proti pojistnému vodovodnímu nebezpečí pojištěna budova, pak ve smyslu ustanovení ZPP P-150/14, Čl.
II., bod (2), písm. f) vzniká právo na plnění také za poškození nebo zničení potrubí pro odvod vody, vnitřních a
vnějších dešťových svodů, došlo-li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v tomto potrubí.

15

16. Pojištění majetku pod úrovní okolního terénu
Pojištění se vztahuje i na pojištěný majetek umístěný v podlažích, jejichž podlaha leží pod úrovní okolního
terénu. Pro tyto předměty pojištění se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 2 000 000 Kč.
17. Náklady na náhradní ubytování členů domácnosti
Pojistitel poskytne plnění za účelně vynaložené náklady na náhradní ubytování členů domácností (nejdéle
však po dobu tří měsíců od data vzniku pojistné události), které se nacházejí v pojištěné nemovitosti, byla-li
tato postižena pojistnou událostí v důsledku působení některého z živelních pojistných nebezpečí, a které se
stanou následkem pojistné události neobyvatelnými.
Pro výše uvedené náklady se sjednává:
limit pojistného plnění 30 000 Kč pro každou takto postiženou domácnost, maximální limit pojistného plnění
100 000 Kč, tj. horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí
vzniklých během jednoho pojistného roku, za všechny domácnosti.
Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Pojištění pro případ odcizení – k čl. II., odst. 2., tab. 2.1.1. Pojištění pro případ odcizení
Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že:
1.

Smluvní ujednání o zabezpečení jízdních kol určených pro krasojízdu
Jízdní kola jsou odkládána a uschovávána na místě k tomu určeném, tj. v uzamčené místnosti v přízemí
sportovního objektu „Sokolovna“. Vstupní dveře místnosti jsou opatřeny zámkem FAB. Celý objekt vč.
místnosti pro úschovu kol je zabezpečen EZS (pohybová čidla) se svodem signálu na pult centralizované
ochrany – bezpečnostní služba.
V případě umístění kola na jiném místě, než výše uvedeném je místem pojištění místo určené nebo obvyklé
k odkládání pojištěné věci. Ujednává se, že budou-li pojištěné věci uloženy i mimo uzavřený prostor mimo
oplocené prostranství v době pojistné události, poskytne pojistitel plnění, budou-li kola prokazatelně
uzamčena lankovým nebo řetízkovým zámkem na zamykání jízdních kol k příslušenství budovy nebo ke
stavebním součástem budovy, ke stojanům, či jinak odolným konstrukcím takovým způsobem, aby ho
nebylo možné odcizit, aniž by pachatel překonal zámek nebo závažným způsobem rozrušil pevný
konstrukční díl samotného předmětu.

2.

Odchylné ujednání o zabezpečení pro budovu MÚ:
Budova MÚ je zabezpečena EZS – čidla reagující na pohyb jsou instalována nad dveřmi každé kanceláře. EZS
je napojena na pult centralizované ochrany. Dveře jsou plné a jsou opatřeny dozickým zámkem.

3.

Pojištění se vztahuje také na odcizení kamerových a elektronických zabezpečovacích systémů, které jsou
umisťovány uvnitř i vně objektů (vnější strana objektu, stožáry apod.) a zabezpečeny upevněním ke
stavebním součástem objektů, popř. stožárů ve výšce min. 2,5 m nad zemí. Jejich demontáž není možná bez
použití násilí nebo nástrojů a nářadí.

4.

Hadice a proudnice hydrantů protipožárních prostředků jsou uzavřeny ve skříňkách upevněných šrouby,
nastřelením nebo jinak pevně připojených k vnitřním stěnám objektů. Hasicí přístroje a hadice včetně
proudnic musí být uloženy a spravovány dle platných norem. Pojištěný je povinen případné poškození,
zničení nebo ztrátu hasicích přístrojů a hydrantových hadic včetně proudnic oznámit ihned po zjištění
příslušným policejním orgánům za účelem zahájení šetření.

5.

Pro movité předměty, které nelze pro jejich rozměry, hmotnost nebo z provozních a funkčních důvodů
umístit na oploceném prostranství nebo uvnitř budov se ujednává, že mohou být umístěny na volném a
neoploceném prostranství. Pojistník je povinen předměty pojištění zabezpečit proti jejich odcizení takovým
způsobem, aby pachatel musel překonat minimálně konstrukční upevnění, kterým jsou tyto věci připevněny
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buď k nemovité věci nebo k jiné movité věci. Konstrukčním upevněním se rozumí obtížně rozebíratelné nebo
nerozebíratelné pevné spojení. Za nerozebíratelné je požadováno takové spojení, kdy pojištěnou věc nelze
odcizit bez jeho destrukčního narušení. Za obtížně rozebíratelné je považováno pouze takové spojení,
k jehož rozebrání je nutno použít minimálně ručního nářadí. Pro kontejnery a nádoby na odpad se
zabezpečení nevyžaduje.
Pro věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty umístěné na místech pojištění A01 – A12
v pojištěných budovách – na chodbách, které jsou v pracovní době volně přístupné se odchylně od článku 2,
odstavec 1), písmeno a) ZPP P-200/14 ujednává „krádež bez překonání překážky“. Pro škody způsobené
„krádeží bez překonání překážky“ se sjednává MRLP3) ve výši 100 000 Kč a spoluúčast pro každou pojistnou
událost ve výši 1 000 Kč.
Ostatní ujednání o zabezpečení vyplývající z pojistných podmínek, doložek nebo ujednání této pojistné
smlouvy zůstávají v platnosti.
6.

Pojištění všech předmětů pojištění se sjednává na novou cenu. V případě poškození nebo zničení pojištěných věcí
vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci snížený o cenu případných zbytků takto:
Dále se ujednává, že v případě opotřebení nebo jiného znehodnocení pojištěných věcí movitých je vyšší než
80 % nové ceny, pojistitel poskytne pojistné plnění v časové ceně.

7.

Zpronevěra
Odchylně od ZPP P-200/14 čl. 3 bodu 1b) se ujednává, že pojistitel poskytne plnění i při poškození, zničení
nebo ztrátě pojištěné věci zpronevěrou, podvodem, zatajením věci a neoprávněným užíváním pojištěné věci
třetí osobou. Právo na plnění vzniká pouze tehdy, pokud byl pachatel zjištěn podle pravomocného
rozhodnutí, kterým bylo ukončeno trestní řízení, i když pachatel nebyl odsouzen pro trestný čin. Pro
pojištění dle tohoto bodu se sjednává horní hranice pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí
vzniklých za dobu jednoho pojistného roku ve výši 100 000 Kč, výše spoluúčasti činí 1 000 Kč.

8.

Pro místo A04 se pro hodnotu pojištěného majetku do 200 000 Kč odchylně od doložky DOZ101 ujednává toto
odchylné zabezpečení věcí proti jejich odcizení: pojištěné věci budou umístěny uvnitř zděné budovy, kdy
okna budou uzavřena a zabezpečena dřevěnými okenicemi, které jsou uzavíratelné pouze z vnitřní strany
budovy; hlavní dveře budou opatřeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou s přídavnou mříží, která
bude uzamčena 4 visacími zámky. Pro vyšší hodnoty pojištěného majetku, nebo pro případ, že pojištěné věci
nebudou zabezpečeny dle výše uvedeného odchylného zabezpečení se ujednává, že vše ostatní se řídí
doložkou DOZ101.

Pojištění pro případ vandalismu – k čl. II., odst. 2., tab. 2.3.1. Pojištění pro případ vandalismu
1.

Plnění v nových cenách
Pojištění všech předmětů pojištění se sjednává na novou cenu. V případě poškození nebo zničení pojištěných
věcí vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci snížený o cenu případných zbytků takto:
Dále se ujednává, že v případě opotřebení nebo jiného znehodnocení pojištěných věcí movitých vyšší než 80
% nové ceny, pojistitel poskytne pojistné plnění v časové ceně.

Pojištění odpovědnosti – k čl. II., odst. 2., tab. 2.7.1. Pojištění odpovědnosti za újmu
1. Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na újmu způsobenou činností hasičského sboru a dobrovolných hasičů.
Sublimit pojistného plnění se sjednává ve výši 20 000 000 Kč, spoluúčast se sjednává ve výši 1 000 Kč.
2. Odchylně od ZPP P-600/14 Článek 2 odstavec 1) písmeno s) se pojištění vztahuje i na újmu způsobenou
nakládáním se stlačenými plyny a nakládáním s nebezpečnými odpady mimo toxickými odpady. Toto
pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč.
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3.

Činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 jsou i činnosti nebo vztahy vyplývající z přeneseného
výkonu státní správy a/nebo výkonu samosprávy pojištěného, coby územně samosprávného celku, podle
příslušných právních předpisů.

4. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že se pojištění odpovědnosti za újmu vztahuje i na právním
předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou žákům/studentům škol nebo
školských zařízení (vč. mateřských škol a Orion - SVČ) provozovaných pojištěným při vyučování nebo při
výchově mimo vyučování nebo v přímé souvislosti s nimi.
5.

Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje i odpovědnost žáka, učně, studenta za újmu/škodu vůči třetím
osobám, včetně školského zařízení, kterou způsobí v době školního, teoretického a praktického vyučování v
budově či prostorách sloužících k vyučování, a dále mimo budovy a prostory při akcích pořádaných školským
zařízením. Tímto není dotčeno ustanovení § 2820 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6. Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje i na újmu způsobenou v souvislosti s provozováním sportovních,
kulturních, sociálních a rekreačních zařízení, pořádání akcí.

Článek VI.
Prohlášení pojistníka
1.

Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové
podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je
vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění,
obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

2.

Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením
§ 2760 občanského zákoníku.

3.

Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim
v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že každého pojištěného informoval o rozsahu a
účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim podle výše uvedených ustanovení zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

4.

Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na
trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je
vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení
(včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a
pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

5.

Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v
této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji
uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro
účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu
jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

6.

Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group
a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen „spřízněné osoby“). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i
spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání
svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

7.

Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění.
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8.

Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k
datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této
pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

9.

Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá
povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník
k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele
práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného,
pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.
Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako
smluvní straně), do pole „Datová schránka“ uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy“ uvést číslo této pojistné
smlouvy.
Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných
informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).
Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se
účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako
počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku)
do budoucna.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1.

Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 06.03.2018 (počátek pojištění) do 05.03.2021 (konec
pojištění).

2.

Pojistník je povinen vrátit pojistiteli veškeré slevy poskytnuté za dobu trvání pojištění (sleva za dlouhodobost),
jestliže pojistník pojištění vypoví před uplynutím pojistné doby.

3.

Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo
odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění
podmínky nabídky.

4.

Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění
touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být
měněna pouze písemnou formou.

5.

Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

6.

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř
vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou
(s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou,
které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo
pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři.
Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní
strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou
doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli
od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.

7.

Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2
stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.

8.

Tato pojistná smlouva obsahuje 20 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl.
I. této pojistné smlouvy a dokument Informace pro zájemce o pojištění. V případě, že je jakékoli ustanovení
uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné
ustanovení pojistné smlouvy.
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Výčet příloh:
příloha č. 1 – plná moc

V Olomouci, dne 27.02.2018

……………….……………………
Václav Ulman
Oddělení externího obchodu

.………………………………
Jiří Teichman
Oddělení externího obchodu

V Němčicích nad Hanou, dne 27.02.2018

…………………………………….
Ivana Dvořáková
Starostka
Pojistnou smlouvu vypracovala: Ing. Martina Jurásková, tel. 585 538 402
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