ř\. '

mlouva č. 1690490618

Generali Česká pojišt'ovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,
člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišt'ovacich skupin, vedeném IVASS,
kterou zastupuje

a

Město Klášterec nad Ohří
nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří, Česká republika, IČO 002 61 939
kterou zastupuje
Ing. Štefan Drozd, starosta města
(dále jen ,,pojistník")
uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o pojištění majetku ALLRISKS a o pojištění odpovědnosti
(dále jen ,,pojistná smlouva")

Makléřská doložka
pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišt'ovacím makléřem RENOMIA, a.s. se sídlem Holandská 8, 639 00
Brno, Česká republika, IČO 48391301, (dále jen ,,zplnomocněný makléř") smlouvu, na jejímž základě
zplnomocněný makléř vykonává pro pojistníka zprostředkovatelskou činnost v pojišt'ovnictví a je pověřen
správou této pojistné smlouvy.

Korespondenční adresy
pojišťovna: Generáli Česká pojišt'ovna a.s., Na Pankráci 123, 140 21 Praha 4, Česká republika
pojistník: nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohři, Česká republika
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1.

Úvodní ustanoveni

1 .1.

pojištěni sjednané touto pojistnou smlouvou se řidl pojistnými podmínkami uvedenými v bodu 1.2. této
pojistné smlouvy a doložkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a dále smluvními ujednáními.

1.2.

pojistné podmínky, které jsou nedílnou součásti této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy:

pojistné podmínky - plný název

Zkrácený název

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020

VPPMO-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištěni staveb DPPSP-P-01/2020

DPPSP-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištěni movitých věci DPPMP-P-01/2020

DPPMP-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištěni přerušeni provozu DPPPP-P-01/2020

DPPPP_P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění strojů dppst-p-01/2020

DPPST-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištěni elektronických zařízeni DPPEZ-P-01/2020

DPPEZ-P

Doložka ALLRISKS k pojištěni majetku a přerušení provozu

Doložka ALLRISKS

1.3.

pojištěným z této pojistné smlouvy je pojistník.

1.4.

Oprávněnou osobou je vlastník předmětu pojištěni, nestanoví-li právni předpisy jinak nebo není-li
v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

1.5.

Oprávněnou osobou v pojištěni odpovědnosti je pojištěný.

2.

pojištění allrisks staveb a věcí movitých
pojištěni živelní se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P, DPPSP-P, DPPMP-P, Doložkou ALLRISKS
- oddíl A a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištěni v pojistné smlouvě.
Předmět pojištění, pojistné částky, limity plněni 1. rizika

2.1.

Pokud bude v souladu s ustanovením článku 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištěni jako pojištěni
prvního rizika, bude u příslušné položky uveden text ,,pojištění 1.r" a částka uvedená pro tuto
položku je ve smyslu článku 21 bodu 16 VPPMO-P limitem plnění prvního rizika.

PoI. Č.

Specifikace předmětu pojištěni
Pol. S = stavby, M = věci movité, N = náklady

poj.istná čá.st!a
(limit plnení
1. rizika) v KČ

Soubor vlastních a cizích, po právu užívaných na základě písemné smlouvy, budov
.

SI

a jiných staveb VC. drobných staveb vedených na účtu 021, vC. zvláštních věci movitých a vc.
technického zhodnocení a stavebních součástí vnějších i vnitřních (např. EZS, EPS, čidla,
kamerové zabezpečovací systémy, mechanické zábranné systémy, anténní systémy, FVE). jedná
se o soubor vlastních a cizích, po právu užívaných na základě písemné smlouvy, budov a staveb
VC. přístřešků, kapličky, kolumbária, trafostanice, autobusových zastávek, víceúčdového hřiště,
parkoviště, pěší zóny apod., zpevněných nádvoří a ploch, cyklostezky, cesty a chodníky, opěrné
zdi, komíny, dětská hřiště, označníky, dopravní značky apod., dále kanalizace vC. septiků,
oplocení, lávky, mosty, přemostěni, zábradlí, veřejné osvětlení, soubor mobiliáře městského
centra, infoskříně, lavičky, odpadkové koše, kontejnery, městské hodiny, stromové mříže,
ukazatele rychlosti apod., výměníkové stanice umístěné v pojištěném souboru nemovitosti.

S2

Vlastni stavba - nafukovací tenisová hala.

S3

Soubor skel dle bodu 2.4.1. této pojistné smlouvy. pojištěni 1. r.

1 716 223 665

2 570 700
350 000

Soubor strojů, zařízeni a inventáře (vC. DDHM), vc. strojů, přístrojů a zařizení vedených na účtu
Ml

022 a 028, vC. vleků, sněžných děl a rolby a VC. vlastní elektroniky (vC. přislušenstvĹ příslušných
síti a optických kabelů), kromě věci uvedených v článku 4 DPPMP-P, vyjma předmětů pojištěni
pod pol. Č. M6.

M2

Soubor písemnosti, plánů, výkresů a nosičů dat. pojištění 1.r.

58 811 000
450 000
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Pol. č.

Specifikace předmětu pojištění
POI. S = stavby, M = věci movité, N = náklady

pojistná částka
(limit plnění
1. rizika) v KČ

M3

Soubor zásob s výjimkou nedokončené stavební výroby a věci uvedených v článku 4 DPPMP-P.

M4

Soubor věci zvláštní kulturní a historické hodnoty a uměleckých předmětů. pojištěni 1.r.

4 059 236

M5

Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a oběžných mincí v hotovosti a
cenin v příručních pokladnách a trezorech. pojištění 1.r.

1 000 000

M6

Vlastní stroj - sněžná rolba, vyjma předmětů pojištěni pod pol. č. Ml. pojištění se sjednává na

M7

Soubor vlastních porostů - zeleň, sadové úpravy. pojištění 1.r.

MB

Soubor cizích věcí vnesených a odložených ve vlastnictví zaměstnanců a návštěv s výjimkou věcí
uvedených v článku 4 dppmp-p. pojištěni 1.r.

M9

Soubor věci zaměstnanců, které se obvykle nosí do zaměstnání nebo které se nacházejí v místě
pojištěni v souvislosti s výkonem povoláni v zájmu zaměstnavatele. pojištěni 1.r.

časovou cenu.

757 000

1 600 000
300 000

100 000

MID

Cizí, po právu užívaná na základě písemné smlouvy, věc zvláštní hodnoty - zapůjčený zvon.

150 000

Mil

Soubor věci movitých při vnitrostátní přepravě. pojištění 1.R.

500 000

NI

Náklady na hašeni, odstranění věci, vyklízení, odvoz suti a obnovu náplni hasicích přktrojů a
hasicích a podobných zařízení po pojistné události v rozsahu bodu 2.4.2. pojistné smlouvy týkající
se všech předmětů pojištěni uvedených v bodu 2.1. této pojistné smlouvy. pojištěni 1. r.

n2

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (DHM), tj. OHM před uvedeným do užíváni (soubor
investic). Pojištění 1.r.

2,2.

3 000 000

80 000 000

pojistná nebezpečí a spoluúčasti
Pro předmět pojištění specifikovaný v bodu 2.1. této pojistné smlouvy se sjednává pojištění pro
případ jeho poškozeni nebo zničení, případně pro vznik pojištěných nákladů, níže uvedenými
pojistnými nebezpečími. Zároveň jsou pro jednotlivé položky (pol. Č.) a pojistná nebezpečí sjednány
niže uvedené spoluúčasti.

Pro poI. č.
SI, S2, Ml - M7,
NI, N2
MB, M9
MID
SI, S2, Ml - M7, MID
NI, N2
MB, M9

Specifikace pojištěných pojistných nebezpečí

Spoluúčast
V Kč

pojistná nebezpečí v rozsahu Doložky ALLRISKS - oddíl A pro která není sjednána
samostatná spolu účast
Odchylně od článku 2 bodu 3 doložky ALLRISKS, pokud není dále uvedeno jinak, se
pojištění nevztahuje na pojistné nebezpečí odcizení krádeží vloupáním nebo loupeži.
Voda vytékající z vodovodních zařízeni
včetně rozšířeni rozsahu pojištění d zpětné vystoupení vody z odpadních potrubí a
kanalizace v rozsahu bodu 2.4.6. této pojistné smlouvy.
Zamrzání vody ve vodovodním potrubí a rozšířeni rozsahu pojištění v rozsahu bodu
2.4.5. této pojistné smiouvy.

10 000
1 000
5 000
5 000
1 000
1 000

SI, S2, Ml - MID,
NI, N2

Přepětí

SI, S2, Ml - MID,
NI, N2

Atmosférické srážky

SI, S2, Ml - MID,
NI, N2

Poškození zateplené fasády ptáky, hmyzem a hlodavci

S3

pojištění skel - All risks v rozsahu bodu 2.4.1. této pojistné smlouvy.

1 000

Mil

pojištění předmětu pojištění při vnitrostátní přepravě v rozsahu bodu 2.4.10. této
pojistné smlouvy.

5 000

2.2.1.

1 000
1 000

V případě, že je spoluúčast vyjádřena v procentech, jde o procentuální podíl z pojistného plnění.
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2.3.

Místo pojištění

2.3.1.

Pro jednotlivé položky specifikované v bodu 2.1. této pojistné smlouvy se jako místa pojištěni
sjednávají místa uvedená v tabulce niže:

Pro pol. č.

Místo pojištění

SI -S3,
Ml -Mil,
NI, N2

Katastrálni území Města Klášterec nad Ohři a místa dle soupisu inventárni evidence Města Klášterec nad Ohři
Česká republika

2.4.

Zvláštní ujednání

2.4.1.

pojištěni skel - All risks
Odchylně od článku 2 DPPSP-P se pojištění sjednává pro případ poškozeni nebo zničení předmětu
pojištěni jakoukoliv události, která nastane nečekaně a náhle a není dále vyloučena. Není-li dále
uvedeno jinak, pojištění tzv. skel se vztahuje na skleněné stavební součásti budov nebo jejich
skleněné výplně (zasklení), jako jsou např. okna, dveře, výlohy (výkladce), světlíky, lodžie,
celoskleněné nebo zasklené vnitřní příčky, včetně nesnímatelných čidel zabezpečovacích systémů
(např. EZS), nalepených fólií (např. bezpečnostních), nápisů apod.
pojištění se dále vztahuje na skleněné trubice (tzv. neonové) světelných reklamních, informačních
apod. zařízeni pevně spojených s budovou, včetně jejich nosné konstrukce a přípojky na elektrický
obvod budovy. pojištěni se dále vztahuje na krycí skla, která tvoří dodatečnou ochranu obrazovek a
displejů projekčních panelů. Za sklo se dále považují i skleněné pulty, vitriny, skleněné stěny, výstavní
skříňky i plasty, které sklo nahrazují.
z pojištěni nevzniká právo na plnění za:
a) škody způsobené následkem koroze, eroze, oxidace a jakýmkoliv znečištěním nebo
poškrábáním;
b) poškozeni nebo zničeni vzniklé při dopravě, manipulaci, demontáži, montáži, instalaci
součásti skla (např. fólii, čidel), údržbě, opravě;
C) škody způsobené následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí s tím, že
pro neonové trubice se za škody vzniklé postupným stárnutím považuje také vyprcháni
plynové náplně (plynová náplň se pro účely tohoto pojištění považuje za vyprchanou po třech
letech od data výroby trubice);
d) odcizení, ztrátu nebo jiné pohřešováni;
e) škody na sk|enÍcÍch.
pojišt'ovna poskytne nad rámec ujednaného limitu plnění pro pojištěni skel také pojistné plněni za
přiměřené, účelně vynaložené náklady na dočasnou opravu rozbitého skla (např. nouzovou výplň),
včetně nákladů na nezbytnou montáž a demontáž stavebních součásti nutných k jejímu provedení
(např. ochranných mříži, markýz, rolet, okenic), nejvýše však do 30 % nové ceny poškozeného skla.

2.4.2.

Náklady na hašení, odstranění věci, vykhzení a odvoz suti
Ujednává se, že pojišt'ovna mimo rámec horní hranice pojistného plnění sjednané pro předmět
pojištěni, kterého se pojištění nákladů týká, nahradí po pojistné události okolnostem přiměřené a
účelně vynaložené náklady pojištěného na:
a) odstraněni a likvidaci poškozeného nebo zničeného předmětu pojištění, úklid místa pojištěni,
přesun na skládku,
b) obnovu náplní hasicích přístrojů a hasicích a podobných zařízeni (např. sprinklerových, na
potlačení výbuchu), použitých při zdoláváni požáru předmětu pojištění.

2.4.3.

Náklady na obnovu dat a dokumentace
Předmětem pojištěni jsou materiálové náklady na reprodukci/opravu dat, na znovupořízeni
standardního software a na souvĹsejÍcÍ činnost pracovníků IT (instalace, kopÍrování atd.). pojišťovna
vyplatí částku odpovľdajÍcÍ přiměřeným nákladům, pokud z téže příčiny a ve stejnou dobu došlo i
k jinému poškozeni nebo zničení předmětu pojištěni, který data/software obsahoval. Předmětem
pojištěni nejsou náklady na sběr dat, znovuvytvořeni databázi, opakování projektu nebo vědeckou
činnost, které byly zdrojem dat.
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2.4.4.

Náraz dopravního prostředku
Ujednává, že pojištění pro případ poškozeni nebo zničení předmětu pojištěni nárazem dopravního
prostředku se vztahuje i na případy, kdy tyto předměty jsou součásti poškozené věci nebo součásti
téhož souboru jako poškozená věc. Dále se ujednává, že pojištění se nevztahuje na škody způsobené
dopravním prostředkem provozovaným či řízeným pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou.

2.4.5.

Zamrzání vody ve vodovodním potrubí - dešt'ové svody, připojená zařízení
Odchylně od článku 7 bodu 17 DPPSP-P se zamrzáním vody ve vodovodním potrubí rozumí i
působeni zamrznuté vody v dešt'ových svodech umístěných na obvodovém plášti budovy. Ujednává
se, že pojistné nebezpečí zamrzání vody ve vodovodním potrubí (článek 2 bod 1 písm. i DPPSP-P) se
vztahuje také na škody na zařizenich připojených na toto potrubí (včetně nákladu na odstranění
závady a škod na těchto zařízeních), pokud tato zařízení slouží výhradně k zajištění
provozuschopnosti pojištěné budovy a spolupůsobící příčinou škody nebyla koroze nebo opotřebeni.
pojistné nebezpečí uvedené v článku 2 bodu 1 písm. i dppsp-p se doplňuje o text: ,,pojištění se dále
vztahuje na poškození nebo zničeni potrubí nebo topných těles vodovodních zařízeni včetně armatur,
došlo-li k němu přetlakem, a pokud spo|upůsobící příčinou nebylo opotřebení nebo koroze."
pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika s limitem maximálního ročního plnění (limit MRP) ve
výši 100 000 kč.

2.4.6.

Voda vytékající z vodovodního zařízení - rozšíření rozsahu pojištění

2.4.6.1. Zpětné vystoupání vody
Odchylně od článku 4 bodu 2 písm. i DPPMP-P, resp. článku 4 bodu 4 písm. i DPPSP-P se
ujednává, že za vodu vytékající z vodovodních zařízení se považuje i voda vystupující z odpadních
potrubí a kanalizace v důsledku zvýšeni hladiny spodní vody nebo záplavy či povodně nebo
nahromaděných vod z atmosférických srážek.
2.4.6.2. Voda ze zdravotně-technického vybavení
Odchylně od článku 4 bodu 2 písm. i DPPMP-P, resp. článku 4 bodu 4 písm. i DPPSP-P se
ujednává. že za vodu vytékajici z vodovodních zařízení se považuje i voda uniklá při užíváni
zdravotně-technického vybaveni.
2.4.6.3. Tlakové zkoušky
Odchylně od článku 4 bodu 2 písm. i DPPMP-P, resp. článku 4 bodu 4 písm. i DPPSP-P se
ujednává, že za vodu vytékající z vodovodních zařizeni se považuje i voda unikající z vodovodních
zařízení v důsledku jejich tlakových zkoušek.
2.4.6.4. Únik vody z vnitřních okapových svodů
Odchylně od článku 21 bodu 35 VPPMP-P se za vodovodní zařÍzení považují i vnitřní okapové svody
- pojištěni se tedy vztahuje j na škody způsobené vodou vytékajÍcÍ z vnitřních okapových svodů.
2.4.7.

Únik vody ze samočinných hasicích zařízení (SHZ)
1. pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění v důsledku
nežádoucího úniku vody nebo jiného hasicího media ze SHZ instalovaného v místě pojištěni. k
SHZ patří zejm. trysky, potrubní vedeni, zásobníky vody nebo hasicího media, armatury, čerpadla,
jakož i jiná zařízeni, to vše za podmínky, že slouží výhradně k provozu SHZ.
2. pojištění se nevztahuje na škody na SHZ způsobené v souvislosti s jejich zkouškami, nebo
opravami a úpravami staveb nebo SHZ.

2.4.8.

ujednává se, že pojištění se vztahuje i na únik média z chladicího zařízení na zimním stadionu, pokud
k němu došlo v příčinně souvislosti s pojistnou udá1ostI ze sjednaných pojistných nebezpečí
uvedených v bodě 2.2. této pojistné smlouvy.
pojištění se sjednává s limitem maximálního ročního plnění (limit MRP) ve výši 100 000 Kč a
spoluúčasti 1 000 Kč.

2.4.9.

pojištění předmětu pojištěni při vnitrostátní přepravě
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2.4.9.1. Ujednává se, že pojištěni při vnitrostátní přepravě se sjednává pro případ poškození nebo zničeni
předmětu pojištěni události uvedenou v článku 2 bodu 1 písm. a až h DPPMP-P a pro případ jejího
poškozeni nebo zničení při dopravní nehodě nebo jejího pohřešování následkem dopravní nehody.
Právo na plnění však vzniká pouze tehdy, byla-li tato nehoda vyšetřena Policií. Za dopravní nehodu se
pro účely tohoto pojištěni nepovažuje pouhé poškozeni dopravního prostředku přepravovanými věcmi.
pojištěni se sjednává také pro případ odcizení přepravovaného předmětu pojištění, pokud k odcizeni
došlo loupeži nebo v souvislosti s požárem, výbuchem, pádem stromu, stožáru nebo jiných předmětů
nebo dopravní nehodou vozidla provádějícIho přepravu. Právo na plněni však vznikne jen za
předpokladu, že pojištěný byl při uvedených událostech zbaven možnosti předmět pojištění opatrovat.

pojištění se nevztahuje na věci uvedné v článku 4 DPPMP-P. Přeprava musí být prováděna
pojištěným a na vlastní účet pojištěného. pojištění přepravy začíná převzetím pojištěné věci
přepravcem pro bezprostředně navazujÍcÍ dopravu a končí jejím předáním v místě dodávky.
2.4.9.2. pojištěni se dále sjednává pro případ odcizeni přepravovaného předmětu pojištěni Krádeží vloupáním
z řádně uzavřeného a uzamčeného motorového vozidla s pevnou karoserii. Právo na plněni však
vznikne jen za předpokladu, když se odcizeni přihodilo prokazatelně mezi 6.00-22.00 hod. a předmět
pojištěni se nacházel prokazatelně v zavazadlovém prostoru nebo palubní schránce tak, aby nebyl
zvenku vidět.
Došlo-li k odcizení motorového vozidla, ve kterém se předmět pojištění nacházel, pojišt'ovna poskytne
plnění za předmět pojištění jen tehdy, když motorové vozidlo bylo řádně uzavřeno a uzamčeno
a odcizeni se přihodilo prokazatelně mezi 6.00-22.00 hod.
Časová omezení neplatí, bylo-li vozidlo odstaveno v uzamčeném prostoru nebo na celodenně
hlídaném parkovišti. pojišťovna poskytne pojistné plněni jako za věc odcizenou krádeží vloupáním
nebo loupeží.
2.4.10. Ztráta vody
Ujednává se, že pojišt'ovna poskytne pojistné plněni i v případě ztráty vody způsobené nežádoucím a
náhlým únikem vody z vodovodního zařízení budovy, k němuž došle v příčinné souvislosti s pojistnou
událostí z pojistného nebezpečí voda vytékajici z vodovodních zařIzeni. Pojišt'ovna poskytne pojistné
plnění za finanční újmu vzniklou ztrátou vody, kterou je pojištěný prokazatelně povinen uhradit třetí
osobě. pojištění se sjednává jako pojištěni prvního rizika s limitem pojistného plněni ve výši 100 000
KČ, spoluúčast 1 000 Kč.
2.4.11. Ztráta pojištěné věci v důsledku pojistné události
Ujednává se, že pojišt'ovna poskytne pojistné plnění také v případě ztráty předmětu pojištěni, k níž
došlo v příčinné souvislosti s pojistnou udäostí způsobenou některým ze sjednaných pojistných
nebezpečí ve smyslu článku 2 bodu 1 písm. a až h DPPMP-P, resp. DPPSP-P. Odchylně od článku 5
bodu 14 DPPMP-P, resp. článku 5 bodu 8 DPPSP-P je zahrnuto i pojistné nebezpečí vichřice nebo
krupobití.
2.4.12. Poškozením zateplené fasády ptáky, hmyzem a hlodavci se rozumí poškození zateplené fasády
těmito zvířaty. pojištěni se také vztahuje na škody způsobené na zateplené fasádě kunovitými
šelmami. Zateplenou fasádou se rozumí vnější tepe|ně-izo|ačni kompozitní systém s tepelnou izolací z
pěnového polystyrenu, z minerální vlny nebo jiného vhodného materiálu s konečnou povrchovou
úpravou omítky nebo omítky s nátěrem. Zateplenou fasádou není zateplená střecha.
2.4.13. Ujednává se, že pojištěni věcí pod poL č. M7 (soubor okrasných dřevin a vlastní zeleně) v bodě 2.1.
této pojistné smlouvy se odchylně od příslušných ujednáni pojistných podmínek sjednává pouze pro
případ jejich zničení sjednanými pojistnými nebezpečími. Dále se ujednává, že pojišťovna v případě
pojistné události poskytne pojistné plnění ve výši odpovidajÍcÍ pořízeni a výsadbě nové okrasné
dřeviny stejného druhu, maximálně však do výše sjednaného limitu plnění prvního rizika.
2.4.14. Dále se ujednává, že v případě pojistné události na textilním opláštěnI tenisové haly, pojištěné pod
pol. č. S2 v bodě 2.1. této pojistné smlouvy, bude poskytnuto pojistné plněni pouze v případě, že toto
opláštěni nebude v době pojistné události starší 6 let od data jeho výroby.
2.4.15. pojištění se vztahuje i na předměty pojištěni uvedené v bodě 2.1. této pojistné smlouvy, které se
na|ézající na volném prostranství a které jsou výrobcem nebo svoji povahou určeny k venkovnímu
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použiti nebo uskladněni, jsou odolné proti poškození nebo zničení normálními atmosférickými
podmínkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat.
2.4.16. pojištění nemovitého majetku je v platnosti i v případě, že dojde k částečnému prodeji nemovitosti
(spo|uv|astnictví nemovitosti). V takovém případě se pojištění vztahuje na celou nemovitost, i když v
účetní evidenci je vedená pouze část nemovitosti patřící městu.
pojištění v rámci této pojistné smlouvy zaniká 2 měsíce po dni, kdy noví vlastníci (včetně podílu
města) vytvoří právnickou osobu nebo 2 měsíce po dni, kdy město přestalo být spoluvlastníkem
nemovitosti (100% prodej novým vlastníkům). Pojmem ,,den vytvoření právnické osoby" se chápe
zapsání právnické osoby do obchodního rejstříku. Pojmem ,,den, kdy město přestalo být
spoluvlastníkem" se chápe den, kdy byl na listu vlastnictví dané nemovitosti na katastrálním úřadě
poslední vlastnický podíl města připsán na nového vlastníka.

pojištění přerušení provozu ALLRISKS

3.

pojištění se řídí dle pojistných podmínek VPPMO-P, DPPPP-P, Doložkou ALLRISKS - oddíl B a
dalšími ujednáními uvedenými v této smlouvě.
Předmět pojištění, pojistné částky, limity plnění 1. rizika, doba ručení

3.1.

Pokud bude v souladu s ustanovením článku 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištěni jako pojištění
prvního rizika, bude toto uvedeno u příslušné položky ,,pojištění 1.r" a částka uvedená pro tuto
položku je ve smyslu článku 21 bodu 16 VPPMO-P limitem plnění 1.rizika.
POI. c.
"

Predmet
"
" po i""
isteni
" " (financni
- · ztraty)
·

1

pojistná
- částka
- - - odpovídajÍcÍ
- r
. .
dobe ruceni l hmit plneni 1.rlzlka

Ušlé nájemné

100 000 Kč

Doba ručení
12 měsíců

pojistná nebezpečí a spoluúčasti

3.2.

Sjednává se pojištění pro případ finančních ztrát uvedených pod poj. položkami v bodu 3.1. této
pojistné smlouvy způsobených přerušením provozu z důvodu věcné škody vzniklé v důsledku níže
uvedených pojistných nebezpečí na předmětech pojištěni uvedených v bodu 2.1. této pojistné
smlouvy.
Proy
pol. C.

Specifikace pojištěných pojistných nebezpečí

Spoluúčast

1

pojistná nebezpečí uvedená v bodu 2.2 této pojistné smlouvy

3 dny, min. 5 000 Kč

1

Úřední zákaz v rozsahu bodu 3.4.1. této pojistné smlouvy

3 dny, min. 5 000 Kč

V případě, že je spoluúčast vyjádřena v procentech, jde o procentuální podíl z pojistného plnění.
Spduúčastí ujednanou ve dnech se rozumí částka, svoji výši odpovídajÍcÍ pojistnému plněni
stanovenému za dobu ujednaných dni.
3.3.

Místo pojištění

3.3.1.

Pro jednotlivé položky specifikované v bodu 3.1. této pojistné smlouvy se jako místa pojištění
sjednávají místa uvedená v tabulce níže:

Pro pol. č.

Místo pojištění

1

Katastrálni území Města Klášterec nad Ohří a místa dle soupisu inventární evidence Města Klášterec nad Ohří

3.4.

Zvláštní ujednání

3.4.1.

Úřední zákaz
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ujednává se, že finanční ztráta ve smyslu článku 3 DPPPP-P způsobená přerušením provozu se
hradí i v případě, pokud věcná škoda na majetku pojištěného nebo na cizím majetku vznikla v době
trvání pojištění během nejvýše 14 po sobě jdoucích dni, pokud je úředně výslovně zakázán vstup do
místa pojištěni, přičemž tento úřední zákaz je přímým důsledkem věcné škody na majetku umístěném
do vzdálenosti 1,6 km od místa pojištění, jehož se úřední zákaz týká. pojištěni v rozsahu tohoto bodu
se ve smyslu článku 15 bodu 6 vppmo-p sjednává s limitem maximálního ročního plnění (limit MRP)
ve výši 100 000 kč.

pojištění odcizeni

4.

pojištění odcizení se řIdI pojistnými podmínkami VPPMO-P, DPPSP-P, DPPMP-P a dalšími
ujednáními uvedenými pro toto pojištěni v pojistné smlouvě.
Předměty pojištění, limity plněni 1. rizika

4.1.

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

POI. c.
-

Specifikace předmětu pojištěni

1

Soubor vlastních a cizích, po právu užívaných na základě písemné smlouvy, budov
a jiných staveb vC. drobných staveb vedených na účtu 021, vC. zvláštních věci movitých a vc.
technického zhodnocení a stavebních součásti vnějších i vnitřních (např. EZS, EPS, čidla,
kamerové zabezpečovací systémy, mechanické zábranné systémy, anténní systémy, FVE). jedná
se o soubor vlastních a cizích, po právu užívaných na základě písemné smlouvy, budov a staveb
vC. přístřešků, kapličky, kolumbária, trafostanice, autobusových zastávek, viceúčelového hřiště,
parkoviště, pěší zóny apod., zpevněných nádvoří a ploch, cyklostezky, cesty a chodníky, opěrné
zdi, komíny, dětská hřiště, označníky, dopravní značky apod., dále kanalizace vC. septiků,
opIocenľ, lávky, mosty, přemostěni, zábradlí, veřejné osvětlenI, soubor mobiliáře městského
centra, infoskříně, lavičky, odpadkové koše, kontejnery, městské hodiny, stromové mříže,
ukazatele rychlosti apod., výměníkové stanice umístěné v pojištěném souboru nemovitosti.

2

Vlastni stavba — nafukovací tenisová hala.

Limit plněni
1.rizika v Kč

Soubor strojů, zařízení a inventáře (vC. DDHM), vc. strojů, přístrojů a zařízení vedených na účtu
3

022 a 028, vC. vleků, sněžných děl a rolby a vC. vlastni elektroniky (vC. přís|ušenstvÍ, příslušných
síti a optických kabelů), kromě věci uvedených v článku 4 DPPMP-P, vyjma předmětů pojištěni
pod pol. Č. 7.

4

Soubor pisemností, plánů, výkresů a nosičů dat.

5

Soubor zásob s výjimkou nedokončené stavební výroby a věcí uvedených v článku 4 DPPMP-P.

6

Soubor věci zvláštní kulturní a historické hodnoty a uměleckých předmětů.

7

Vlastni stroj - sněžná rolba, vyjma předmětů pojištěni pod pol. č. 3. pojištěni se sjednává na

8

Soubor vlastních porostů - zeleň, sadové úpravy.

4 000 000

časovou cenu.

9

Soubor cizích věci vnesených a odložených ve vlastnictví zaměstnanců a návštěv s výjimkou věcí
uvedených v Článku 4 DPPMP-P.

10

Soubor věci zaměstnanců, které se obvykle nosí do zaměstnáni nebo které se nacházejí v místě
pojištění v souvislosti s výkonem povolání v zájmu zaměstnavatele.

11

Cizí, po právu užívaná na základě písemné smlouvy, věc zvláštní hodnoty - zapůjčený zvon.

12

Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a oběžných minci v hotovosti a
cenin (stravenky, kupony, jízdenky, známky, kolky. telefonní karty apod.) um ístěné v příručních
pokladnách a trezorech.

250 000

13

Soubor peněz a cenin při přepravě.

250 000

14

Náklady na výměnu zámků po pojistné události

50 000
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4.2.

pojistná nebezpečí a spoluúčasti
Pro předmět pojištěný specifikovaný v bodu 4.1. této pojistné smlouvy se sjednává pojištění pro
případ jeho odcizení, zničeni nebo poškozeni n lže uvedenými pojistnými nebezpečími. Zároveň jsou
pro jednotlivé položky (pol. Č.) a pojistná nebezpečí sjednány uvedené spoluúčasti.

Pro pol. č.
1 - 12, 14
13
1 - 11, 14
1 - 12

pojistná nebezpečí

Spoluúčast v Kč

Odcizeni krádeži vloupáním nebo loupeži

1 000

Odcizení loupeží
Úmyslně poškození nebo úmyslné zničeni včetně úmyslného znečištění v rozsahu
bodu 4.4.1. této pojistné smlouvy

1 000

Prostá krádež v rozsahu bodu 4.4.4. této pojistně smlouvy.

5 000

4.3.

Místo pojištění

4.3.1.

Pro jednotlivé položky specifikované v bodu 4.1. této pojistné smlouvy se jako místa pojištěni
sjednávají místa uvedená v tabulce niže:

1 000

Pro pol. č.

Místo pojištěni

1 - 12, 14

Katastrální území Města Klášterec nad Ohří a místa dle soupisu inventárni evidence Města Klášterec nad Ohří

13

Území České republiky

4.4.

Zvláštni ujednání

4.4.1.

Úmyslné poškození nebo úmyslné zničeni - rozšíření pojištění o úmyslné znečištění
Odchylně od článku 4 bodu 4 písm. j.c DPPSP-P se ujednává, že pojištění úmyslného poškozeni
nebo zničeni (tzv. vandalismu) se vztahuje i na úmyslné znečištěni.

4.4.2.

Poškození součástí budov nebo jiných staveb při pokusu o odcizeni předmětu pojištění
Ujednává se, že poj lstné nebezpečí odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží se sjednává i pro případ
poškození nebo zničeni stavebních součástí způsobené jednáním pachatele směřujIcím k odcizení
věci, pokud je pro součásti budov nebo jiných staveb pojištění odcizeni krádeží vloupáním nebo
loupeží sjednáno.

4.4.3.

Ujednává se, že pojištění věci pod pol. č. 8 (soubor okrasných dřevin a vlastni zeleně) v bodě 4.1. této
pojistné smlouvy se odchylně od příslušných ujednání pojistných podmínek sjednává pouze pro
případ zničeni nebo odcizení sjednanými pojistnými nebezpečími. Dále se ujednává, že pojišt'ovna v
případě pojistné události poskytne pojistné plněni ve výši odpovidajíci pořízení a výsadbě nové
okrasné dřeviny stejného druhu, maximálně však do výše sjednaného limitu plněni prvního rizika.
pojištění se sjednává se limitem plnění 1. rizika ve výši 300 000 Kč pro jednu a všechny pojistné
události.

4.4.4.

Prostá krádež
Prostou krádeži se rozumí případy, kdy k odcizeni došlo jiným způsobem než uvedeným v článku 21
bodu 10 VPPMO-P. Právo na pojistné plnění vznikne tehdy, pokud byla prostá krádež bezprostředně
po zjištění ohlášena Policii ČR.

4.5.

Limity plněni a způsoby zabezpečeni
Při posuzováni nároku na pojistné plnění je rozhodujici, zda pachatelem překonané konstrukční prvky
zabezpečení předmětů pojištěni splňovaly požadovaný způsob zabezpečeni. Pojišt'ovna poskytne
plnění do lim itů plnění, které odpovídajÍ způsobu a kvalitě zabezpečení předmětů pojištění v době
pojistné události.
Limity plnění a způsoby zabezpečení předmětu pojištění pro případ odcizení krádeži vloupáním nebo
loupeží jsou stanoveny v TABULCE Č. 1 DPPMP-P, pokud není dále uvedenojinak. Ujednává se, že
limity plnění stupňů zabezpečení AO až A14, BI až B4 a Cl až C4 TABULKY C. 1 DPPMP-P se
násobí koeficientem 2,00.
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Pokud není pro některou položku stanoven u způsobu zabezpečení limit plnění, za limit plněni se pro
tento způsob zabezpečení považuje limit plněni 1. rizika uvedený pro každou položku v bodu 4.1. této
smlouvy.
4,5.1.

Limit plnění a způsoby zabezpečeni pro součásti budov a jiných staveb -poI. č. 1 a 2 v bodu
4.1. této pojistné smlouvy
pojišt'ovna poskytne pojistné plněni, pokud pachatel prokazatelně překoná překážky nebo se součásti
budovy/stavby zmocní její demontáží použitím nástroje nebo nářadí, jako jsou šroubovák, kleště,
maticový klíč apod.
pojištění odcizeni stavebních součásti pojištěných budov se sjednává jako pojištění prvního rizika
s tím, že vyplacené pojistné plnění za jednu pojistnou událost je omezeno částkou 100 000 Kč.

4.5.2.

Pro předměty pojištění (dále jen předměty) na volném prostranství, které nejsou opatřeny
oplocením se ujednává stupeň zabezpečeni B99 Tabulky č. 1 DPPMP-P takto:
krádeži se rozumí také přivlastněni si předmětu tak, že se ho pachatel zmocnil dále uvedeným
způsobem:
· zmocnil se povrchových části předmětu k této věci z vnějšku připevněných pomocí nástroje nebo
nástrojů, nebo
· zmocnil se celého předmětu za použití nástroje nebo nástrojů z místa, kde byl připevněn, nebo
· zmocnil se předmětu překonáním konstrukčního upevnění předmětu,
· zmocnil se předmětu nebo jeho části z místa, které bylo opatřeno funkčním oplocenIm a
uzamčenými vraty.

4.5.2.

Limity plněni a způsoby zabezpečeni pro soubor peněz a cenin při přepravě - pol. č. 13 v bodu
4.1. této pojistné smlouvy
Dojde-li k odcizeni souboru peněz a cenin při přepravě loupeží, poskytne pojišt'ovna plněni do těchto
limitů plnění, které odpovídají způsobu a kvalitě zabezpečení předmětu pojištění:
A) Limit plnění 50 000 KČ
Předmět pojištěni je přepravován jednou osobou a je uložen v pevném, řádně uzavřeném
zavazadle nebo v řádně uzavřené a řádně na těle připevněné ledvince nebo je uložen ve vnitřní
kapse oblečeného oděvu.
B) Limit pIněni100 000 KČ
Předmět pojištěni je přepravován jednou osobou, která je vybavena obranným prostředkem a
přepravovaný předmět pojištěni je uložen v pevném, řádně uzavřeném zavazadle nebo v řádně
uzavřené a řádně na těle připevněné ledvince nebo je uložen ve vnitřní kapse oblečeného oděvu.
C) Limit plnění 500 000 Kč
Předmět pojištěni je přepravován dvěma osobami, které jsou vybaveny obranným prostředkem
a přepravovaný předmět pojištěni je uložen v pevném, řádně uzavřeném zavazadle nebo v řádně
uzavřené a řádně na těle připevněné ledvince nebo je uložen ve vnitřní kapse oblečeného oděvu.
Nebo.
Předmět pojištění je přepravován jednou osobou v osobním automobilu, která je vybavena
obranným prostředkem a přepravovaný předmět pojištění je uložen v pevném, řádně uzavřeném
zavazadle nebo v řádně uzavřené a řádně na těle připevněné ledvince nebo je uložen ve vnitřní
kapse oblečeného oděvu.

4.5.3.

4.5.4.

Odchylně od podmínek zabezpečení se ujednává následujÍcÍ zabezpečení:
-

pro movitý majetek se ujednává, že v případě krádeže věci do 300 000 kč pojišťovna poskytne
plnění v případě, že pachatel překonal překážky nebo opatřeni chránící předmět pojištěni před
odcizením;

-

za minimálni zabezpečeni se považuje uzamčený prostor jedním zámkem na vstupech do objektu
popř. oplocený prostor se strážni službou a pravidelným pochůzkovým režimem. výjimku tvoří
cennosti a peníze, které musí být uschovány minimálně v přenosné pokladně trezoru;

-

uzamčeným prostorem se rovněž rozumí vnitřní prostor řádně uzamčeného motorového vozidla s
pevnou střechou, u něhož jsou řádně uzavřena okna.

Došlo-li k odcizení pojištěné věci nebo její části krádeži vloupánIm z motorového vozidla, pojišt'ovna
poskytne plněni bez ohledu v jakou hodinu k odcizeni došlo.
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5.

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

5.1.

Předmět pojištění, pojistné částky, limity plnění a spolúčasti
V souladu s ustanovením článku 3 DPPST-P se pojištěni dle této pojistné smlouvy vztahuje na
předměty pojištění uvedené pod jednotlivými položkami. Zároveň jsou pro jednotlivé předměty
pojištění sjednány niže uvedené pojistné částky a spoluúčasti.

Po č.

Spec f"kace předmětu poj'štění

pojistná částka
V Kč

1

Sněžná rolba. pojištění se sjednává na časovou cenu.

1 600 000

2

Soubor strojů a strojních zařízeni - malý a velký lyžařský vIek
Tatrapoma a sněžná děla vC. přís|ušenstvÍ

3 448 572

Ročn!Ii!ylit
p:"k'F'

Spoluúčast
V Kč
5 000

1 000 000

5 000

V případě, že je spoluúčast vyjádřena v procentech, jde o procentuální podíl z pojistného plnění.

5.2.

pojistná nebezpečí
pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPST-P a dále v níže uvedeném
rozsahu zvláštních ujednáni.

Pro pol. č.

Specifikace pojištěných pojistných nebezpečí

1, 2

pojištěni výměnných dílů

1. 2

pojištění elektronických prvků a elektrotechnických součástek

Textace zvláštních ujednáni jsou ujednány v bodu 5.4. této pojistné smlouvy.

5.3.

Místo pojištění
Pro jednotlivé položky specifikované v bodu 5.1. této pojistné smlouvy se jako místa pojištění
sjednávají místa uvedená v tabulce níže:

Pro pol. Č.

Místo pojištěni

1, 2

Katastrální území Města Klášterec nad Ohří a místa dle soupisu inventární evidence Města Klášterec nad Ohří

1, 2

Území Evropy

5.4.

Zvláštní ujednání

5.4.1,

připojištění výměnných dílů
Pro předměty pojištěni, pro které je podle bodu 5.2. této pojistné smlouvy sjednáno pojištěni
výměnných dílů se odchylně od článku 4 bodu 1 písm. f dppst-p sjednává připojištění dílů a
nástrojů, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce, při
změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení. Ujednává se, že pokud došlo z téže příčiny a ve
stejnou dobu i k jinému poškození předmětu pojištěni, za které je pojišt'ovna povinna plnit, pojišťovna
poskytne pojistné plněni i za poškození nebo zničení dílů a nástrojů, které se pravidelně, často či
opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro
opotřebení, a to ve výši 50 % jejich nové ceny.
pojištěni se sjednává s limitem maximálního ročního plněni ve smyslu článku 15 bodu 6 VPPMO-P ve
výši 100 000 kč.

5.4.2.

přÍpojištění elektronických prvků a elektronických součástek
Pro předměty pojištění, pro které je podle bodu 5.2. této pojistné smlouvy sjednáno připojištění
elektronických prvků a elektrotechnických součástek se ujednává, že neplatí ustanovení článku 4
bodu 2 písm. c DPPST-P.
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5.4.3.

ujednává se, že se pojištění vztahuje také na škody způsobené na pojištěném stroji nebo jeho
přÍs|ušenství jakýmkoliv zvířetem.

5.4.4.

Předmětem pojištěni je i strojní zařízení, jehož stáří přesáhlo v době vzniku pojistné události 5 let.
Bylo-li pojištění stroje sjednáno na novou cenu a není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak, potom
pIati, že v případě zničeni nebo poškozeni pojištěných věci nebo jejich částí pojistnými nebezpečími,
pro která je strojní pojištěni sjednáno, vyplatí pojišt'ovna náklad na znovupořÍzení věci nebo její části
v době pojistné události bez odpočtu opotřebeni snížený o cenu případných zbytku, pokud stáři
pojištěné věci nepřesahuje 10 let. Přesahuje-li stáři pojištěné věci hranici uvedenou v předchozí větě,
vyplatí pojišt'ovna plněni v souladu s příslušnými pojistnými podmínkami.

6.

pojištění elektronických zařízení
pojištěni elektronických zařízeni se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P, DPPEZ-P a dalšími
ujednáními uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě.

6.1.

Předměty 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
pojištěni sjednány niže uvedené pojistné částky a spoluúčasti.

Pol. č.
1

Specifikace předmětu pojištěni
Soubor vlastni elektroniky, včetně přislušenstvI, příslušných síti
a optických kabelů.

pojistná
částka
V Kč
11 000 000

Ročni limit
plnění
V Kč
1 000 000

.
Spoluúčast
V Kč
5 000

V případě, že je spoluúčast vyjádřena v procentech, jde o procentuální podíl z pojistného plnění.
6.2.

pojistná nebezpečí
pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPEZ-P a dále v niže uvedeném
rozsahu.

Pro pol. č.
1

Specifikace pojištěných pojistných nebezpečí

výluka živelních události

Textace zvláštních ujednání jsou ujednány v bodu 6.4. této pojistné smlouvy.

6.3.

Místo pojištění
Pro jednotlivé položky specifikované v bodu 6.1. této pojistné smlouvy se jako místa pojištěni
sjednávají místa uvedená v tabulce níže.

Pro pol. Č.

Místo pojištění

1

Katastrální území Města Klášterec nad Ohři a místa dle soupisu inventárni evidence Města Klášterec nad Ohři

1

Území Evropy

6.4.

Zvláštní ujednání

6.4.1.

výluka živelních události
Pro předměty pojištěn j, pro které je podle bodu 6.2. této pojistné smlouvy sjednána výluka živelních
události se ujednává, že pojištěni se nevztahuje i na škody vzniklé požárem, výbuchem, přímým
úderem blesku, pádem letadla, povodní, záplavou, vichřici nebo krupobitím, sesuvem půdy, zřícením
skal nebo zemin, sesuvem nebo zřicenIm sněhových lavin, pádem stromů, stožárů nebo jiných
předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy a vodou vytékajIcI z vodovodních zařízen j.
Na škody způsobené unikáním vody nebo jakékoliv kapaliny z odpadních potrubí a kanalizace v
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důsledku zvýšené hladiny spodní vody, záplav a povodní, dešt'ových srážek se pojištěni taktéž
nevztahuje.
6.4.2.

Předmětem pojištění jsou i elektronická zařízeni, jejichž stáři přesáhlo v době vzniku pojistné události
5 let.

6.4.3.

Bylo-li pojištěni elektroniky sjednáno na novou cenu, pojišt'ovna v případě poškození nebo zničeni
pojištěných věci vyplatí náklad na znovupořjzenÍ věci nebo její části v době pojistné události bez
odpočtu opotřebení snížený o cenu případných zbytků.

6.4.4.
6.4.5.

Ujednává se, že se pojištění vztahuje také na škody způsobené na pojištěném elektronickém zařízení
nebo jeho přís|ušenství jakýmkoliv zvířetem.
pojištění se vztahuje i na nosiče dat, které jsou pevnou součásti zařízeni a na data potřebná pro
základni funkce zařízeni.
pojištění se sjednává s limitem maximálního ročního plněni ve smyslu článku 15 bodu 6 VPPMO-P ve
výši 50 000 kč.

7.

pojištění odpověď nosti
pojištěni odpovědnosti se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P a dalšími ujednáními uvedenými pro
toto pojištěni v pojistné smlouvě.

7.1.

Předmět pojištění

7.1.1.

pojištění se sjednává pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou jinému v
souvislosti s činností obce/městské části dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších
předpisů) nebo škodu či újmu 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
nahradit škodu či újmu.

7.1.2.

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

7.1.3.

pojištění se sjednává i pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou jinému v
souvislosti se samostatnou podnikatelskou činností vykonávanou na základě výpisu z živnostenského
rejstříku.

7.1.3.

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

7.1.4.

Ujednává se, že se pojištění sjednává též pro povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu, kterou je
povinen nahradit jako organizátor sportovních a kulturních akcí a jako v|astník/provozovate| kulturních
zařízenI, hřišť' včetně dětských.

7.1.5.

pojištěni se rovněž vztahuje na případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit
škodu či újmu vzniklou jinému, kterou způsobila jednotka sboru dobrovolných hasičů, jejíž je město
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zřizovatelem.

7.1.6.

Sociálně právní ochrana děti
Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. g VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na případ
právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ubhženl na zdraví
nebo usmrceni vzniklou jinému v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dle zákona č.
359/1999 Sb., o sociá|ně-právní ochraně děti.

7.1.7.

pojištění se vztahuje na případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu
či újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností veřejného opatrovníka a poručníka.

7.1.8.

pojištění se dále vztahuje i na případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit
škodu či újmu vzniklou jinému v souvislosti s funkcí města jako zřizovatele škol, školek a dalších
zařízení a příspěvkových zařízení.

7.2.

Princip pojištění
Ujednává se, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění jsou podmínky stanovené v článku 22
bodu 2 VPPMO-P.
Pojišt'ovna poskytne pojistné plnění v rozsahu ujednaném ke dni vzniku škody či újmy
(loss occurrence).

7.3.

Rozsah pojištěni

pojištěni se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1,2,4,5,6 a 7 VPPMO-P
(základni rozsah) a dále uvedených doložek.
Rozsah pojištěni l pojistné nebezpečí
Základni rozsah včetně povinnosti nahradit škodu či újmu

Limit l sublimit
pojistného plnění

Spoluúčast

Územní rozsah

20 000 000 KČ

1 000

Evropa

500 000 Kč

1 000

Evropa

Doložka V723 Věci převzaté a užívané

500 000 KČ

1 000

Evropa

Doložka V111 Regresní náhrady

20 000 000 KČ

1 000

Evropa

Doložka V112 Nemajetková újma

1 000 000 Kč

5 000

Evropa

Doložka V103 Majetková propojenost

1 000 000 Kč

5 000

Evropa

Doložka V106 Odpovědnost starostů, zastupitelů

5 000 000 Kč

5 000

Evropa

Doložka V102 Nezákonné rozhodnuti

5 000 000 KČ

5 000

Evropa

Doložka V107 Vekjná služba

1 000 000 KČ

1 000

Česká republika

Doložka V71 Vibrace, sesedáni, sesuv půdy, zříceni skal

1 000 000 KČ

5 000

Evropa

Poskytováni sociálních služeb

1 000 000 Kč

1 000

Evropa

způsobenou vadným výrobkem
Doložka V70 Čisté finanční škody

Pro škody vzniklé na věcech vnesených či odložených včetně věci odložených zaměstnanci se sjednává spoluúčast pojištěného ve
výši 1 000 kč.

7.4.

Smluvní ujednání, doložky

7.4.1.

Doložka V70 Čisté finanční škody
Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištěni se vztahuje na povinnosti
pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ubhženi na zdraví nebo usmrcení této
osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve
vlastnictví nebo v užívání.
pojištěni v rozsahu tohoto ujednáni se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu
způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plněni v rozsahu tohoto ujednání je, že došlo ke vzniku škody
na území ujednaném v pojistné smlouvě a v době trvání pojištěni v souvislosti s pojištěnou činností či
vztahy z této činnosti vyplývajíckni, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.
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Ujednává se, že pojištění čistých ŕinančních škod v rozsa hu této doložky se vztahuje i na případ
finančních škod:
a)
b)
c)

nastalých v důsledku vady výrobku,
nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným,
spočivaýci v nákladech na montáž. umistění nebD položenI bezvadných náhradních výrobků
náhradou za vadné: musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou,

d)

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,
spočívajících v ušlém zisku, který je následkem přerušeni provozu u třetí osoby, pokud
k přerušení provozu došlo v důsledku vady výrobku dodaného pojištěným.

e)

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 informaci nebo radou, která je součástí
přednáškové činnosti.
pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
a) vzniklou prodlenIm se splněním smluvní povinnosti,
b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
C) vzniklou při obchodováni s cennými papíry,
d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv
obchodní společnosti nebo družstva,
e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpáni jakýchkoli dotací a grantů, nebo v
souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení
nebo veřejných zakázkách,
f)
vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek,
h) způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro
určeni této ceny.
pojištění se dále nevztahuje na ušlý zisk vzniklý v důsledku vady výrobku, pokud vznikl jinak, než jako
následek přerušení provozu u třetí osoby.
7.4.2.

Doložka V723 Věci převzaté a užívané
Odchylně od ustanoveni článku 24 bodu 2 písm. a a b VPPMO-P se ujednává, že pojištěni se
vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na
hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež máji 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 |étajÍcÍch zařízeMch;
e) vzniklé na zvířatech,
f)
vzniklé na motorových vozidlech včetně samojízdných pracovních strojů (např. vysokozdvižných
vozíků).

7.4.3.

Doložka V111 Regresní náhrady
Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišt'ovnou
na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání
pojištěného.
pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištěni vyplacených
zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištěni 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
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plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolánI, za předpokladu, že v
době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolánI.
7.4.4,

Doložka V112 Nemajetková újma
Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištěni
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 ubhženi na zdraví
nebo usmrceni.
pojištěni v rozsahu tohoto ujednáni se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou
újmu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Vedle výluk uvedených ve VPPMO- p se pojištěni dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit
nemajetkovou újmu:
a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneuživáním;
b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.
Výluky z pojištěni uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištěni.

7.4.5,

Doložka V103 Majetková propojenost
Ujednává se, že odchylně od článku 24 bodu 8 VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí
sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i povinnosti pojištěných nahradit škodu
či újmu vzniklou osobě, která je ve významném vztahu
k pojištěnému.

7.4.6.

Doložka V106 Odpovědnost starostů, zastupitelů
pojištěnými v rozsahu této doložky jsou osoby, které v době trvání pojištění byly, jsou nebo budou ve
funkci starosty (primátora, hejtmana), místostarosty, člena rady nebo člena zastupitelstva pojištěného
územního samosprávného celku (obec, město, kraj).

pojištěni 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 ni. Škodní událostI se pro účely tohoto pojištěni rozumí
vznik škody či újmy při ubhženi na zdraví nebo usmrcení.
Pojišt'ovna poskytne plněni z pojištěni v případě, že v době trvání pojištěni bylo pojištěnému poprvé
doručeno písemné uplatněni práva poškozené obce na náhradu škody či újmy a pojištěný zároveň
toto právo uplatnil u pojišt'ovny v době trvání pojištění nebo v průběhu 60 dnů po jeho skončení.
pojištěni se však nevztahuje na případy, kdy příčina vzniku škody nastala přede dnem 01. 01. 2010.
V rozsahu tohoto ujednáni jsou spolupojištěny i vzájemné povinnosti pojištěného nahradit škodu
či újmu při ubhžení na zdraví nebo usmrcení mezi pojištěným a pojistníkem.
připojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:
a) vzniklou schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat;
b) v souvislosti s výkonem podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti;
c) vzniklou při obchodování s cennými papíry;
d) vzniklou na pneumatikách a dopravovaných věcech s výjimkou škod vzniklých při dopravní
nehodě.
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Odchylně od článku 24 bodu 2 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištěni 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 plněni vyplacená z jedné a ze všech škodnľch, resp. sériových škodních, 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
uplatněni práva poškozeného na náhradu škody či újmy.
Pro sériovou škodní událost zároveň platí, že pojistné plnění ze všech škodn Ich událostí v sérii nesmí
přesáhnout sublimit pojistného plněni, který byl v pojistné smlouvě ujednán pro pojistný rok, ve kterém
bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění práva poškozeného na náhradu škody či újmy
vyp|ývající z první události v sérii.
pojistná plnění vyplacená ze všech škodních 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 plněni nepostačuje, odškodni pojišt'ovna práva poškozených poměrně.
Pokud je uplatněno právo na pojistné plnění z jedné škodní události vice pojištěnými, odečítá
se spolu účast pouze jednou. v takovém případě se spoluúčast mezi pojištěné rovnoměrně rozdělí.
Povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu při ublíženi na zdraví nebo usmrceni vzniklou
v souvislosti s dotacemi z Evropské Unie včetně zpracováni žádosti o dotace a granty a organizování
veřejných zakázek se sjednává se sublimitem pojistného plnění 500 000 Kč.
7.4.7.

Doložka V102 Nezákonné rozhodnutí
Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnosti
pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této
osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v
užíváni (čistá finanční škoda), pokud byla tato škoda způsobena při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění
pozdějších předpisů.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plněni v rozsahu tohoto ujednáni je, že ke vzn iku škody došlo
v době trvání pojištěni v souvislosti s pojištěnou činnosti nebo vztahy z této činnosti vyplývajíchni.
pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti;
b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen;
c) vzniklou při obchodování s cennými papíry;
d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv
obchodní společnosti nebo družstva;
e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotaci a grantů, nebo
v souvislosti;
f) s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízeni nebo
veřejných zakázek;
g) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

7.4.8.

Doložka V107 Veřejná služba
Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. g VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na případ
právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ubhžení na zdraví
nebo usmrceni vzniklou jinému při výkonu veřejné služby osobou v hmotné nouzi či osobou vedenou v
evidenci uchazečů o zaměstnání, se kterou má krajská pobočka Úřadu práce uzavřenou smlouvu o
výkonu veřejné služby. Ujednává se, že spolupojištěná osoba, se kterou má krajská pobočka Úřadu
práce uzavřenou smlouvu o výkonu veřejné služby, má právo, aby za ni pojistitel zaplatil z jedné
škodné nebo sériové škodné události maximálně částku 1 000 000 Kč, přičemž plněni vyplacená za
všechny škodné události všech pojištěných osob, se kterými má krajská pobočka Úřadu práce
uzavřenou smlouvu o výkonu veřejné služby, nastalé v prů běhu pojistného roku, nesmí přesáhnout
dvojnásobek uvedené částky (tj. 2 000 000 KČ).
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pojištěni v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištěni
odpovědnosti v základním rozsahu s územním rozsahem Česká republika, spoluúčast 1 000 Kč.
Odchylně od článku 24 bodu 8 VPPMO-P jsou v rozsahu tohoto ujednání pojištěny i vzájemné
povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu při ubhženi na zdraví nebo usmrceni mezi pojištěnými
jedním pojištěním.
Dále se ujednává, že pojištěni se sjednává též pro případ právním předpisem stanovené povinnosti
pojištěného nahradit škodu či újmu při ubhženi na zdraví nebo usmrcení vzniklou 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.
Odchylně od článku 24 bodu 8 VPPMO-P jsou v rozsahu tohoto ujednáni pojištěny i vzájemné
povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu při ublíženi na zdraví nebo usmrceni mezi pojištěnými
jedním pojištěním.
7.4.9.

Doložka V71 Vibrace, sesedáni, sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy, eroze a poddolování
Odchylně od článku 24 bodu 3 písm. a VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost
pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícenIm skal
nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolovánI.

7.4.10. pojištěni se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou na vozidle, které bylo
odtaženo v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. pojištěni se však nevztahuje na škodu vzniklou a)
odcizením celého vozidla, b) při přepravě vozidla včetně nakládky a vykládky. Toto pojištění se
sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 3 000 000 KČ, spoluúčast 1 000 Kč.
7.4.11. Pro pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou zaměstnanci při plněni pracovních úkolů
v pracovněprávním vztahu nebo v přímé souvislosti s nimi se sjednává sublimit pojistného plněni ve
výši 1 000 000 kč. pojištěni se sjednává bez spoluúčasti.
7.4.12. pojištěni odpovědnosti za škodu vyplývajicI z držby nemovitého majetku pojistníka vůči třetím osobám
pIati i pro případy, kdy bytová nemovitost je ve spoluvlastnictví pojistníka a fyzických osob nebo
právnické osoby vytvořené z fyzických spoluvlastníků a pojistníka. pojistné plněni bude řešeno
stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako když je pojistník jediným vlastníkem nemovitosti.
7.4.13. Újma způsobená žákům (úraz při praxi mimo školu)
Dále se ujednává, že pojištění se sjednává také pro případ povinnosti fyzické nebo právnické osoby, u
které žáci, studenti pojistníka vykonávají teoretické nebo praktické vyučováni, nahradit škodu na
hmotné věci či újmu při ubhženi na zdraví nebo usmrceni vzniklou těmto žákům a studentům. Toto
připojištěni se sjednává bez spoluúčasti a s územním rozsahem Evropa. Ujednává se, že
spolu pojištěná fyzická nebo právnická osoba, u které žáci, studenti vykonávají teoretické nebo
praktické vyučováni, má právo, aby za ni pojišt'ovna zaplatila z jedné škodné nebo sériové škodné
události částku 1 000 000 Kč, přičemž pojistná plněni vyplacená za všechny škodné události všech
pojištěných fyzických nebo právnických osob nastalé v průběhu pojistného roku nesmí přesáhnout
dvojnásobek uvedené částky (tj. 2 x 1 000 000 kč). Ujednává se, že odchylně od článku 24 bodu 8
VPPMO-P jsou v rozsahu tohoto ujednání pojištěny i vzájemné povinnosti pojištěných nahradit škodu
či újmu při ubhženi na zdraví nebo usmrceni mezi pojištěnými jedním pojištěním.
7.4.14. pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené vlastními zaměstnanci,
které pojištěný uvolnil k výkonu dobrovolné charitativní nebo obdobné činnosti u třetích osob.
7.4.15. Pro případ sjednáni pojištěni odpovědnosti pro územní samosprávný celek se ujednává, že sjednané
pojištěni se vztahuje i na situace, kdy v důsledku pravomocně ukončeného soudního řízení ve věci
pochybeni pojištěného vznikla škoda některému z nadřazených samosprávných celků, popř.
ústřednímu orgánu státní správy. pojištění se v takovém případě vztahuje na regresy nadřazeného
samosprávného celku, popř. ústředního orgánu státní správy, uplatněné za pojištěným. Za okamžik
vzniku škody se pro účely tohoto smluvního ujednání považuje datum právni moci rozhodnutí
přIslušného soudního orgánu (vznik povinnosti nadřazeného samosprávného celku, popř. ústředního
orgánu státní správy, nahradit vzniklou škodu).
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7.4.16. Pokud o povinnosti k úhradě újmy, na kterou se pojištěni vztahuje, rozhoduje příslušný orgán, právo
na pojistné plněni z pojištěni odpovědnosti se promlčí nejdříve promlčením práva na náhradu újmy, na
kterou se pojištěni vztahuje. Zároveň platí, že pojistná událost nastane nejdříve dnem právní moci
rozhodn uti o povinnosti k náhradě újmy, přičemž pro újmy vzniklé v době trvání pojištění se pojistná
ochrana podle této smlouvy považuje za zachovanou i pro případy, kdy pravomocné rozhodnutí o
povinnosti k náhradě újmy bude vydáno až po zániku pojištění.
7.4.17. Podkladem pro výpočet pojistného je rozsah pojištěni, počet obyvatel, limit a sublimity pojistného
plnění.

8.

Společná ujednáni

8.1.

Limity maximálního ročního plnění

8.1.1.

Pro věcné škody a finanční ztráty z pojištění podle této pojistné smlouvy vzniklé z příčin pojistných
nebezpečí uvedených v tabulce níže se ujednávají společné (kumulované) limity maximálnIho ročního
plněni (limity MRP) ve smyslu článku 15 bodu 6 VPPMO-P.
pojistné nebezpečí

Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části nebo nákladu

Společný limit
(kumul.) v KČ
bez limitu

Povodeň nebo záplava (vyjma pojištění přerušení provozu)

100 000 000

Vichřice nebo krupobití

100 000 000

Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zříceni sněhových lavin
Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů

100 000 000

Tíha sněhu nebo námrazy

100 000 000

Zemětřesení

100 000 000

Kouř

100 000 000

Aerodynamický třesk

100 000 000

Náraz dopravního prostředku

100 000 000

Voda vytékající z vodovodního zařízeni vC. zpětného vystoupení vody; Zamrzání vody ve
vodovodním potrubí
Zpětné vystoupání vody vC. rozšíření rozsahu kryti v rozsahu bodu 2.4.7,1. této pojistné smlouvy jde o sublimit plnění, který je sjednán v rámci limitu MRP pro poj. nebezpečí Voda vytékajÍcÍ
z vodovodního zařízení

25 000 000
500 000

Přepětí (nepřímý úder blesku)

500 000

Atmosférické srážky

100 000

Poškozeni zateplené fasády ptáky, hmyzem a hlodavci
pojištění elektronických zařízení
Všechna sjednaná pojistná nebezpečí s výjimkou výše uvedených
Úmyslné poškozeni nebo úmyslné zničeni
Úmyslné znečištění - jde o sublimit plněni, který je sjednán v rámci limitu MRP pro poj. nebezpečí
Úmyslné poškozeni nebo úmyslné zničení
Prostá krádež

8.1.2,

100 000
1 000 000
100 000 000
1 000 000
500 000,
na jednu pojistnou událost
100 000
100 000

Pro ujednání v bodech 5.4.3. a 6.4.4. této pojistné smlouvy se sjednává společný limit maximálniho
ročního plněni (limit MRP) ve smyslu článku 15 bodu 6 VPPMO-P ve výši 50 000 KČ.
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8.2.

Místo pojištění

8.2.1.

Pro soubor mobilních elektronických zařízeni, který je zahrnut v položce č. 3 v bodě 4.1 této pojistné
smlouvy, se pro případ odcizeni sjednává jako místo pojištěni i území států Evropské unie s limitem
maximálního ročního plnění (limit MRP) ve smyslu článku 15 bodu 6 VPPMO-P ve výši 200 DOD KČ.

8.3.

Zvláštní ujednání

8.3.1.

Automatické pojištění nově nabytého majetku
Ujednává se, že nově pořízený majetek patřici svým charakterem do majetku již pojištěného, který
pojištěný nabude v průběhu pojistného roku, je zahrnut do pojištěni okamžikem přechodu do
vlastnictví pojištěného. zvýší-li se tím pojistná hodnota o méně než 10 %, nebude pojišt'ovna
požadovat doplatek pojistného za pojistný rok, v němž ke zvýšeni došlo. zvýší-li se však pojistná
hodnota o vÍce než 10 %, je pojistník povinen pojišt'ovně písemně oznámit aktualizovanou pojistnou
částku. pojišt'ovna provede vyúčtování pojistného za tuto změnu dle podmínek pojistné smlouvy.

8.3.2.

Ujednání o škodách a finančních ztrátách vzniklých menši než 20Ietou povodňovou vlnou
pojištění se nevztahuje na škodu a finanční ztrátu, 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 přIsIušného povodí odpovídal menší než 20leté povodňové vlně.
Ujednává se, že ustanovení článku 14 bodu 4 VPPMO-P neplatí.

8.3.3.

Ujednání o aktualizaci pojistných částek
Ujednává se, že pojistník provede nejpozději do 30 dnů před koncem pojistného roku revizi
a aktualizaci pojistných částek resp. limitů plněni prvního rizika pro další pojistný rok. Do 15 dnů před
koncem pojistného roku bude vypracován dodatek nebo nová verze této pojistné smlouvy, ve kterých
bude aktualizace pojistných částek a limitů zapracována a v souvislosti s ni bude provedena případná
úprava výše pojistného na další pojistný rok.

8.3.4.

Práce za tepla
Práce za tepla (HOt Works) jsou práce, u kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, zejména práce s
otevřeným ohněm, tepelným paprskem, práce s vývinem jisker (např. broušení, řezáni, sváření,
používáni letovacích lamp a hořáků, nahříváni a aplikace roztavených živic) nebo jakékoli jiné činnosti
doprovázené zvýšeným vývinem tepla (vC. tepla z chemické reakce).
Ujednává se, že práce za tepla směji být prováděny pouze na základě písemného povoleni
prokazatelně vystaveného odpovědnou osobou před jejich zahájením. PovolenI musí mj. obsahovat
vhodná protipožární, preventivní a bezpečnostní opatření. Provádění prací za tepla musí být přítomny
nejméně dvě proškolené osoby, přičemž tyto proškolené osoby mohou být současně osobami, které
tyto práce přímo provádějí. Odpovědná osoba musí prokazatelně provést fyzickou kontrolu pracoviště
před zahájením a po ukončení prací (doložit např. fotodokumentací, zápisem). Pokud dojde ke změně
podmínek, za nichž bylo povoleni vystaveno, musí být preventivní a bezpečnostní opatření patřičně
upravena. Prostor, kde byly práce za tepla prováděny, musí být po skončení těchto prací nejméně 60
minut pod nepřetržitým fyzickým dozorem proškolené osoby a následně nejméně dalších 60 minut a
pravidelně kontrolovány proškolenou osobou.
Případné další požadavky vyplývající z právních předpisů aplikovatelných v místě provádění prací za
tepla nejsou tímto ujednáním dotčeny.
Ujednání se vztahuje i na práce za tepla prováděné dodavateli a jejich subdodavateli.
Ujednáni se nevztahuje na činnosti a práce, které vykazuji obdobnou míru požárně-bezpečnostního
rizika, ale jsou součástí pro dané pracoviště obvyklého výrobního či technologického procesu (např.
stálá svářečská pracoviště), k němuž existuje písemný pracovni nebo technologický postup a
pracoviště splňuje požadavky právních předpisů. V případě porušení povinnosti podle tohoto ujednáni
je pojišt'ovna oprávněna postupovat podle ustanoveni článku 5 bodů 3 a 4 VPPMO-P.

8.3.5.

pojištění všech předmětů pojištění se sjednává na novou cenu, pokud v pojistné smlouvě není
ujednáno jinak. v případě poškození nebo zničení pojištěných věcí vyplatí pojišt'ovna náklad na
znovupořízeni věci v době pojistné události sníženou o cenu případných zbytků bez odpočtu
opotřebení.
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8.3.6.

Ujednává se, že pojištěné věci, které pojistník užívá na základě leasingových, nájemních či jiných
smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojistníka automaticky pojištěny v rozsahu sjednané
pojistné smlouvy.

8.3.7.

V případě cizích věcí užívaných pojistníkem se ujednává, že v případě pojistné události pojišt'ovna
poskytne plnění v nové ceně.

8.3.8.

pojištěni se vztahuje j na pojistné události vzniklé na movitých věcech zhotovených na bázi lehkých
konstrukcí (např. dřevostavby, Tesco, Unimo, Likus, sádrokartony apod.).

8.3.9.

Vylučuje se možnost poskytnutí náhrady škody formou naturálního plněni.

8.4.

pojistná doba

8.4.1.

pojištění se sjednává na 4 pojistné roky na dobu od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2024.
pojišt'ovna i pojištěný mají právo pojistnou smlouvu vypovědět ke konci každého pojistného roku s tím,
že výpověď' musí být druhé straně doručena nejméně šest týdnů před jeho uplynutím.

8.4.2.

pojistník se zavazuje ponechat tuto pojistnou smlouvu v platnosti minimálně 4 roky a za to je mu
poskytnuta sleva na pojistném ve výši 15 % ( sleva za dlouhodobost).
Pokud pojistník svými úkony nebo porušením povinnosti způsobí zánik pojistné smlouvy dříve než
31. 12. 2024, zavazuje se uhradit (vrátit) částku odpovjdajÍcÍ výši poskytnuté slevy za dobu trvání
pojištění, a to na základě vyúčtováni zaslaného pojišt'ovnou.

8.5.

pojistné a jeho splatnost

8.5.1.

Přehled pojistného k datu 01. 01. 2021 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Název pojištění
pojištění allrisks staveb a věci movitých

Roční pojistné v kč
357 600

pojištěni přerušení provozu ALLRISKS

15 000

pojištění odcizeni

38 300

pojištění strojů

30 400

pojištěni elektronických zařIzenI

27 000

pojištění odpovědnosti

119 700

Ročni pojistné celkem

588 000

Sleva za dlouhodobost
Roční pojistné po slevě celkem
pojistné za dobu trvání pojištění (4 roky) po slevě celkem

8.5.2.

15 %
499 800
1 999 200

Ujednává se, že pojistné bude hrazeno na účet pojišt'ovny prostřednictvím zplnomocněného makléře
RENOMIA a.s., č. účtu 5030018888/5500, variabilní symbol je číslo této pojistné smlouvy, konstantní
symbol 3558,V následujícich terminech a částkách:
1. splátka ve výši 124 950 KČ do 01. 02. 2021,
2. splátka ve výši 124 950 Kč do 01. 05. 2021,
3. splátka ve výši 124 950 Kč do 01. 08. 2021,
4. splátka ve výši 124 950 KČ do 01. 11. 2021.

8.5.3.

pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet zplnomocněného makléře.

8.5.4.

Pro další pojistné roky je splátka pojistného ve výši 124 950 Kč splatná vždy do 01. 02., 01. 05.,
01. 08. a 01. 11. kalendářního roku. výše splátek může být aktualizována v souladu se změnou výše
pojistného provedenou dle bodu 8.3.3. této pojistné smlouvy.

8.5.5.

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

8.5.6.

Dlužné pojistné má pojistník povinnost hradit na účet pojišt'ovny uvedený v upomínce.
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8.5.7.

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

8.6.

Ujednání o bonifikaci

8.6.1.

pojišt'ovna na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodného průběhu pojistné
smlouvy a v případě příznivého škodného průběhu za uplynulý pojistný rok přizná pojišt'ovna na
žádost pojistníka bonifikaci z uhrazeného pojistného v následujici výši:
Škodní průběh

výše bonifikace

Od 0,00 % do 10,00 %

20 %

Od 10,01 % do 20,00 %

10 %

Od 20,01 % do 30,00 %

5%

8.6.2,

pojišt'ovna vyhodnotí předchozí škodný průběh této pojistné smlouvy za uplynulý pojistný rok
nejpozději do 3 měsíců od ukončení tohoto pojistného roku a bonifikaci poukáže pojistníkovi
jednorázově do 1 měsíce po jejím přiznání.

8.6.3.

Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazeni předepsaného pojistného v daném pojistném roce.
Nárok nevznikne při ukončeni platnosti pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku.

8.6.4.

První vyhodnocení škodného průběhu bude provedeno za pojistný rok od 01. 01. 2021 do
31. 12. 2021. Překročí-li však škodný průběh v pojistném roce 50%, nevznikne nárok na vyplacení
bonifikace ani v roce nás|edujÍcÍm, i kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady. Podmínkou pro
vyplacení bonifikace je uhrazeni předepsaného pojistného v daném pojistném roce. Nárok nevznikne
při ukončeni platnosti pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku.

8.6.5.

škodným průběhem se rozumí v procentech vyjádřený poměr mezi vyplaceným pojistným plněním
(vC. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnuti bonifikace nevyplacené) a přijatým
pojistným, přičemž vyplacené pojistné plněni i přijaté pojistné jsou vztahovány k témuž pojistnému
roku. Pro výpočet škodného průběhu se do vyplaceného pojistného plnění započĹtávají přijaté regresy.
Vyplacené pojistné plněni i přijaté pojistné se započítává postupně do příslušných dalších let, přičemž
hranici mezi jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodujici pro přiřazení
vyplaceného plněni do jednotlivých pojistných let je datum vzniku pojistné události.

8.6.6.

Dále se ujednává, že je-li pojišt'ovně po výplatě bonifikace oznámena pojistná událost, jejímž
důsledkem by bylo takové zvýšení předmětného škodného průběhu, které by nárok na bon ifikaci
rušilo, je pojistník povinen poskytnutou bonifikaci vrátit na účet pojišt'ovny č. 19-2766110237/0100.

9.

Závěrečná ustanovení

9.1.

pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti
dle článku 9 VPPMO-P.

9.2.

pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti
týkajicI se osobních údajů jsou dostupné na www.generaliceska.cz v sekci Osobní údaje a dále v
obchodních místech pojišt'ovny. pojistn ik se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i po jištěné
osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

9.3.

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišt'ovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištěni, se považuji za
odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečnosti rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika.
pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

9.4.

pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této
smlouvy je príj imá.
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9.5-

Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručuji na adresu pojišt'ovny Generali Česká
pojišt'ovna a.s., p. o. box 305, 601 00 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník,
pojištěný, oprávněné osoby a pojišt'ovna nedohodnou jinak. Se stÍžnosti se uvedené osoby mohou
obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu
nad pojišt'ovn ictvím.

9.6.

V případě sporu z tohoto pojištěni mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou
obchodní inspekcí

9.7.

Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (VC. všech jejich dodatků) povinen
uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. pojistník je povinen
bezodkladně informovat pojišt'ovnu o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové
schránky. pojistník je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré
informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nezveřejňují
(především se jedná o osobní Udaje a obchodní tajemství pojišt'ovny, při-čemž za obchodní tajemství
pojišt'ovna považuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečeni majetku; o bonifikaci za
škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných
limitech/sublimitech plněni a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusul bonusu. Nezajisti-li
pojistník uveřejnění této smlouvy (vC. všech jejich dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě
30 dni ode dne jejího uzavření, je oprávněna tuto smlouvu (VC. všech jejich dodatků) uveřejnit
pojišt'ovna. v takovém případě pojistník výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vC. všech
jejich dodatků) v registru smluv.
je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas
s uveřejněním této smlouvy (VC. všech jejich dodatků) v registru smluv. Uveřejněni nepředstavuje
porušeni povinnosti mlčenlivosti pojišt'ovny.

9.8-

pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto
dokumenty:

9.9.

·
pojistné podmínky dle bodu 1.2. pojistně smlouvy,
·
informační dokument o pojistném produktu.
pojistná smlouva (dodatek k pojistné smlouvě) je vystavena v elektronické podobě v pdf formátu,
podepsaná nejdříve pojišt'ovnou a následně pojistníkem zaručeným elektronickým podpisem.
pojistník po svém podpisu odešle pojišt'ovně pojistnou smlouvu podepsanou všemi smluvními
stranami e-mailem, případně prostřednictvím pojišt'ovacího zprostředkovatele, na adresu e-mail
upisovatele

9.10.

pojistník souhlasí s tím, aby pojišt'ovna použila informace uvedené v této pojistné smlouvě pro svou
referenční listinu.

9.11.

Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně
odsouhlasenými, písemnými a očIslovanými dodatky.

9.12.

Všechny smluvní strany prohlašuji, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tisni
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
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10.

Přílohy

·
·
·
·

lnformační dokument o pojistném produktu (pouze v originálu pro pojistníka)
Předsmluvní informace (pouze v originálu pro pojistníka)
pojistné podmínky uvedené v bodu 1.2. této pojistné smlouvy (pouze v originálu pro pojistníka)
RENOMIA MAJ_SP_99.8.60.020 01-20 vOl a RENOMIA ODP_SP_99.8.60.015 01-20 vOl

V Praze dne 30. 12. 2020
za pojišt'ovnu
Generali Česká pojišťovna a.s.

V Klášterci nad Ohří dne 30. 12. 2020
za pojistníka
Město Klášterec nad Ohří
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