Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČO 45272956,
DIČO CZ699001273,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,
kterou zastupuje
Ing. Josef Sluka, Manažer, Korporátní obchod Morava
a Zlatomila Černá, Specialista korporátního obchodu, Korporátní obchod Morava
(dále jen „pojišťovna“)

a

Statutární město Ostrava – městský obvod Martinov
Martinovská 3154, Ostrava – Martinov, 723 00, Česká republika,
IČO 00845451
DIČO CZ00845451,
Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka
které zastupuje
Jolana Kavalková, starostka
(dále jen „pojistník“)

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 706-59324-15

o škodovém pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů
(pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění skel, pojištění
elektronických zařízení, pojištění strojů, pojištění věcí během silniční
dopravy, pojištění odpovědnosti)
Tato pojistná smlouva je ve správě útvaru Korporátní obchod Morava, se sídlem 28. října 32, 702 86 Ostrava,
Česká republika.
Pojistník (pojištěný) pověřuje pojišťovací makléřskou společnost SATUM CZECH s.r.o., IČO 25373951,
vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné
smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, společností SATUM CZECH
s.r.o. Pouze SATUM CZECH s.r.o. je oprávněna přijímat rozhodnutí smluvních partnerů.
Smluvní strany se dohodly, že události, se kterými je spojen požadavek na plnění z pojištění sjednaného touto
pojistnou smlouvou, budou oznamovány prostřednictvím této společnosti.
V případě změny osoby pojišťovacího makléře pojistníka oznámí pojistník pojišťovně číslo účtu nového
pojišťovacího makléře pojistníka, přes které bude platba pojistného dle této smlouvy pojistníkem probíhat,
nedohodne-li se s pojišťovnou jinak.

Číslo pojistné smlouvy: 706-59324-15
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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.
Ujednání v pojistné smlouvě odchylující se od zákoníku, těchto VPPMO-P nebo DPP mají přednost.
Ustanovení DPP mají přednost před ustanoveními VPPMO-P.

1.2.

Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy:
Pojistné podmínky a doložky – plný název

1.3.

Pojistné
podmínky –
zkrácený název

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMOP-01/2018.

VPPMO-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění staveb DPPSP-P-01/2018.

DPPSP-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-01/2018.

DPPMP-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění strojů DPPST-P-01/2018.

DPPST-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení DPPEZ-P01/2018.

DPPEZ-P

Pojištěnými osobami z této pojistné smlouvy jsou:
(1)
Statutární město Ostrava – městský obvod Martinov
Martinovská 3154, Ostrava – Martinov, 723 00, Česká republika
IČO: 00845451
DIČO: CZ00845451
(2)

příspěvkové organizace, které byly zřízené pojistníkem nebo, které byly na pojistníka
převedeny zvláštním zákonem, a to v plném rozsahu této pojistné smlouvy (seznam
předmětných organizací dle přílohy č. 1 k této pojistné smlouvě).
Ujednává se, že pokud vznikne nová příspěvková organizace města (městského obvodu), je tato
automaticky pojištěna dle této pojistné smlouvy.

1.4.

Oprávněné osoby z této pojistné smlouvy jsou osoby definované bodem 1.3. této pojistné smlouvy
(kromě pojištění odpovědnosti).

1.5.

Místo pojištění (územní platnost) - katastrální území Statutárního města Ostravy včetně všech jeho
městských obvodů, Mošnova a Ludgeřovic a dále místa na území ČR, která pojištěný prokazatelně
vlastní nebo je po právu užívá nebo na nich provádí svou nebo objednanou činnost, není-li dále
ujednáno jinak.

2.

ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ

2.1.

Pojištění živelní se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P, DPPSP-P, DPPMP-P a dalšími ujednáními
uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě.
Předmět pojištění, pojistné částky (pojistné hodnoty)
Pojištění se sjednává na novou hodnotu (cenu), pokud není u příslušné pojištěné věci uvedeno jinak.
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 1.R“) a
částka uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 21 bodu 12 VPPMO-P limitem plnění prvního rizika.

Pojistná smlouva je ve správě: Zlatomily Černé, Specialisty korporátního obchodu, útvaru Korporátní obchod Morava
tel.: +420 596 271 266

Číslo pojistné smlouvy: 706-59324-15

pol. č.
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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ

pojistná částka/
limit plnění
1. rizika (Kč)

1. Stavby
Ujednává se, že pojištění všech pojištěných položek se vztahuje jak na věci ve vlastnictví pojištěného
tak i na cizí věci, které pojištěný užívá na základě písemné smlouvy, nebo je převzal na základě
písemné smlouvy.

2.1.1.

2.1.2.

Soubor budov, hal a staveb včetně příslušenství a vybavení. Předmětný
soubor je pojištěn včetně: stavebních součástí, PZTS (poplachové
zabezpečovací a tísňové systémy), kamerových systémů, informačních
tabulí, anténních systémů, garáží, čekáren, kuchyňských linek,
slunečních kolektorů (tj. panelů umístěných na střechách touto pojistnou
smlouvou pojištěných nemovitostí), zábranných prostředků, umělecko–
řemeslných nebo historických děl, které jsou součástí či příslušenstvím
pojištěných staveb.
Pojištění se sjednává na novou hodnotu.

104.000.000,-

Soubor ostatních staveb. Pojištění se vztahuje také na: podzemní stavby,
inženýrské sítě, kanalizace včetně septiků, jímky, studny, oplocení,
hřiště, lávky, kašny, koše, komíny, opěrné zdi, veřejné osvětlení,
signalizační zařízení, mobiliář, radarové měniče, dopravní objekty (např.
dopravní značení, semafory), stožáry, pozemní komunikace, silnice,
chodníky, zpevněné plochy, parkoviště, parkové a sadové úpravy (dále
viz bod 2.5.31. této pojistné smlouvy), venkovní úpravy, fóliovníky,
skleníky, sluneční a solární kolektory, mosty, stavby na vodních tocích
(mosty, propustky, lávky, hráze, nádrže apod.) včetně všech
rozestavěných nemovitostí.
Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R.
K této položce se vztahuje ujednání dle bodu 2.1.1.1. této pojistné
smlouvy.

Tato položka je
pojištěna pouze
pod záštitou
Statutární město
Ostrava č. PS
706-59322-12
(dále viz ujednání
bodu 2.1.1.1 této
pojistné smlouvy)

2. Věci movité
Ujednává se, že pojištění všech pojištěných položek se vztahuje jak na věci ve vlastnictví pojištěného
tak i na cizí věci, které pojištěný užívá na základě písemné smlouvy, nebo je převzal na základě
písemné smlouvy.

2.1.3.

Soubor movitých věcí (včetně DHM, DIM, operativní evidence, účtu
spotřeby, cizích vozidel s přidělenou RZ - vozidla na odtahovém
parkovišti MP, pracovních strojů samojízdných a pracovních strojů
přípojných a kolejových vozidel (pokud se tyto v době pojistné události
nacházejí na místě pojištění), biblioboxů, informačních tabulí, automatů
pro příjem nebo výdej peněz a cenin včetně jejich obsahu.

2.000.000,-

Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R.
2.1.4.

2.1.5.

Soubor zásob (zásobami se rozumí materiál, zboží, nedokončená výroba
včetně nedokončené stavební výroby, polotovary, dokončené výrobky
apod.).
Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R.
Soubor uměleckých děl, starožitností, sbírek, věcí zvláštní kulturní a
historické hodnoty včetně exponátů na výstavách a zapůjčených
exponátů; včetně historických vozidel.
Pojištění se sjednává na jinou hodnotu. Pojištění 1. R.

Pojistná smlouva je ve správě: Zlatomily Černé, Specialisty korporátního obchodu, útvaru Korporátní obchod Morava
tel.: +420 596 271 266

10.000.000,-

10.000.000,-

Číslo pojistné smlouvy: 706-59324-15
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2.1.6.

Soubor nedokončeného dlouhodobého majetku před jeho uvedením do Tato položka je
pojištěna pouze
užívání (tj. investice, atd.).
pod záštitou
Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R.
Statutární město
K této položce se vztahuje ujednání dle bodu 2.1.1.1. této pojistné
Ostrava č. PS
smlouvy.
706-59322-12
(dále viz ujednání
bodu 2.1.1.1. této
pojistné smlouvy)

2.1.7.

Soubor peněžní hotovosti a jiných cenností včetně vnesených cenných
věcí dětí, žáků, studentů, zaměstnanců, návštěv, klientů, pacientů apod.
(peníze - platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince, peníze a
ceniny v automatech na příjem a výdej peněz a cenin, cenné papíry,
klenoty, výrobky z drahých kovů, drahých kamenů a perel, drahé
kameny, perly, šeky, depozitní certifikáty, cenné známky, poštovní
známky, kolky, poukázky, losy, karty na naftu a benzín, telefonní karty,
stravenky, dálniční známky, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupóny
do mobilních telefonů, vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné
obdobné dokumenty apod.).
Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R.
Soubor movitých věcí – věcí vnesených a odložených na místě k tomu
určeném nebo na místě, kde se tyto obvykle odkládají, věcí dětí, žáků,
studentů, návštěv, klientů, pacientů, věci zaměstnanců včetně věcí, které
se obvykle i neobvykle nosí do zaměstnání nebo které se nacházejí
v místě pojištění v souvislosti s výkonem povolání v zájmu
zaměstnavatele.
Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R.

5.000.000,-

Soubor písemností, plánů, projektů, obchodních knih, kartoték, výkresů,
magnetických pásků a disků, ostatních nosičů dat a záznamů na nich,
softwaru apod.
Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R.

10.000.000,-

2.1.8.

2.1.9.

3.000.000,-

2.1.1.1. Ujednává se, že v rámci pojistné smlouvy klienta Statutární město Ostrava (č. PS 706-59322-12,
sjednaná s účinností od 1.1.2019 do 31.12.2023) je sjednáno pojištění následujících položek:
a) Soubor ostatních staveb. Pojištění se vztahuje také na: podzemní stavby, inženýrské sítě, kanalizace
včetně septiků, jímky, studny, oplocení, hřiště, lávky, kašny, koše, komíny, opěrné zdi, veřejné
osvětlení, signalizační zařízení, mobiliář, radarové měniče, dopravní objekty (např. dopravní značení,
semafory), stožáry, pozemní komunikace, silnice, chodníky, zpevněné plochy, parkoviště, parkové a
sadové úpravy (dále viz bod 2.5.31. této pojistné smlouvy), venkovní úpravy, fóliovníky, skleníky,
sluneční a solární kolektory, mosty, stavby na vodních tocích (mosty, propustky, lávky, hráze, nádrže
apod.) včetně všech rozestavěných nemovitostí. Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R.
Maximální roční limit plnění činí 200.000.000,- Kč
b) Soubor nedokončeného dlouhodobého majetku před jeho uvedením do užívání (tj. investice, atd.).
Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R.
Maximální roční limit plnění činí 100.000.000,- Kč
Ujednává se, že pojištění v rozsahu těchto položek, se vztahuje na Statutární město Ostrava (včetně
všech jeho příspěvkových organizací) a dále i na všechny městské obvody (včetně všech jejich
příspěvkových organizací) spadající pod Statutární město Ostrava. Ujednává se, že v případě vzniku
pojistné události na těchto pojištěných položkách, bude pojistné plnění poskytnuto Statutárnímu městu
Ostrava a toto jej (= předmětné pojistné plnění) dále zašle příslušnému městskému obvodu (popř.
rozdělí mezi jednotlivé městské obvody) na jehož majetku k pojistné události došlo.
Pojistná smlouva je ve správě: Zlatomily Černé, Specialisty korporátního obchodu, útvaru Korporátní obchod Morava
tel.: +420 596 271 266

Číslo pojistné smlouvy: 706-59324-15

2.2.
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Pojistná nebezpečí a spoluúčasti
Pro pojištěné věci specifikované v ustanovení bodu 2.1 této pojistné smlouvy se sjednává pojištění pro
případ poškození, zničení nebo ztráty (v přímé souvislosti s událostmi uvedenými v odstavcích tohoto
bodu) níže uvedenými pojistnými nebezpečími (popř. vznik pojištěných nákladů v důsledku pojištěných
pojistných nebezpečí). Zároveň jsou pro jednotlivé položky a pojistná nebezpečí sjednány níže uvedené
spoluúčasti.

pro pol. č.
2.1.1. –
2.1.3.

2.1.4. –
2.1.9.
2.1.1. –
2.1.7.
2.1.8. –
2.1.9.

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ

a) požár
b) výbuch
10.000,- pro
městský obvod a
c) přímý úder blesku
5.000,- pro
d) pád letadla, jeho části nebo jeho nákladu
příspěvkové
(čl. 2 bod 1 písm. a DPPSP-P resp. DPPMP-P) vč. škod
organizace
způsobených hašením, stržením nebo vyklízením v důsledku
některé z výše uvedených událostí
Voda (kapalina) vytékající z vodovodních zařízení (čl. 2 bod 1 písm. h
DPPSP-P, resp. DPPMP-P). Přetlak nebo zamrzání vody, je-li
předmětem pojištění budova (čl. 2 bod 1 písm. i DPPSP-P).

2.1.1. –
2.1.7.

5.000,1.000,10% z pojistného
plnění, nejméně
však 10.000,-

2.1.1. –
2.1.7.
2.1.8. –
2.1.9.

spoluúčast v Kč
*)

Povodeň nebo záplava (čl. 2 bod 1 písm. b DPPSP-P, resp. DPPMP10% z pojistného
P).
plnění, nejméně
však 1.000,5.000,-

2.1.8. –
2.1.9.

Vichřice nebo krupobití (čl. 2 bod 1 písm. c DPPSP-P, resp. DPPMPP), včetně věcí nacházejících se na volném prostranství (dále viz bod
2.5.22. této pojistné smlouvy).

2.1.1. –
2.1.9.

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

1.000,-

2.1.1. –
2.1.9.

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

1.000,-

2.1.1. –
2.1.9.

Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů (čl. 2
DPPSP-P resp. DPPMP-P).

1.000,-

2.1.1. –
2.1.9.

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

bod 1 písm. e

2.1.1. –
2.1.7.
Zemětřesení (čl. 2 bod 1 písm. g DPPSP-P, resp. DPPMP-P).
2.1.8. –
2.1.9.

1.000,-

1.000,10% z pojistného
plnění, nejméně
však 10.000,10% z pojistného
plnění, nejméně
však 1.000,-

Pojistná smlouva je ve správě: Zlatomily Černé, Specialisty korporátního obchodu, útvaru Korporátní obchod Morava
tel.: +420 596 271 266

Číslo pojistné smlouvy: 706-59324-15

strana 6 z 36

2.1.1. –
2.1.9.

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

1.000,-

2.1.1. –
2.1.9.

Náraz dopravního prostředku.

1.000,-

2.1.1. –
2.1.9.

Působení kouře, který unikl náhle a neočekávaně ze spalovacího,
topného, varného nebo sušicího zařízení nacházejícího se na místě
pojištění, pokud kouř unikl mimo určené otvory.

1.000,-

*) u položek 2.1.2 a 2.1.6. se rozsah pojištění a spoluúčasti (atd.) řídí příslušnými ujednáními uvedenými
v pojistné smlouvě č. 706-59322-12 Statutárního města Ostrava sjednané od 1.1.2019 do 31.12.2023.
2.3.

Ujednání o limitech plnění
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 12 VPPMO-P:
Pojistné nebezpečí/pojištění

limit MRP/1. riz. v Kč

Bez limitu – tedy do
výše sjednaných
Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části nebo jeho
pojistných
částek (limitů
nákladu.
MRP / 1. riz.)
Povodeň nebo záplava (dále viz ujednání bodu 2.3.1 a 2.3.2.).

10.000.000,-

Vichřice nebo krupobití (včetně věcí nacházejících se na volném
prostranství - dále viz bod 2.5.22. této pojistné smlouvy), sesuv půdy,
zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, pád stromů, stožárů a
jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy.

10.000.000,-

Zemětřesení.

10.000.000,-

Vodovodní škody, přetlak nebo zamrzání vody.

10.000.000,-

Náraz dopravního prostředku, působení kouře, aerodynamický třesk.

10.000.000,-

Další – ostatní pojištěná pojistná nebezpečí.

dle individuálních
smluvních ujednání

Pro pojistné nebezpečí povodeň a záplava se ujednává:
2.3.1. Maximální částka vyplacených pojistných plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé
v průběhu jednoho pojistného roku za Statutární město Ostrava (včetně všech jeho příspěvkových
organizací), za všechny městské obvody spadající pod Statutární město Ostrava (včetně všech jejich
příspěvkových organizací) a všechny samostatně pojištěné obchodní společnosti, vzniklé na souboru
ostatních staveb (charakteru zpevněných ploch, pozemních komunikací, lávek, mostů, dopravních
objektů, chodníků) nepřesáhne v úhrnu částku 20.000.000,- Kč (= sublimit plnění v rámci sjednaného
MRP pro pojištění záplavy a povodně).
Dále se ujednává, že jakékoliv pojistné plnění v této souvislosti bude poskytnuto (vyplaceno)
Statutárnímu městu Ostrava a toto jej (= předmětné pojistné plnění) dále zašle příslušnému městskému
obvodu nebo samostatně pojištěné obchodní společnosti (popř. rozdělí mezi jednotlivé městské obvody
a samostatně pojištěné obchodní společnosti) na jehož (jejichž) majetku k pojistné události došlo.
2.3.2. Maximální částka vyplacených pojistných plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé
v průběhu jednoho pojistného roku za Statutární město Ostrava (včetně všech jeho příspěvkových
organizací) a za všechny městské obvody spadající pod Statutární město Ostrava (včetně všech jejich
příspěvkových organizací) nepřesáhne v úhrnu částku 250.000.000,- Kč.
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Místo pojištění
Jako místo pojištění se sjednávají místa pojištění uvedená v bodu 1.5. této pojistné smlouvy.

2.5. Zvláštní ujednání
2.5.1. Pro účely této pojistné smlouvy se má za to, že pojištění se sjednává na novou cenu, pokud není jinde
nebo dále uvedeno jinak nebo pokud při vzniku pojistné události nebylo zjištěno nebo či prokázáno
jinak. Pojistné plnění pak bude poskytnuto v souladu s příslušnými ujednáními příslušných pojistných
podmínek.
2.5.2. Automatické pojištění nově nabytého majetku
Ujednává se, že nově pořízený majetek patřící svým charakterem do majetku již pojištěného, který
pojištěný nabude v průběhu pojistného roku, je zahrnut do pojištění okamžikem, kdy přejde do
vlastnictví pojištěného. Zvýší-li se tím pojistná částka o méně než 15%, nebude pojišťovna požadovat
doplatek pojistného. Nad tuto hranici pojištěný nahlásí pojišťovně prostřednictvím makléře navýšení
pojistné částky o nově pořízený majetek.
2.5.3. Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či
jiných smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu
sjednané pojistné smlouvy. Obdobně se ujednává, že pojištěný nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek (investice) včetně dodávek (které se již nacházejí v místě pojištění a byly převzaty na základě
předávacího protokolu, přestože nebyly dosud dodavatelem fakturovány), který v průběhu pojistného
období přejdou do majetku pojištěného, jsou automaticky pojištěny.
2.5.4. Pojištění staveb, které ještě nebyly kolaudovány nebo na kterých jsou prováděny stavební úpravy
Pojištění se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku pojištěných pojistných nebezpečí na stavbách,
které ještě nebyly kolaudovány nebo na kterých jsou prováděny stavební úpravy, včetně těch, k nimž je
třeba stavební povolení. Pojištění se vztahuje také na stavby v rekonstrukci nebo ve výstavbě, jakož i na
věci v takové stavbě umístěné (pokud jsou v této smlouvě pojištěny), a to vše za předpokladu, že ke
škodě nedošlo v příčinné souvislosti se stavebně montážní činností.
2.5.5. Pojištění se vztahuje i na dočasné stavby, dřevostavby, movité stavby (stavby, které nejsou spojeny se
zemí pevným základem), podzemní a opuštěné stavby.
2.5.6. V případě škody na uměleckých, uměleckořemeslných nebo historických dílech, která jsou součástí či
příslušenstvím pojištěné stavby, poskytne pojišťovna plnění až do výše odpovídající nákladům na
uvedení těchto předmětů pojištění do stavu bezprostředně před pojistnou událostí nebo přiměřené
náklady na zhotovení jeho umělecké nebo umělecko-řemeslné kopie; nikoli tedy pouze náklady na
pořízení běžného stavebně funkčního prvku.
2.5.7. Ujednává se, že pojistná nebezpečí dle bodu 2.2. této pojistné smlouvy se vztahují i na vlastní a cizí:
• věci zvláštního druhu movitého majetku (jako např. knižní fond včetně map, hudebnin a CD,
konzervační knihovní fond, historický knihovní fond apod.);
• lékařské věci (např. přístroje, nástroje) včetně zásob používaných ve vozech a GPS navigace;
• budovy, stavby nebo mobilní buňky s dřevěnou nebo ocelovou nosnou konstrukcí a s opláštěním
z rostlého dřeva (např. prkna, fošny, kulatina, půlkulatina apod.) a/nebo z desek na bázi dřeva a papíru
(jako např. dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní papírové hmoty apod.) a/nebo
s lehkou kovovou konstrukcí textilním opláštěním a/nebo nafukovací haly a/nebo movité stavby.
2.5.8. Pokud není u konkrétní položky v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, sjednává se pojištění
všech předmětů pojištění (vč. např. drobného investičního majetku, cizích věcí a věcí zaměstnanců) na
novou hodnotu.
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2.5.9. Pokud bylo pojištění sjednáno na novou hodnotu (cenu), bude pojistné plnění poskytnuto v souladu
s příslušnými pojistnými podmínkami (viz článek 17 VPPMO-P-01/2018, bod 3 písm. a bod 4 písm. a),
bez odpočtu případného opotřebení).
2.5.10. Ujednává se, že pokud pojistná částka předmětu pojištění v době pojistné události není nižší o více než
30% než jeho pojistná hodnota, pojišťovna pro toto pojištění neuplatní podpojištění.
2.5.11. Ujednání o odečítání spoluúčasti na více pojištěných předmětech
V případě pojistné události na více pojištěných předmětech nastalé z téže příčiny odečte pojišťovna
pouze jednu spoluúčast, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro pojištěného výhodnější odečtení
spoluúčastí z jednotlivých předmětů pojištění, jichž se pojistná událost týká. Toto se vztahuje také na
případy, kdy pojistná událost nastala z téže příčiny na více místech pojištění.
2.5.12. V případě jiné než roční splatnosti není a nebude účtována žádná přirážka na pojistném.
2.5.13. Náklady na hašení, odstranění věci, vyklízení a odvoz suti
Ujednává se, že pojišťovna mimo rámec horní hranice pojistného plnění sjednané pro předmět pojištění,
kterého se pojištění nákladů týká, nahradí po pojistné události okolnostem přiměřené a účelně
vynaložené náklady pojištěného na:
a) odstranění a likvidaci poškozeného nebo zničeného předmětu pojištění, úklid místa pojištění, přesun
na skládku,
b) obnovu náplní hasicích přístrojů aj. hasicích a podobných zařízení (např. sprinklerových, na potlačení
výbuchu), použitých při zdolávání požáru předmětu pojištění.
Pojištění se sjednává se sublimitem maximálního ročního plnění ve výši 10.000.000,- Kč.
2.5.14. Pro pojištění zásob se ujednává, že pojištění se vztahuje i na škody vzniklé poškozením,
znehodnocením nebo zničením zásob zdravotnických zařízení (např. zásob krve, krevní plazmy,
krevních derivátů, apod.) v mrazicím nebo chladicím zařízení, ke kterým došlo přerušením dodávky
elektrické energie nebo funkční poruchou chladicího či mrazicího zařízení. Pojištění v rozsahu tohoto
ujednání se však nevztahuje na škody vzniklé:
a) v důsledku vad, nákaz, jakož i přirozeného znehodnocení a přirozené hniloby pojištěných zásob, k
nimž došlo jinak než z důvodů výše uvedených;
b) v důsledku vadného balení a uskladnění pojištěných zásob;
c) na zboží, u něhož v době vzniku pojistné události uplynula záruční doba spotřeby;
d) na věci, která svým charakterem nevyžaduje uložení v chladicích nebo v mrazicích zařízeních;
e) ztrátou hmotnosti zboží vymrazováním;
f) nedodržením návodu k obsluze a údržbě mrazicího nebo chladicího zařízení;
g) při provádění opravy, údržby nebo servisu na mrazicím nebo chladicím zařízení;
h) přerušením dodávky elektrického proudu zaviněným pojištěným nebo jeho zaměstnanci;
Pojištění se dále nevztahuje na jakékoliv škody z důvodu ušlého zisku, smluvních a jiných pokut či
postihů, manka apod.
Povinnosti pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby
Kromě stanovených povinností je pojištěný, pojistník nebo oprávněná osoba dále povinna:
a) vykonat všechna dostupná opatření zabraňující zkáze pojištěných zásob;
b) zajistit, aby mrazicí nebo chladicí zařízení, včetně el. instalace, byly instalovány oprávněnou osobou
mající k této činnosti povolení a zajistit, aby oprávněnou osobou byly prováděny prohlídky, revize a
povinná údržba, které stanoví výrobce a příslušné technické normy;
c) prokázat výši vzniklé škody, vést záznamy o množství uskladněných zásob uložených v mrazicích
nebo chladicích zařízeních;
d) ukládat do mrazicích nebo chladicích zařízení jen takové množství zásob, které odpovídá příslušným
technickým normám nebo návodu výrobce, dodržovat důsledně hygienické a veterinární předpisy;
e) pokud byla z důvodu pojistné události nutná likvidace zničených zásob, předložit pojišťovně
potvrzení (od firmy provádějící jejich likvidaci) s údaji o množství a druhu likvidovaných zásob,
nebylo-li při prohlídce pojišťovnou stanoveno jinak;
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f) předložit pojišťovně protokol o vzniku, příčině a rozsahu škody potvrzený příslušným úřadem,
pokud z hygienických důvodů byla nutná okamžitá likvidace poškozených nebo zničených zásob;
Poruší-li pojištěný, pojistník nebo oprávněná osoba výše uvedené povinnosti, je pojišťovna oprávněna
snížit pojistné plnění.
Pojištění se sjednává s limitem plnění 200.000,- Kč a spoluúčastí 10.000,- Kč.
2.5.15. Za vodovodní zařízení se považuje:
- Potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně připojených
- Automatické pračky, myčky nádobí a sušičky prádla
- Rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených
- Střešní žlaby a vnější i vnitřní svody dešťové vody
2.5.16. Únik hasicího média ze samočinných hasicích zařízení
1. Pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci, vzniklého v důsledku
nežádoucího úniku vody nebo jiného hasicího media ze samočinných hasicích zařízení instalovaných
v místě pojištění. K samočinným hasicím zařízením patří trysky, potrubní vedení vody nebo hasicího
media, zásobníky vody nebo hasicího media, ventily, čerpadla, jakož i jiná zařízení, to vše za podmínky,
že slouží výhradně k provozu těchto samočinných hasicích zařízení.
2. Pojištění se vztahuje i na škody na samočinných hasicích zařízeních a na škody způsobené
v souvislosti s jejich tlakovými zkouškami, nebo s opravami a úpravami staveb nebo samočinných
hasicích zařízení.
2.5.17. Dešťové vody (srážková voda) – odchylně od příslušných pojistných podmínek se za vodu vytékající
z vodovodních zařízení považuje i srážková voda unikající z řádně instalovaných a udržovaných
střešních žlabů a dešťových svodů jakéhokoliv druhu. Pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení
těchto řádně instalovaných a udržovaných dešťových svodů vlivem tlaku kapaliny nebo zamrznutí vody
v nich. Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává v rámci maximálního ročního plnění sjednaného pro
vodu vytékající z vodovodního zařízení, spoluúčast stejná jako pro pojištění vodovodních škod.
2.5.18. Za vodu vytékající z vodovodních zařízení se považuje i voda unikající z vodovodních zařízení
v důsledku jejich tlakových zkoušek, oprav nebo úprav těchto zařízení nebo staveb.
2.5.19. Z vodovodních škod vzniká právo na pojistné plnění také tehdy, dojde-li k poškození nebo zničení:
- potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo
zamrznutím kapaliny v nich,
- kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů, klimatizačních systémů nebo jiných zařízení,
došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich.
2.5.20. Atmosférické srážky
Sjednává se pojištění náhlého a nepředvídatelného působení atmosférických srážek, které vnikly nebo
prosákly do pojištěné budovy a způsobily poškození nebo zničení pojištěné věci. Atmosférickými
srážkami se pro účely tohoto pojištění rozumí dešťová voda, voda 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 neúplná
střešní krytina, chybějící okna, dveře resp. jiná otvorová výplň), na škody vzniklé v souvislosti s tím, že
na pojištěné budově byly prováděny stavební práce a na škody vzniklé působením vlhkosti, hub a plísní.
Pojištění se sjednává s limitem maximálního ročního plnění ve výši 1,000.000,- Kč a spoluúčastí ve výši
5.000,- Kč.
2.5.21. Příčinná souvislost – pojištění movitých věcí a staveb, atd.
Bez ohledu na ostatní ustanovení příslušných pojistných podmínek, se ujednává, že pojišťovna
poskytne pojistné plnění také v těch případech, kdy byl předmět pojištění poškozen, zničen nebo
ztracen v příčinné souvislosti s působením některého z pojistných nebezpečí uvedených
v příslušném článku příslušných pojistných podmínek, pokud byl postižený předmět pojištění proti
tomuto pojistnému nebezpečí pojištěn. Pro pojistné nebezpečí tíha sněhu nebo námrazy se dále
ujednává, že pojištění se vztahuje také na předměty, které nemají nosnou konstrukci.
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2.5.22. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na věci nalézající se na volném prostranství, které však jsou
výrobcem nebo svojí povahou určeny k venkovnímu použití nebo uskladnění a jsou odolné proti
poškození nebo zničení normálními atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle ročního období
a místních poměrů počítat.
2.5.23. Náraz dopravního prostředku řízeného pojistníkem nebo pojištěným
Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění nárazem dopravního
prostředku nebo jeho nákladu se vztahuje i na případy, kdy byl dopravní prostředek v době nárazu řízen
nebo provozován pojistníkem nebo pojištěným.
2.5.24. Náraz dopravního prostředku, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního
prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se vztahuje i na případy,
kdy tyto předměty jsou součástí poškozené věci nebo součástí téhož souboru jako poškozená věc.
2.5.25. V případě vzniku škodní události se pojišťovna zavazuje poskytnout pojištěnému do 24 hodin služby
související s likvidací pojistné události (zajištění prohlídky předmětu pojištění). Tyto služby budou
poskytnuty po průkazném nahlášení škody pojišťovně.
2.5.26. Voda vytékající z vodovodního zařízení - zpětné vystoupání vody
Ujednává, že za vodu vytékající z vodovodních zařízení se považuje i voda vystupující z odpadních
potrubí a kanalizace v důsledku nahromadění vod z atmosférických srážek.
Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává v rámci maximálního ročního plnění sjednaného pro vodu
vytékající z vodovodního zařízení, atd. Spoluúčast stejná jako pro pojištění vodovodních škod.
2.5.27. Ujednání o škodách vzniklých menší než 10letou povodňovou vlnou
Pojištění se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá v souvislosti s touto
povodní, pro které kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním
orgánem příslušného povodí odpovídal menší než 10leté povodňové vlně.
2.5.28. Pro pojistné nebezpečí povodeň a záplava, vichřice a krupobití se ujednává, že není sjednána
čekací doba, tzn., že pojištění se vztahuje na škody vzniklé již od prvního dne pojištění.
2.5.29. Ujednává se, že za uzavřený prostor se považují i vozidla.
2.5.30. Přepětí a zkrat v souvislosti s úderem blesku
Pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci zkratem nebo přepětím, které
vzniklo v elektrorozvodné nebo komunikační síti v souvislosti s úderem blesku.
Pojištění se sjednává s limitem maximálního ročního plnění ve výši 5.000.000,- Kč. Spoluúčast činí
1.000,- Kč.
2.5.31. Pojištění parkových a sadových úprav
Parkové a sadové úpravy – ujednává se, že parkovými a sadovými úpravami se rozumí soubor
okrasných dřevin (tj. soubor okrasných stromů a keřů), nacházející se v parcích / sadech (charakteru
městského, obecního nebo zámeckého parku), botanických zahradách, arboretech, hřbitovech.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že se jedná o parky, sady, botanické zahrady, arboreta
či hřbitovy ve vlastnictví pojistníka nebo pojištěného, popř. je pojistník nebo pojištěný po právu užívá
na základě písemné smlouvy, nebo je převzal do správy na základě písemné smlouvy.
Pojistná částka činí 500.000,- Kč. Pojištění 1. R.
Pojistná nebezpečí – pojištění se sjednává pouze pro pojistné nebezpečí: Požár, výbuch, přímý úder
blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu a dále vichřice a krupobití.
V případě poškození ve větším rozsahu než 50 % zničení okrasných stromů a keřů stejného druhu
poskytne pojišťovna plnění ve výši základní ceny okrasných rostlin s použitím koeficientu typu zeleně a
stanoviště okrasných rostlin Kz, v maximální výši Kz=1, podle platné vyhlášky k provedení zákona o
oceňování majetku (oceňovací vyhlášky).

Pojistná smlouva je ve správě: Zlatomily Černé, Specialisty korporátního obchodu, útvaru Korporátní obchod Morava
tel.: +420 596 271 266

Číslo pojistné smlouvy: 706-59324-15

3.
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ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ
Pojištění odcizení se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P a DPPMP-P.

3.1.

Předmět pojištění, pojištěné náklady, pojistné částky
Pojištění se sjednává na novou cenu, pokud není u příslušné pojištěné věci uvedeno jinak. Pokud bude
sjednáno pojištění jako pojištění prvního rizika, bude toto uvedeno u příslušné položky ("Pojištění 1.
rizika" resp. „Pojištění 1.R“) a částka uvedená pro tuto položku je limitem plnění prvního rizika.
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
Ujednává se, že pojištění všech pojištěných položek se vztahuje
pol. č.
jak na věci ve vlastnictví pojištěného tak i na cizí věci, které
pojištěný užívá na základě písemné smlouvy, nebo je převzal na
základě písemné smlouvy.
3.1.1. Soubor budov, hal a staveb včetně stavebních součástí (vnitřních i
vnějších) pojištěných budov, hal a staveb, vybavení a příslušenství
a dále majetek charakteru: PZTS (poplachové zabezpečovací a
tísňové systémy), kamerových systémů, informačních tabulí,
anténních systémů, garáží, čekáren, solárních systémů, slunečních
kolektorů, schránek, zábranných prostředků, umělecko–
řemeslných nebo historických děl, které jsou součástí či
příslušenstvím pojištěných budov nebo staveb; včetně ostatních
nemovitostí charakteru inženýrských sítí, kanalizací včetně
septiků, jímek, studen, oplocení, hřišť, lávek, kašen, košů,
komínů, opěrných zdí, signalizačního zařízení, mobiliáře,
radarových měničů, dopravních objektů (např. dopravní značení,
semafory), stožárů, fóliovníků, skleníků, mostů, staveb na vodních
tocích apod. a včetně všech rozestavěných nemovitostí.
Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R.
3.1.2. Soubor strojů, zařízení a inventáře (tj. soubor movitých věcí) a
soubor zásob včetně DHM, DIM, NIM, věcí vedených
v operativní evidenci a na účtu spotřeby. Pojištění se vztahuje také
na cizí vozidla s přidělenou RZ – vozidla na odtahovém parkovišti
MP, pracovní stroje samojízdné a pracovní stroje přípojné a
kolejová vozidla (pokud se tyto v době pojistné události nacházejí
na místě pojištění) biblioboxy a automaty pro příjem nebo výdej
peněz a cenin včetně jejich obsahu.
Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R.
3.1.3. Soubor veřejného osvětlení.
Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R.
3.1.4. Soubor uměleckých děl, starožitností, sbírek, věcí zvláštní
kulturní a historické hodnoty včetně exponátů na výstavách a
zapůjčených exponátů; včetně historických vozidel.
Pojištění se sjednává na jinou hodnotu. Pojištění 1. R.
3.1.5. Soubor peněžní hotovosti a jiných cenností včetně vnesených
cenných věcí dětí, žáků, zaměstnanců, klientů, pacientů, návštěv
apod. (peníze - platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince),
peníze a ceniny v automatech na příjem a výdej peněz a cenin,
cenné papíry, klenoty, výrobky z drahých kovů, drahých kamenů
a perel, drahé kameny, perly, šeky, depozitní certifikáty, cenné
známky, poštovní známky, kolky, poukázky, losy, karty na naftu
a benzín, telefonní karty, stravenky, dálniční známky, jízdenky a

limit plnění
1. rizika (Kč)
2.000.000,-

5.000.000,-

2.000.000,4.000.000,-

5.000.000,-

Pojistná smlouva je ve správě: Zlatomily Černé, Specialisty korporátního obchodu, útvaru Korporátní obchod Morava
tel.: +420 596 271 266

Číslo pojistné smlouvy: 706-59324-15

kupony MHD, dobíjecí kupóny do mobilních telefonů, vkladní a
šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty apod.).
Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R.
3.1.6. Soubor movitých věcí – cizích vnesených a odložených, věcí dětí,
žáků, zaměstnanců, návštěv, klientů, pacientů apod.
Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R.
3.1.7. Přepravované cennosti vlastní i cizí (např. z místa pojištění do
banky):
peníze - platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince, cenné
papíry, klenoty, výrobky z drahých kovů, drahých kamenů a perel,
drahé kameny, perly, šeky, depozitní certifikáty, cenné známky,
poštovní známky, kolky, poukázky, losy, karty na naftu a benzín,
telefonní karty, stravenky, dálniční známky, jízdenky a kupony
MHD, dobíjecí kupóny do mobilních telefonů, vkladní a šekové
knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, umělecká díla,
sbírky, starožitnosti, věci zvláštní kulturní a historické hodnoty
apod.
Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R.

3.2.
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1.000.000,-

2.500.000,-

Pojistná nebezpečí, limity plnění
Pro pojištěné věci (položky) uvedené pod bodem 3.1. této pojistné smlouvy se sjednává pojištění pro
případ odcizení, zničení nebo poškození pojištěných věcí níže uvedenými pojistným nebezpečími.

pro pol. č.

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH
NEBEZPEČÍ

limit MRP (Kč )

3.2.1.

3.1.13.1.6.

do výše sjednaných
Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží (pachatel
pojistných částek – dle
prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou
bodu 3.1. této pojistné
věc před odcizením, loupeží).
smlouvy

3.2.2.

3.1.13.1.7.

Úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus) – čl.
2 bod 1 písm. j DPPMP-P (bez ohledu na to, zda
pachatel byl nebo nebyl zjištěn).

3.1.7.

Přeprava peněz nebo cenností, cenin (tj. odcizení
přenášeného nebo v silničním motorovém vozidle
převáženého
předmětu pojištění
loupežným
do výše sjednané
přepadením a dále odcizení / krádež předmětu pojistné částky pro tuto
pojištění v souvislosti s dopravní nehodou šetřenou
položku 3.1.7.
policií, při které osoby provádějící přepravu ztratily
kontrolu nad těmito předměty).

3.2.4.

3.1.13.1.7.

Zpronevěra, podvod, zatajení věci a neoprávněné
užívání cizí věci. 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.

limit plnění 200.000,pro jednu pojistnou
událost a limit
maximálního ročního
plnění 1.000.000,-

3.2.5.

3.1.1 –
3.1.3. a
3.1.5. –
3.1.6.

Prostá krádež v rozsahu dále uvedeném:
Ujednává se, že prostou krádeží se rozumí
neoprávněné přivlastnění si předmětu pojištění, jeho
části nebo jeho příslušenství pachatelem tak, že

limit plnění 50.000,pro jednu pojistnou
událost a limit
maximálního ročního

3.2.3.

5.000.000,-

Pojistná smlouva je ve správě: Zlatomily Černé, Specialisty korporátního obchodu, útvaru Korporátní obchod Morava
tel.: +420 596 271 266

Číslo pojistné smlouvy: 706-59324-15

nedošlo k násilnému vniknutí pachatele do místa
pojištění, kde jsou předměty pojištění uloženy
(pachatel nepřekonal překážky chránící předmět
pojištění před odcizením / krádeží).

3.2.6.

3.3.

3.1.4.

Prostá krádež v rozsahu dále uvedeném:
Ujednává se, že prostou krádeží se rozumí
neoprávněné přivlastnění si předmětu pojištění, jeho
části nebo jeho příslušenství pachatelem tak, že
nedošlo k násilnému vniknutí pachatele do místa
pojištění, kde jsou předměty pojištění uloženy
(pachatel nepřekonal překážky chránící předmět
pojištění před odcizením / krádeží).
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plnění 500.000,-

1.000.000,-

Spoluúčast
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč.

3.4.

Místo pojištění
Jako místo pojištění se sjednávají následující místa pojištění:
- Pol. 3.1.7. – se ujednává územní rozsah celé území ČR, pro ostatní položky: katastrální území
Statutárního města Ostravy včetně všech jeho městských obvodů, katastrální území Mošnova a
Ludgeřovic a dále místa na území ČR, která pojištěný prokazatelně vlastní nebo je po právu užívá
nebo na nich provádí svou nebo objednanou činnost, není-li dále ujednáno jinak.

3.5.

Zvláštní ujednání, limity plnění a způsoby zabezpečení

3.5.1. Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na úmyslné poškození pojištěné věci malbami, nástřiky (např.
spreji a barvami), jiným znečištěním, poškrábáním nebo polepením, a to i pokud pachatel nebyl zjištěn.
Při poškození pojištěné věci pojistným nebezpečím dle tohoto odstavce poskytne pojišťovna plnění,
jehož výše odpovídá přiměřeným a nezbytně vynaloženým nákladům na vyčištění, případně i opravu
plochy, která byla pojistnou událostí bezprostředně dotčena. Vynaložil-li pojištěný po pojistné události
náklady na konzervaci pojištěné věci (např. prevence proti poškození spreji a barvami), budou součástí
pojistného plnění i takto vynaložené náklady, max. však ve výši 20 % z částky vynaložené na tuto
konzervaci pojištěné věci. Pro tyto škody se sjednává limit plnění 1.000.000,- Kč.
3.5.2. V případě pojistných událostí uplatňovaných na stavbách, stavebních součástech, kamerových
systémech poskytne pojišťovna plnění, budou-li pojištěné věci umístěny mimo uzavřený prostor, mimo
oplocené prostranství a při jejich odcizení dojde k překonání konstrukčního upevnění.
3.5.3. Pojištění zahrnuje do výše pojistné částky, resp. sjednaného limitu plnění i náklady na odstranění škod
na stavebních součástech, které vznikly v důsledku odcizení nebo pokusu o něj.
3.5.4. V případě škody na uměleckých, uměleckořemeslných nebo historických dílech, která jsou součástí či
příslušenstvím pojištěné stavby, poskytne pojišťovna plnění až do výše odpovídající nákladům na
uvedení těchto předmětů pojištění do stavu bezprostředně před pojistnou událostí nebo přiměřené
náklady na zhotovení jeho umělecké nebo umělecko-řemeslné kopie; nikoli tedy pouze náklady na
pořízení běžného stavebně funkčního prvku.
3.5.5. Jsou-li předmětem pojištění věci zaměstnanců, pak se pojištění vztahuje na věci, které zaměstnanci
pojištěného obvykle nosí do práce, nebo které se nacházejí na místě pojištění v souvislosti s výkonem
povolání v zájmu zaměstnavatele. Pojištění se vztahuje i na motorová vozidla zaměstnanců s limitem
plnění 500.000,- Kč na jednoho zaměstnance a limitem maximálního ročního plnění 1.000.000,- Kč.
3.5.6. V případě škod u souboru jízdních kol v důsledku odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží poskytne
pojišťovna 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 mimo oplocené prostranství v době pojistné události, poskytne pojišťovna plnění,
Pojistná smlouva je ve správě: Zlatomily Černé, Specialisty korporátního obchodu, útvaru Korporátní obchod Morava
tel.: +420 596 271 266

Číslo pojistné smlouvy: 706-59324-15
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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 způsobem, aby ho nebylo možné odcizit, aniž pachatel překonal zámek nebo
závažným způsobem rozrušil pevný konstrukční díl samotného předmětu.
3.5.7. Ujednání o odchylném způsobu zabezpečení pojištěných movitých věcí:
Pro veškerý movitý majetek včetně zásob se ujednává, že v případě odcizení krádeží vloupáním
pojišťovna poskytne pojistné plnění v případě, že pachatel překonal překážky nebo opatření chránící
předmět pojištění před odcizením.
Za minimální zabezpečení s limitem plnění do 500.000,- Kč se považuje uzamčený prostor*) s jedním
zámkem na vstupech. Pojišťovna zároveň akceptuje typy pojištěnými užívaných pokladen s limitem do
100.000,- Kč a trezorů z hlediska míry zabezpečení peněžní hotovosti a jiných cenností jako dostačující
míru zabezpečení.
Za minimální zabezpečení s limitem plnění nad 500.000,- Kč do 1.000.000,- Kč se považuje uzamčený
prostor*), vybavený EZS nebo stálou strážní službou, která provádí nepravidelné pochůzky.
Za minimální zabezpečení s limitem plnění nad 1.000.000,- Kč do 5.000.000,- Kč se považuje
uzamčený prostor*), vybavený EZS se svodem na PCO nebo stálou min. 2 člennou strážní službou,
která provádí nepravidelné pochůzky a je vybavena obranným prostředkem (např. obranný sprej, tonfa
apod.).
*) za uzamčený prostor se považuje uzavřený prostor (vč. uzavřených skříní, automatů na lístky, vozidel
apod.), do něhož není možné vniknout jinak než za použití násilí a jehož okna jsou uzavíratelná pouze
zevnitř anebo uzamykatelným mechanizmem a jehož další vstupní otvory jsou uzavřeny a uzamčeny
min. 1 běžným zámkem nebo visacím zámkem.
Pro veškerý movitý majetek se ujednává, že v případě odcizení loupeží platí následující způsob
zabezpečení:
Pro limit plnění do 200.000,- Kč – pokud není splněn ani jeden ze stupňů zabezpečení.
Pro limit plnění od 200.000,- Kč do 500.000,- Kč - pokud je v době pojistné události oprávněná osoba
nebo jiná osoba pověřená oprávněnou osobou vybavena obranným prostředkem.
Pro limit plnění od 500.000,- Kč do 2.000.000,- Kč - pokud je v době pojistné události oprávněná osoba
nebo jiná osoba pověřená oprávněnou osobou vybavena obranným prostředkem a v době pojistné
události zapojen systém EZS, jehož poplachový signál z tísňových hlásičů přepadení je sveden na PCO
policie nebo bezpečnostní agentury se stálou obsluhou.
Pro limit nad 2.000.000,- Kč – dle pojistných podmínek DPPMP-P.
3.5.8. Ujednává se, že pro vstupní dveře, kde je běžné zasklení, je toto postačující pro plnění v případě
krádeže vloupáním.
3.5.9. Pro věci na volném prostranství se také rozumí jako dostatečný způsob zabezpečení překážka vytvořená
vlastnostmi věci – velká hmotnost, nadměrné rozměry, nutná demontáž apod. Pojištění v rozsahu tohoto
ujednání se však nevztahuje na takové věci, u nichž je možnost samovolného přemístění, kdy velká
hmotnost, nadměrné rozměry, atd. nejsou schopny tyto věci zabezpečit před jejich odcizením (např.
pracovní stroje samojízdné, pracovní stroje přípojné, atd.).
3.5.10.Ujednání o zabezpečení pro pojištění přepravy souboru platných tuzemských a cizozemských státovek,
bankovek a oběžných mincí v hotovosti (dále jen „peníze“) nebo cenin

Pojistná smlouva je ve správě: Zlatomily Černé, Specialisty korporátního obchodu, útvaru Korporátní obchod Morava
tel.: +420 596 271 266

Číslo pojistné smlouvy: 706-59324-15

strana 15 z 36

- limit 500.000,- Kč, jsou-li přepravovány jednou osobou a přepravované peníze nebo ceniny jsou
uloženy v pevném, řádně uzavřeném zavazadle.
- limit 1.000.000,- Kč, jsou-li přepravovány jednou osobou, která je vybavena obranným sprejem a
přepravované peníze nebo ceniny jsou uloženy v pevném, řádně uzavřeném zavazadle.
- limit 2.500.000,- Kč, jsou-li přepravovány dvěma osobami, jedna z nich je vybavena obranným
sprejem a přepravované peníze nebo ceniny jsou uloženy v pevném, řádně uzavřeném zavazadle.
V případě použití více než jednoho zavazadla, musí být hodnota přepravovaných peněz nebo cenin
rovnoměrně rozložena do jednotlivých zavazadel.
Pojistník, pojištěný, nebo oprávněná osoba je povinna zajistit, aby:
- osoby provádějící přepravu a ozbrojení muži doprovázející přepravu (dále jen „osoby doprovázející“)
nebyly mladší 18 let a starší 60 let, byly spolehlivé, bezúhonné, vhodné (tj. fyzicky zdatné a psychicky
odolné) a pro uvedené účely speciálně vycvičené a vyškolené;
- druh přepravovaných peněz nebo cenin, jejich množství a doba, kdy bude přeprava prováděna, byly
utajeny před nepovolanými osobami. Při nesplnění podmínek stanovených výše je pojišťovna
oprávněna plnění ze smlouvy snížit.
3.5.11.Pro pojistné nebezpečí prostá krádež předmětu pojištění 3.1.4. při konání výstav se dále sjednává toto
odchylné ujednání: pro limit plnění 500.000,- Kč bude v každé místnosti, ve které jsou předměty
vystavovány, přítomná minimálně jedna osoba pověřená organizátorem výstavy. V případě limitu plnění
nad 500.000,- Kč musí být prostor zabezpečen kamerovým systémem se záznamem a elektronickou
zabezpečovací signalizací vyvedenou na pult centrální ochrany. Za dostatečné zabezpečení se považuje
jejich upevnění, uložení běžným způsobem.
3.5.12.Pro informační kiosky, které jsou součástí položky č. 3.1.2. se sjednává limit plnění 200.000,- Kč,
pojištěná věc je pevně spojena s nemovitostí a nelze ji demontovat, aniž by byl spuštěn elektrický alarm.
3.5.13.Pro parkovací automaty, které jsou součástí položky 3.1.2, se ujednává, že se nachází na volném
prostranství a jsou spojeny se zemí (popř. jednotlivé části mezi sebou navzájem) takovým způsobem,
který neumožní jeho demontáž bez použití nástrojů.
3.5.14.Pro položku č. 3.1.5. se ujednává tento způsob zabezpečení (pro krádež vloupáním):
Pojišťovna akceptuje typy pojištěnými užívaných pokladen s limitem do 100.000,- Kč a trezorů
z hlediska míry zabezpečení peněžní hotovosti a jiných cenností jako dostačující míru zabezpečení.
Za minimální zabezpečení s limitem plnění od 100.000,- Kč do 500.000,- Kč se považuje trezor min.
BT0, který je pevně spojen s konstrukcí nemovitostí.
Za minimální zabezpečení s limitem plnění nad 500.000,- Kč do 2.000.000,- Kč se považuje trezor min.
BT1.
Za minimální zabezpečení s limitem plnění nad 2.000.000,- Kč do 5.000.000,- Kč se považuje:
• trezor min. BT1 v prostoru vybaveném EZS se svodem na PCO nebo stálou strážní službou, která
provádí nepravidelné pochůzky nebo
• trezor min. BT2 a vyšší.
Trezor a pokladna se v době pojistné události nachází v uzamčeném prostoru definovaném viz bod
3.5.7.*).
3.5.15.Pro položky č. 3.1.1. a č. 3.1.3. se ujednává, že pojištěná věc musí být pevně spojená s konstrukcí
budovy nebo konstrukcí jiné stavby nebo pevně spojená se zemí.
3.5.16. Ujednává se, že pojistná nebezpečí dle bodu 3.2. se vztahují i na vlastní a cizí:
- drobné věci (např. přístroje a nástroje, lékařské věci) včetně zásob používaných ve vozech a GPS
navigace. V případě škody způsobené odcizením a vandalismem poskytne pojišťovna plnění, budou-li
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tyto věci a zásoby zabezpečeny ve voze následovně: vůz je uzamčen originálním klíčem. Vůz je
považován za uzamčený prostor.
- věci zvláštního druhu movitého majetku (jako např. knižní fond včetně map, hudebnin a CD,
konzervační knihovní fond, historický knihovní fond apod.)
3.5.17.Ujednání o pojistném nebezpečí - úmyslné poškození nebo zničení věci (vandalismus)
Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na škody vzniklé úmyslným jednáním pojištěného nebo jiné
osoby z podnětu pojištěného.
3.5.18.V případě pojistné události na pojištěných souborech odečte pojišťovna pouze jednu spoluúčast a to
nejvyšší sjednanou, pokud není pro pojištěného výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých
předmětných pojištění, jichž se pojistná událost týká.
4.

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

4.1.

Předmět pojištění, pojistné částky (pojistné hodnoty)
Pojištění se sjednává na novou hodnotu (cenu), pokud není u příslušné pojištěné věci uvedeno jinak.
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 1.R“) a
částka uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 21 bodu 12 VPPMO-P limitem plnění prvního rizika.
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ

pol. č.

pojistná částka/
limit plnění
1. rizika (Kč)

1. Skla
Ujednává se, že pojištění všech pojištěných položek se vztahuje jak na věci ve vlastnictví pojištěného
tak i na cizí věci, které pojištěný užívá na základě písemné smlouvy, nebo je převzal na základě
písemné smlouvy.

4.1.1.

4.2.

a) Soubor skel včetně skel opláštění budovy, skel výloh, skel vstupních
dveří, zrcadel, dopravních zrcadel, neodnímatelných snímačů
zabezpečovacích zařízení, nalepené fólie, nápisy, malby nebo jiné
výzdoby (jsou-li součástí pojištěného skla), firemní štíty, markýzy
vyrobené ze skla.
b) světelné reklamy a nápisy včetně jejich elektrické instalace a nosné
konstrukce;
c) skleněné pulty, vitríny a skleněné stěny.
Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R.

500.000,-

Pojistná nebezpečí a spoluúčasti
Pro pojištěné věci specifikované v ustanovení bodu 4.1. této pojistné smlouvy se sjednává pojištění pro
případ poškození, zničení nebo ztráty (v přímé souvislosti s událostmi uvedenými v odstavcích tohoto
bodu) níže uvedenými pojistnými nebezpečími (popř. vznik pojištěných nákladů v důsledku pojištěných
pojistných nebezpečí). Zároveň jsou pro jednotlivé položky a pojistná nebezpečí sjednány níže uvedené
spoluúčasti.
pro pol. č.

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ

spoluúčast v Kč
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Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci
jakoukoliv událostí, která nastane nečekaně a náhle a není dále
vyloučena. Za rozbití skla se považuje i takové rozbití skla, při kterém
je ohrožena bezpečnost osob a je nezbytná jeho výměna.

500,-

Zvláštní ujednání, místo pojištění
Ujednává, že pojištěny jsou i:
a) náklady na speciální povrchovou úpravu skla s limitem plnění ve výši 500.000,- Kč.
b) náklady na lešení či jiné pomocné prostředky sloužící k opravě či výměně pojištěné věci s limitem
plnění ve výši 500.000,- Kč.
c) jako místo pojištění se sjednává: katastrální území Statutárního města Ostravy včetně všech jeho
městských obvodů, katastrální území Mošnova a Ludgeřovic a dále místa na území ČR, která pojištěný
prokazatelně vlastní nebo je po právu užívá nebo na nich provádí svou nebo objednanou činnost, není-li
dále ujednáno jinak.

5.

ŠKODOVÉ 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 živelních události – je zahrnuto v článku 2 DPPEZ-P.
Pojištění odcizení pro všechny předměty pojištění sjednané v bodu 5.2. této pojistné smlouvy – v
rozsahu zvláštního ujednání dle bodu 5.3.4. této pojistné smlouvy.

5.2.

Předmět pojištění, pojistné částky 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 pojistné částky a spoluúčasti.
Pojištění se sjednává na novou hodnotu (cenu), pokud není u příslušné pojištěné věci uvedeno jinak.
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 1.R“) a
částka uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 21 bodu 12 VPPMO-P limitem plnění prvního rizika.

pol.
č.

5.2.1.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ
Ujednává se, že pojištění všech pojištěných položek
se vztahuje jak na věci ve vlastnictví pojištěného limit pojistného
tak i na cizí věci, které pojištěný užívá na základě plnění 1.rizika
v Kč
písemné smlouvy, nebo je převzal na základě
písemné smlouvy.

spoluúčast v Kč

7.000.000,Soubor
elektronických
zařízení
(včetně
se sublimitem
příslušenství a strojních součástí) do 7 let stáří.
plnění 2.000.000,Pojištění se vztahuje také na přenosnou (mobilní)
pro přenosnou
elektroniku.
(mobilní)
Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1.

1.000,-
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elektroniku

5.3. Zvláštní ujednání, místo pojištění
5.3.1. Místem pojištění je katastrální území Statutárního města Ostravy včetně všech jeho městských obvodů,
katastrální území Mošnova a Ludgeřovic a dále místa na území ČR, která pojištěný prokazatelně vlastní
nebo je po právu užívá nebo na nich provádí svou nebo objednanou činnost. Pro soubor přenosných
elektronických zařízení je místem pojištění území Evropy.
5.3.2. Pro pojištění elektronických zařízení se ujednává, že pojistné plnění bude poskytnuto do výše nové
ceny.
5.3.3. V případě pojistné události na pojištěných souborech odečte pojišťovna pouze jednu spoluúčast a to
nejvyšší sjednanou, pokud není pro pojištěného výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých
předmětných pojištění, jichž se pojistná událost týká.
5.3.4. Pojištění odcizení
Pro předměty pojištění, pro které je podle bodu 5.1. této pojistné smlouvy sjednáno pojištění odcizení,
se odchylně od článku 4 bodu 1 písm. a DPPEZ-P ujednává, že se pojištění vztahuje i na odcizení
předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupeží. Pojištění se však nevztahuje na ztrátu předmětu
pojištění nebo jeho části s výjimkou případu, kdy byl předmět pojištění nebo jeho část ztracen v příčinné
souvislosti s tím, že v místě pojištění nastalo a na předmět pojištění bezprostředně působilo některé ze
živelních nebezpečí nevyloučených v této pojistné smlouvě.
Dojde-li k odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním, řídí se maximální limit plnění z jedné
pojistné události (dále jen „limit plnění“) způsobem zabezpečení předmětu pojištění v době, kdy k
pojistné události došlo. Limity plnění a způsoby zabezpečení jsou uvedeny v následujících bodech této
doložky.
Ujednání o zabezpečení:
V případě odcizení věci z budovy: v době pojistné události jsou umístěné v uzamčeném prostoru,
vstupní dveře jsou uzamčeny zámkem. Okno nemusí být opatřeno okenicí, roletou, mříží nebo
bezpečnostním zasklením, musí však být vždy uzavřeno takovým způsobem, aby nedošlo k jeho
otevření bez použití násilí.
V případě odcizení věci z vozidla – pojištěná věc musí být uložena v uzamčeném vozidle s pevnou
konstrukcí karosérie nebo pod upevněnou a uzamčenou plachtou a pojištěná věc se nacházela
prokazatelně v zavazadlovém prostoru nebo palubní schránce tak, aby nebyla zvenku vidět (nesmí být
viditelné, co je přepravováno).
Byla-li odcizena pojištěná věc z vozidla nebo bylo-li odcizeno vozidlo, poskytne pojišťovna plnění jen
tehdy, pokud:
a) byla všechna instalována zabezpečovací zařízení v aktivním stavu, nebo pokud byla ve vozidle trvale
přítomna jedna osoba
b) k odcizení došlo prokazatelně v době od 6.00 – 22.00 hod. Časové omezení neplatí, pokud vozidlo
bylo odstaveno v uzamčeném prostoru nebo na celodenně hlídaném parkovišti.
5.3.5. Odchylně od DPPEZ-P se ujednává, že pojištěním jsou kryty i škody na elektronických součástech a
dílech, které podléhají rychlému opotřebení nebo opakované či pravidelné výměně jako pomocné a
provozní materiály, spotřební materiály (např. vývojky, reakční látky, tonery, chladící látky, hasící
látky, filmy, nosiče záznamů, rastrové desky) a další díly, během životnosti pojištěné věci několikrát
vyměňované (např. pojistky, zdroje světla, baterie, filtry), pokud ke škodě došlo i na jiných částech
pojištěného zařízení v souvislosti s pojištěným nebezpečím.
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5.3.6. Ujednání o škodách vzniklých menší než 10letou povodňovou vlnou
Pojištění se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá v souvislosti s touto
povodní, pro které kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním
orgánem příslušného povodí odpovídal menší než 10leté povodňové vlně.
5.3.7. Zvláštní ujednání pro pojištění zásob - poškození nebo zničení zásob v důsledku poškození nebo
zničení pojištěného elektronického zařízení:
Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na škody vzniklé poškozením, znehodnocením nebo zničením
zásob zdravotnických zařízení (např. zásob krve, krevní plazmy, krevních derivátů, apod.) v mrazicím
nebo chladicím zařízení, pokud tato škoda nastala v důsledku pojistné události na elektronickém
zařízení pojištěném pod bodem 5.2. této pojistné smlouvy. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:
a) v důsledku, vad, nákaz, jakož i přirozeného znehodnocení a přirozené hniloby pojištěných zásob, k
nimž došlo jinak než z důvodů výše uvedených;
b) v důsledku vadného balení a uskladnění pojištěných zásob;
c) na zboží, u něhož v době vzniku pojistné události uplynula záruční doba spotřeby;
d) na věci, která svým charakterem nevyžaduje uložení v chladicích nebo v mrazicích zařízeních;
e) ztrátou hmotnosti zboží vymrazováním;
f) nedodržením návodu k obsluze a údržbě mrazicího nebo chladicího zařízení;
g) při provádění opravy, údržby nebo servisu na mrazicím nebo chladicím zařízení;
h) přerušením dodávky elektrického proudu zaviněným pojištěným nebo jeho zaměstnanci;
i) poruchou nebo poškozením vlastního elektrického rozvodu pojištěného nebo elektrického rozvodu v
užívaných objektech;
Pojištění se dále nevztahuje na jakékoliv škody z důvodu ušlého zisku, smluvních a jiných pokut či
postihů, manka apod.
Povinnosti pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby
Kromě stanovených povinností je pojištěný, pojistník nebo oprávněná osoba dále povinna:
a) vykonat všechna dostupná opatření zabraňující zkáze pojištěných zásob;
b) zajistit, aby mrazicí nebo chladicí zařízení, včetně el. instalace, byly instalovány oprávněnou osobou
mající k této činnosti povolení a zajistit, aby oprávněnou osobou byly prováděny prohlídky, revize a
povinná údržba, které stanoví výrobce a příslušné technické normy;
c) prokázat výši vzniklé škody, vést záznamy o množství uskladněných zásob uložených v mrazicích
nebo chladicích zařízeních;
d) ukládat do mrazicích nebo chladicích zařízení jen takové množství zásob, které odpovídá příslušným
technickým normám nebo návodu výrobce, dodržovat důsledně hygienické a veterinární předpisy;
e) pokud byla z důvodu pojistné události nutná likvidace zničených zásob, předložit pojišťovně
potvrzení (od firmy provádějící jejich likvidaci) s údaji o množství a druhu likvidovaných zásob,
nebylo-li při prohlídce pojišťovnou stanoveno jinak;
f) předložit pojišťovně protokol o vzniku, příčině a rozsahu škody potvrzený příslušným úřadem,
pokud z hygienických důvodů byla nutná okamžitá likvidace poškozených nebo zničených zásob;
Poruší-li pojištěný, pojistník nebo oprávněná osoba výše uvedené povinnosti, je pojišťovna oprávněna
snížit pojistné plnění.
Pojištění se sjednává jako pojištění 1. rizika s limitem plnění 500.000,- Kč a spoluúčastí ve výši 1.000,Kč.
5.3.8. Odchylně od DPPEZ-P, článku 4 bodu 1 písm. l se pojištění vztahuje i na stavební součásti charakteru
systémů elektrické požární signalizace, systémů elektrické zabezpečovací signalizace a kamerových
systémů pro zabezpečení předmětu pojištění.
6.

ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ STROJŮ
Pojištění strojů se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P, DPPST-P a dalšími ujednáními uvedenými
pro toto pojištění v pojistné smlouvě.
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Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí
Pojištění se pro všechny předměty pojištění sjednané v bodu 6.2. této pojistné smlouvy sjednává pro
pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPST-P.

6.2.

Předmět pojištění, pojistné částky, spoluúčast
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.
Pojištění se sjednává na novou hodnotu (cenu), pokud není u příslušné pojištěné věci uvedeno jinak.
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 1.R“) a
částka uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 21 bodu 12 VPPMO-P limitem plnění prvního rizika.
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ
pol.
č.

6.2.1.

Ujednává se, že pojištění všech pojištěných položek se vztahuje jak na limit pojistného
věci ve vlastnictví pojištěného tak i na cizí věci, které pojištěný užívá plnění 1.rizika v
na základě písemné smlouvy, nebo je převzal na základě písemné
Kč
smlouvy.
Soubor strojů (včetně elektronických součástí a příslušenství).

2.000.000,-

Pojištění 1.R.
Ujednává se, že pojištění se vztahuje i a na základy strojů a strojních zařízení, elektronické prvky,
elektrotechnické součástky a příslušenství.
6.2.2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000,- Kč.
6.3. Zvláštní ujednání, místo pojištění
6.3.1. Jako místo pojištění se sjednává území ČR.
6.3.2. Ujednává se, že pojištěním jsou kryty i škody na strojních součástech a dílech, které podléhají rychlému
opotřebení nebo opakované či pravidelné výměně jako pomocné a provozní materiály, spotřební
materiály (např. vývojky, reakční látky, tonery, chladící látky, hasící látky, filmy, nosiče záznamů,
rastrové desky), nástroje všeho druhu (např. vrtáky, frézy, formy, matrice, razidla, ryté a vzorkované
válce, řezné nástroje, hadice, těsnění, pásy, pneumatiky, řemeny, lamely, lana, řetězy, vyzdívky apod.) a
další díly, během životnosti pojištěné věci několikrát vyměňované (např. pojistky, zdroje světla, baterie,
filtry), pokud ke škodě došlo i na jiných částech pojištěného zařízení v souvislosti s pojištěným
nebezpečím.
6.3.3. Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro kluzná a valivá ložiska pojištěných strojů.
6.3.4. Ujednává se, že v rámci pojištění strojů nebude pojišťovna krátit pojistné plnění, pokud bude zjištěna
příčina pochybení ze strany obsluhy zařízení.
7.

ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ – ČÁST ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ VĚCI BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY
Pojištění živelní se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P, DPPSP-P, DPPMP-P a dalšími ujednáními
uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě.

7.1.

Předmět pojištění, pojistné částky, pojistné hodnoty
Pojištění se sjednává na novou hodnotu (cenu), pokud není u příslušné pojištěné věci uvedeno jinak.
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 1.R“) a
částka uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 21 bodu 12 VPPMO-P limitem plnění prvního rizika.
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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ

pojistná částka/
limit plnění
1. rizika (Kč)

1. Věci movité
Ujednává se, že pojištění všech pojištěných položek se vztahuje jak na věci ve vlastnictví pojištěného
tak i na cizí věci, které pojištěný užívá na základě písemné smlouvy, nebo je převzal na základě
písemné smlouvy.

7.1.1.

7.2.

Přepravovaný náklad včetně zavazadel a věcí osobní potřeby
zaměstnanců a zastupitelů (vlastní i svěřené vč. notebooků). Přeprava
bude prováděna vozidly (vč. speciálně upraveného autobusu) pojistníka,
pojištěného, nebo vozidly jejich zaměstnanců nebo zastupitelů nebo
vozidly užívanými těmito osobami na základě smlouvy.
Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R.

1.000.000,-

Pojistná nebezpečí a spoluúčasti
Pro pojištěné věci specifikované v ustanovení bodu 7.1. této pojistné smlouvy se sjednává pojištění pro
případ poškození, zničení nebo ztráty (v přímé souvislosti s událostmi uvedenými v odstavcích tohoto
bodu) níže uvedenými pojistnými nebezpečími (popř. vznik pojištěných nákladů v důsledku pojištěných
pojistných nebezpečí). Zároveň jsou pro jednotlivé položky a pojistná nebezpečí sjednány níže uvedené
spoluúčasti.
pro pol.
č.

7.1.1.

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ

spoluúčast v Kč

Základní pojištění věcí během silniční dopravy se vztahuje na poškození
nebo zničení pojištěné věci:
a) nehodou dopravního prostředku nebo mimořádnou dopravní
situací (např. dopravní manévry za účelem odvrácení dopravní
nehody jako např. prudké brždění nebo zastavení, silniční
nerovnosti apod.)
b) požárem a jeho průvodními jevy;
c) výbuchem, úderem blesku;
d) pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí
poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako
poškozená věc;
e) povodní nebo záplavou, vichřicí nebo krupobitím;
f) sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo
zřícením lavin, zemětřesením;
g) pojištění se vztahuje i na škody vzniklé v důsledku nakládky či
vykládky pojištěné věci.
Doplňkové pojištění věcí během silniční dopravy se sjednává pro případ
odcizení pojištěné věci, k němuž došlo:
h) krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky
chránící pojištěnou věc před odcizením;
i) loupeží (dále jen „odcizení“).

5.000,-

7.3. Zvláštní ujednání, místo pojištění
7.3.1. Ujednává se, že pojištěnou věcí jsou i vlastní a cizí zavazadla a věci osobní potřeby, mobilní telefony,
DVD, navigační zařízení, GPS, kožené a kožešinové oděvní svršky, foto a audiovizuální technika,
cennosti, cenné věci, věci zvláštní hodnoty („věci umělecké hodnoty" - obrazy, grafická a sochařská
Pojistná smlouva je ve správě: Zlatomily Černé, Specialisty korporátního obchodu, útvaru Korporátní obchod Morava
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díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod., jejichž hodnota není
dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou a autorem díla; "věci historické hodnoty" tj.
věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii, historické osobě či události apod.;
"starožitnosti" tj. věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž uměleckou hodnotu, případně
charakter unikátu; "sbírky"), písemnosti, výpočetní technika, notebooky apod.
7.3.2. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:
- vady, kterou měla pojištěná věc již v době před jejím naložením na vozidlo;
- vadného, nevhodného nebo nedostatečného balení pojištěné věci;
- nesprávného naložení pojištěné věci.
7.3.3. Ujednává se, že pojištění přepravy se sjednává po dobu celého dne (24 hodin) včetně odcizení ze
zaparkovaného vozidla a jeho přípojných vozidel a dále z přídavných boxů (např. střešní boxy, nosiče
apod.). V případě odcizení věcí ze zaparkovaného vozidla se ujednává, že nesmí být vidět, co je
přepravováno, vozidlo musí být uzamčeno a všechny bezpečnostní mechanismy musí být aktivní.
7.3.4. Územní platnost pojištění je území Evropy.
7.3.5. Ujednává se, že se pojištění nevztahuje na škody vzniklé úmyslným jednáním pojištěného nebo jiné
osoby z podnětu pojištěného. Pojištění se vztahuje na zjištěného i nezjištěného pachatele.
7.3.6. Pojištění se sjednává včetně nakládky a vykládky.
8.
ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
8.1. Pojištěný předmět činnosti
8.1.1. Pojištění se sjednává zejména 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. Pojištění se dále vztahuje i na povinnost
pojištěného jako zřizovatele městské policie a jednotky sboru dobrovolných hasičů nahradit škodu či
újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení.
8.1.2. Pojištění se sjednává i pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví
nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s oprávněně vykonávanou samostatnou podnikatelskou
činností (např. pronájem bytů, apod.).
8.1.3. Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného
nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v příčinné souvislosti se
zákrokem směřujícím k zabránění vzniku škody na chráněných hodnotách. Pojištění se rovněž vztahuje
na případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na
zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v příčinné souvislosti s použitím donucovacích prostředků, psa
nebo služební zbraně strážníkem obecní (městské) policie. Výluka z pojištění uvedená v článku 24 bodu
2 písm. c VPPMO-P není tímto ujednáním dotčena.
8.1.4. Ujednává se, že pojišťovna nebude uplatňovat přechod práv, která by na ni případně přešla ve smyslu
ustanovení § 2820 občanského zákoníku a změně souvisejících zákonů, v platném znění, proti starostovi
(místostarostovi, primátorovi, náměstkům primátora) nebo členům zastupitelstva či rady územního
samosprávného celku v souvislosti se škodou či újmou při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou
při výkonu veřejné funkce těmito osobami.
8.1.5. Pojištění sjednává i pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví
nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi příspěvkových organizací vykonávanými na
základě jejich oprávnění k činnosti.
8.1.6. Pojištění se sjednává i pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví
nebo usmrcení v souvislosti s pořádáním kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcí.
Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. o VPPMOP-P se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného
nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou aktivním účastníků
organizované sportovní soutěže. Pojištění se však vztahuje na takto vzniklé škody či újmy pouze za
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předpokladu, že pojištěný za takto vzniklou škodu či újmu po právu a prokazatelně odpovídá. Pojištění
se sjednává s územním rozsahem Česká republika.
8.1.7. Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. g VPPMOP-P se pojištění sjednává i pro případ 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, dále
v souvislosti s poskytováním sociálně-první ochrany dítěte v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí a dále újmu či škodu způsobenou při poskytování zdravotních služeb dle
ust. § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách). Připojištění poskytovatele zdravotních služeb se dále
nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:
a) poskytováním zdravotních služeb, pro které pojištěný nemá kvalifikaci ve smyslu příslušných
právních předpisů;
b) neoprávněným zásahem do práva fyzické osoby na ochranu osobnosti;
c) při ověřování nových poznatků na živém člověku použitím metod dosud nezavedených v klinické
praxi;
d) kosmetickým chirurgickým zákrokem, který neslouží k odstranění místního onemocnění;
e) zářením všeho druhu, s výjimkou škod na zdraví vzniklých pacientovi poskytovatele zdravotních
služeb v důsledku jeho vyšetřování a léčení pomocí zdrojů radioaktivního záření nebo radioaktivními
látkami.
Plnění z pojištění poskytovatele sociálních a zdravotních služeb bude hrazeno pouze v případě, že
příčina vzniku škodné události nastala po 16.4.2012.
8.1.8. Pojištění se sjednává i pro případ pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení
na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému způsobenou pojištěnými jako pronajímateli nemovitostí v
rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.
8.1.9. Ujednává se, že v případě, že pojištěný odpovídá za škodu vzniklou na malbách, tapetách, obkladech
stěn a stropů, podlahách, podlahových krytinách, prazích, vnitřních nátěrech v bytě, který nájemce užívá
a který je součástí nemovitosti, kterou pojištěný vlastní, a náklady na jejich opravu hradil uživatel bytu,
posuzuje se pro účely této pojistné smlouvy, že škoda vznikla uživateli bytu. Pojištění dle tohoto bodu
platí za předpokladu, že tyto poškozené stavební součásti byly pořízeny na vlastní náklad poškozeného.
8.1.10.Pojištění se sjednává i pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví
nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s přerušením, omezením nebo kolísáním dodávek vody,
tepla, páry, plynu, působením teploty, unikajících látek, vlhkosti a odpadů, pokud pojištěný za takto
vzniklou škodu či újmu po právu a prokazatelně odpovídá.
8.1.11.Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. g VPPMOP-P se pojištění vztahuje i na případ povinnosti
pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s
činnostmi umělecká, kulturní, sportovní a reklamní, vykonávaná pojištěným v souladu se zák. č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kdy pro pojištěného vykonává uměleckou, kulturní, sportovní a
reklamní činnost dítě mladší 15 let, nebo starší 15 let, pokud nemá ukončenou povinnou školní
docházku, a to až do doby jejího ukončení.
8.1.12.Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. g VPPMOP-P se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného
nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s výkonem
činnosti poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona č.247/2014 Sb., o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině.
8.1.13.Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. g VPPMOP-P se pojištění sjednává i pro případ odpovědnosti za
škodu či újmu způsobenou při výkonu veřejné služby osobou v hmotné nouzi či osobou vedenou v
evidenci uchazečů o zaměstnání, se kterou má krajská pobočka Úřadu práce České republiky uzavřenou
smlouvu o výkonu veřejné služby. V rozsahu tohoto ujednání je spolupojištěna i vzájemná odpovědnost
za škodu či újmu mezi pojištěnými. Dále se ujednává, že pojištění se sjednává též pro odpovědnost za
Pojistná smlouva je ve správě: Zlatomily Černé, Specialisty korporátního obchodu, útvaru Korporátní obchod Morava
tel.: +420 596 271 266

Číslo pojistné smlouvy: 706-59324-15

strana 24 z 36

škodu či újmu, za kterou odpovídá pojištěný osobě vykonávající veřejnou službu, na základě smlouvy o
výkonu veřejné služby. V tomto rozsahu je pojištěným též příslušná krajská pobočka úřadu práce, která
s poškozeným smlouvu o výkonu veřejné služby uzavřela. Dále se ujednává, že v rozsahu tohoto
ujednání je spolupojištěna i vzájemná odpovědnost za škodu či újmu mezi pojištěnými.
8.1.14.Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila 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.

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.
V souladu s tímto se ujednává, že pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené
odpovědnosti pojištěného nahradit:
- újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení;
- škodou vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (včetně
zvířete), kterou má tato osoba ve vlastnictví, v užívání nebo ji má oprávněně u sebe z jakéhokoliv
jiného právního titulu.
8.2.2 Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je, že k ublížení na zdraví nebo usmrcení, poškození,
zničení ztrátě nebo odcizení věci (dále jen „škodná událost“) došlo v době trvání pojištění, v souvislosti
s oprávněně prováděnou činností uvedenou v pojistné smlouvě nebo se vztahy z této činnosti
vyplývajícími a na území ujednaném v pojistné smlouvě.
8.2.3. Pojištění se sjednává i pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škody
vzniklé na odtaženém vozidle, které je přepravováno odtahovým vozidlem pojištěného. Tuto činnost
vykonává městská policie na základě zákona (v souladu se zákonem), pro tuto činnost tudíž není
koncesní aj. listina, městská policie vozidlo nepřebírá.
8.2.4. Parametry pojištění v základním rozsahu:
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

20.000.000,- Kč
Evropa
500,- Kč

Doplňující ujednání k územnímu rozsahu – platí jako pro základní rozsah pojištění, tak i pro pojištění
v rozsahu doložek:
Pro případ povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou
v souvislosti s výkonem (vzniklé při výkonu) veřejné funkce např. členům zastupitelstva, rady
(primátorovi, náměstkům primátora, starostovi, místostarostům) je pojištění platné na území celého
světa včetně USA a Kanady.
8.2.4.1. Bližší specifikace rozsahu pojištění v základním rozsahu – v základním rozsahu pojištění je mj.
zahrnuto:
- Pojištění povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení v souvislosti
s činností nebo vztahem pojištěného, jestliže za takto vzniklou škodu či újmu odpovídá v důsledku
svého jednání nebo vztahu.
- Pojištění povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení v souvislosti
s vadným výrobkem vč. povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo
usmrcení způsobenou vadně provedenou prací, která se projeví po jejím předání.
- Pojištění povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou na věcech
vnesených či odložených – tj. věci žáků, studentů, ubytovaných, zaměstnanců, návštěvníků, pacientů,
klientů apod. (např. dle §267 zákoníku práce, dále dle § 2945 a §2946 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, atd.).
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- Pojištění povinnosti nahradit škodu či újmu jinou, než je škoda či újma na zdraví a životě, škoda či
újma na věci nebo jiná majetková škoda, včetně škody či újmy na zisku (ušlý zisk) s tím, že pojištění se
vztahuje na ty případy škody či újmy, jež vyplývají ze škody či újmy na zdraví nebo na věci (tzv.
„následná finanční škoda“).
- Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní
péči ve prospěch třetích osob v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže
z povinnosti nahradit újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení, ke které se tyto
náklady vážou, vzniklo právo na pojistné plnění ze sjednaného pojištění (blíže viz článek 22 bod 6
VPPMO-P), jakož i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem
nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem
nebo správním orgánem, jestliže z povinnosti nahradit újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví
nebo usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vzniklo právo na pojistné plnění ze sjednaného pojištění
(blíže viz článek 22 bod 7 VPPMO-P)
- Povinnost pojištěného nahradit tzv. „nemajetkovou“ újmu - ujednává se, že pojištění se vztahuje také
na povinnost pojištěného poskytnout při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví peněžitou
náhradu vyvažující duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti či jiné osobě blízké.
- Pojištění povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení v souvislosti
s vlastnictvím (držbou) nebo nájmem (či jinou formou právního vztahu k) nemovité hmotné věci.
- Pojištění povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení v souvislosti s
pronájmem nemovité hmotné věci v rozsahu, který nevyžaduje živnostenská oprávnění.
- Pojištění povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení v souvislosti
s provozem vozidla. Pojištění se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu v rozsahu,
v jakém vzniklo právo na plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. „povinně smluvní
pojištění“). Pro tento rozsah pojištění se sjednává sublimit plnění ve výši 10.000.000,- Kč.
- Pojištění povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou
v souvislosti se zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin.
- Pojištění povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou
v souvislosti s podáváním nápojů a stravy (např. v souvislosti se salmonelou, apod.).
8.2.5. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek
8.2.5.1.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.
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou
v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že došlo ke vzniku škody
na území ujednaném v pojistné smlouvě a 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 vymáháním pohledávek.
Ujednává se, že se pojištění dále vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě nákladů řízení, které
byly poškozeným účelně vynaloženy na zrušení nebo změnu nezákonného rozhodnutí nebo nápravu
nesprávného úředního postupu, a to bez ohledu na to, zda poškozenému vznikla další škoda. Toto
pojištění se vztahuje pouze na případy, kdy je povinnost k náhradě nákladů řízení uložena soudem podle
procesních předpisů přímo pojištěnému. Pojišťovna tyto náklady uhradí v rozsahu dle rozhodnutí soudu,
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a to přímo poškozenému, případně pojištěnému, pokud prokáže, že náklady již poškozenému uhradil.
Pojištění dle tohoto ujednání se vztahuje na případy, kdy soud rozhodne o nákladech řízení po datu
sjednání této doložky. Pojištění se sjednává se sublimitem plnění 1.000.000,- Kč (který je současně
sublimitem plnění v rámci sublimitu plnění sjednaného pro rozsah pojištění dle bodu 8.2.5.1).
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
10.000.000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Evropa
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši
500,- Kč
8.2.5.2.Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých hmotných movitých
věcech
Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na
povinnost nahradit škodu 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
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
Evropa
500,- Kč

8.2.5.3.Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným užívaných hmotných movitých
věcech
Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na
povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá.
Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:
a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
b) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci,
c) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních,
d) vzniklé na zvířatech,
e) vzniklé na motorových vozidlech.
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
Evropa
500,- Kč
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8.2.5.4. Doložka V111 Regresní náhrady
Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou
na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance (dále i ve prospěch zastupitelů, členů rady, primátora,
náměstků primátora, starosty, místostarostů, žáků nebo studentů školských a obdobných zařízení)
pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.
Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci
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
5.000.000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Evropa
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši
500,- Kč
8.2.5.5. Doložka V110 Připojištění náhrady nákladů na předcházení nebo nápravu ekologické újmy
(Ekologická újma) a Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním
prostředí
8.2.5.5.1.Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 3 písm. c VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje
rovněž na náhradu nákladů vynaložených na nápravu ekologické újmy ve smyslu zákona č. 167/2008
Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o
ekologické újmě“), došlo-li k ní na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích
rostlin, na přírodních stanovištích vymezených zákonem, na vodě nebo půdě (dále jen „ekologická
újma“).
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost,
tak první projev 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 se projevila jako ekologická újma, pokud k ní došlo v souvislosti s oprávněně prováděnou činností
pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.
Pojištění se ve smyslu právních předpisů vztahuje na náhradu nápravných opatření v rozsahu:
a) „primární“ nápravy,
b) „doplňkové“ nápravy,
c) „vyrovnávací“ nápravy.
Dále se ujednává, že se pojištění vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených na předcházení
bezprostředně hrozící ekologické újmy. Pojišťovna přitom poskytne pojistné plnění v případě, že
náklady na předcházení bezprostředně hrozící ekologické újmy byly vynaloženy v době trvání pojištění
na prevenci ekologické újmy, ze které by v případě jejího vzniku vzniklo právo na pojistné plnění
sjednaného podle této pojistné smlouvy (dále jen preventivní náklady).
Pojišťovna poskytne plnění do výše ujednaného sublimitu pojistného plnění v rozsahu správním
orgánem schválených nebo uložených preventivních nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se
započalo s opatřením) k odstranění bezprostřední hrozby ekologické újmy nebo nákladů na nápravná
opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo
jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské
zdraví nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo
dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů.
Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu
v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škody, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s
mimosoudním projednáváním práva na náhradu škody či újmy) a dále náklady na odborníka uhradí
pojišťovna maximálně do výše sublimitu plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro tuto doložku.
Pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených na předcházení nebo
nápravu ekologické újmy vzniklé nebo hrozící:
a) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem zařízení určeného k výrobě, zpracování, skladování,
přepravě či čerpání látek znečišťujících vodu;
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b) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem zařízení pro odpadní vody nebo zavádění, čerpání či
vypouštění látek do vodních těles, při němž se mění fyzikální, chemické či biologické složení vody
(zařízení na odpadní vody a riziko vypouštění);
c) v souvislosti s plánováním, výrobou, dodáním, montáží, demontáží, údržbou a servisem zařízení
uvedených pod písmeny a a b tohoto odstavce nebo součástí zjevně určených pro taková zařízení,
není-li pojištěný sám vlastníkem těchto zařízení;
d) v důsledku úniku látek do vody nebo do vzduchu vylitím, přetečením, průsakem, výpary,
odpařováním či podobnými procesy při manipulaci s těmito látkami;
e) v souvislosti s dodávkou výrobků, které byly uvedeny na trh po nabytí účinnosti pojistné smlouvy.
Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na náhradu
nákladů vynaložených na předcházení nebo nápravu ekologické újmy vzniklé nebo hrozící v důsledku:
a) živelní události nebo zásahu vyšší moci;
b) výroby, dodávky, nakládání či vypuštění odpadních vod, močůvky, odpadního kalu, pevné chlévské
mrvy, prostředků na ochranu rostlin, hnojiv či pesticidů, pokud tyto látky neuniknou do životního
prostředí náhle a nahodile, nejsou náhle odplaveny srážkami nebo neodtečou na nemovitý majetek,
který není ve vlastnictví, v užívání či držbě pojištěného;
c) činnosti, při které se na odpovědnost a náhradu škody či újmy vztahují mezinárodní pojistné smlouvy
uvedené v příloze č. 2 k zákonu o ekologické újmě;
d) činnosti, jejímž účelem je zajišťování obrany České republiky nebo mezinárodní bezpečnosti;
e) činnosti, jejímž jediným účelem je ochrana života, zdraví nebo majetku osob před živelními
událostmi;
f) škody v rozsahu, v jakém vzniklo právo na pojistné plnění z jiných druhů pojištění;
g) nevyhnutelných, nutných a přípustných dopadů na životní prostředí vyplývajících z běžných
činností;
h) vlastnictví kontaminovaného majetku nabytého před nebo po účinnosti pojistné smlouvy;
i) nakládání s odpady bez nutného úředního souhlasu;
j) uvedení na trh výrobku nebo vykonáváním práce či služeb, jejichž nedostatků či škodlivosti si byl
pojištěný vědom;
k) výskytu onemocnění u zvířat vlastněných, držených či prodaných pojištěným (pojistné plnění bude
poskytnuto pouze v případě, že pojištěný prokáže, že nejednal úmyslně ani s hrubou nedbalostí);
l) provozu zařízení na moři;
m) vlastnictví, údržby nebo provozu vozidla, návěsu, plavidla, letadla nebo sportovního létajícího
zařízení;
n) činnosti pojištěného, přestože neporušil právní předpisy nebo rozhodnutí vydaná na jejich základě a
ekologická újma byla způsobena emisí nebo událostí, která byla výslovně povolena;
o) jednání třetích osob a k ekologické újmě došlo, přestože byla přijata vhodná bezpečnostní opatření;
p) splnění rozhodnutí nebo jiného závazného aktu orgánu veřejné správy a nejedná se o rozhodnutí
nebo akty vydané k odstranění nebo zmírnění emisí nebo událostí způsobených provozní činností
provozovatele;
q) činnosti, která podle stavu vědeckých a technických znalostí v době, kdy došlo k emisím nebo k dané
provozní činnosti, nebyla považována za činnost, která by způsobila ekologickou újmu
r) těžební činnosti;
a dále hrozící
s) na podzemních vodách nebo vyplývající ze změn na zásobnících podzemních vod;
t) na nemovitém majetku pojištěného, popř. jím vlastněném, užívaném nebo drženém nebo na
chráněných druzích a přírodních stanovištích, které se tam nacházejí;
u) na území mimo geografického dosahu Direktivy Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o
odpovědnosti za životní prostředí.
Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V110 Ekologická újma má pojistník,
pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:
a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f
VPPMO-P, je pojistník, pojištěný povinen splnit nejpozději 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).
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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 pojišťovna neuhradí.
Pokud pojistník, pojištěný maří svým jednáním vyřízení práva formou uznání, uspokojení nebo
narovnání navrhované pojišťovnou, není pojišťovna povinna hradit žádné dodatečné náklady vyvolané
tímto jednáním pojistníka, pojištěného, ani úrok z prodlení za dobu maření.
Preventivní náklady budou hrazeny pouze do výše 30% sublimitu plnění sjednaného pro toto pojistné
nebezpečí.
8.2.5.5.2.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.
Pojišťovna 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 pojišťovna 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,
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,
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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 nad rámec povinností stanovených v článku 5
VPPMO-P tyto povinnosti:
a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f
VPPMO-P, je pojistník, 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 pojišťovna neuhradí.
8.2.5.5.3.Pojištění v rozsahu výše uvedeném se sjednává sublimitem pojistného plnění ve výši 10.000.000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Evropa
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši
500,- Kč
8.2.5.6.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 a dále povinnosti
pojištěných nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou osobě, která je ve
významném vztahu k pojištěnému 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 pojišťovny 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
10.000.000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Evropa
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši
500,- Kč
8.2.5.7.Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu
Odchylně od článku 22 bodu 1 a 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.
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu
způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
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.
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
5.000.000,- Kč
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Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

Evropa
500,- Kč

8.2.5.8.Doložka V106 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou obci, městu, kraji starostou
(primátorem, náměstkem primátora, 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, náměstka primátora, místostarosty, člena rady nebo člena zastupitelstva)
pojištěného územního samosprávného celku (obec, město, kraj, městský obvod).
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává pro případ právním předpisem stanové povinnosti
pojištěného nahradit škodu vzniklou územnímu samosprávnému celku (pojistníkovi) při výkonu veřejné
funkce nebo v přímé souvislosti s ní. Škodnou událostí se pro účely tohoto pojištění rozumí vznik škody
či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení.
Pojišťovna 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 1.9.2016.
V rozsahu tohoto ujednání jsou spolupojištěny i vzájemné povinnosti pojištěného nahradit škodu či
újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení mezi pojištěným a pojistníkem.
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 pojišťovna 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
10.000.000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Evropa
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši
500,- Kč
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8.2.5.9. Doložka V76a Pojištění povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení
způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před vznikem pojištění (nepravá retroaktivita)
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 způsobenou výrobkem, který
byl uveden do oběhu v době od 1.1.2010 do 31.12.2018.
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.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši
20.000.000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši
500,8.3.

Zvláštní ujednání
Pojištění se vztahuje i na případy, kdy stát nahradil škodu či újmu způsobenou nezákonným
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem Statutárního města Ostravy (městského obvodu) při
výkonu státní správy (přenesené působnosti) a požaduje regresní úhradu na statutárním městu Ostrava
(městském obvodu), pokud škodu či újmu způsobil (resp. je povinen nahradit vzniklou škodu či újmu).

9.

SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ

9.1.

Ostatní smluvní ujednání
- Učinil-li pojištěný opatření, která mohl vzhledem k okolnostem případu považovat za nutná
k odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události nebo ke zmírnění škody na pojištěné věci z nastalé
pojistné události, hradí pojišťovna takto vynaložené náklady, jsou-li úměrné rozsahu hrozící škody a
pojistné hodnotě ohrožené pojištěné věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty. Pojišťovna nehradí
náklady vynaložené na obvyklou údržbu a ošetřování pojištěné věci.
- Pro účely tohoto pojištění se za jinou osobu považují i osoby uvedené v této pojistné smlouvě.
- Za uzavřený prostor z hlediska posouzení zabezpečení se bude posuzovat celá budova nebo konkrétní
místnost (např. počítačová učebna, kancelář, dílna, laboratoř…).
- Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na:
•

škodu majetkovou,

•

odpovědnost za škodu či újmu,

vzniklou pojištěnému subjektu, ve kterém má pojistník nebo pojištěný majetkovou účast nebo má
k němu jiný právní vztah.
- V případě pojistné události na pojištěných souborech odečte pojišťovna pouze jednu spoluúčast a to
nejvyšší sjednanou, pokud není pro pojištěného výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých
předmětných pojištění, jichž se pojistná událost týká.
- Ujednává se, že pokud pojišťovna najme externí společnost za účelem zjišťování škod a přípravy
dokumentace ke škodní události, vyžádá si předchozí souhlas pojistníka. Pokud pojistník souhlas
neudělí, provede pojišťovna šetření samostatně.
9.2.

Výklad pojmů
Pojistný rok je doba 12 měsíců; první pojistný rok začíná dnem určeným v pojistné smlouvě jako
počátek pojištění.
Předmětem pojištění jsou jednotlivé věci movité a nemovité nebo jejich soubory.
Pojistná hodnota je hodnota věci rozhodná pro stanovení pojistné částky.
Pojistná částka je částka jako nejvyšší možná hranice plnění pojišťovny za jednu a všechny pojistné
události, které nastaly v jednom pojistném roce.
Hranice pojistného plnění se vztahuje na jednu pojistnou událost.
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Pojištění na první riziko je pojistná částka stanovená pojistníkem (pojištěným). Pojišťovna tuto
pojistnou částku akceptuje a nebude namítat podpojištění.
Limit pojistného plnění je částka jako nejvyšší možná hranice plnění pojišťovny při jedné pojistné
události, za jednu a všechny pojistné události, které nastaly v jednom pojistném roce.
Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik
povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění.
Škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na
pojistné plnění.
Pojištěním škodovým se rozumí pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné
události.
Za jednu pojistnou událost se považuje pojistná událost vzniklá z jedné a stejné příčiny.
Spoluúčast je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se oprávněná osoba podílí na pojistném
plnění. Spoluúčast je vyjádřena pevnou částkou v Kč (není-li ve smlouvě uvedeno jinak, není spoluúčast
sjednána, tj. činí 0,-Kč).
Cizí věci převzaté jsou věci, které pojištěný na základě písemné smlouvy převzal za účelem provedení
objednané činnosti.
Cizí věci užívané jsou věci, které pojištěný po právu užívá na základě smlouvy.
Věci „zvláštní hodnoty“ - za věci zvláštní hodnoty se považují:
• "věci umělecké hodnoty" - obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu,
ručně vázané koberce, gobelíny apod., jejichž hodnota není dána pouze výrobními náklady, ale i
uměleckou kvalitou a autorem díla;
• "věci historické hodnoty", tj. věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii, historické
osobě či události apod.;
• "starožitnosti", tj. věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž uměleckou hodnotu, případně
charakter unikátu;
• "sbírky".
Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou či nemovitou ve své moci a využívá její
užitné vlastnosti včetně práva užívání prostor v nemovité věci.
9.3.

Změna rozsahu pojištění
Ujednává se, že pojistník může kdykoliv dle svých pojistných potřeb změnit rozsah pojištění, pokud
dojde ke změně vlastnických či jiných vztahů či důvodů majících vliv na rozsah pojištění, např.
aktualizace pojistných částek pojištěného majetku. Případné nespotřebované pojistné pojišťovna vrátí na
účet pojistníka nejpozději do jednoho měsíce od ukončení pojištění daného pojištěného majetku či
subjektu, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Změna smluvních podmínek, úprava smluvních podmínek
9.4.1. Veškeré změny a doplnění lze realizovat pouze formou písemných dodatků smlouvy, které budou
vzestupně očíslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci
smluvních stran, resp. viz dále.
Pojistnou smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, s výjimkou změny seznamu pojištěných osob, který bude pojistník oprávněn měnit
jednostranně, přičemž změna seznamu pojištěných osob bude účinná okamžikem akceptace
pojišťovnou, nejpozději však prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude
pojišťovně změna seznamu pojištěných osob písemně oznámena.
9.4.2. Pojišťovna se zavazuje v případě nově vzniklé pojistné potřeby (zejména vznik nové obchodní
společnosti nebo příspěvkové organizace) pojistit tento subjekt za stejných podmínek.
9.4.3. Pojišťovna bere na vědomí, že pojistní je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
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smluv), a že souhlasí se zveřejněním této pojistné smlouvy v souladu s povinnostmi pojistníka za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

10.

POJISTNÁ DOBA
Pojištění se sjednává na 5 pojistných let na dobu od 1.1.2019 do 31.12.2023. Pojišťovna i pojištěný
mají právo pojistnou smlouvu vypovědět ke konci každého pojistného roku (tj. 31.12.2019, 31.12.2020,
31.12.2021 a 31.12.2022) s tím, že výpověď musí být druhé straně doručena nejméně 3 měsíce před
jeho uplynutím.

11. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, PŘEHLED POJISTNÉHO, SPLATNOST POJISTNÉHO
11.1. Cena a platební podmínky
Výše pojistného je platná po celou dobu trvání pojištění. Nárůst výše pojistného v důsledku vývoje cen
pojištění je nepřípustný.
Výše pojistného je překročitelná pouze při změně rozsahu pojistného krytí a změně objemu
pojišťovaného majetku, resp. při zvýšení pojistné částky nebo limitu plnění.
Úhrada pojistného bude prováděná v české měně na účet makléře č. 5025001117/5500 v pravidelných
čtvrtletních splátkách splatných v daném pojistném období.
Pojišťovna může v průběhu doby trvání pojištění snížit pojistné sazby. Ustanovení příslušného zákona o
skončení účinnosti pojistné smlouvy tímto nejsou dotčena.
11.2. Přehled pojistného k datu 1.1.2019 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:
Název pojištění

roční pojistné
v Kč

Pojištění živelní

17.280,-

Pojištění odcizení

15.050,-

Pojištění skel

2.000,-

Pojištění elektronických zařízení

8.400,-

Pojištění strojů

3.200,-

Pojištění věcí při dopravě

2.000,-

Pojištění odpovědnosti

52.050,-

Celkem v Kč

99.980,-

Celkem v Kč – zaokrouhleno pro čtvrtletní splatnost

99.980,-

1 čtvrtletní splátka

24.995,-

11.3. Splatnost pojistného a podmínky platebního (finančního) styku
11.3.1.Roční pojistné bude hrazeno čtvrtletně ve čtyřech splátkách ve stejné výši, a to vždy první splátka
k 31.01., další splátky pak vždy k počátku příslušného kalendářního čtvrtletí, tedy k 01.04., 01.07. a
01.10. příslušného kalendářního roku.
11.3.2.Platby pojistného budou pojistníkem pojišťovně hrazeny v české měně (v Kč), a to prostřednictvím
pojišťovacího makléře, tj. pojistník bude hradit pojistné na účet pojišťovacího makléře. Pojistné je
uhrazeno odesláním příslušné částky na účet pojišťovacího makléře.
11.3.3.Pojistník nebude poskytovat zálohy na pojistné.
11.3.4.Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány žádné poplatky za služby (popř.
sankce) související se sjednaným pojištěním.
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11.3.5.Pojišťovna není oprávněna postoupit žádnou svou pohledávku za pojistníkem (pojištěným) nebo jeho
organizací vyplývající z této pojistné smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s touto pojistnou smlouvou
bez předchozího písemného souhlasu pojistníka).
11.3.6.Pojišťovna není oprávněna provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za pojistníkem
(pojištěným) nebo jeho organizací vyplývající z této pojistné smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto
pojistnou smlouvou na jakoukoliv pohledávku pojistníka (pojištěného) nebo jeho organizace za
pojišťovnou (zejména na pojistné plnění) bez předchozího písemného souhlasu pojistníka (pojištěného).
11.3.7.Nebude-li některá splátka uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její
úhradou splatným celé jednorázové pojistné.
11.3.8.Dlužné pojistné má pojistník povinnost hradit na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

12.

MAKLÉŘSKÁ DOLOŽKA
Tato pojistná smlouva je ve správě útvaru korporátní a průmyslové pojištění, se sídlem 28. října 32, 702
86 Ostrava, Česká republika.
Pojistník (pojištěný) pověřuje pojišťovací makléřskou společnost SATUM CZECH s.r.o., IČO
25373951, vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat
této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, společností
SATUM CZECH s.r.o. Pouze SATUM CZECH s.r.o. je oprávněna přijímat rozhodnutí smluvních
partnerů.
Smluvní strany se dohodly, že události, se kterými je spojen požadavek na plnění z pojištění sjednaného
touto pojistnou smlouvou, budou oznamovány prostřednictvím této společnosti.
V případě změny osoby pojišťovacího makléře pojistníka oznámí pojistník pojišťovně číslo účtu nového
pojišťovacího makléře pojistníka, přes které bude platba pojistného dle této smlouvy pojistníkem
probíhat, nedohodne-li se s pojišťovnou jinak.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Pojistník prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9
VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem
všech pojištěných.
13.2. Odpovědi pojistníka 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 svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
13.3. Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených
pojistných podmínek dle bodu 1.2.
13.4. 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 pojišťovna 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.
13.5. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou
obchodní inspekcí www.coi.cz
13.6. Právem rozhodným pro pojistnou smlouvu je právní řád České republiky.
13.7. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto
dokumenty :
- pojistné podmínky dle rozsahu pojistné smlouvy.
Pojistník dále prohlašuje, že se s pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.
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13.8. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací
zprostředkovatel a dva pojišťovna.
13.9. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
O uzavření této smlouvy rozhodla městského obvodu Martinov svým usnesením č. 9/1 ze dne
19.11.2018.

14.

PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Seznam příspěvkových organizací
Příloha č. 2 – Rozklad sazeb a pojistného
Příloha č. 3 - Pojistné podmínky dle bodu 1.2. této pojistné smlouvy

V Ostravě – Martinově
dne

V Ostravě
dne 6.12.2018

________________________________________________________________________________
Jolana Kavalková
Ing. Josef Sluka, Manažer
Starostka
Zlatomila Černá, Specialista korporátního obchodu
Korporátní obchod Morava
Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis (a razítko) pojišťovny
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