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         Zpráva zadavatele 

Písemná zpráva zadavatele 

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „zákon“) 
 
Název veřejné zakázky: 

„Veřejná zakázka na poskytování pojistných služeb“, poř. č. 92/2018  

 
1. Označení zadavatele: 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 
Právní forma: obec 
IČO: 00845451 
 
 

2. Předmět veřejné zakázky: 
 
Centrální pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Statutárního města Ostravy, jeho příspěvkových 

organizací, městských obvodů a obchodních společností 

S ohledem na povahu předmětu veřejné zakázky rozdělil zadavatel v souladu s ustanovením § 35 
zákona veřejnou zakázku na 2 samostatné části:  
 
 část a) veřejné zakázky  

Účelem této části veřejné zakázky je pojištění nemovitého, movitého majetku a odpovědnosti za 

škodu Statutárního města Ostravy včetně jeho příspěvkových organizací, městských obvodů včetně 

jejich příspěvkových organizací a obchodních společností se 100 % majetkovou účastí statutárního 

města Ostravy, včetně pojištění motorových vozidel zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla („povinné ručení“) a havarijní pojištění vybraných vozidel. Dále pak 

pojištění odpovědnosti zaměstnanců za újmu způsobenou zaměstnavateli. 

 část b) veřejné zakázky  
Účelem této části veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti manažerů (D&O) Statutárního města 

Ostravy, resp. obchodních společností se 100 % majetkovou účastí Statutárního města Ostravy. 

 
3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku: 

 

 pro část a) veřejné zakázky je sjednáno roční pojistné ve výši 45 912 990,- Kč.  
Předpokládané náklady za veškeré plnění této části veřejné zakázky po celé smluvní období (5 let) 
činí 229 564 950,- Kč. 

 pro část b) veřejné zakázky je sjednáno roční pojistné ve výši 470 400,- Kč. 
Předpokládané náklady za veškeré plnění této části veřejné zakázky po celé smluvní období (5 let) 
činí 2 254 000,- Kč. 
 
 

4. Druh zadávacího řízení: 

Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v užším řízení podle § 58 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
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5. Označení účastníků zadávacího řízení: 
 
 část a) veřejné zakázky  
 
Česká pojišťovna a.s. 
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika 
Právní forma: akciová společnost 
IČO: 45272956 
 
 část b) veřejné zakázky  
 
Chubb European Group Plc, organizační složka 
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 
Právní forma: odštěpný závod zahraniční právnické osoby 
IČO: 27893723 
 
 

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení (odůvodnění): 

   --- 

 
 

7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva (odůvodnění): 
 
 část a) veřejné zakázky  
 
Česká pojišťovna a.s. 
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika 
Právní forma: akciová společnost 
IČO: 45272956 
 
 část b) veřejné zakázky  
 
Chubb European Group Plc, organizační složka 
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 
Právní forma: odštěpný závod zahraniční právnické osoby 
IČO: 27893723 
 
V každé části veřejné zakázky předložil nabídku pouze jeden účastník, který splnil všechny zákonem i 

zadavatelem požadované podmínky účasti v zadávacím řízení, a proto byl vybrán pro uzavření smluv. 

S ohledem na ekonomickou výhodnost byly uzavřeny smlouvy na dobu 5 let. 

 
8. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele: 

--- 

 

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 
elektronických prostředků: 

--- 

 
10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů: 

Nebyl zjištěn střet zájmů. 

 

 
 
V Ostravě dne: 30. 1. 2019   
Vypracovala: Ing. Kateřina Ďurovičová 


