
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 79 
 DNE: 18. 12. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1349/2017/OF 

 

NÁZEV: 
 

Pojištění majetku města 

 

ANOTACE: 
Výběr poskytovatele pojištění majetku a odpovědnosti města od 1. 1. 2018 – 31. 12. 
2019 včetně návrhu smlouvy na pojištění v uvedeném období 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje  

• výsledek výběrového řízení na poskytovatele pojištění majetku a odpovědnosti 
města  

• uzavření pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., Římská 45, 
Praha 2, IČ 46973451 v předloženém znění 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: OF  
 

Předkládá: OF 
 

 



 
Název materiálu: Pojištění majetku města  
 
Počet stran: 32 
Počet příloh:  
P1   Výzva k předložení nabídky na VZ malého rozsahu 
P2  Specifikace pojištění 
P3 Seznam nemovitostí 
P4 Zápis z hodnocení nabídek na pojištění majetku města ZR 
P5 Vyhodnocení nabídek pojištění města ZR 
P6 Návrh Pojistná smlouva s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s.  
 
Popis 
Usn. RM čj. 1285/2017/OF ze dne 6. 11. 2017 bylo schváleno ukončení smlouvy o pojištění 
majetku města s Kooperativa pojišťovnou, a. s. k 31. 12. 2017 a současně vyhlášeno výběrové 
řízení na poskytovatele pojištění majetku města  tak, aby bylo pojištění majetku a odpovědnosti 
zajištěno od 1. 1. 2018. 

Řešení situace: 

1. Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., a 
v souladu se Směrnicí o zadávání VZ bylo vyhlášeno dne 22. 11. 2017 oslovením UNIQA 
pojišťovny; ALIANZ pojišťovny; Hasičské vzájemné pojišťovny, České pojišťovny a 
Kooperativa pojišťovny – viz příloha č. 1, 2 a 3. 

2. Dne 6. 12. 2017 proběhlo otevírání obálek – viz příloha č.4. 

3. Hodnocení podle zadávacích podmínek (50 % komplexní rozsah pojistného plnění + 50 % 
nejnižší nabídková cena) je uvedeno v příloze č. 5. 

4. RM ke schválení je doporučena nabídka Hasičské vzájemné pojišťovny s roční cenou za 
pojištění majetku a odpovědnosti 976.812 Kč.  

  

 
 
Návrh usnesení: 
Rada města po projednání schvaluje  

• výsledek výběrového řízení na poskytovatele pojištění majetku a odpovědnosti 
města  

• uzavření smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., Římská 45, Praha 2, IČ 
46973451 

 
Doporučení předkladatele 
 OF doporučuje – viz návrh usnesení.  



Příloha č. 1 
 

 
 

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 
 

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) a v souladu se Směrnicí o 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou 

a z finančních prostředků organizací jím zřízených ze dne 12. 12. 2016. 

 

Zadavatel, město Žďár nad Sázavou, Vás tímto vyzývá k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého 

rozsahu na akci: 

 

„POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU“ 

 

1. Identifikační údaje zadavatele: 
Název:   Město Žďár nad Sázavou 

Sídlo:   Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  

IČ:   00295841 

Zastoupené:  Městským úřadem, odborem finančním 

Kontaktní osoba: Bc. Jitka Vácová, vedoucí finančního odboru 

   Petr Brož, Petrast a. s., Náměstí Republiky 383/44, 591 01 Žďár nad Sáz. 

Email:   jitka.vacova@zdarns.cz; broz@petrast.cz 

 

2. Předmět veřejné zakázky 

Výběr pojistitele majetku města Žďáru nad Sázavou na období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2019 

prostřednictvím  Petrast, a. s., Žďár nad Sázavou.  

 

3. Druh veřejné zakázky 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. 

Výzva a zadávací dokumentace bude poskytnuta 5 vyzvaným uchazečům.   

 

4. Doba a místo plnění zakázky 

Zahájení plnění: od 1. 1. 2018 

Délka plnění s platností 24 měsíců. 

Pojistná smlouva bude sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře Petrast, a. s., PM 002448 na 

základě smlouvy o zastupování schválené RM 16. 11. 2015 pod čj. 417/2015/OF. 

 

5. Požadavky na zpracování a obsah nabídky 
5.1 Zpracování nabídky 

- uchazeč musí předložit jednu nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky, 

mailto:jitka.vacova@zdarns.cz
mailto:broz@petrast.cz
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- cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky dle bodu 2. 

této výzvy 

5.2 Obsah nabídky 

- kompletní identifikační údaje uchazeče,  

- celková cena za roční pojistné v rozsahu přílohy č. 1 výzvy k podání nabídky. Uvedená 

cena za provedení zakázky bude v sobě zahrnovat veškeré náklady na plnění zakázky.  

- návrh pojistné smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče 

- požadované kvalifikační předpoklady 

- všeobecné pojistné podmínky 

- smluvní ujednání, limity plnění a způsoby zabezpečení 

- návrh slev, bonifikace a jiných cenových zvýhodnění 

 

6. Zadávací lhůta: je stanovena do 5. 12. 2017 

7. Způsob hodnocení nabídek 

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií a váhou: 

• 50 % komplexní rozsah pojistné ochrany dle přílohy č. 1  

• 50 % nejnižší nabídková cena, tj. celková konečná nabídková cena za komplexní plnění 

předmětu veřejné zakázky. 

 

8. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů 

- prokázání základních kvalifikačních předpokladů, tj. předložení vyplněné a podepsané 

přílohy Čestné prohlášení uchazeče 

- prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: 

• výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán nebo výpis z obdobné 

evidence, doklad o oprávnění podnikat odpovídající předmětu veřejné zakázky 

(živnostenské oprávnění, licence apod.) 

- prokázání technických kvalifikačních předpokladů: 

• seznam významných klientů, měst a obcí 

• reference  

 

9. Platební podmínky 

- zadavatel požaduje čtvrtletní frekvenci placení pojistného 

- zadavatel nebude poskytovat zálohové plnění 

 

10. Místo, forma a lhůta pro podání nabídky  

10.1. Místo pro podání nabídky: 

Poštou na adresu zadavatele: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  

Osobně na podatelnu MěÚ Žďár nad Sázavou v provozní době úřadu: 

Po, St 8.00-17.00, Út. Čt 8.00 – 15.00, Pá 8.00-14.30 

Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji fyzicky obdrží 

zadavatel.  
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10.2 Forma podání nabídky: 

Uchazeči podají písemnou nabídku v zalepené obálce označené heslem  

„Veřejná zakázka – Pojištění majetku a odpovědnosti Města Žďár nad Sázavou – NEOTVÍRAT“ 

Na obálce musí být uvedeno IČ uchazeče a jeho adresa, na niž je možné poslat vyrozumění 

v souladu s ustanovením zákona o veřejných zakázkách, v platném znění. Všechny uzávěry 

(přelepy) obálky musí být opatřeny razítkem (pokud jej vlastní) a podpisy uchazečem. 

Nabídku nelze doručit datovou schránkou, a to z důvodu omezené datové kapacity datové schránky.  

 

10.3 Lhůta pro podání nabídek  

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 5. 12. 2017 do 10:00 hodin. 

 

10.4 Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 6. 12. 2012 v 10. 00 hod, místo MěÚ Žďár nad  

 Sázavou, třetí poschodí, kancelář č. 92. 

 

11.  Závěrečné informace  

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání 

důvodu 

- předložené nabídky nebudou uchazečům vráceny 

- zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky 

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. 

zrušení výzvy a před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, 

deklarované v nabídkách, dále neakceptovat nabídky v celém rozsahu, změnit návrh 

smlouvy nebo smlouvu neuzavřít, 

- zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy ve všech ustanoveních, 

která se netýkají nabízených závazných podmínek a plnění, 

- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel je v rámci transparentnosti 

oprávněn zveřejnit smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným dodavatelem 

 

12. Kontaktní osoba zadavatele 

Případné potřebné informace podá zástupce zadavatele: 

Petr Brož, tel. 566 629 199, e-mail: broz@petrast.cz 

Veškeré informace o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.zdarns.cz. 

 

 

Žďár nad Sázavou dne 22.11. 2017    Bc. Jitka Vácová v. r.  

        vedoucí finančního odboru 

Přílohy: 
č. 1 Specifikace pojištění 
č. 2 Seznam nemovitostí 
č. 3 Čestné prohlášení uchazeče 
č. 4 Krycí list nabídky 

mailto:broz@petrast.cz
http://www.zdarns.cz/


Příloha č. 2

Místo pojištění: dle přílohy - seznam nemovitostí, viz. předmět

Rozsah pojištění: sdružený živel vč. povodně a záplavy, vodovodní škody

Poř. 
číslo Předmět pojištění

 Agregovaná / celková/     
pojistná částka Spoluúčast* 

Pojištění se 
sjednává

Maximální roční limit 
plnění Roční pojistné

1. Vyjmenované nemovitosti vlastní a cizí 2 783 313 000 Kč             1 000 Kč nová cena Nesjednává se

2.
Movité věci vlastní i cizí, včetně kašen, mobilní podium, el.rozvaděč 
pro nabíjení elektrokol, samohybné a dopravní prostředky, stroje 
(rolba, sekačka apod.) - území ČR 250 000 000 Kč 1 000 Kč nová cena 25 000 000

3. Vyjmenované movité věci muzea,  Nábřežní 8, Žďár nad Sázavou 6 304 000 Kč 1 000 Kč obyklá cena Nesjednává se

4.
Soubor movitých věcí muzea, Nábřežní 8, Dolní 183, Žďár nad 
Sázavou 15 000 000 Kč 1 000 Kč obvyklá cena Nesjednává se

5. Revitalizace území - Farská humna, pojištění se vztahuje i na 
porosty a na mobiliář (lavičky, lavice, odpadkové koše apod.) 11 378 000 Kč 1 000 Kč nová cena

6 000 000 ; pro porosty 
500 000 

6.
Venkovní úpravy a 3 dětská a dopravní hřiště včetně hracích prvků 
ul. Okružní, Žďár nad Sázavou 6 446 500 Kč 1 000 Kč nová cena Nesjednává se

7. Autobusové nádraží - program ROP Jihovýchod - plocha a 
přístřešky, včetně pamětní desky 11 795 500 Kč 1 000 Kč nová cena Nesjednává se

8.
Naučná stezka kolem Zelené hory - komunikace, mostky, 
dřevodomky, lavice, informační cedule, zámečnické výrobky, 
pozemky, povrchy a porosty, příslušné k naučné stezce. 6 475 000 Kč                    1 000 Kč nová cena Nesjednává se

9. Vyjmenovaná umělecká díla, sochy a plastiky na k.ú. Město Žďár 1 191 585 Kč                    1 000 Kč obvyklá cena 500 000

10. Vyjmenované kulturní památky pod tabulkou 13 785 400 Kč                  1 000 Kč obvyklá cena Nesjednává se

11. Vyjmenované informační cedule Skiregionu Žďársko pod tabulkou 423 500 Kč                       1 000 Kč nová cena Nesjednává se

12. Nemovitosti a příslušenství v areálu  PRO u Pilské nádrže 27 192 500 Kč                  1 000 Kč nová cena Nesjednává se

13.
Zařízení a vybavení včetně občerstvení v areálu ( včetně zahradního 
traktůrku)  PRO u Pilské nádrže 1 303 400 Kč                    1 000 Kč nová cena Nesjednává se

14. Rákosníčkovo hřiště -  zařízení, vybavení, hrací prvky a povrchy 1 500 000 Kč                    1 000 Kč nová cena Nesjednává se

15.
Rekonstrukce náměstí Republiky - veškeré povrchy, vybavení a 
mobiliář 30 190 000 Kč                  1 000 Kč nová cena Nesjednává se

16.
Most Klafar - ulice  Dolní, včetně veřejného osvětlení, dopravního 
značení a příslušenství, pozemky, povrchy a porosty, příslušné k 
mostu. 92 537 000 Kč                  1 000 Kč nová cena Nesjednává se

17. „Park u Ivana“ – veřejné osvětlení, chodníky, mobiliář 4 473 474 Kč                    1 000 Kč nová cena Nesjednává se

18. „STREETPARK“ – veřejné osvětlení, chodníky, mobiliář 5 350 000 Kč                    1 000 Kč nová cena Nesjednává se

Poznámky: se pojištění u položek č.5, č.8 a č.16 vztahuje i na porosty.  Pro pojistné nebezpečí povodeň - spoluúčast ve výši 25 000 Kč.

Kulturní památky:
Most přes řeku Sázavu na ulici Dvorská, č. par. 80/13, k.ú. Zámek Žďár, Žďár nad Sázavou PČ: 6 665 000,-Kč
Sousoší Nejsvětější Trojice, par.č. 214/2, k.ú. Město Žďár, Žďár nad Sázavou                      PČ: 5 500 000,-Kč
Pomník Obětem nacismu, par.č. 644/2, k.ú. Město Žďár, Žďár nad Sázavou                        PČ: 1 100 000,-Kč
Sloup se sochou Sv. Jana Nepomuckého, par.č.282, k.ú. Zámek Žďár, Žďár nad Sázavou    PČ:    450 000,-Kč
Kulturní památky (kříže, boží muka, hraniční kámen ) PČ:    70 400,-Kč
Celkem PČ 13 785 400,-Kč

Informační cedule Skiregionu Žďársko:
9  ks pevně ukotvené cedule             PČ:   284 744,-Kč
6  ks přenosné informační desky                      PČ:   138 684,-Kč
Celkem                                         PČ:   423 428,-Kč
Most Klafar- ul. Dolní, Žďár nad Sázavou    
parkoviště  15 973 187,- Kč;   místní komunikace Dolní - Klafar  27 503 118,- Kč;  most přes Sázavu 49 060 695,- Kč
Celkem  PČ: 92 537 000,-Kč

Limity plnění
Ze všech druhů pojištění, za všechny PU vzniklé nastalé v průběhu jednoho pojistného roku je omezeno limitem plnění:
Povodeň a záplava: 50 000 000
Vichřice a krupobití: 50 000 000
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení a tíha sněhu a námrazy 50 000 000
Vodovodní nebezpečí 20 000 000

Doplnění: 
Největší požární komplex představuje 4. Základní škola a Relaxační centrum s bazénem. Hodnota MPL představuje částku 282 500 000,- Kč. 
Ve městě sídlí jednotky HZS Kraje Vysočina a SDH v části Zámku Žďár 2 s dobou dojezdu od 5 do 10 min.

Specifikace pojištění



Příloha č. 2

Místo pojištění: dle přílohy - seznam nemovitostí, viz. předmět
Rozsah pojištění: "odcizení", krádež, loupež, včetně ukotvených předmětů bez dalšího zabezpečení !
Poř. 
číslo Předmět pojištění

 Agregovaná/ celková/ 
pojistná částka Spoluúčast

Pojištění se 
sjednává

Maximální roční limit 
plnění Roční pojistné

1.

Movité věci vlastní i cizí, včetně kašen, mobilní podium, el.rozvaděč 
pro nabíjení elektrokol, samohybné a dopravní prostředky, stroje 
(rolba, sekačka apod.) - území ČR 1 000 Kč

nová cena       
první riziko 500 000

2. Cennosti - MěÚ, Žižkova 1, Žďár nad Sázavou 1 000 Kč první riziko 500 000

3.
Soubor movitých věcí muzea,  Nábřežní 8,  Dolní 183, Žďár nad 
Sázavou 1 000 Kč

obvyklá cena 
první riziko 500 000

4. Stavební součásti pojištěných nemovitostí 1 000 Kč
 nová cena    
první riziko 50 000

5.
Revitalizace území -Farská humna, pojištění se vztahuje i na porosty 
a na mobiliář (lavičky, lavice, odpadkové koše apod.) 1 000 Kč

nová cena      
první riziko 100 000

6.
Venkovní úpravy a 3 dětská a dopravní hřiště včetně hracích prvků, 
ul. Okružní, Žďár nad Sázavou 1 000 Kč

nová cena     
první riziko 100 000

7.
Autobusové nádraží - program ROP Jihovýchod - plocha a 
přístřešky, včetně pamětní desky 1 000 Kč

nová cena       
první riziko 100 000

8.

Naučná stezka kolem Zelené hory - komunikace, mostky, 
dřevodomky, lavice, informační cedule, zámečnické výrobky, 
pozemky, povrchy a porosty, příslušné k naučné stezce. 1 000 Kč

nová cena        
první riziko 100 000

9. Vyjmenovaná umělecká díla, sochy a plastiky na k.ú. Město Žďár 1 000 Kč
obvyklá cena     
první riziko 100 000

10. Vyjmenované kulturní památky dle údajů pod tabulkou 1 000 Kč
první riziko 
obvyklá cena 200 000

11.
Vyjmenované informační cedule Skiregionu Žďársko dle údajů pod 
tabulkou 1 000 Kč

nová cena      
první riziko 100 000

12.
Movité věci + pevně ukotvené předměty v areálu (včetně zahradního 
traktůrku)  PRO u Pilské nádrže 1 000 Kč

nová cena       
první riziko 300 000

13. Rákosníčkovo hřiště - zařízení, vybavení, hrací prvky a povrchy 1 000 Kč
nová cena      
první riziko 50 000

14. Most Klafar - ulice  Dolní, specifikace pod tabulkou 1 000 Kč
nová cena      
první riziko 50 000

15.
Rekonstrukce náměstí Republiky - veškeré povrchy, vybavení a 
mobiliář 1 000 Kč

nová cena      
první riziko 100 000

16. „Park u Ivana“ – veřejné osvětlení, chodníky, mobiliář 1 000 Kč Nová cena 100 000

17. „STREETPARK“ - veřejné osvětlení, chodníky, mobiliář 1 000 Kč nová cena 200 000

Místo pojištění: dle přílohy - seznam nemovitostí, viz. předmět

Rozsah pojištění:  "vandalismus", úmyslné poškození, neznámý i známý pachatel, včetně ,,sprejerů"  vč. škody způsobené ptákem/zvířetem
Poř. 
číslo Předmět pojištění

 Agregovaná/ celková/ 
pojistná částka Spoluúčast

Pojištění se 
sjednává

Maximální roční limit 
plnění Roční pojistné

1.
Stavební součásti, zámky, trezory, pokladny, mříže, EZS, veřejné 
osvětlení, lavičky, stojany kol, kašny,  mobilní podium, el.rozvaděč 
pro nabíjení elektrokol kontejnery - území ČR 1 000 Kč

nová cena     
první riziko 200 000

2. Městský kamerový systém, zvukové informační tabule - kat. území 
města 1 000 Kč

nová cena       
první riziko 100 000

3. Zařízení a vybavení sportovního hřiště 2.ZŠ a 4. ZŠ 1 000 Kč
nová cena       
první riziko 50 000

4. Movité věci muzea Nábřežní 8, Dolní 183, Žďár nad Sázavou 1 000 Kč
nová cena      
první riziko 50 000

5.
Revitalizace území - Farská humna, pojištění se vztahuje i na 
porosty a na mobiliář (lavičky, lavice, odpadkové koše apod.) 1 000 Kč

nová cena       
první riziko 100 000

6.
Venkovní úpravy a 3 dětská a dopravní hřiště včetně hracích prvků, 
ul. Okružní, Žďár nad Sázavou 1 000 Kč

nová cena       
první riziko 100 000

7.
Autobusové nádraží - program ROP Jihovýchod - plocha a 
přístřešky, včetně pamětní desky 1 000 Kč

nová cena       
první riziko 100 000

8.
Naučná stezka kolem Zelené hory - komunikace, mostky, 
dřevodomky, lavice, informační cedule, zámečnické výrobky, 
pozemky, povrchy a porosty, příslušné k naučné stezce. 1 000 Kč

nová cena      
první riziko 100 000

9. Vyjmenovaná umělecká díla, sochy a plastiky na k.ú. Město Žďár 1 000 Kč
obvyklá cena        
první riziko 100 000

10. Vyjmenované kulturní památky dle údajů pod tabulkou 1 000 Kč
obvyklá cena        
první riziko 100 000

11.
Vyjmenované informační cedule Skiregionu Žďársko dle údajů pod 
tabulkou 1 000 Kč

nová cena       
první riziko 50 000

12.
Movité věci + pevně ukotvené předměty v areálu ( včetně 
zahradního traktůrku)  PRO u Pilské nádrže 1 000 Kč

nová cena        
první riziko 100 000

13. Rákosníčkovo hřiště -  zařízení, vybavení, hrací prvky a povrchy 1 000 Kč
nová cena          
první riziko 50 000

Doplňující údaje viz. živel; Trezor KOVONA, se třemi uzavíracími kolíky, nezjištěný výrobce, hmotnost nad 250 kg se považuje za trezor BT II.  Elektrokolo bude řádně 
uzamčeno a zabezpečeno lankovým nebo řetízkovým zámkem na zamykání jízdních kol k příslušenství budovy nebo ke stavebním součástem budovy, ke stojanům či 
jiným konstrukcím určeným k odkládání pojištěné věci na volném prostranství. V době, kdy nebude používáno v terénu, bude elektrokolo uzamčeno v budovách v majetku 
Města Žďár nad Sázavou 
Pro pevně ukotvené předměty (herní prvky hřišť, přístřešky na nádraží, lavičky, mobilní podium, el. rozvaděč pro nabíjení elektrokol, apod.) se za způsob zabezpečení 
považuje stávající konstrukční upevnění. 

Zabezpečení EZS s vyvedeným signálem na akustický hlásič lze nahradit EZS s vyvedeným signálem na Městskou policii.
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14. Most Klafar - ulice  Dolní, specifikace pod tabulkou 1 000 Kč

nová cena        
první riziko 50 000

15.
Rekonstrukce náměstí Republiky - veškeré povrchy, vybavení a 
mobiliář 1 000 Kč

nová cena        
první riziko 100 000

16. „Park u Ivana“ – veřejné osvětlení, chodníky, mobiliář 1 000 Kč nová cena 50 000

17. Elektrokolo Leader Fox Induktora   E- Bike včetně příslušenství 23 400 Kč 1 000 Kč nová cena -----

18. „STREETPARK“ - veřejné osvětlení, chodníky, mobiliář 1 000 Kč nová cena 100 000

Místo pojištění: dle přílohy - seznam nemovitostí, viz. předmět

Rozsah pojištění: allrisk, vyjma vyloučených 
Poř. 
číslo Předmět pojištění

 Agregovaná/ celková/ 
pojistná částka Spoluúčast

Pojištění se 
sjednává

Maximální roční limit 
plnění Roční pojistné

1. Skla, výlohy, luxfery, okna - území ČR 1 000 Kč
nová cena      
první riziko 100 000

Poznámky: včetně potisků a reklam

Místo pojištění: Žižkova 227/1, Švermova 4, Havlíčkovo náměstí 5, 591  01 Žďár nad Sázavou, území ČR

Rozsah pojištění: elektronická a ost.nebezpečí, vyjma vyloučených
Poř. 
číslo Předmět pojištění

 Agregovaná/ celková/ 
pojistná částka Spoluúčast

Pojištění se 
sjednává

Maximální roční limit 
plnění Roční pojistné

1. Elektro rozvaděč, EZS včetně rozvodů 250 000 Kč                       3 000 Kč nová cena 50 000

2. Počítačová síť včetně komponentů a zařízení od roku pořízení  2010 5 500 000 Kč                    3 000 Kč nová cena 300 000

3.
Počítačové vybavení a kancelářské zařízení Knihovny M.J.Sychry, 
Havlíčkovo náměstí 5 500 000 Kč                       3 000 Kč nová cena 200 000

4. Soubor přístrojů a zařízení včetně kamerového systému a EZS v 
Relaxačním centru 3 000 000 Kč                    3 000 Kč nová cena 500 000

5.
Laserový měřič rychlosti – ProLaser III KPS - verze TC, výrobní 
číslo PL 22008, rok výroby 2006 - území ČR 500 000 Kč                       5% min. 5 000 Kč nová cena 200 000

6. Městský kamerový systém 1 000 000 Kč                    3 000 Kč                 nová cena 100 000

Místo pojištění: Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

Rozsah pojištění: strojní a ost.nebezpečí, vyjma vyloučených

Poř. 
číslo

Předmět pojištění
 Agregovaná/ celková/ 

pojistná částka Spoluúčast
Pojištění se 
sjednává

Maximální roční limit 
plnění Roční pojistné

1.
Soubor technologie bazénů, vířivek, sauny a kotelny v Relaxačním 
centru 10 000 000 Kč                  3 000 Kč nová cena 1 000 000

Rozsah pojištění: Odpovědnost dle NOZ a zákona o obcích v platném znění. Zahrnuje i organizace zřízené městem včetně dvou Realitních kanceláří.
Poř. 
číslo Rozsah pojištění  Limit pojistného plnění  

Sublimit pojistného 
plnění Spoluúčast

Územní platnost 
pojištění Roční pojistné

1.
Obecná odpovědnost za újmu a odpovědnost za újmu způsobenou 
vadou výrobku a vadou práce po předání 10 000 000 Kč ----- 1 000 Kč

2. Výkon veřejné moci ----- 10 000 000 Kč 1 000 Kč

3. Obecní policie ----- 10 000 000 Kč 1 000 Kč

4. Poskytování sociálních služeb ----- 10 000 000 Kč 1 000 Kč

5. Čisté finanční škody ----- 500 000 Kč 1 000 Kč ČR

6.
Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského 
pojištění ----- 3 000 000 Kč 1 000 Kč ČR

7. Cizí věci převzaté ----- 500 000 Kč 1 000 Kč ČR

8. Cizí věci užívané ----- 1 000 000 Kč 1 000 Kč ČR

9. Provoz pracovních strojů ----- 500 000 Kč 1 000 Kč ČR

10.
Připojištění odpovědnosti členů orgánů za jinou než čistou finanční 
újmu ----- 1 000 000 Kč

10%,                      
min. 1 000 Kč ČR

11. Pojištění odpovědnosti zastupitelstva, 27 členů 10 000 000 Kč                  ----- 1 000 Kč ČR

Poznámky: Servery, PC, tiskárny, faxy, notebooky a ostatní příslušenství PC sítě a ostatní drobné elektronické zařízení. Způsobem zabezpečení městského kamerového 
systému se rozumí stávající způsob jeho upevnění a instalace a jeho nutná demontáž v případě odcizení.

Pojištění odpovědnosti za újmu se  vtahuje i na případy, kdy činnost je vykonávána prostřednictvím jiného subjektu na základě smlouvy s pojištěným s tím, 
že pro tyto případy je pojištěným i příslušný subjekt, který vykonává správu nemovitostí. Obdobně platí i pro věci movité.

ČR

doplňující údaje viz. živel; Pro škody způsobené úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště pojištěné budovy malbami, nástřiky nebo polepením, ptákem nebo 
zvířetem - limit ve výši 100 000 Kč.

Pojištění zahrnuje i regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání 
zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za újmu na 
zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.
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Pojištění se ve výše uvedené rozsahu zahrnuje  i  na odpovědnost za újmu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Pojištění zahrnuje i regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání 
zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění v důsledku pracovního úrazu nebo 
nemoci z povolání zaměstnance pojištěného v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného.

Pojištění zahrnuje rovněž odpovědnost obce za újmu vzniklou následkem zásahu veřejné správy v rozsahu vyplývajícím z § 24 zákona č. 553/1991 Sb., 64/2014 Sb. o 
Obecní policii v platném znění.

Doplnění: Počet obyvatel 21 350, město provozuje Městskou policii, prostřednictvím zřízených firem (jiná právní subjektivita) zajišťuje ubytovací služby, sportovní 
zařízení, sociální služby, provoz škol, školek a jeslí včetně stravování v těchto zařízeních. Údržbu, správu komunikací a svoz odpadů zajišťují externí firmy. Bytový fond a 
veškerou správu těchto nemovitostí zajišťují realitní kanceláře. Ostatní činnosti, které obec vykonává podle zákona, jsou zajišťovány smluvně dodavatelsky.

Škodní průběh: za poslední období 2016-2017 (10 měsíc) představuje cca 75 %. Dlouhodobě však vzhedem k mimořádným PU činí nad 90%.

Pojištění zahrnuje odpovědnost obce za škodu vyplývající ze zákona č. 82/1998 Sb.105/2013 Sb.,, o Odpovědnosti za škodu/ újmu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., 303/2013 Sb. o Notářích a jejich činnosti (notářský řád) v 
platném znění.
Pojištění odpovědnosti za újmu ve výše uvedeném rozsahu zahrnuje újmu, která nemá povahu újmu na zdraví, na životě nebo na věci ani z takové újmu nevyplývá. (Čistá 
finanční újma)
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Žďár nad Sázavou místo číslo číslo číslo rok počet realitní způsob Pojistná 
číslo ulice orientační popisné parcely dokončení bytů kancelář vytápění částka 2018

Vyjmenované nemovitosti č.1 v Kč

1 Brodská 11 1825 1244 1953 36 INVESTSERVIS horkovod 19 074 000

2 Brodská 27 1876 1261 1952 36 INVESTSERVIS horkovod 19 758 000

3 Brodská 33 1905 1277 1953 27 INVESTSERVIS horkovod 20 973 000

4 Brodská 35 1936 1276 1953 36 INVESTSERVIS horkovod 19 125 000

5 Brodská 43 1932 1275 1953 36 INVESTSERVIS horkovod 18 906 000

6 Nádražní 4 643 301 1974 1 INVESTSERVIS horkovod 6 363 000

7 Palachova 70 2234 2597/3,6009 2002 34 INVESTSERVIS horkovod 47 146 000

8 Revoluční 27 1829 1248 1952 36 INVESTSERVIS horkovod 25 021 000

9 Revoluční 30 1871 1256 1952 36 INVESTSERVIS horkovod 20 340 000
10 Veselská 19,21,23 11,12,13 119/7,119/27,119/28 2004 20 INVESTSERVIS plyn samost. 49 841 000

246 547 000

Žďár nad Sázavou místo číslo číslo číslo rok počet realitní způsob Pojistná 
číslo ulice orientační popisné parcely dokončení bytů kancelář vytápění částka 2018

Vyjmenované nemovitosti č.2 v Kč

1 Brněnská 10 2228 5755/2 1999 10 PAMEX plyn samost. 6 435 000

2 Haškova 6,8,10,12 2168-2171 3331-3334 1976 41 PAMEX horkovod 33 952 000

3 Jamborova 3 1531 4666 1999 22 PAMEX plyn centrální 37 474 000

4 Kovářova 2 2240 2119 1999 56 PAMEX plyn samost. 68 987 000

5 Libušínská 11 203 2117 1989 64 PAMEX horkovod 40 888 000

6 Libušínská 13 204 2115 1990 64 PAMEX horkovod 41 373 000

7 Libušínská 15 2284 2127/2 2002 26 PAMEX horkovod 31 738 000

8 Luční 11 991 2410 1965 1 PAMEX plyn samost. 4 088 000
9 Neumannova 11-15 2045-2047 3734,3735,3736 1967 *2 samostatně horkovod 2 190 000

* bytový dům 24 b.j. SVJ 267 125 000

Žďár nad Sázavou místo číslo číslo číslo rok počet realitní způsob Pojistná 
ulice orientační popisné parcely dokončení bytů kancelář vytápění částka 2018

Vyjmenované nemovitosti č.3 v Kč

4.MŠ Brodská 5 776 1241 12 608 000

ZUŠ Doležal.nám. 4 974 332,335,337,338,342 25 126 000

7.MŠ Haškova 14 1150 6047 29 260 000

Azylový dům J.z Poděbrad 15 402 689 4 337 000

2.ZŠ + sportovní hala Komenského 2 715 1229,1412,1413 90 945 000

3.ZŠ Komenského 6 825 1221 66 059 000

Sportovní hřiště vč.příslušenství Komenského 2 1415 2003 14 688 000

Zahradní domek 1.ZŠ Novoměstská 5283 196 000

2.MŠ Okružní 73 729 1012 18 279 000

Jesle Okružní 1 925 1429/1 9 538 000

5.ZŠ, jídelna, tělocvična Palachova 35 2189,2205 6040,6042,6043/1,6043/2,6044,6046,6050 176 955 000

5.ZŠ, oplocení hřiště Palachova 35 2189,2205 5989/1,2 1 389 000

MŠ Santiniho 13 11 86 5 668 000

4.ZŠ (vyjma haly bazénu) Švermova 4 1132 3834 118 419 000

Skleník u 4.ZŠ Švermova 4 1132 3835 587 000

6.MŠ Vančurova 14 1131 3846 21 102 000

Pedagogicko-psychologická poradna Veselská 43 35 738 5 900 000

12.MŠ Sluníčko Veselská 39 26 748 40 692 000

8.MŠ Vysocká 10 232 2313 11 165 000
Škola, zámek Santiniho 4 4 3 17 270 000

670 183 000

Žďár nad Sázavou místo číslo číslo číslo rok počet realitní způsob Pojistná 
ulice orientační popisné parcely dokončení bytů kancelář vytápění částka 2018

Vyjmenované nemovitosti č.4 v Kč

Kino Žižkova 2 1000 1082 62 678 000

Městs.divadlo Doležal.nám. 2 73 319 40 431 000

Hřbitov,oplocení a příslušenství Horní 3830 1 170 000

Kulturní dům Na Úvoze 15 766 3094 6 528 000

Poliklinika Studentská 4 1699 3362 138 157 000

Čechův dům Havlíčkovo náměstí 5 253 46 20 668 000

Knihovna M.J.Sychry Havlíčkovo náměstí 1,3 1489 47 48 746 000

Veřejné osvětlení Havlíčkovo náměstí ul. Radniční 13/1, 214/1 1 249 000

TZ kamenná kašna Havlíčkovo náměstí ul. Radniční 13/1, 214/1 1 161 000
Kamenná socha Havlíčkovo náměstí ul. Radniční 13/1, 214/1 654 000

321 442 000

Seznam nemovitostí od 1.1.2018
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Zápis z hodnocení nabídek na pojištění majetku města Žďár nad Sázavou  

dne 6. 12. 2017 

Přítomni - hodnotitelé 

Ing. Josef Klement – místostarosta      

Petr Brož, předs. představenstva Petrast, a. s.  

Bc. Jitka Vácová, - ved. OF 

Přitomni – host: 

Luboš Zeman – zástupce Hasičské vzájemné pojišťovny a. s. 

     

Přehled oslovených pojišťoven – viz příloha pro hodnocení: 

UNIQA, pojišťovna, a. s.  -   neposkytla nabídku 

Alianz, pojišťovna   .   neposkytla nabídku 

Hasičská vzájemná pojišťovna – kompletní nabídka ve výši  976.812 Kč 

Česká pojišťovna – kompletní nabídka ve výši   997.700 Kč 

Kooperativna pojišťovna, a. s.  -   návrh prolongace stávající smlouvy s nabídkou ve výši 1.227.452 Kč 
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Pojišťovna Riziko Popis a vyhodnocení Hodnocení
Živel Výhody:

Vymezení pojistné události - příčinná souvislost vichřice, krupobití, tíha sněhu a námrazy.
Zachraňovací náklady 10% z horní hranice plnění předmětu pojištění, maximálně je však 1 000 000,-Kč.
Zvýšení PČ do 10% (investice, tech.zhodnocení) je zahrnuto v pojistné částce a neuplatní se podpojištění.
Nevýhody:
Spoluúčast pro záplavu 25.000,-Kč
Neobsahuje rozsah ,,Kouř a Aerodynamický třesk". Spoluúčast u zemětřesení 10%, minimálně 10 000,-Kč.

Povodeň a záplava vzniklá z povodně se vztahuje na povodňový objem větší než tzv. 20-ti leté vody.
Vodovodní škody nekryjí vystoupení vody z kanalizace a z otevřených kohoutů.
Pojistné je stanoveno jako jednorázové  - pojistné náleží pojistiteli vždy celé bez ohledu na délku pojistné doby.
Výhody: Nepřesnost odkazu bod 4.2., správně 4.1.
Výhodnější limity plnění a způsoby zabezpečení do10, 50, 150, 200 a 500 tis. Kč než v předepsaných podmínkách. Chyby u datumu splátek.
Pro loupež platí do limitu 200 000,-Kč pouze podmínka použití násilí nebo jenom pohrůžky násilí.
Roční limit pro vandalismus činí 2.000.000,-Kč;pro jednotlivé položky jako u odcizení, a sprejeři 500.000,-Kč/50.000,-Kč PU.
Pojištění skel, opláštění budov v režimu Allrisk, vyjma několika výluk. Roční pojistné: 997.700,-Kč
Při krádeři nebo pokusu o vloupání je navíc hrazena škoda na nemovitosti, stavebních součástech. Roční pojistné při platnosti 2 roky: 1.995.400,-Kč
Nevýhody:
Poškození fasád ptáky a hlodavci má roční limit plnění 50.000,-Kč. Komplexnost - 96%, rozsah - 94%
Chybí akceptace trezoru Kovona a svedení poplašného signálu na Městskou policii.
Roční limit plnění pro krádež a loupež je pouze 500.000,-Kč; přitom PČ prvního rizika činí 3.150.000,-Kč Celkem 95% bodů.
Výhody:
Elektronika - Allrisk, zahrnuje i poškození základního SW.
U strojů se kryjí i elektrické a elektronické díly a součástky bez dalšího poškození stroje.
Nevýhody:
Strojní pojištění nezahrnuje živel, odcizení nebo ztrátu; jsou vyloučeny věci, které se pravidelně vyměňují, např. média a filtry.
U motorů se odpočítává opotřebení 10% za rok, max. 60%. U strojů obecně je nejvyšší hranice plnění časová cena.
Maximální plnění u strojů je na časovou cenu.Roční limit plnění je jejich pojistná hodnota.(PČ)
Elektronika starší pěti let - max.plnění do časové ceny. Povinnost do 3 let po události pořídit novou věc, jinak časová cena.

Odpovědnost Výhody:
Ke škodní události musí dojít v době trvání pojištění. Princip škodní události.
Ujednání o vzdání se přechodu práva proti statutárním orgánům a zastupitelstvu při výkonu veřejné funkce.
Roční limit plnění je dvojnásobek limitů a sublimitů, vyjma pojištění Zastupitelstva.
Zahrnuje odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, včetně rozšíření nakažlivé choroby lidí nebo zvířat. 
Zahrnuje škody / újmy žákům a studentům praktické výchovy.
Regresní náhrady zdravotních pojišťoven mají sublimit 5.000.000,-Kč.
Odpovědnost zastupitelů města kryje i poškození svěřených věcí, vyjma nesprávné obsluhy. Dále zahrnuje újmu na životě a zdraví, 
navržen Retroaktivní datum 1.1.2015. Princip vznesení požadavku na náhradu.
Zachraňovací náklady jsou 2%; pro život a zdraví do 30% limitu, kterého se náklady týkají. Osobám poskytujícím záchranné 
náklady a které utrpěly újmu, činí plnění 100 000,-Kč.
Nevýhody:
Chybí ujednání o převzaté odpovědnosti za zřízené organizace a realitní kanceláře.
Nezahrnuje nárok na plnění za platby v rámci práv z vadného plnění (vadně vykonaná práce).
Čistá finanční škoda/újma nezahrnuje mimo jiné čerpání dotací, grantů nebo zpracování veřejných zakázek. Pro tuto oblast se 
sjednáva pouze limit 500 000,-Kč z titulu odpovědnosti Zastupitelstva města.
Pojištění věcí převzatých a věcí užívaných navíc nekryje motorová vozidla, ztrátu a odcizení a chybnou obsluhu.
Pojištění odpovědnosti nekryje škodu na životním prostředí ani při poruše ochranného zařízení !!!

Slevy nenavrhla.
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Živel Výhody:
Rozšíření rozsahu o atmosférické srážky; poškození fasády způsobené hlodavci, ptactvem a jinými živočichy; přepětí, podpětí nebo 
zkrat s limitem plnění 2.000.000,-Kč pro každé rozšíření, tj.celkem 6.000.000,- Kč.
Pojištění zahrnuje i náklady na vodné a stočné s ročním limitem plnění 100 000,-Kč při vodovodní škodě, tzv. únik vody.
Za vodovodní zařízení jsou považovány i střešní žlaby, vnitřní a vnější dešťové svody. 
Pojištění se vztahuje i na pojistné události při terorismu, občanských a politických nepokojích - negace výluky.
Při souběhu plnění z jedné příčiny u více předmětů v jednom místě pojištění se odečítá pouze jedna nejvyšší spoluúčast.
Za jednu PU jsou považovány události vzniklé během 72 hodin na různých místech a odečítá se pouze jedna spoluúčast.
Pro pojištění povodně nebo záplavy není stanovena časová četnost, frekvence ani měřený průtok za časové období.(20 let)
Za záplavu je považováno i vystoupení vody z odvadějícího nebo kanalizačního potrubí způsobené zahlcením venkovního potrubí, 
způsobené atmosferickými srážkami, záplavou nebo povodní.
Tíha sněhu zahrnuje i poškození jiných předmětů, které nemají nebo netvoří nosnou konstrukci.
Pád stožárů a jiných předmětů se vztahuje i na případy, kdy jsou tyto předměty součástí poškozené věci nebo souboru věcí.
Zvýšení PČ do 15% (investice, tech.zhodnocení) je zahrnuto v pojistné částce a neuplatní se podpojištění.
Nevýhody:
Vylučuje škodu/újmu způsobenou neopatrným použití nebezpečných látek (hořlaviny, výbušniny nebo jedy apod.).
Zachraňovací náklady, náklady na vyklizení, demolici atd. do 20% nad rámec PČ, maximálně však 100 000,-Kč, pokud není 
omezení zákonem zakázáno.
Při způsobení škody požitím alkoholu nebo návykových látek, má pojistitel právo na vrácení plnění.
Vodovodní škody: nevzniká nárok na plnění, jestliže škoda vznikla selháním měřících, regulačních, zabezpečovacího zařízení, 
nebo nedostatkem vody v zařízeních. Spoluúčast činí 5.000,-Kč.
Nevztahuje se na nepřímé škody nebo následné a vedlejší náklady vzniklé, např. i odstraněním původní věci. Roční pojistné: 976.812,-Kč
Výhody: Roční pojistné při platnosti 2 roky: 1.953.624,-Kč
Vztahuje se i na pohřešování nebo odcizení věcí při dopravní nehodě. Plnění vždy v nové ceně !
Výhodné limity plnění do 100.000.-Kč i prostá krádež; do 200.000,-Kč pouze uzamčený prostor; do 500.000,-Kč bezpečnostní 
zámek. U pojištění odcizení movitých věcí proti loupeži do 500.000,-Kč obranný sprej nebo paralyzér.

Komplexnost - 98 %, rozsah - 96 %

Zahrnuje ujednání o překonání konstrukčního ukotvení bez dalšího zabezpečení. Celkem 97% .
Uzavřený prostor vozidla je považován pro odcizení a vandalismus za pojištěné místo.
Nevýhody:
Místo pojištění: chybí území ČR s vyjímkou dopravní nehody vyšetřené PČR.
U skel se nehradí vrypy nebo oprýskání a škody na rekonstruovaných budovách a ve výstavbě.
Výhody:
Pojištění elektroniky a strojů v režimu Allrisk, opotřebení nemá vliv na horní hranici plnění, maximálně hodnota nově pořízené 
Zahrnuje poškození dat uložených na datových nosičích a příslušenství, které v době PU nebylo připojeno.
Pojištění strojů zahrnuje i živelní nebezpečí, odcizení a úmyslné poškození.
Nevýhody:
Nehradí se škody při zastavení nebo přerušení činnosti předmětu, věci. Nehradí se havárie při testu  věci (zkušební provoz). Dále 
jsou vyloučeny z plnění věci, které se pravidelně vyměňují ( nosiče dat, akumulátory, zdroje světla, pojistky apod.)
Strojní výluka na škody vzniklé používáním věci v rozporu s předpisy a návody výrobce.

Odpovědnost Výhody:
Sjednáno ujednání o převzaté odpovědnosti - organizace zřízené městem a správa nemovitostí - realitní kanceláře.
Maximální výše plnění za pojistný rok činí dvojnásobek PČ,tj. 20.000.000,-Kč; stejně platí pro zastupitelstvo.
Nevýhody:
Nezahrnuje škodu zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat, rostlin; odpadními vodami.
Vylučuje újmu způsobenou neopatrným použitím nebezpečných látek a újmu způsobenou znečištěním životního prostředí s 
vyjímkou selhání ochranného zařízení.
Nezahrnuje věci vnesené a odložené, odpovědnost z vlastnictví movitých věcí, vyjma pracovních strojů.
V základním rozsahu není řešena škoda/újma zaměstnanci při plnění pracovních úkolů.
Pojištění nekryje škodu, za kterou pojištěný odpovídá podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný a osoby blízké  
majetkovou účast větší než 10%.
K právnímu zastoupení a úhradě těchto nákladů se musí pojišťovna zavázat.
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Slevy Bonifikace od 10% do 20% při škodním průběhu do 20% z ročního pojistného.

Živel Výhody:
Zachraňovací náklady, náklady na vyklizení, demolici atd. do 10% PČ, do 30% při záchraně života a zdraví.
Pojištění se vztahuje na pojistné události v přímé souvislosti, následné škody.
Požár zahrnuje i následky požárního zásahu a průvodní jevy požáru - teplo, zplodiny.
Zvýšení PČ do 10% (investice, tech.zhodnocení) je zahrnuto v pojistné částce a neuplatní se podpojištění.
Nevýhody:
Plnění na novou hodnotu při opotřebení do 70%. Při překročení této hodnoty je horní hranice plnění časová hodnota.
Pro povodeň a záplavu: movité věci a zásoby nesmějí být uloženy v místnostech, které mají podlahu pod úrovní okolního terénu.
U vodovodních škod se pojištění nevztahuje na vystoupení kapaliny z odpadních potubí.
Nepřímý úder blesku není kryt, přepětí v síti po působení blesku není živlem pojištěno. Řeší pojištění elektroniky a strojů.
Povinnost odstraňovat sněhovou vrstvu nad 40 cm z plochých střech nebo šikmých se sklonem do 15%.
Výhody:
Zahrnuje i poškození nebo zničení věcí způsobené jednáním směřujícím k odcizení, navíc 5% plnění při poškození zábranných 
prostředků.
Pro odcizení vnějších stavebních součástí a příslušenství staveb je podmínkou pro nárok na plnění překonání konstrukčního 
upevnění bez dalšího zabezpečení .

Celkem 96,5% bodů.

Vandalismus na spreje a malby nebo polepení - limit plnění 100 000,-Kč. Akceptace všech zvláštních ujednání, zejména 
zabezpečení a trezoru.
Pojištění skla zahrnuje i náklady na nouzové zabezpečení do 20% ceny skla.
Nevýhody:
Prosklené částí dveří musejí být zabezpečeny již u limitu plnění 50 000 a 100 000,-Kč.
Při odcizení přenosných zařízení z vozidla platí podmínka, že věci budou umístěny v kufru a pojištění platí od 6 -22 hod.
Pojištění skla vylučuje rozbití skel skleníků.

Elektronika a Výhody:
Pojištění na novou hodnotu, opotřebení se neodečítá, zahrnuje i základní software, přenosná zařízení - územní platnost ČR.
U strojů zahrnuje plnění i díly,které se pravidelně vyměňují, pokud došlo i k jinému poškození.
U strojů základní krytí zahrnuje i vandalismus, který musí šetřit Policie ČR.
Nevýhody:
Nezahrnuje škodu při přepravě a dále u elektroniky jsou vyloučeny z plnění věci, které se pravidelně vyměňují.
Nezahrnuje stroje ve zkušebním provozu nebo testu. Maximální plnění je časová hodnota.

Odpovědnost Výhody:
Zahrnuje újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání; u nápojů a pokrmů i zavlečení nakažlivých chorob.
Pojištění odpovědnosti za převzaté věci zahrnuje i motorová vozidla (např. odstranění vozidel Městskou policií).
Doložka o Obecní policii rozšiřuje rozsah ochrany o nemajetkovou újmu způsobenou neoprávněným zásahem do práva na ochranu 
osobnosti nebo právní osobnosti právnické osoby.
Nevýhody:
Nekryje škodu / újmu pravnické osobě, se kterou je majetkově propojen, kde má větší majetkový podíl než 50%.
Předpokladem práva na plnění je, že přičina vzniku PU nastala v době trvání pojištění. Princip příčiny vzniku.
Nezahrnuje škodu zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat, rostlin, vyjma vady výrobku. 
Odpovědnost za škody za klenoty a cenné věci limit plnění do 500 000,-Kč.
Elektronická rizika - výluka, selhání internetu, webových stránek, přenos dat, počítačové viry a podobné programy, ztráta dat, 
porušením autorských práv a jiných duševních majetkových práv.
Nezahrnuje čistou finanční škodu, způsobenu chybnou platbou nebo vedením účetnictví města.

Slevy Sleva 20% vypuštěna oproti původnímu návrhu (pojistné smlouvě).

Komplexnost - 98% , rozsah - 95%
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N á v r h 
 

Pojistná smlouva  
č. …………018 

 
 

uzavřená mezi smluvními stranami: 
 
 
 
 
 Obchodní jméno : Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 2742 

sídlo : Praha 2, Římská 45, 120 00, Česká republika 
  IČ : 46973451 
 zástupce : Luboš Zeman, ředitel pobočky, na základě plné moci  
 bankovní spojení : ČSOB, a.s. Praha 
 číslo účtu : 2252383/0300 
    (dále jen "pojistitel") 

 
a 

 
 Obchodní jméno : Město Žďár nad Sázavou 

sídlo : Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, 59101, Česká republika 
  IČ : 00295841 

 zástupce : Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta 
 bankovní spojení :  
 číslo účtu :  
    (dále jen "pojistník") 
 
 
 
 
 
 
 
 
správce smlouvy: 09035 
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Článek I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pojištění se řídí platnými právními předpisy a dále všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele 
(dále jen „VPP“) a smluvními ujednáními uvedenými u jednotlivých pojištění (dále jen „SU“), které 
jsou součástí této smlouvy, pokud dále není uvedeno jinak. 

2. Pojistník pověřuje makléřskou společnost Petrast a.s., Žďár nad Sázavou (dále jen „zplnomocněný 
makléř“) správou této pojistné smlouvy. Jednání týkající se této pojistné smlouvy budou prováděna 
výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, který bude oprávněn přijímat smluvně závazná 
oznámení a rozhodnutí obou smluvních stran. Písemnosti smluvních stran mající vztah k této pojistné 
smlouvě se budou považovat za doručené doručením na korespondenční adresu druhé smluvní strany. 
Makléř bude povinen o těchto úkonech informovat vybraného uchazeče bez zbytečného odkladu. 

3. Pojištěným je pojistník. 

4. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, pokud dále není uvedeno jinak. 

5. Ujednává se, pojistitel neuplatní podpojištění ve smyslu ustanovení pojistných podmínek v případě, že v 
době vzniku pojistné události je pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě nižší než pojistná hodnota 
pojišťovaného majetku o méně než 15%. 

6. Ujednává se, že cizí pojištěné věci, které pojištěný užívá, jsou v případě převodu do vlastnictví 
pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné smlouvy. 

Článek II. 
ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

1. Živelní pojištění 
Živelní pojištění je upraveno VPP – obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/01/2014, SU pro pojištění 
staveb T.č.: NP/08/2005 a SU pro pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005.  

Pojištění se sjednává v rozsahu čl. 2, odst. 3 SU - sdružené živelní pojištění, tj. požár, výbuch, přímý úder 
blesku, náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje nebo jeho části či nákladu (předchozí čtyři 
nebezpečí dále také jako „FLEXA“), vichřice, krupobití, sesuv lavin, zřícení skal nebo zemin, tíha sněhu 
nebo námrazy, pád stromu, stožáru a jiných předmětů, náraz silničního dopravního prostředku, vlastního 
nebo cizího, provozovaného pojištěným nebo třetí osobou, voda nebo topné médium vytékající 
z vodovodních zařízení, povodeň, záplava, jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí.  
Odchylně od SU se pojištění vztahuje i na pojistná nebezpečí pokles a sesuv půdy, kouř, aerodynamický 
třesk (nadzvuková vlna), atmosférické srážky (včetně zatečení, přívalového deště, sněhu, ledu), poškození 
fasády hlodavci, ptactvem a jinými živočišnými druhy. Pojištění se dále vztahuje i na zemětřesení, kterým 
se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně 
mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení (MCS). Pojištění se dále vztahuje i na 
terorismus, občanské nebo politické nepokoje. 

Místem pojištění jsou adresy nemovitostí dle přílohy č. 1 této pojistné smlouvy, tj. k.ú. Města Žďár nad 
Sázavou,  k.ú. obcí Radonín, Stržanov, Veselíčko, Sklené, Věcov. 
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Pro jednotlivá pojistná nebezpečí se sjednávají následující souhrnné roční limity plnění a spoluúčasti: 

Pojistné nebezpečí Limit plnění (Kč) Spoluúčast (Kč) 
FLEXA (požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz 
nebo zřícení letadla, či jiného podobného stroje, 
případně jeho části nebo nákladu) 

do pojistné částky 

1 000 
(není-li dále uvedeno 

jinak) 

vichřice 50 000 000 
krupobití 50 000 000 
pád stromu, stožárů a jiných předmětů 50 000 000 
tíha sněhu a námrazy 50 000 000 
sesuv půdy, zemětřesení, aerodynamický třesk, 
náraz vozidla, kouř 50 000 000 

atmosférické srážky  2 000 000 
poškození opláštění budov zvířaty 2 000 000 
ostatní nebezpečí do pojistné částky 
vodovodní škody 20 000 000 5 000 
povodeň*  50 000 000                25 000 
záplava * 50 000 000 1 000 
   

 
* Tímto limitem se ruší limit uvedený v čl. 6 odst. 3 SU pro pojištění staveb. 
 
1.1. Sjednává se pojištění souboru nemovitostí vlastních a cizích 
Předmětem pojištění je soubor nemovitostí vlastních i cizích,  vyjmenované v příloze č.1. 
Pojistná částka činí 2.783.313.000,- Kč, max. roční limit plnění se nesjednává  
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 
 

1.2.  Sjednává se pojištění movitých věcí vlastních i cizích 
Předmětem pojištění je soubor movitých věcí vlastních i cizích (včetně kašen, mobilní podium, el. rozvaděč 
pro nabíjení elektrokol, samohybné a dopravní prostředky, stroje – rolba, sekačka, apod.) – území ČR 
Pojistná částka činí 250.000.000,- Kč, max. roční limit plnění 25.000.000,-.Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 
 

1.3. Sjednává se pojištění movitých věcí muzea 
Předmětem pojištění jsou vyjmenované  movité věcí muzea, Nábřežní 8, Žďár nad Sázavou. 
Pojistná částka činí 6.304.000,- Kč max. roční limit plnění se nesjednává  
Pojištění se sjednává na obvyklou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 
 

1.4. Sjednává se pojištění souboru movitých věcí muzea 
Předmětem pojištění je soubor movitých věcí muzea, Nábřežní 8, Dolní 183, Žďár nad Sázavou. 
Pojistná částka činí 15.000.000,- Kč, max. roční limit plnění se nesjednává 
Pojištění se sjednává na obvyklou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 
 

1.5. Sjednává se pojištění revitalizace území 
Předmětem pojištění je revitalizace území – Farská humna, pojištění se vztahuje i na porosty a na mobiliář 
(lavičky, lavice, odpadkové koše, apod.); pojištění se sjednává i na porosty 
Pojistná částka činí 11.378.000,- Kč, max. roční limit plnění 6.000.000,-Kč, pro porosty 500.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 
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1.6. Sjednává se pojištění  venkovních úprav a 3 dětských a dopravních hřišť 
Předmětem pojištění jsou venkovní úpravy a 3 dětská a dopravní hřiště včetně hracích prvků, ul.Okružní, 
Žďár nad Sázavou. 
Pojistná částka činí 6.446.500,- Kč, max. roční limit plnění se nesjednává 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 
 

1.7. Sjednává se pojištění autobusového nádraží 
Předmětem pojištění je autobusové nádraží – program ROP Jihovýchod – plocha a přístřešky, včetně 
pamětní desky. 
Pojistná částka činí 11.795.500,- Kč, max. roční limit plnění se nesjednává 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 
 

1.8. Sjednává se pojištění naučné stezky kolem Zelené hory 
Předmětem pojištění je naučná stezka kolem Zelené hory – komunikace, mostky, dřevodomky, lavice, 
informační cedule, zámečnické výrobky, pozemky, povrchy a porosty, příslušné k naučné stezce; pojištění 
se sjednává i na porosty. 
Pojistná částka činí 6.475.000,- Kč, max. roční limit plnění se nesjednává 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 
 

1.9. Sjednává se pojištění uměleckých děl, soch a plastik 
Předmětem pojištění jsou vyjmenovaná umělecká díla, sochy a plastiky na k.ú. Město Žďár nad Sázavou. 
Pojistná částka činí 1.191.585,- Kč, max. roční limit plnění 500.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na obvyklou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 
 

1.10. Sjednává se pojištění  kulturních památek 
Předmětem pojištění jsou kulturní památky vyjmenované v příloze č.2. 
Pojistná částka činí 13.785.400,- Kč, max. roční limit plnění se nesjednává 
Pojištění se sjednává na obvyklou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 
 

1.11. Sjednává se pojištění  informačních cedulí Skiregionu Žďársko 
Předmětem pojištění jsou informační cedule Skiregionu Žďársko vyjmenované v příloze č.3. 
Pojistná částka činí 423.500,- Kč, max. roční limit plnění se nesjednává 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 
 

1.12. Sjednává se pojištění nemovitostí a příslušenství v areálu PRO u Pilské nádrže 
Předmětem pojištění jsou nemovitosti a příslušenství v areálu PRO u Pilské nádrže. 
Pojistná částka činí 27.192.500,- Kč, max. roční limit plnění se nesjednává  
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 
 

1.13. Sjednává se pojištění zařízení a vybavení v areálu PRO u Pilské nádrže 
Předmětem pojištění je zařízení a vybavení včetně občerstvení v areálu PRO u Pilské nádrže, včetně 
zahradního traktůrku. 
Pojistná částka činí 1.303.400,- Kč max. roční limit plnění se nesjednává  
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 
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1.14. Sjednává se pojištění  Rákosníčkova hřiště 
Předmětem pojištění je Rákosníčkovo hřiště – zařízení , vybavení, hrací prvky a povrchy. 
Pojistná částka činí 1.500.000,- Kč max. roční limit plnění se nesjednává  
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 
 

1.15. Sjednává se pojištění rekonstrukce náměstí Republiky 
Předmětem pojištění je rekonstrukce náměstí Republiky – veškeré povrchy, vybavení a mobiliář. 
Pojistná částka činí 30.190.000,- Kč, max. roční limit plnění se nesjednává 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 
 

1.16. Sjednává se pojištění mostu Klafar 
Předmětem pojištění je most Klafar – ul.Dolní, včetně veřejného osvětlení, dopravního značení a 
příslušenství, pozemky, povrchy a porosty, příslušné k mostu, pojištění se sjednává i na porosty 
Pojistná částka činí 92.537.000,- Kč, z toho: - parkoviště 15.973.187,-Kč 
                                                                        -místní komunikace Dolní-Klafar 27.503.118,-Kč 
                                                                        -most přes Sázavu 49.060.695,-Kč 
max. roční limit plnění se nesjednává 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 
 

1.17. Sjednává se pojištění „Parku u Ivana“ 
Předmětem pojištění je „Park u Ivana“ – veřejné osvětlení, chodníky, mobiliář. 
Pojistná částka činí 4.473.474,- Kč, max. roční limit plnění se nesjednává 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 
 

1.18. Sjednává se pojištění „STREETPARKU“ 
Předmětem pojištění je „STREETPARK“ – veřejné osvětlení, chodníky, mobiliář. 
Pojistná částka činí 5.350.000,- Kč, max. roční limit plnění se nesjednává 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 
 
Zvláštní ujednání: 

- pojištění se vztahuje i na škody způsobené na stavbách, které nelze v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy užívat a stavby ve zkušebním provozu a na věci, které se nacházejí v těchto 
stavbách 

- při souběhu pojistných plnění z jedné příčiny u různých předmětů pojištění v jednom místě pojištění 
se odečítá pouze jedna spoluúčast, a sice ta nejvyšší 

- pojistné plnění z titulu záplavy nebo povodně není omezeno skutečností, že záplava nebo povodeň 
měla charakter události opakující se alespoň či nejvýše s určitou časovou periodou/frekvencí (např. 20 
letá voda), definice rizika záplavy a povodně není na časové periodě/frekvenci závislá 

- za jednu pojistnou událost jsou považovány všechny škodní události, resp. série škodních událostí, 
vzniklé v důsledku jedné příčiny během 72 hodin na různých místech pojištění a bude v tomto případě 
z celkového pojistného plnění odečtena pouze jedna spoluúčast, a sice ta nejvyšší 

- vodovodní škodou se rozumí poškození nebo zničení pojištěné věci způsobené nečekaným a náhlým 
únikem vody, kapaliny nebo páry z vodovodního nebo jiného zařízení. Je-li pojištěnou věcí budova 
nebo stavba vztahuje se pojištění i na riziko přetlak nebo zamrznutí kapaliny.  

- za vodovodní zařízení se považují i střešní žlaby a vnější i vnitřní dešťové svody 
- pojištění se vztahuje také na škody způsobené vytečením vody (vodné, stočné) v přímé souvislosti s 

vodovodní škodou, pro tyto škody se sjednává roční sublimit plnění 100.000,- Kč 
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- pojištění se vztahuje i na elektrické rozvody a elektrozařízení, jež jsou součástí nemovitostí a staveb a 
věci movité, pokud k jejich poškození dojde v důsledku zkratu nebo přepětí či podpětí v elektrické síti, 
pro tyto škody se sjednává roční limit plnění ve výši 2.000.000,- Kč 

- pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci tíhou sněhu se vztahuje i na předměty, které 
nemají nebo netvoří nosnou konstrukci 

- pojištění pro případ pádu stožárů a jiných předmětů se vztahuje i případy, kdy tyto předměty jsou 
součástí poškozené věci nebo součástí téhož souboru 

- za záplavu se považuje také zpětné vystoupnutí kapaliny z odvádějícího nebo odpadového 
potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických 
srážek, povodně nebo záplavy 

2. Pojištění pro případ odcizení  
Pojištění je upraveno VPP - obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/01/2014, SU pro pojištění staveb 
T.č.: NP//08/2005, SU pro pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005. 
 
Pojištění se sjednává v rozsahu čl. 2, odst. 4.11. SU pro pojištění staveb T.č.: NP/08/2005 a SU pro 
pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005., tj. škoda vzniklá:  
- krádeží nebo ztrátou pojištěné věci, ke které došlo v přímé souvislosti se živelnou událostí  
- krádeží vloupáním 
 
Odchylně od SU se pojištění vztahuje i na pohřešování věci nebo odcizení při dopravní nehodě šetřené 
policií.  
 
Dále se pojištění vztahuje na loupež, přičemž loupeží se rozumí přivlastnění si pojištěné věci tak, že 
pachatel použil vůči pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. 

Místem pojištění jsou adresy nemovitostí dle přílohy č. 1 této pojistné smlouvy, k.ú. Žďár nad Sázavou,  
k.ú. obcí Radonín, Stržanov, Veselíčko, Sklené, Věcov.  
 
Zabezpečení pro věci movité a zásoby: 
Zabezpečení proti krádeži se sjednává s níže uvedeným minimálním zabezpečením pro příslušné limity 
plnění a zvláštní ujednání: 
do 100.000,- Kč prostá krádež, ale šetřená policií ČR 
do 200.000,- Kč uzavřený prostor, jehož dveře jsou uzamčeny, nebo pokud byly překonány překážky 
nebo opatření chránící pojištěné věci před odcizením; 
do 500.000,- Kč uzavřený prostor, min. bezpečnostní zámek; 
do 2.000.000,- Kč uzavřený prostor, min. bezpečnostní uzamykací systém, EZS nebo trvalá strážní 
služba; 
od 2.000.001,- Kč dle individuálních pravidel zabezpečení. 
pro případ loupežného přepadení se sjednává níže uvedené zvláštní ujednání pro příslušný limit plnění: 
do 500.000,- Kč použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. 
 
Zabezpečení pro cennosti: 
Zabezpečení proti krádeži se sjednává s níže uvedeným minimálním zabezpečením pro příslušné limity 
plnění a zvláštní ujednání: 
do 20.000,- Kč prostá krádež, ale šetřená policií ČR 
do 100.000,- Kč uzavřený prostor, jehož dveře jsou uzamčeny, nebo pokud byly překonány překážky 
nebo opatření chránící pojištěné věci před odcizením; 
do 500.000,- Kč uzavřený prostor, min. bezpečnostní zámek, trezor; 
do 1.000.000,- Kč uzavřený prostor, min. bezpečnostní uzamykací systém, trezor; 
do 2.000.000,- Kč uzavřený prostor, min. bezpečnostní uzamykací systém, trezor, EZS nebo trvalá 
strážní služba; 
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Pro případ loupežného přepadení se sjednává níže uvedené zvláštní ujednání pro příslušný limit plnění: 
do 200.000,- Kč použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí 
do 500.000,- Kč použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí a pojištěná osoba vybavena obraným 
sprejem nebo el. paralyzérem 
 
Zvláštní ujednání: 

- pojistné plnění bude poskytnuto do výše částky odpovídající nové ceně věci bez uplatnění opotřebení, 
snížené o cenu zbytků 

- v případě cizích věcí poskytne pojistitel plnění vždy v nových cenách 
- za uzavřený prostor se považuje i prostor motorového vozidla 
- pojištění se vztahuje i na náklady na výměnu zámků vnějších i vnitřních dveří budovy na místě 

pojištění, pokud došlo ke ztrátě klíče v důsledku odcizení. Toto pojištění se sjednává se samostatným 
limitem 50.000,- Kč (pojištění na první riziko) 

 

Doplňující údaje:  
Trezor KOVONA, se třemi uzavíracími kolíky, nezjištěný výrobce, hmotnost nad 250 kg se považuje za 
trezor BT II. Elektrokolo bude řádně uzamčeno a zabezpečeno lankovým nebo řetízkovým zámkem na 
zamykání jízdních kol k příslušenství budovy, ke stojanům či jiným konstrukcím určeným k odkládání 
pojištěné věci na volném prostranství. V době, kdy nebude používáno v terénu, bude elektrokolo uzamčeno 
v budovách v majetku Města Žďár nad Sázavou. 
Pro pevně ukotvené předměty (herní prvky hřišť, přístřešky na nádraží, lavičky, mobilní podium, el. 
Rozvaděč pro nabíjení elektrokol, apod.) se za způsob zabezpečení považuje stávající konstrukční upevnění 
(bez dalšího zabezpečení). 
Zabezpečení EZS s vyvedeným signálem na akustický hlásič lze nahradit EZS s vyvedeným signálem na 
Městskou policii. 

 
2.1. Sjednává se pojištění movitých věcí vlastních i cizích 
Předmětem pojištění jsou vlastní i cizí movité věci, včetně kašen, mobilní podium, el. rozvaděč pro 
nabíjení elektrokol, samohybné a dopravní prostředky, stroje (rolba, sekačka, apod.) – území ČR. 
Maximální roční limit plnění činí 500.000,- Kč  
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
2.2. Sjednává se pojištění cenností 
Předmětem pojištění jsou cennosti – MěÚ, Žižkova 1, Žďár nad Sázavou. 
Maximální roční limit plnění činí 500.000,- Kč 
Pojištění se sjednává na první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
2.3. Sjednává se pojištění souboru movitých věcí muzea 
Předmětem pojištění je soubor movitých věcí muzea, Nábřežní 8, Dolní 183, Žďár nad Sázavou. 
Maximální roční limit plnění činí 500.000,- Kč 
Pojištění se sjednává na obvyklou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
2.4. Sjednává se pojištění stavebních součástí pojištěných nemovitostí 
Předmětem pojištění jsou stavební součásti pojištěných nemovitostí, vyjmenované v příloze č.1. 
Maximální roční limit plnění činí 50.000,- Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
2.5. Sjednává se pojištění revitalizace území 
Předmětem pojištění je revitalizace území – Farská humna, pojištění se vztahuje i na porosty a na mobiliář 
(lavičky, lavice, odpadkové koše, apod.). 
Maximální roční limit plnění činí 100.000,- Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
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2.6. Sjednává se pojištění venkovních úprav a 3 dětských a dopravních hřišť 
Předmětem pojištění jsou venkovní úpravy a 3 dětská a dopravní hřiště včetně hracích prvků, ul. Okružní, 
Žďár nad Sázavou. 
Maximální roční limit plnění činí 100.000,- Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
2.7. Sjednává se pojištění autobusového nádraží 
Předmětem pojištění je autobusové nádraží – program ROP Jihovýchod – plocha a přístřešky, včetně 
pamětní desky. 
Maximální roční limit plnění činí 100.000,- Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
2.8. Sjednává se pojištění naučné stezky kolem Zelené hory 
Předmětem pojištění je naučná stezka kolem Zelené hory – komunikace, mostky, dřevodomky, lavice, 
informační cedule, zámečnické výrobky, pozemky, povrchy a porosty, příslušné k naučné stezce. 
Maximální roční limit plnění činí 100.000,- Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
2.9. Sjednává se pojištění uměleckých děl, soch a plastik 
Předmětem pojištění jsou vyjmenovaná umělecká díla, sochy a plastiky na k.ú. Město Žďár nad Sázavou. 
Maximální roční limit plnění činí 100.000,- Kč 
Pojištění se sjednává na obvyklou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
2.10. Sjednává se pojištění kulturních památek 
Předmětem pojištění jsou kulturní památky vyjmenované v příloze č.2. 
Maximální roční limit plnění činí 200.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na obvyklou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
2.11. Sjednává se pojištění informačních cedulí Skiregionu Žďársko 
Předmětem pojištění jsou informační cedule Skiregionu Žďársko vyjmenované v příloze č.3. 
Maximální roční limit plnění činí 100.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
2.12. Sjednává se pojištění movitých věcí v areálu PRO u Pilské nádrže 
Předmětem pojištění jsou movité věci a pevně ukotvené předměty v areálu PRO u Pilské nádrže (včetně 
zahradního traktůrku). 
Maximální roční limit plnění činí 300.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
2.13. Sjednává se pojištění Rákosníčkova hřiště 
Předmětem pojištění je Rákosníčkovo hřiště – zařízení, vybavení, hrací prvky a povrchy. 
Maximální roční limit plnění činí 50.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
2.14. Sjednává se pojištění mostu Klafar 
Předmětem pojištění je most Klafar – ul.Dolní, včetně veřejného osvětlení, dopravního značení a 
příslušenství, pozemky, povrchy a porosty, příslušné k mostu (parkoviště, místní komunikace Dolní-Klafar, 
most přes řeku Sázavou)  
Maximální roční limit plnění činí 50.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
2.15. Sjednává se pojištění rekonstrukce náměstí Republiky 
Předmětem pojištění je rekonstrukce náměstí Republiky – veškeré povrchy, vybavení a mobiliář. 
Maximální roční limit plnění činí 100.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
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2.16. Sjednává se pojištění „Parku u Ivana“ 
Předmětem pojištění je „Park u Ivana“ – veřejné osvětlení, chodníky, mobiliář. 
Maximální roční limit plnění činí 100.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
2.17. Sjednává se pojištění „STREETPARKU“ 
Předmětem pojištění je „STREETPARK“ – veřejné osvětlení, chodníky, mobiliář. 
Maximální roční limit plnění činí 200.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč  

3. Pojištění pro případ úmyslného poškození nebo úmyslného zničení (vandalismus)  
Pojištění vandalismu je upraveno VPP – obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/01/2014, SU pro 
pojištění staveb T.č.: NP/08/2005 a SU pro pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005. 

Odchylně od rozsahu pojištění uvedeného v SU se pojištění vtahuje na škody způsobené zjištěným či 
nezjištěným pachatelem, a to úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci včetně poškození 
nebo zničení povrchu věci jakýmkoliv znečištěním, zabarvením apod. 

Místem pojištění jsou adresy nemovitostí vyjmenovaných v  příloze č. 1 této pojistné smlouvy, k.ú. Města 
Žďár nad Sázavou, k.ú.obcí Radonín, Stržanov, Veselíčko, Sklené, Věcov. 
 
Zvláštní ujednání: 

- pojistné plnění bude poskytnuto do výše částky odpovídající nové ceně věci bez uplatnění opotřebení, 
snížené o cenu zbytků 

- v případě cizích věcí poskytne pojistitel plnění vždy v nových cenách 
- za uzavřený prostor se považuje i prostor motorového vozidla 

Doplňující údaje: Pro škody způsobené úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště pojištěné 
budovy malbami, nástřiky nebo polepením, ptákem nebo zvířetem – limit ve výši 100.000,-Kč. 
 
3.1. Sjednává se pojištění stavebních součástí, apod. 
Předmětem pojištění jsou stavební součásti nemovitostí vyjmenovaných v příloze č. 1, dále zámky, trezory, 
pokladny, mříže, EZS, veřejné osvětlení, lavičky, stojany kol, kašny, mobilní podium, el. rozvaděč pro 
nabíjení elektrokol, kontejnery – území ČR 
Maximální roční limit plnění činí 200.000,- Kč. 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
3.2. Sjednává se pojištění městského kamerového systému 
Předmětem pojištění je městský kamerový systém, zvukové informační tabule – k.ú. Města Žďár nad 
Sázavou. 
Maximální roční limit plnění činí 100.000,- Kč. 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
3.3. Sjednává se pojištění zařízení a vybavení sportovního hřiště 
Předmětem pojištění je zařízení a vybavení sportovního hřiště 2. ZŠ a 4. ZŠ. 
Maximální roční limit plnění činí 50.000,- Kč. 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
3.4. Sjednává se pojištění movitých věcí muzea 
Předmětem pojištění jsou movité věci muzea, Nábřežní 8, Dolní 183, Žďár nad Sázavou. 
Maximální roční limit plnění činí 50.000,- Kč. 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
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3.5. Sjednává se pojištění revitalizace území 
Předmětem pojištění je revitalizace území – Farská humna, pojištění se vztahuje i na porosty a na mobiliář 
(lavičky, lavice, odpadkové koše, apod.). 
Maximální roční limit plnění činí 100.000,- Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
3.6. Sjednává se pojištění venkovních úprav a 3 hřišť 
Předmětem pojištění jsou venkovní úpravy a 3 dětská a dopravní hřiště včetně hracích prvků, ul. Okružní, 
Žďár nad Sázavou. 
Maximální roční limit plnění činí 100.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
3.7. Sjednává se pojištění autobusového nádraží 
Předmětem pojištění je autobusové nádraží – program ROP Jihovýchod – plocha a přístřešky, včetně 
pamětní desky. 
Maximální roční limit plnění činí 100.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
3.8. Sjednává se pojištění naučné stezky kolem Zelené hory 
Předmětem pojištění je naučná stezka kolem Zelené hory – komunikace, mostky, dřevodomky, lavice, 
informační cedule, zámečnické výrobky, pozemky, povrchy a porosty, příslušné k naučné stezce. 
Maximální roční limit plnění činí 100.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
3.9. Sjednává se pojištění uměleckých děl, soch a plastik 
Předmětem pojištění jsou vyjmenovaná umělecká díla, sochy a plastiky na k.ú. Žďár nad Sázavou. 
Maximální roční limit plnění činí 100.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na obvyklou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
3.10. Sjednává se pojištění kulturních památek 
Předmětem pojištění jsou kulturní památky vyjmenované v příloze č.2. 
Maximální roční limit plnění činí 100.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na obvyklou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
3.11. Sjednává se pojištění informačních cedulí Skiregionu Žďársko 
Předmětem pojištění jsou informační cedule Skiregionu Žďársko vyjmenované v příloze č.3. 
Maximální roční limit plnění činí 50.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
3.12. Sjednává se pojištění movitých věcí v areálu PRO u Pilské nádrže 
Předmětem pojištění jsou movité věci a pevně ukotvené předměty v areálu PRO u Pilské nádrže, včetně 
zahradního traktůrku. 
Maximální roční limit plnění činí 100.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
3.13. Sjednává se pojištění Rákosníčkova hřiště 
Předmětem pojištění je Rákosníčkovo hřiště – zařízení, vybavení, hrací prvky a povrchy. 
Maximální roční limit plnění činí 50.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
3.14. Sjednává se pojištění mostu Klafar 
Předmětem pojištění je most Klafar – ul.Dolní, včetně veřejného osvětlení, dopravního značení a 
příslušenství, pozemky, povrchy a porosty, příslušné k mostu (parkoviště, místní komunikace Dolní-Klafar, 
most přes řeku Sázavou)  
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Maximální roční limit plnění činí 50.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
3.15. Sjednává se pojištění rekonstrukce náměstí Republiky 
Předmětem pojištění je rekonstrukce Náměstí Republiky – veškeré povrchy, vybavení a mobiliář. 
Maximální roční limit plnění činí 100.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
3.16. Sjednává se pojištění „Parku u Ivana“ 
Předmětem pojištění je „Park u Ivana“ – veřejné osvětlení, chodníky. 
Maximální roční limit plnění činí 50.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
3.17. Sjednává se pojištění elektrokola 
Předmětem pojištění je elektrokolo Leader Fox Induktora E-Bike včetně příslušenství. 
Pojistná částka činí 23.400,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč  
 
3.18. Sjednává se pojištění „STREETPARKU“ 
Předmětem pojištění je „STREETPARK“ – veřejné osvětlení, chodníky, mobiliář. 
Maximální roční limit plnění činí 100.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč  

4. Pojištění skel 
Pojištění skel je upraveno VPP – obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/01/2014 a SU pro pojištění 
skel T.č.: NP/10/2005.  

Pojistným nebezpečím je poškození nebo zničení skel, při kterém zasazené nebo osazené sklo bylo rozbito, 
prasklo nebo bylo poškozeno tak, že je nezbytná jeho výměna 

Předmětem pojištění jsou okna, zrcadla, výlohy, vstupy, přístřešky a jiná obdobná skla, včetně nalepených 
snímačů zabezpečovacího zařízení, nalepených fólií, nápisů,potisků, reklam, maleb a jiné výzdoby, 
světelné reklamy. Pojištění se vztahuje i na skla tloušťky menší než je 6 mm. 

Místem pojištění jsou adresy nemovitostí dle přílohy č. 1 této pojistné smlouvy, k.ú. Města Žďár nad 
Sázavou, k.ú. obcí Radonín, Stržanov, Veselíčko, Sklené, Věcov. 
 
Maximální roční limit plnění činí 100.000,- Kč 

Pojištění se sjednává na novou cenu a  první riziko, spoluúčast 1 000,- Kč. 

5. Pojištění elektronických zařízení 
Pojištění elektroniky je upraveno VPP - obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/01/2014 a SU T.č.: 
NP/21/2007 pro pojištění elektroniky.  

Sjednává se pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoliv nahodilou událostí, která 
omezuje nebo vylučuje její funkčnost, a která není z pojištění vyloučena, zejména z těchto příčin: živel 
(pojistná nebezpečí dle živelního pojištění – viz odst. 1 tohoto článku), neodborným zacházením, 
nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností, nedbalostí, konstrukční vadou, 
vadou materiálu nebo výrobní vadou, přepětím, indukcí, zkratem, včetně nosičů dat a dat uložených na 
datových nosičích, vniknutím předmětu a odcizením.  

 Pojištění se vztahuje i na příslušenství elektronického zařízení, které v okamžiku vzniku škodné události 
nebylo pevně spojeno nebo užíváno s pojištěným elektronickým zařízením. 

Místem pojištění je území  ČR. 
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Zvláštní ujednání: 
- pojistné plnění bude poskytnuto do výše částky odpovídající hodnotě stejného nebo srovnatelného 

nového zařízení v době vzniku pojistné události 
- v případě cizích věcí poskytne pojistitel plnění vždy v nových cenách 

 

Doplňující údaje: 
Pojištěny jsou servery, PC, tiskárny, faxy, notebooky a ostatní příslušenství PC sítě a ostatní drobné 
elektronické zařízení. Způsobem zabezpečení městského kamerového systému se rozumí stávající způsob 
jeho upevnění a instalace a jeho nutná demontáž v případě odcizení. 
 

5.1. Sjednává se pojištění elektro rozvaděče 
Předmětem pojištění je elektro rozvaděč, EZS včetně rozvodů. 
Pojistná částka činí 250.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 3.000,-Kč, max. roční limit plnění 50.000,-Kč 
 

5.2. Sjednává se pojištění počítačové sítě 
Předmětem pojištění je počítačová síť včetně komponentů a zařízení od roku pořízení 2010. 
Pojistná částka činí 5.500.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 3.000,-Kč, max. roční limit plnění 300.000,-Kč 
 

5.3. Sjednává se pojištění počítačového vybavení a zařízení knihovny 
Předmětem pojištění je počítačové vybavení a kancelářské zařízení Knihovny M.J. Sychry, Havlíčkovo 
náměstí 5. 
Pojistná částka činí 500.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 3.000,-Kč, max. roční limit plnění 200.000,-Kč 
 

5.4. Sjednává se pojištění souboru přístrojů a zařízení 
Předmětem pojištění je soubor přístrojů a zařízení včetně kamerového systému a EZS v Relaxačním centru. 
Pojistná částka činí 3.000.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 3.000,-Kč, max. roční limit plnění 500.000,-Kč 
 

5.5. Sjednává se pojištění laserového měřiče rychlosti 
Předmětem pojištění je laserový měřič rychlosti – ProLaser III KPS – verze TC, výrobní číslo PL 22008, 
rok výroby 2006. 
Pojistná částka činí 500.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 5%, min. 5.000,-Kč, max. roční limit plnění 200.000,-Kč 
 

5.6. Sjednává se pojištění městského kamerového systému 
Předmětem pojištění je městský kamerový systém. 
Pojistná částka činí 1.000.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 3.000,-Kč, max. roční limit plnění 100.000,-Kč 
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6. Pojištění strojů 
Pojištění je upraveno VPP - obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/01/2014 a SU pro pojištění strojů a 
strojních zařízení T.č.: NP/01/2013.  
Pojištění se sjednává v rozsahu čl. 3, odst. 2., 3. a 4 SU. tj. strojní pojištění, živelní pojištění a pojištění pro 
případ odcizení.  

Odchylně od SU se pojištění dále vztahuje na náhlé poškození nebo zničení stroje jakoukoliv nahodilou 
událostí, která omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost, a která není z pojištění vyloučena, zejména z těchto 
příčin: chybnou konstrukcí, vadou materiálu nebo výrobní vadou, přetlakem nebo podtlakem páry, plynu 
nebo kapaliny, nevyvážeností a roztržením odstředivou silou, pádem nebo vniknutím cizího tělesa, zkratem 
nebo přepětím elektrického proudu, selháním měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení, 
nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností, nedbalostí a odcizením. 
Pojištění se dále vztahuje na poškození nebo zničení elektronických prvků, elektrických strojů, 
elektrotechnických součástek a elektrických vodičů bez vazby na jiné poškození stroje. 
Pojištění se vztahuje i na škody způsobené nárazem nebo střetem při pracovní činnosti stroje; pojištění se 
vztahuje i na škody na základech, rámech, ukotveních a podstavcích strojů, pokud nejsou součástí 
pojištěného stroje. 
Pojištění se vztahuje i na příslušenství stroje, které v okamžiku vzniku škodné události nebylo pevně 
spojeno nebo užíváno s pojištěným zařízením; 

Místem pojištění je Švermova 4, Žďár nad Sázavou, 59101 
 
Zvláštní ujednání: 

- pojistné plnění bude poskytnuto do výše částky odpovídající nové ceně věci, snížené o cenu zbytků 
- pojištění se vztahuje také na skleněné díly, řídící a jiné elektronické a elektrotechnické součásti 

pojištěných strojů 
 

6.1. Sjednává se pojištění souboru technologií 
Předmětem pojištění je soubor technologie bazénu, vířivek, sauny a kotelny v Relaxačním centru. 
Pojistná částka činí 10.000.000,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 3.000,-Kč,  max. roční limit plnění 1.000.000,-Kč 

7. Pojištění odpovědnosti  
Pojištění odpovědnosti je upraveno VPP – obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/01/2014 a SU pro 
pojištění odpovědnosti za újmu z provozní činnosti T.č.: NP/19/2014.  

Rozsah pojištění : odpovědnost dle NOZ a zákona o obcích v platném znění; zahrnuje i organizace řízené 
městem včetně dvou realitních kanceláří.   

Místem pojištění je území ČR. 
 
Zvláštní ujednání:  
 
- pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje i na případy, kdy činnost je vykonávána prostřednictvím 
jiného subjektu na základě smlouvy s pojištěným s tím, že pro tyto případy je pojištěným i příslušný 
subjekt, který vykonává správu nemovitostí. Obdobně platí i pro věci movité. 
- pojištění zahrnuje i regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, 
pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo 
ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za 
újmu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného 
pojistnou smlouvou. 
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- pojištění zahrnuje i regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, 
pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo 
ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění v důsledku pracovního 
úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnance pojištěného v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného. 
- pojištění zahrnuje odpovědnost obce za škodu vyplývající ze zákona č.82/1998 Sb.105/2013 Sb., o 
Odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 
postupem a o změně zákona České národní rady č.358/1992 Sb., 303/2013 Sb. O Notářích a jejich činnosti 
(notářský řád) v platném znění. 
- pojištění odpovědnosti za újmu ve výše uvedeném rozsahu zahrnuje újmu, která nemá povahu újmy na 
zdraví, na životě nebo na věci, ani z takové újmy nevyplývá (čistá finanční újma). 
- pojištění ve výše uvedeném rozsahu zahrnuje i odpovědnost za újmu způsobenou vadou vykonané práce, 
která se projeví po jejím předání. 
- pojištění zahrnuje rovněž odpovědnost obce za újmu vzniklou následkem zásahu veřejné správy v rozsahu 
vyplývajícím z §24 zákona č.553/1991 Sb., 64/2014 Sb. o Obecní policii v platném znění. 
 

Doplňující údaje: 
- počet obyvatel 21.350 
- město provozuje Městskou policii 
- prostřednictvím zřízených firem (jiná právní subjektivita) zajišťuje ubytovací služby, sportovní zařízení, 

sociální služby, provoz škol, školek a jeslí včetně stravování v těchto zařízeních 
- údržbu a správu komunikací a svoz odpadů zajišťují externí firmy 
- bytový fond a veškerou správu těchto nemovitostí zajišťují realitní kanceláře 
- ostatní činnosti, které obec vykonává podle zákona, jsou zajišťovány dodavatelsky 
 
7.1. Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti za újmu 
Předmětem pojištění je obecná odpovědnost za újmu a odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a 
vadou práce po předání. 
Pojistná částka činí 10.000.000,-Kč, sublimit pojistného plnění se nesjednává 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,-Kč 
 

7.2. Sjednává se pojištění odpovědnosti za výkon veřejné moci 
Předmětem pojištění je odpovědnost za výkon veřejné moci. 
Sublimit pojistného plnění činí 10.000.000,- Kč 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,-Kč 
 

7.3. Sjednává se pojištění odpovědnosti z činnosti obecní policie 
Předmětem pojištění je odpovědnost z činnosti obecní policie. 
Sublimit pojistného plnění činí 10.000.000,- Kč  
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,-Kč 
 

7.4. Sjednává se pojištění odpovědnosti z poskytování sociálních služeb 
Předmětem pojištění je odpovědnost z poskytování sociálních služeb. 
Sublimit pojistného plnění činí 10.000.000,-Kč 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,-Kč 
 

7.5. Sjednává se pojištění čisté finanční škody 
Předmětem pojištění jsou čisté finanční škody. 
Sublimit pojistného plnění činí 500.000,- Kč  
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,-Kč 
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7.6. Sjednává se pojištění nákladů zdravotních pojišťoven 
Předmětem pojištění jsou náklady zdravotních pojišťoven a regresy dávek nemocenského pojištění. 
Sublimit pojistného plnění činí 3.000.000,- Kč  
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,-Kč 
 

7.7. Sjednává se pojištění odpovědnosti za cizí věci převzaté 
Předmětem pojištění je odpovědnost za cizí věci převzaté. 
Sublimit pojistného plnění činí 500.000,-Kč 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,-Kč 
 

7.8. Sjednává se pojištění odpovědnosti za cizí věci užívané 
Předmětem pojištění je odpovědnost za cizí věci užívané. 
Sublimit pojistného plnění činí 1.000.000,-Kč 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,-Kč 
 

7.9. Sjednává se pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů 
Předmětem pojištění je odpovědnost z provozu pracovních strojů. 
Sublimit pojistného plnění činí 500.000,-Kč 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,-Kč 
 

7.10. Sjednává se připojištění odpovědnosti členů orgánů 
Předmětem pojištění je připojištění odpovědnosti členů orgánů za jinou než čistou finanční újmu. 
Sublimit pojistného plnění činí 1.000.000,-Kč 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10%, min.1.000,-Kč 
 

7.11. Sjednává se pojištění odpovědnosti zastupitelstva 
Předmětem pojištění je pojištění odpovědnosti zastupitelstva, 27 členů. 
Pojistná částka činí 10.000.000,-Kč, sublimit pojistného plnění se nesjednává 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,-Kč 

Článek III. 
POJISTNÉ 

1. Výše ročního pojistného: 

a) Živelní pojištění ………………......................................................................     627.296,- Kč 
b) Pojištění pro případ odcizení     .………………………………………….…          44.750,- Kč     
c) Pojištění pro případ vandalismu .………………………………………….…         45.702,- Kč 
d) Pojištění skel …………………………………………………. …………….             8.000,- Kč 
e) Pojištění elektronických zařízení..……………………………. …………….          86.500,- Kč 
f) Pojištění strojů……………….………………………………. …………….            55.000,- Kč 
g) Pojištění odpovědnosti ………………………………………. …………….         109.564,- Kč 

 Celkové roční pojistné ………………………………………………………       976.812,- Kč 

2. Celkové roční pojistné bude poukázáno prostřednictvím peněžního ústavu na základě vystavené faktury 
na účet pojistitele č. 2252383/0300 vedený u ČSOB, a.s. 
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Pojistné bude zaplaceno ve 4 čtvrtletních splátkách takto: 

 1. splátka ve výši …………  244.203,- Kč do 10.1. pojistného roku  
 2. splátka ve výši …………  244.203,- Kč do 10.4. pojistného roku.  
 3. splátka ve výši …………  244.203,- Kč do 10.7. pojistného roku. 
     4. splátka ve výši …………  244.203,- Kč do 10.10. pojistného roku. 

Článek IV. 
BONIFIKACE 

Pojistitel poskytne bonus za příznivý škodní průběh na účet pojistníka, a to do jednoho měsíce po obdržení 
písemného uplatnění práva na výplatu bonifikace, takto: 

a) v případě, že plnění pojistitele nepřesáhne 10 % z celkového ročního pojistného, bude vyplacen 
bonus ve výši 20 % z celkového ročního pojistného,  

b) v případě, že plnění pojistitele nepřesáhne 15 % z celkového ročního pojistného, bude vyplacen 
bonus ve výši 15 % z celkového ročního pojistného. 

c) v případě, že plnění pojistitele nepřesáhne 20 % z celkového ročního pojistného, bude vyplacen 
bonus ve výši 10 % z celkového ročního pojistného. 

Do plnění pojistitele jsou započítány rezervy na škody spadající do hodnoceného období, které byly 
nahlášeny, ale v době hodnocení nároku na bonifikaci nebyly uzavřeny.   
Právo na výplatu bonifikace vzniká jedenkrát ročně po ukončení pojistného roku pokud: 

-  byly pojistníkem uhrazeny všechny splátky pojistného roku v plné výši, 
-  a zároveň bylo uplatněno do jednoho roku po ukončení pojistného roku, za který má být bonifikace 

přiznána. 
Nárok na bonifikaci nevznikne při ukončení pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku. 

Článek V. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou na období 2 let s účinností pojištění od 1.1.2018 do 
31.12.2019. 

2. Změny smlouvy budou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně odsouhlasených 
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Pojistitelem stanovená nabídková cena včetně výše provize pojišťovacímu zprostředkovateli je při 
plnění veřejné zakázky cenou maximální, nepřekročitelnou a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 
V případě, že v době platnosti pojistné smlouvy dojde k rozšíření rozsahu pojistné smlouvy, navýšení 
počtu předmětů pojištění, pojistných částek, nebo limitů, bude dodatečné pojistné kalkulováno 
v souladu se sazbami použitými při kalkulaci nabídkové ceny. 

4. Pojištěný prohlašuje, že byl před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámen s jejím obsahem i se 
zněním všeobecných pojistných podmínek, doplňkových pojistných podmínek a smluvních ujednání, 
které jsou její nedílnou součástí. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 výtiscích, z nichž pojistník a pojistitel obdrží po jednom. 
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich 

pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojuji své vlastnoruční podpisy. 
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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8. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou tyto pojistné podmínky:  

- VPP – obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/01/2014 
- VPP – obecná část pro obnosové pojištění T.č. ZP/01/2014 
- SU pro pojištění staveb T.č.: NP/08/2005 
- SU pro pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005 
- SU pro pojištění skel T.č.: NP/10/2005  
- SU pro pojištění elektroniky T.č.: NP/21/2007  
- SU pro pojištění strojů a strojních zařízení T.č.: NP/01/2013 
- SU pro pojištění odpovědnosti za újmu z provozní činnosti T.č.: NP/19/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za pojistitele:                                                    

Ve Žďáru nad Sázavou dne …………………….. 
               ……………………………       
                         Luboš Zeman                          

ředitel pobočky  
         na základě plné moci 
 
 
 

 
Za pojistníka:                                                    

Ve Žďár u nad Sázavou dne ………………… 
                  ……………………………                              

                          Mgr. Zdeněk Navrátil 
                                starosta města 
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