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M~STSKÝ úŘAD ŽĎÁR NAD Sl>:zAvou 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA Č. 31 

DNE: 30. 12.2019 JEDNACí ČíSLO: 494/2019/0F 

NÁZEV: 

Pojíštění majetku města 

ANOTACE: Výběr poskytovatele pojištění majetku a odpovědnosti města na rok 2020 včetně 
návrhu smlouvy na pojištění v uvedeném období 

NÁVRH USNESENí: 
Rada města po projednání schvaluje 

• výsledek výběrového řízení na poskytovatele pojištění majetku a odpovědností 
města 

• uzavření pojístné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišt'ovnou, a. s., Římská 45, 
Praha 2, IČ 46973451 v předloženém znění. 

Starosta města : Mlstostarosta města : Místostarostka města: 

Tajemník ~ěU , Usek tajemníka a Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 
správy MěU : 

Odbor fínanční : Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školstvl, kultury, sportu a Odbor sociální: 
marketíngu: 

Odbor občansko-správnl a OZU: Odbor životnlho prostředl : Odděleni informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Oddělen i projektů: Krizové řlzení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města : 

Zpracoval: OF Předkládá: OF 



Název materiálu: Poj ištěni majetku města 

Počet stran: 48 

Popis 
Usn. RM čj. 404/2019/0F ze dne 4. 11. 2019 vzala RM na vědomí ukončení stávající 
smlouvy na pojištění majetku a poskytovatele pojištění s Hasičskou vzájemnou 
pojišťovnou, a. s., Římská 45, Praha 2, It 46973451 ke dni 31. 12.2019. Za rok 2018 bylo 
zaplaceno 986.000 Kč, za rok 2019 zaplaceno 986. 000Kč (cena pojistného dle posledního 
dodatku daného roku - 011 - 26.11.2019), tím byl splněn limit pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu a prolongace na další rok nebyla možná. 
RM výše uvedeným usnesením vyhlásila veřejnou zakázku na pojištění majetku a 
odpovědnosti města na období od 1.1.2020 do 31. 12.2021. 

Z pěti oslovených firem (+1 se přidala sama) odevzdaly nabídku dvě pojišťovací 

společnosti - Česká pojišťovna a. s. a Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., obě 
s nabídkovou cenou pojištění přesahující výrazně limit pro zakázku malého za dva roky. 
Usn. čj . 485/2019/0F ze dne 12. 12. 2019 bylo výběrové řízení na veřejnou zakázku na 
pojištění majetku a odpovědnosti města na období od 1.1.2020 až 31 . 12. 2021 zrušeno 
a bylo vyhlášeno VŘ na veřejnou zakázku na pojištění majetku a odpovědnosti města na 
období od 1.1.do 31 .12. 2020. 
Otevírání obálek proběhlo - viz zápis - dne 23. 12. 2019 

Nabídková cena pojištění : 

Česká pojišťovna a.s. - roční pojištěn í 1.174.546 Kč 
Hasičská vzájemná pojišťovna a. s. roční pojištění 1.199.988 Kč 

Vyhodnocení nabídek dle podmínek zadávacího řízení - hodnoceno Petra st a. s. : 
Komplexnost nabídky - Česká poj išt'ovna 95 %, HVP 98 % 
rozsah pojištění - Česká pojišťovna 92 %, HVP 97 % 
viz příloha Č. 2 

Návrh usnesení 
Rada města po projednání schvaluje 

• výsledek výběrového řízení na poskytovatele pojíštění majetku a odpovědností 
města 

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

Doporučení předkladatele - OF: 
Vzhledem k rozsahu poskytovaného pojištění a celkové komplexnosti nabídky 
doporučujeme uzavřít smlouvu na pojištění majetku a odpovědnosti města na rok 2020 
s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s. 



Příloha Č. 1 

Zápis z hodnocení nabídek na pojištění majetku města Žďár nad Sázavou 

dne 23. 12. 2019 

Přítomni - hodnotitelé 

Ing. Josef Klement - místostarosta 

Ing. Vít Pecha - Petra st, a. s. 

Ing. Alena Turinská 

Přehled oslovených pojišťoven: 

UNIQA, pOjišťovna, a. s. neposkytla nabídku 

Česká podnikatelská pOjišťovna, a. s. neposkytla nabídku 

Kooperativna pOjišťovna, a. s. neposkytla nabídku 

Alianz, pojišťovna neposkytla nabídku 

Hasičská vzájemná pojišťovna a. s. 

Česká pojišťovna, a. s. 

Přehled nabídek 

Hasičská vzájemná pOjišťovna - kompletní nabídka ve výši /199 1J! . ............... Kc 

Česká pOjišťovna - kompletní nabídka ve výši 11'fI! fft . ... ............ Kc 



Pfiloha C.2 

Vyhodnocení nabídek pojištění Město Žd'ár nad Sázavou 12/2019 
Pojišťovna Riziko Popis a vyhodnoceni Hodnocení 

Zlvel Výhody: 
Vymezení pojistné události - příčinná souvislost vichl'ice, krupobitl , tlha sněhu a námrazy. 
Zachranovací náklady 10% z hornl hranice plněni predmětu pojištěni . 

Kryji náklady na opravu uměleckého díla nebo umělecko-remeslného dlla na 1.R 10 míl.Kč 
Doložka o oodooiištění se neuolalni není-Ii rozdll rozdll ooíístné částkv oredmětu oojištěnl a ooiistné hodnotv wšši než 15 %. 
Nevýhody: 

Zkrat a prepětl na PČ 100.000,-Kč, limít na jednu PU 50000 ,-Kč 
Spoluúčast pro záplavu a pro zpětné vystoupání vody z kanalizace je 25.000 ,-Kč 

Chvbl mlsto pojištěn í ČR (s výjimkou věci ve vozidle.) 
prísnějšl posuzováni ukotveni venkovnlho mobiliáre 
Povodeň a záplava vzniklá z povodně se vztahuje na povodnový objem většl než tzv. 20-ti leté vody. 
Stavby s textitnlm opláštěšnfm - plněni pouze do 6 let stárL 
Pojistné je stanoveno jako jednorázové - pokud by v době trvání pojištěni , ve které pojištění zaniklo , nastala pojistná událost, má 
Ipo 'išťovna nárok na poiistné za dobu, na kterou bvlo poiištěnl siednáno. 

Odcizení, Výhody· 
vandalismus a Pro loupež platl do limitu 200 OOO,-Kč pouze podmlnka použiti násili nebo jenom pohrůžky násíll. 
skla Ročnllimit pro vandalismus činI1.050.000,-Kč; pro jednotlivé položky 

Pojištěni skel, opláštěni budov v režimu AJlrisk na 1.R na 100.000,-Kč Ročnl pojistné : 1 . 174.546 ,-Kč 

Pn krádeti nebo pokusu o vloupání je navlc hrazena škoda na nemovitosti, stavebních součástech . snlženo oproti původn l nabldce o 25. 000,-Kč 

iii Nevýhody: 

~ Chybl m lsto pojištěni ČR (s výjimkou věci ve vozidle .) 

III Poškozeni fasád ptáky a hlodavci má ročn l limit plněn i 100,OOO,-Kč, na jednu PU 50 tis. Kč Komplexnost - 95%, rozsah - 92% 
I: Chybl akceptace trezoru Kovona a svedeni poplašného signálu na Městskou policii . 
> 
• 0 Elektronika a Výhody: Celkem 93 % . - stroje Elektronika - Allrisk, zahrnuie i poškozeni základniho SW. 
~!! U strojů se kryji I elektrické a elektronické dfly a součástky bez dalšlho poškozeni stroje. 
'0' Nevýhody: 
Cl. 

-III Povoden a záplava vzniklá z povodně se vztahuje na povodnový objem většl než tzv . 20-ti leté vody. 

.:.! Strojnl pojištěni nezahrnuje živel, odcizeni nebo ztrátu; jsou vyloučeny věci, které se pravidelně vyměňují, napr. média a filtry . 
VI 

U motorů se odpočltává opotreben l 10% za rok, max. 60%. U strojů obecně je nejvyšši hranice plněni časová cena. 
Nejsou nablzeny žádné dalšl slevy či bonifikace 

GI 
.() 

Maximáln! plněn! u strojů je na časovou cenu . Ročn! limit plněni je jejich pojistná hOdnota .(PČ} 
Elektronika starS l pěti let - max.plněni do časové ceny. Povinnost do 3 let po události poffdit novou věc, j inak časová cena. 

Odpovědnost Výhody: 
Ke škodnl události musl dojit v době trvánl pojištěnI. Princip škod ni událostí. 
Ujednáni o vzdáni se pfechodu práva proti statutárnlm orgánům a zastupitelstvu pl'i výkonu verejné funkce . 

Ročnl l im i t plněni je dvojnásobek lim itů a sublimitů . 

Zahrnuje odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, včetně rozšlrenl nakažlivé choroby lidi nebo zvlrat. 
Zahrnuje škody / újmy žákům a studentům praktické výchovy. 
Odpovědnost zastupitelů města kryje i poškození svěrených věcI, vyjma nesprávné obsluhy. Dále zahrnuje újmu na životě a zdrav!. Princip 
vzneseni požadavku na náhradu. 
Zachrar'\ovacf náklady jsou 10%; pro život a zdravl do 30% limitu, kterého se náklady týkajl. V pr lpadě , že utrpi škodu v souvislosti s 
vynakládánlm zachrar'\ovacfch nákladů pojistník poskytne pojišťovna plnění v částce 100 OOO,-Kč. 

Nevýhody: 

Chybl ujednáni o prevzaté odpovědnosti za zfízené organizace a realitn! kanceláre. 
Nezahmuje nárok na plněni za platby v rámci práv z vadného plněni (vadně vykonaná práce) . 

Čistá finančnl škoda/újma nezahrnuje mimo jiné čerpáni dotaci, grantu nebo zpracováni veřejných zakázek. Pro tuto oblast se 
sjednáva pouze limit 500 DOO,-Kč z titulu odpovědnosti Zastupitelstva města . 

Pojištěn i věcí pfevzatých a věci uživaných navlc nekryje motorová vozidla , ztrátu a odcizeni a chybnou obsluhu. 

Pojištěni odpovědnosti nekryje škodu na životn lm prostredl ani pti poruše ochranného zarlzenf I!! 

Vyhodnoceoi nabK:Iek Misto Žďar n_S 2019 verze Il.Jds 



Zível 

Při loha C. 2 

Výhody: 
Rozšlrení rozsahu o atmosférické srážky; poškozeni fasády způsobené hlodavci , ptactvem a jiny-mi živoč ichy ; prepěti , podpětí nebo zkrat s 
limitem plněni 2.000.000,-KČ pro každé rozšlrenl, ti .celkem 6.000.000,· Kč. 
Pojištěni zahrnuje i náklady na vodné a stočné s ročnlm limitem plněni 1 00 OOO,-Kč pi'i vodovodnl škodě , tzv. únik vody. 
Za vodovodní zarízenl jsou považovány i strešnl žlaby, vnitro I a vnějšl dešťové svody. 
Pojištěni se vztahuje i na pojistné události prl terorismu, občansky-ch a politických nepokojlch - negace výluky. 
Pi'i souběhu plněni z jedné prlčiny u vice predmětů v jednom místě pojištěni se odečltá pouze jedna nejvyMI spoluúčast. 
Pro pojištěni povodně nebo záplavy nenl stanovena časová četnost. frekvence ani měreny průtok za časové období.(20 let) 
Za záplavu je považováno i vystoupeni vody z odvadějfclho nebo kanalizačnlho potrubl způsobené zahlcením venkovnlho potrubí, 
způsobené atmosferickými srážkami, záplavou nebo povodni. 
Tíha sněhu zahmuje i poškozeni jiných predmětů, které nemajl nebo netvor! nosnou konstrukci. 
Pád stožárů a jiných predmětů se vztahuje i na prlpady, kdy jsou tyto predměty součásti poškozené věci nebo souboru věcí. 
Zvýšeni pC do 15% (investice, tech.zhodnocenl) je zahrnuto v pojistné částce a neuplatni se podpoj lštěnl. 
Nevýhody: 
Vylučuje škoduJůjmu způsobenou neopatrným použiti nebezpečných látek (hoflaviny, výbušniny nebo jedy apod.). 
Zachraňovacl náklady, náklady na vyklizenI. demolici atd. do 20% nad rámec pC, maximálně však 100 OOO , -Kč , pokud není omezení 
zákonem zakázáno. 
Pi'i způsobení škody požitlm alkoholu nebo návykových látek, má pojistitel právo na vrácen i plněni . 

Vodovodní škody: nevzniká nárok na plněni , jestliže škoda vznikla selháním měrlcich , regulačních , zabezpečovaclho zarízenl , nebo 
nedostatkem vody v zaflzenlch. Spoluúčast činl 5 .000.-Kč. 

1-;;-==" __ j'N"e"vzt"",a",h"u,,,i', e"s",e"n"a"n",e""orrl",m",é,-š",k"o",d"-,,v In"e"bo"-"n"ás",l"ed",n"é" a"-,-ve"d,,,legei,,,!š,,1 n",á"k",la"d,,-,v 'v",z"ni",k",lé,,-, "na"",olr~. "i o"d"s",lr"a"ně"n"l"m"", oťů"v",o"dn"i"v"ě",Clc.·' _________ -jRoční poj lstné: 1.199. 988,-Kč 
Odcizení, Výhody: 

vandalismus a Movité věci poj ištěny na územl CR limit 500.000,-Kč 
skla Vztahuje se i na pohrešovánl nebo odcizen i věci pi'i dopravní nehodě . Plnění vždy v nové ceně ! 

Elektronika a 
stroje 

Odpovědnost 

Výhodné limity plněni do 100 .000 .-Kč i prostá krádež ; do 200 .000 ,-Kč pouze uzamčený prostor; do 500 . 000 ,-Kč bezpečnostní zámek. U 
pojištěni odcizeni movitých věci proti loupeži do 500.000 ,-Kč obranný sprej nebo paralyzér. 
Zahrnuje ujednání o prekonánf konstrukčního ukotveni bez dalšího zabezpečeni . 

Uzavrený prostor vozidla je považován pro odcizeni a vandalismus za pojištěné mlsto. 

Výhody: 
POjištěni elektroniky a strojů v režimu Allrisk , opotrebenl nemá vliv na homl hranici plněni, maximálně hodnota nově poffzené elektroniky. 
Zahrnuje poškozeni dat uloženY-ch na datových nOSičlCh a pfíslušenstvr, které v době PU nebylo pripojeno. 
Mlstem pojištění pro elektroniku je CR. 
Pojištěni strojů zahrnuje i živelnl nebezpečl , odcizeni a úmyslné poškozeni. 
Nevýhody: 
Nehradí se škody pri zastaveni nebo pl'erušenl činnosti pfedmětu , věci. Nehradl se havárie prl testu věci (zkušebnl provoz). Dále jsou 
vyloučeny z plněni věci, které se pravidelně vyměnujl ( nosiče dat, akumulátory, zdroje světla , pojistky apod.) 
Strojní výluka na škody vzniklé použlvánlm věci v rozporu s pfedpisy a návody výrobce. 

Výhody: 
Sjednáno ujednání o převzaté odpovědnosti - organizace zflzené městem a správa nemovitosti - realitnl kanceláre . 
Maximálnl výše plněni za pojistny rok čin! dvojnásobek pC,tj . 20.000.000,-KČ; stejně platí pro zastupitelstvo. 
Nevýhody: 
Vylučuje újmu způsobenou neopatmým použitlm nebezpečných látek a újmu způsobenou znečištěnlm životnlho prostfedí s vyjlmkou 
selhánf ochranného zarlzenf. 
Pojištěni nekryje škodu, za kterou pojištěný odpovldá podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěny a osoby blízké majetkovou účast 
většl než 10%. 
K právnímu zastoupeni a úhradě těchto nákladů se musl pojišťovna zavázat. 

Vyhodnoceni nabldek Město Zd6.- n_S 2019 V8r.:8 Il.xls 

Komplexnost ~ 98 %, rozsah - 97 % 

Celkem 97% . 

Nabldka bonífikace pfi dobrém škod ním průběhU 
až 20% z celkového roOnlho pojistného. 
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Obchodní jméno 

sídlo 
IČ 
zástupce 
bankovní spoj ení 
číslo účtu 

Obchodní jméno 
sídlo 
IČ 
DIČ 
zástupce 

Pojistná smlouva 
Č.0518687018 

uzavřená mezi smluvními stranami : 

: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 2742 

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

a 

: Město Žd'ár nad Sázavou 
: Žižkova 22711, Žďár nad Sázavou, 59101 , Česká republika 
: 00295841 
: CZ0029584I 
: Ing. Martin MRKOS, ACCA, starosta 

(dále jen "pojistník") 

správce smlouvy: 45013 PETRAST, a.s. 

Pojistná smlouva Č. 0518687018 Stránka 1 



Článek J. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

I. Pojištění se řídí platnými právními předpisy a dále všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele 
(dále jen "V PP"), smluvními ujednáními uvedenými u jednotlivých pojištění (dále jen "SU"), které 
j sou součástí této smlouvy, pokud dále není uvedeno jinak. 

2. Pojistník pověřuje makléřskou společnost Petrast a.s., Žd'ár 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. 

3. Pojištěným je pojistník a další příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je pojistník 

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

5. Ujednává se : pojistitel neuplatní podpojištěn í 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 poji štěný užívá, jsou v případě převodu do vlastnictví 
poj ištěného 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 SV pro pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005. 

Pojištění se sjednává v rozsahu čl. 2, odst. 3 SU - sdružené živelní pojištění, U. 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. Zachraňovací náklady, náklady na vyklizení, demiloci, atd. 
jsou stanoveny hranicí do 20 % nad rámec pojistné částky. 

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, do pojistné částky 

I připadně jeho části nebo nákladu) 
vichřice 50000000 
krupobití 50000000 
pád stromu, stožáru ajiných předmětU 50000000 I 000 

tíha sněhu a námrazy 50000000 
(není-Ii dále uvedeno 

sesuv půdy, zemětřesení, aerodynamický třesk, 
jinak) 

náraz vozidla, kouř 
50000000 

atmosférické srážky 2000000 
poškození OJlIáštění budov zvířaty 2000000 
ostatní nebezpečí do pojistné částky 

vodovodní škody 20000000 1 000 
povodeň' 50000000 25000 
záplava * 50000000 1 000 

. . " .. " • Tlmto hrrutem se ruŠI hmit uvedeny v cl. 6 odst. 3 SU pro pOJlštem staveb. 

1.1. Sjednává se pojištění souboru nemovitostí vlastnícb a cizích 

Předmětem pojištění je soubor nemovitostí vlastních i cizich, vyjmenované v příloze č.1. 

Pojistná částka činí 2.838.202.000,- Kč, max. roční limit plnění se nesjednává 

Poji štění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 

1.2. Sjednává se pojištěni movitých věcí vlastních i cizích 

Předmětem pojištěníje 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 250.652.000,- 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 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.) 

Pojistná částka činí 11.378.000,- Kč, max. roční limit plnění 6.000.000,-Kč, pro porosty SOO.OOO,-Kč 

Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 
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1.6. Sjednává se pojištění venkovnícb terénnícb a 3 dětskýcb a dopravní břiště včetně bracícb prvků 

Předmětem pojištěni jsou venkovní terénní a 3 dětská a dopravní hřiště včetně hracích prvků ul. Okružní, 
Žd'ár nad Sázavou 

Pojistná částka činí 7.831.597,- Kč, max. roční limit plnění se nesjednává 

Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 

1.7. Sjednává se pojištění autobusovébo nádraží 

Předmětem pojištění je autobusové nádraží - program ROP Jihovýchod - plocha a přístřešky, včetně 

pamětní desky. 

Pojistná částka čini 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 bory 

Předmětem pojištění je naučná stezka kolem Zelené hory - komunikace, mostky, dřevodomky, lavice, 
informační cedule, zámečnické výrobky, pozemky, povrchy a porosty, příslušné k naučné stezce. 

Poj istná částka činí 6.475.000,- Kč, max. roční limit plnění se nesjednává 

Poj i štění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 

1.9. Sjednává se pojištění uměleckých děl, soch a plastik 

Předmětem pojištění jsou umělecká díla, sochy a plastiky na k.ú. Město Žd'ár 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 

1.1 0. 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 Žd'ársko 

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 Pi1ské 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 Pi1ské nádrže 

Předmětem pojištění je zařízení a vybavení včetně občerstvení v areálu (včetně zahradního traktrůrku) 
PRO u Pilské nádrže. 

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. 

Pojístná částka činí 1.500.000,- Kč max. roční limit plnění se nesjednává 

Poji štění 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 30.240.000,- Kč, max. roční limit plnění se nesjednává 

Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 

1.16. Sjednává se pojištění mostu K1afar 

Předmětem pojištění je most Klafar - ul.Oolní, včetně veřejného osvětlení, dopravního značení a 
příslušenství, pozemky, povrchy a porosty, příslušné k mostu. 

Pojistná částka činí 92.537.000,- Kč, z toho: - parkoviště IS.973 . 187,-Kč 

-místní komunikace Oolní-Klafar 27.s03.118,-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 

Poji štění 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 opakuj ící 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 kjejich 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 na 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/OI/2014, SV 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 
včetně ukotvených předmětů bez dalšího zabezpečení 

Odchylně od SU se poj ištění 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. I 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; 
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do 2.000.000,- Kč uzavřený prostor, min. bezpečnostní uzamykací systém, trezor, EZS nebo trvalá 
strážní služba; 
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 ll. Elektrokolo bude řádně uzamčeno a zabezpečeno lankovým nebo řetízkovým zámkem na 
zamykání jízdních kol k příslušenství budovy nebo ke stavebním součástem budivy, 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 I, Žd'ár 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.I . 

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.). 

Pojistná smlouva č. 0518687018 Stránka 7 



Maximální roční limit plnění činí 100.000,- Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč 

2.6. Sjednává se pojištění venkovních terénních úprava 3 dětská hřiště a dopravní hřiště 
Předmětem pojištění jsou venkovní terénní a sadových úpravy, 3 dětská hřiště a dopravní hřiště včetně 
hracích prvků 
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 pojištěni 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 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 pojištěníjsou 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 ceduli Skiregionu Žd'ársko 
Předmětem pojištění jsou informační cedule Skiregionu Žďársko vyjmenované v příloze č. 3. 
Maximální roční limit plnění činí 100.000,-Kč 
Poj i štění 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 pojištěníje Rákosníčkovo hřiště - zařízení, vybavení, hrací prvky a povrchy. 
Maximální roční limit plněni činí SO.OOO,-Kč 
Poj ištění 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 SO.OOO,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč 
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2.15. Sjednává se pojištění rekonstrnkce 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 cenn a první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč 

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 
Pojištěni 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 novon 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/OI/2014, SU pro 
pojištění staveb T.č.: NP/08/2005, SU pro pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005 a Dodatek k SU pro 
pojištění staveb T.č.:NP/08/2005 a ke SU pro pojištění movitých věcí T.č.:NP/09/2005; T.č.:NP/05/2009. 

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. tzn. včetně sprejerů vč. škody 
způsobené ptákem/zvířetem. 

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. I. Sjednává se pojištění stavebních součástí, apod. 
Předmětem pojištění jsou stavební součásti nemovitostí vyjmenovaných v příloze Č. I, 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. 
Maximálni 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 ročni limit plnění činí 50.000,- Kč . 

Pojištění se sjednává na novou cenu a první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč 
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3.4. Sjednává se pojištění movitých věcí muzea 
Předmětem pojištění jsou movité věci muzea, Nábřežní 8, Dolní 183, Žd'ár nad Sázavou. 
Maximální roční limit plnění činí 50.000,- Kč. 
Pojištění se sjednává na novou cenu a první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč 

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 p lnění činí 100.000,- Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu a první riziko, spoluúčast 1.000,-Kč 

3.6. Sjednává se pojištění venkovních terénních a sadových úprav, 3 dětská a dopravní hřiště 
Předmětem pojištění jsou venkovní terénní a sadové, 3 dětská a dopravní hřiště včetně hracích prvků 
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 nádraži 
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 pojištěni uměleckých děl, soch a plastik 
Předmětem pojištění jsou 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 p lnění 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 Žd'ársko 
Předmětem pojištěníjsou 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 
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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-K1afar, 
most přes řeku Sázavou) 
Maximální roční limit plnění činí SO.OOO,-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, mobiliář. 
Maximální roční limit plnění činí SO.OOO,-Kč 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 

3.17. Sjednává se pojištění elektrokol 
Předmětem pojištění jsou elektrokola Leader Fox lnduktora E-Bike včetně příslušenství (23.400 Kč); 
APACHE Tanka včetně příslušenství (19.990 Kč). 
Pojistná částka činí 43.390,-Kč, maximální roční limit plnění se nesjednává 
Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 1.000,-Kč 

3.18. Sjednává se pojištění "STREETPARKU" 
Předmětem pojištěníje "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/OI /2014 a SU pro pojištění 
skel T.č.: NPI1 0/2005. 

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 (pojištění all risk, vyjma vyloučených) 

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

Místem pojištění jsou adresy nemovitostí dle přílohy Č. I 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. I tohoto článku), neodborným zacházením, 
nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností, nedbalostí, konstrukční vadou, 
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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. 

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 ajeho nutná demontáž v případě odcizení. 

5.1. Sjednává se pojištění elektro rozvaděče 

Předmětem poj ištění je elektro rozvaděč, EZS včetně rozvodů. 

Pojistná částka činí 250.000,-Kč 

Pojištění se sjednává na novon 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 pořizení 20 10. 

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 počítačovébo vybavení a zařízení knibovny 

Předmětem pojištění je počítačové vybavení a kancelářské zařízení Knihovny MJ. 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 laserovébo měřiče rycblosti 

Předmětem pojištění je laserový měřič rychlosti - ProLaser III KPS - verze TC, výrobní číslo PL 22008, 
rok výroby 2006 - území ČR. 

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 
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5.6. Sjednává se pojištění městského kamerového systému 

Předmětem pojištěníje městský kamerový systém. 

Pojistná částka činí 1.000.000,-Kč 

Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 3.000,-Kč, max. roční limit plnění lOO.OOO,-Kč 

6. Pojištění strojů 

Pojištění je upraveno VPP - obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/01/2014 a SU pro pojištění strojů a 
stroj nich zařízení T.č.: NP/OI/2013. 

Pojištění se sjednává v rozsahu čl. 3, odst. 2., 3. a 4 SU. tj. strojní pojištěni, živelní pojištění a pojištěni 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 najiné 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, 5910 I 

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 lO.OOO.OOO,-Kč 

Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast 3.000,-Kč , max. roční limit plněni 1.000.000,-Kč 

7. Pojištění odpovědnosti 

Pojištění odpovědnosti je upraveno VPP - obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/OI/2014, SU pro 
pojištění odpovědnosti za újmu z provozní činnosti T.č.: NP/19/2014 a SU T.č . : NP/33/2012 pro pojištění 
odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci. 

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

Místem pojištění je území ČR. 
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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 új'adem 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 pojíštění sjednaného 
pojistnou smlouvou. 
- 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.821l998 Sb. I OS/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/ l992 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/l991 Sb., 64/2014 Sb. o Obecní policii v platném znění. 
- pojištění zahrnuje pojištění za škodu zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat, rostlin; 
odpadními vodami. 
- pojištění zahrnuje pojištění věcí vnesených a odložených, odpovědnost z vlastnictví movitých věcí, vyjma 
pracovních strojů. 

Doplňující údaje: 

- počet obyvatel 21.350 

- město provozuje Městskou policii 

- prostřednictvím zřízených firem Uiná právní subjektivita) zajišťuje ubytovací služby, sportovní zařízení, 
sociální služby, provoz škol, školek ajeslí 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 LOOO,-Kč 

7.2. Sjednává se pojištění odpovědnosti za výkon veřejné moci 
Předmětem pojištěníje odpovědnost za výkon veřejné moci. 
Sublimit pojistného plnění činí 10.000.000,- Kč 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí LOOO,-Kč 
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7.3. Sjednává se pojištění odpovědnosti z činnosti obecní policie 
Předmětem pojištěni 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 sociálnich 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 

7.6. Sjednává se pojištění nákladů zdravotních pojišt'oven 
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 poj ištění 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 zajinou než čistou finanční újmu. 

Sublimit pojistného plnění činí 1.000.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10%, min.l.OOO,-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 
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1. Výše ročního pojistného: 

Článek III. 
POJISTNÉ 

a) Živelní pojištění ...... .. ...... . .................................... .. ............... ...... ...... .. ..... . 
b) Pojištění pro případ odcizení .. .. .. .. ..... .... .. .. ............ .... .. ........ . .. . .. 
c) Pojištění pro případ vandalismu .......... .... ............. . .......... .. .. .. .. .. ... .. 
d) Pojištění skel .. .... .. ..... .. ............. .. .. .. . .. .... . .. .. .......... .. ...... .. .... .. .. 
e) Pojištění elektronických zařízení .... .. .... .. ........... .. ...... . ............ .... .. .. 
f) P "'t' . t .• OJIS em s rOJu ............ .. .... .... .. .. .......... .. ......... .. ... ...... .. ........... . 
g) Pojištění odpovědnosti ...... .. .. .... ................ .. .. . ..................... ..... . 

Celkové roční pojistné .. .. ........ ... .. .... .. . ...................................... . 

634.218,- Kč 
44.750,- Kč 
46.320,- Kč 

8.000,- Kč 
86.500,- Kč 
55.000,- Kč 

325.200,- Kč 

1.199.988,- Kč 

2. Celkové roční pojistné bude poukázáno prostřednictvím peněžního ústavu na základě vystavené faktury 
makléřskou společností PETRA ST, a.s., Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 383/44, PSČ 591 01 na 
účet Č. 1625023389/0800 vedený u ČS, a.s. 

Pojistné bude zaplaceno ve 4 čtvrtletních splátkách takto (čtvrtletní splátky kLl.; IA. ; 1.7.; 1.1 O.) : 

I. splátka ve výši .... .. ...... 299.997,- Kč do 10.1. pojistného roku 
2. splátka ve výši ............ 299.997,- Kč do 10A. pojistného roku. 
3. splátka ve výši .... .. ...... 299.997,- Kč do 10.7. pojistného roku. 
4. splátka ve výši ...... .. .. .. 299.997,- 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 poj istného, 

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 12 měsíců s účinností pojištění od 1.1.2020 do 
31.12.2020. 

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

8. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou tyto pojistné podmínky a informační dokumenty o pojistném 
produktu: 

VPP - obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/O 1/2014 
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/I 012005 
SU pro pojištění elektroniky T.č.: NP/21 /2007 
SU pro pojištění strojů a strojních zařízení T.č.: NPlOl /2013 
SU pro pojištění odpovědnosti za újmu z provozní činnosti T.č.: NP/ 19/2014 
SU pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci NP/33/2012 
Dodatek k SU pro pojištění staveb Tč .NP/08/2005 a pojištění movitých věcí Tč.NP/09/2005; 
T.č.:NP/05/2009 

ID pojištění staveb NP/54/2018 
ID pojištění movitých věcí NP/57/2018 
ID pojištění skel NP/55/2018 
ID pojištění elektroniky NP/58/2018 
ID pojištění strojů a strojních zařízení NP/53/20 18 
ID pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozní činností NP177/2018 
ID pojištění odpovědnosti za újmu samosprávných celků NP176/2018 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou další přílohy : 

9.1. Příloha č. I - Seznam nemovitostí 
9.2. Příloha č. 2 - Seznam kulturních památek 
9.3. Příloha č. 3 - Seznam Informační cedule Skiregion Žďársko 
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Za pojistitele: 

Ve Žďáru nad Sázavou dne 23.12. 2019 

Za pojistníka: 

Ve Žďár u nad Sázavou dne 

Pojistná smlouva Č. 0518687018 

LnbošZEMAN 
ředitel pobočky 

na základě plné moci 

Ing. Martin MRKOS, AC CA 
starosta města 
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ČESKÁ 
POJIŠŤOVNA 

~ 

Ceská pojišťovna a.s. 
Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 Nové Město, Česká republika, 

IČO 45 27 29 56 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 

kterou zastupuje Ing. Jaroslav Vodehnal, útvar korporátního a průmyslového pojištění 
Mgr. Eva Bematová, útvar korporátního a průmyslového pojištění 

(dále jen "pojišťovna") 

a 

~ 

Město Zďár nad Sázavou 
Žižkova 22711 , 591 Ol Žd'ár nad Sázavou, Česká republika 

IČO 00 29 58 41 

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka. 
kterou zastupuje ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta 

(dále jen "pojistník") 

uzavřeli pojistnou smlouvu 

~ 

C. XXX-XXXXX-XX 

o pojištění majetku podnikatelů 
(pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění strojů, pojištění elektronických 

zařízení) 

a o pojištění odpovědnosti 

Tato pojistná smlouva je ve správě Ing. Karolíny Kodadové, útvar korporátního průmyslového pojištění České 
pojišťovny a.s., Na Pankráci 1723/121, 14041 Praha 4. 

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím zprostředkovatele pojištění - makléřské společnosti Petras! a.s., 
IČO 26 90 65 38, se sídlem nám. Republiky 383/44, 591 Ol Žďár nad Sázavou, Česká republika. Pojištěný 
bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele. 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

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

1.2. Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy: 

Pojistné podmínky a doložky - plný název 
Pojistné podmínky 
- zkrácený název 

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti 
VPPMO-P 

VPPMO-P-01/2018 

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

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-
DPPMP-P 

01/2018 

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění strojů DPPST-P-Ol /2018 DPPST-P 

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení DPPEZ-
DPPEZ-P 

P-01/2018 

1.3. Pojištěnými z této pojistné smlouvy jsou: 

• Pojistník 

• Pojistníkem zřízené níže vyjmenované příspěvkové organizace: 

Active - středisko volného času , příspěvková organizace, IČO: 720 524 14,se sídlem Dolní 3, 
Žďár nad Sázavou; 

SPORTIS, příspěvková organizace, IČO: 657 59 800, se sídlem Horní 22, Žd'ár nad Sázavou; 

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, se sídlem 
Havlíčkovo náměstí 5, Žďár nad Sázavou; 

Kultura Žd'ár, příspěvková organizace, IČO: 72053682, se sídlem Dolní 183/30, Žd'ár nad 
Sázavou; 
Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, IČO 488 99 119, se sídlem Studentská 
4, Žďár nad Sázavou; 

Sociální služby města Žďáru nad Sázavou, příspěvková organízace, IČO 433 79 168, se 
sídlem Okružní 67, Žďár nad Sázavou; 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2, příspěvková organizace, se sídlem 
Komenského 2, Žďár nad Sázavou 3; 

Základní škola Žd'ár nad Sázavou, Komenského 6, příspěvková organizace, lČO 48895229, se 
sídlem Komenského 6, Žďár nad Sázavou 3; 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, příspěvková organizace, lČO 433 80 123, se 
sídlem Švermova 4, Žďár nad Sázavou 4; 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, IČO: 711 
96234, se sídlem Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou 6; 

Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, 
příspěvková organizace, IČO 72052433; se sídlem Doležalovo náměstí 4, Žďár nad Sázavou, 

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, se sídlem Okružní 729/73, Žďár 
nad Sázavou 
*) do pojistné smlouvy je možno zařadit vice pojištěných. Je však nutná jejich plesná identifikace -
název, IČO číslo. U obchodních firem i výše přijm,i, které jsou předmětem daně z přijmů. za uplynulý 
kalendářní rok. 

1.4. Oprávněnou osobou z této smlouvy v pojištění majetku je pojistník. 

I Poj istná smlouva je ve správě : Ing. Karolína Kodadová, tel. 22455-5948 
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2. POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ 
Pojištění živelní se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P, DPPSP-P, DPPMP-P a dalšími 
ujednáními uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě. 

2.1. Předmět pojištění, pojistné částky 

Pokud bude v souladu s ustanovením článku 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištění jako poji štění 

prvního rizika, bude toto uvedeno u příslušné položky ("Pojištění I. rizika" resp. "Pojištění I.R") a 
částka uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 21 bodu 12 VPPMO-P limitem p lněn í prvního 
rizika. 

Maximální 
roční limit 

plnění v Kč pro 
pojistná částka/ příslušnou 

pol. č. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ limit plnění pojištěnou 

1. rizika ( Kč ) položku vyjma 
pojistného 
nebezpečí 

FLEXA 

1. Stavby 

Viz příloha č . I; Nesjednává se 

Vyjmenované vlastní a cizí na základě písemné smlouvy po 
- celkový součet 

Sl pojistných 
právu užívané budovy a jiné stavby dle přílohy Č. I. částek 

2.838.202.000,-

"REVITALIZACE ÚZEMÍ - FARSKÁ HUMNA" - 6.000.000,- Kč; 

S2 pojištění sjednává pro porosty a mobiliář (lavičky, lavice, 11.378.000,- pro porosty 
odpadkové koše apod.) 500.000,- Kč 

3 dětská a dopravní hřiště ul. Okružní, Žďár nad Sázavou -
S3 Pojištění se sjednává pro zpevněnou plochu, vybavení a 7.831.597,- Nesjednává se 

mobiliář hři šť včetně hracích prvků 

,,AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ" v rámci programu ROP 
S4 Jihovýchod. Pojištění se vztahuje na zpevněnou plochu, 11.795.500,- Nesjednává se 

přístřešky a pamětní desky. 

"NAUČNÁ STEZKA KOLEM ZELENÉ HORY" -

S5 
Pojištění se sjednává pro komunikace, zpevněné povrchy, 

6.475.000,- Nesjednává se 
mostky, dřevodomky, lavice, informační cedule, 
zámečnické výrobky, porosty příslušné k naučné stezce. 

Vyjmenovaná umělecká díla, sochy a plastiky na k.ú. Město 
Žďár 

S6 Pojištěni I .R. 1.191.585,- 500.000,-

*) v zadávací dokumentaci nebyl přiložen seznam vyjmenovaných 
děl. Prosíme o doplnění. 

Vyjmenované kulturní památky: 

- Most přes řeku Sázavu na ulici Dvorská, Č. par. 

S7 
80/13, k.ú. Zámek Žd'ár, Žd'ár nad Sázavou celkový součet 

Nesjednává se 
s limitem plnění 6.665.000,- Kč 13.785.400,-

- Sousoší Nejsvětější Trojice, par.č. 214/2, k.ú . 
Město Žďár, Žďár nad Sázavou s limitem plnění 

I Pojistná smlouva je ve správě: Ing. Karolína Kodadová , tel. 22455-5948 
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5.500.000,- Kč 

- Pomník Obětem nacismu, par.č. 644/2, k.ú. Město 
Žďár, Žďár nad Sázavou s limitem plnění 

1.1 00.000,- Kč 

- Sloup se sochou Sv. Jana Nepomuckého, par.č.282, 
k.ú. Zámek Žďár, Žďár nad Sázavou s limitem 
plnění 450.000,- Kč 

- Kulturní památky (kříže, boží muka, hraniční 

kámen) s limitem plnění 70.400,- Kč. 

Pojištění l.R. 

S8 Soubor budova příslušenství areálu PRO u Pilské nádrže 27.192.500,- Nesjednává se 

"RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ" - pojištění se vztahuje na 
S9 zpevněné povrchy, vybavení a mobiliář hřiště včetně 1.500.000,- Nesjednává se 

hracích prvků 

"REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ REPUBLlKY"- pojištění 

SIO se vztahuje na zpevněné plochy, vybavení a mobiliář 30.240.000,- Nesjednává se 
náměstí 

Most Klafar - ul. Dolní - pojištění se vztahuje na veřejné 
osvětlení, dopravního značení, zpevněné plochy a porosty celkový součet 

S I1 
příslušné k mostu. pojistných 

Nesjednává se 
Blížší specifikace a rozdělení pojistné částky: parkoviště částek 

15.973.187,- Kč, místní komunikace Dolní - Klafar 92.537.000,-
27.503.118,- Kč, most přes Sázav 49.060.685,- Kč. 

SI2 
"PARK U IVANA" - pojištění se vztahuje na veřejné 

4.473.474,- Nesjednává se 
osvětlení, chodníky a mobiliář 

"STREETPARK" - pojištění se vztahuje na veřejné 
5.350.000,- Nesjednává se SI3 osvětlení, chodníky a mobiliář 

SI4 Soubor skel výloh, skel vstupních dveří navazujících na 100.000,- Nesjednává se 
výlohy včetně nalepených folií, nápisů a na lepených čidel 
elektrické zabezpečovací signalizace na těchto sklech. 
Soubor skel opláštění budov. Luxfery. 

Poj ištění l.R 

2. Věci movité 

Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře (vč. DDHM), 
kromě věcí uvedených v článku 4 DPPMP-P. 

Soubor cizích strojů, zařízení a inventáře, na základě 

písemné smlouvy po právu užívaných, kromě věcí 

uvedených v článku 4 DPPMP-P. 

Pojištění se dále vztahuje na kašny, mobilní podium, el. 
MI rozvaděč pro nabíjení elektrokol. 250.652.000,- 25.000.000,-

Pojištění se dále vztahuje na samohybné a dopravní 
prostředky (rolba, sekačka, zahradní traktůrek). Pro tuto 
položku se ujednává, že výluka uvedená v článku 4 bodu I 
pism. g DPPMP-P se nevztahuje na zvláštní vozidla do 
výkonu 3 O kW určená pro údržbu obecních komunikací a 
zeleně . 

Vyjmenované věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, 

M2 
umělecké předměty muzea na místě pojištění Nábřežní 8, 

6.304.000,- Nesjednává se Dolní 183, Žďár nad Sázavou. 

Pojištění l.R. 

I Pojistná smlouva je ve správě : Ing. Karolína Kodadová, tel. 22455-5948 
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*) v zadávací dokumentaci nebyl přiložen seznam vyjmenovaných 
movitých věcí. Prosíme o dop/néní. 

Soubor věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty, 
uměleckých předmětů a sbírek muzea (vyjma předmětů 
eojištění dle M2) na místě pojištění Nábřežní 8, Dolní 183, 
Zďár nad Sázavou. 

M3 Poji štění nevztahuje na věci , jejichž obvyklá cena ve 
15.000.000,- Nesjednává se 

smyslu čl. 21 bodu 5 VPPMO-P převyšuje částku 500.000,-
Kč. 

Pojištění 1. R. 

Vyjmenované informační cedule Skiregionu Žďársko: 

M4 9 ks pevně ukotvené cedule 423.500,- Nesjednává se 

6 ks přenosné informační desky 

Soubor strojů , zařízení a inventáře kromě věcí uvedených 
v článku 4 DPPMP-P včetně občerstvení v areálu PRO u 
Pilské nádrže. 

M5 
Pojištění se dále vztahuje i na zahradní traktůrek. Pro tuto 1.303.400,- Nesjednává se 
položku se ujednává, že výluka uvedená v článku 4 bodu I 
písm. g DPPMP-P se nevztahuje na zvláštní vozidla do 
výkonu 30 kW určená pro údržbu obecních komunikací a 
zeleně. 

3. Náklady 

Náklady na opravu uměleckého nebo umělecko-řemeslného 

NI díla, které je stavební součástí pojištěné budovy pod 10.000.000,- Nesjednává se 
položkou SI. 
Poj ištění I.R. 

2.2. Pojistná nebezpečí a spoluúčasti 

Pro předmět poj i štění specifikovaný v bodu "Předmět poj ištění, poj istné částky" této poj istné smlouvy 
se sjednává poji štění pro případ jeho poškození nebo zničení, případně pro vznik pojištěných nákladů, 

níže uvedenými pojistnými nebezpečími. Zároveň jsou pro jednotlivé položky (pol. č.) a pojistná 
nebezpečí sjednány níže uvedené spoluúčasti . 

pro pol. č. 
SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH spoluúčast v 

NEBEZPEČí Kč 

S I ,S2,S3,S4,S5,S6,S7, Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části 

S8,S9,SIO,SII,SI2,SI3, nebo nákladu (čl. 2 bod 1 písm. a DPPSP-P resp. 
1.000,-

MI,M2,M3,M4,M5, DPPMP-P) 

NI (též označení FLEXA) 

SI,S2,S3,S4,S5,S6,S7, 

S8,S9,SIO,SII ,SI2,S I3, Povodeň nebo záplava (čl. 2 bod 1 písm. b DPPSP-P, 
25.000,-

MI,M2,M3,M4,M5, resp. DPPMP-P) 

NI 

S I ,S2,S3,S4,S5,S6,S7, 

S8,S9,SIO,SI I,SI2,SI3 , Vichřice nebo krupobití (čl. 2 bod 1 písm. c DPPSP-P, 
1.000,-

MI,M2,M3,M4,M5, resp. DPPMP-P) 

N I 

I Pojistná smlouva je ve správě: Ing. Karolina Kodadová, tel. 22455-5948 
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S I ,S2,S3,S4,SS,S6,S7, 

S8 ,S9,SIO,S II ,SI2,S 13, Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin (č l. 2 bod 1 
1.000,-

MI,M2,M3,M4,MS, písm. d DPPSP-P, resp. DPPMP-P) 

NI 

S I ,S2,S3,S4,SS,S6,S7, 

S8,S9,SIO,SII,SI2,S13, Sesouvání nebo zřícení sněhových lavin (čl. 2 bod 1 
1.000,-

MI,M2,M3,M4,MS, písm. d DPPSP-P, resp. DPPMP-P) 

NI 

SI ,S2,S3,S4,SS,S6,S7, 

S8,S9,S I O,S II ,SI2,S 13, Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů (čl. 2 bod 1 
1.000,-

MI,M2,M3,M4,MS, písm. e DPPSP-P resp . DPPMP-P) 

NI 

S I ,S2,S3,S4,SS ,S6,S7, 

S8,S9,SIO,SII,SI2,SI3, Tíha sněhu nebo námrazy (čl. 2 bod 1 písm. f DPPSP-P, 
1.000,-

MI,M2,M3,M4,MS, resp. DPPMP-P) 

NI 

S I ,S2,S3,S4,SS,S6,S7, 

S8 ,S9,SI0,SII ,SI2,S!3, Zemětřesení (čl. 2 bod 1 písm. g DPPSP-P, resp. 
1.000,-

MI,M2,M3,M4,MS, DPPMP-P) 

N I 

S I ,S8, 
Voda vytékající z vodovodních zařízení. (čl. 2 bod 1 

MI ,M2,M3,MS 1.000,-

NI 
písm. h DPPSP-P, resp. DPPMP-P). 

SI ,S8 
Zamrzání vody ve vodovodním potrubí, je-Ii předmětem 

1.000,-
pojištění budova. (čl. 2 bod 1 písm. i DPPSP-P) 

Ztráta vody. 

Pojištění se sjednává pro případ ztráty vody způsobené 

SI ,S8, nežádoucím a náhlým únikem vody z vodovodního 

MI,M2,M3,MS zařízení pojištěné budovy v přímé souvislosti s nastalou 1.000,-

NI 
pojistnou událostí z pojistného nebezpečí voda vytékající 
z vodovodních zařízenÍ. Pojišťovna poskytne pojistné 
p lnění za finanční újmu vzniklou ztrátou vody, kterou je 
pojištěný prokazatelně povínen uhradit třetí osobě. 

I Pojistná smlouva je ve správě: Ing. Karolína Kodadová, tel. 22455-5948 
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Vniknutí atmosférických srážek. Sjednává se pojištění 
náhlého a nepředvídatelného působení atmosférických 
srážek, které vnikly nebo prosákly do pojištěné budovy a 
způsobily poškození nebo zničení pojištěné věci. 

Atmosférickými srážkami se pro účely tohoto pojištění 
rozum i voda z přívalového deště, z tajícího sněhu nebo 
ledu. Pojištění se však nevztahuje na škody způsobené v 

SI ,S8, důsledku vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru 

MI,M2,M3,M5 
nedostatečně uzavřenými okny, dveřmi nebo jinými 

1.000,-
otvory. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé v 

NI důsledku špatného technického stavu budovy (např. 

chybějící nebo neúplná střešní krytina, chybějící nebo 
nefunkční okno, dveře resp. jiná otvorová výplň), na 
škody vzniklé v souvislosti s tím, že na pojištěné budově 
byly prováděny stavební práce a na škody vzniklé 
působením vlhkosti, hub a plísní. Pro posouzení, zda se 
jednalo o přívalový déšť, je rozhodující stanovisko 
Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) . 

SI ,S8. Odcizení vnějších stavebních součástí v rozsahu 
doložky CP 1230. 1.000,-
Poj ištěn í l.R. 

S2,S3,S4,S5,S6,S7, Odcizení krádeží vloupáním. 
1.000,-

S9,SIO,SII ,SI2,SI3 Pojištění l.R. 

Úmyslné poškození nebo zničení (čl. 2 bod I písm. j 
DPPSP-P) 

S I ,S2,S3,S4,S5,S6,S7, Odchylně od článku 4 bodu 4 písm. J.c DPPSP-P se 1.000,-
S8,S9,SIO,SII,S12,S13 sjednává pojištění pro případ znečištění (nápisem, 

malbou) nebo poškrábání i pro případ, že pachatel nebyl 
zjištěn. 

SI,S8 Přepětí a zkrat v souvislosti s úderem blesku. 

Pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení 
poj ištěné věci zkratem nebo přepětim, které vzniklo v 1.000,-
elektrorozvodné nebo komunikačni síti v souvislosti s 
úderem blesku. Spotřebiče a zařízení je nutno účinně 
chránit instalací svodičů přepětí. 

S I ,S2,S3,S4,S5,S6,S7, Náraz dopravního prostředku. 
S8,S9,SI0,SII ,SI2,S13, Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na škody 1.000,-

MI,M2,M3,M4,M5, způsobené dopravním prostředkem provozovaným či 

NI řízeným pojistníkem, pojištěným , oprávněnou osobou. 

S I ,S2,S3,S4,S5,S6,S7, Aerodynamický třesk. 
S8,S9,SIO,SII,SI2,S13, Aerodynamickým třeskem se rozumí rázová tlaková 1.000,-

MI,M2,M3,M4,M5, vlna, která vznikla překročením rychlosti zvuku 

NI (zvukové bariéry) leticím letadlem. 

Působení kouře. 

SI,S8, 
Působení kouře, který unikl náhle a neočekávaně, ze 
spalovacího, topného, varného nebo sušícího zařízení 

MI,M2,M3,M5, nacházejícího se na místě pojištění, pokud kouř unikl 1.000,-

NI mimo určené otvory. Pojištění se však nevztahuje na 
škody vzniklé dlouhodobým, postupným působením 

kouře. 

I Poj istná smlouva je ve správě: Ing. Karolína Kodadová , tel. 22455-5948 



I Město Žďár nad Sázavou Č íslo poj istné smlouvy: xxx-xxxxx-xx strana 8 z 27 

Poškození fasády ptáky 
SI,S8 Ujednává se, že pojištění se sjednává I pro případ 1.000,-. 

poškození nebo zničení fasády domu vyklováním ptáky. 

SI4 Pojištění součástí staveb (tzv. skel) v rozsahu Doložky 1.000,-
1I25CP. 

Pojištění I.R 

2.3. Místo pojištění 

Jako místo pojištění se sjednává, pokud není dále uvedeno jinak: 

1) Místa pojištění pro položku č. SI jsou uvedena na příloze Č. I 

2) Pro ostatní předměty pojištění (vyjma SI)jsou místem pojištění místa uvedená na příloze Č . 1 a dále 
katastrální území Města Žďár nad Sázavou, k.ú. obcí Radonín, Stržanov, Veselíčko, Sklené, Věcov. 

2.4. Ujednání O Iimitecb plnění 

Pro věcné škody vzniklé z příčin pojistných nebezpečí , resp. pojištění uvedených v tabulce níže se 
ujednávají následující limity maximálního ročního plnění (limity MRP) ve smyslu čl. 15 bodu 6 
VPPMO-P, resp. limity plnění I. rizika ve smyslu čl. 21 bodu 12 VPPMO-P: 

Pojistné nebezpečí/pojištění limit MRP/l. riz. v Kč 

Povodeň nebo záplava 50.000.000,-

V ichřice nebo krupobití 50.000.000,-

Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin 

Sesouvání nebo zřícení sněhových lavin 

Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů 50.000.000,-

Zemětřesení 

Tíha sněhu nebo námrazy 

Voda vytékající z vodovodních zařízení. 

Zamrzání vody ve vodovodním potrubí, je-Ii předmětem pojištění budova. 

Vystoupání vody z kanalizace sjednává se sublimitem maximálního 20.000.000,-
ročního plnění ve výši 1.000.000,- Kč, který je sjednán v rámci limitu 
maximálního ročního plnění pro pOJ. nebezpečí voda vytékající 
z vodovodního zařízení. 

Vniknutí atmosférických srážek 100.000,-

Ztráta vody. 
100.000,-

Limit na jednu pojistnou událost ve výši 50.000,- Kč. 

Odcizení vnějších stavebních součástí (Doložka l230CP) pro položku Sl , 
50.000,-

S8. 

Odcizení - pro položku č . S2 "REVITALIZACE ÚZEMÍ - FARSKÁ 
100.000,-

HUMNA" 

Odcizení - pro položku S3 - 3 dětská a dopravní hřiště ul. Okružní, Žďár 
100.000,-

nad Sázavou 

Odcizení - pro položku S4 - "AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ" v rámci 
100.000,-

programu ROP Jihovýchod 

Odcizení - pro položku S5 - "NAUČNÁ STEZKA KOLEM ZELENÉ 
100.000,-

HORY"-

I Pojistná smlouva je ve správě: Ing. KaroHna Kodadová, tel. 22455-5948 



I Město L:ďár nad Sázavou Číslo pojistné smlouvy: xxx-xxxxx-xx strana 9 z 27 J 
Odcizení - pro. položku S6 - Vyj menovaná umělecká díla, sochy a plastiky 

100.000,-na k.ú. Město Zd'ár 

Odcizení - pro položku S7 - Vyjmenované kulturní památky 
200.000,-

Limit najednu pojistnou událost ve výši 100.000,- Kč . 

Odcizení - pro položku S9 - "RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ" 50.000,-

Odcizení - pro položku SIO - "REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ 
100.000,-REPUBLIKY" 

Odcizení - pro položku Sll - Most Klafar 50.000,-

Odcizení -pro položku SI2 - "PARK U IVANA" 100.000,-

Odcizení - pro položku S 13 - "STREETP ARK" 
200.000,-

Limit najednu pojistnou událost ve výši 100.000,- Kč. 

Úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus). 

Pojištění pro případ znečištění (nápisem, malbou) nebo poškrábání se 
sjednává v rámci limitu maximálního ročního plnění (limit MRP) 
ujednaným pro škody úmyslným poškozenímlzničením (vandalismem) se 
sublimitem MRP ve výši 50.000,- Kč. 

1.050.000,-
Pro jednotlivé předměty pojištění uvedené pod položkami SI, S8, S9, Sll , 
S 12 se sjednává sublimit maximálního ročního plnění ve výši 50.000,- Kč 

Pro jednotlivé předměty pojištění uvedené pod položkami S2, S3 , S4, S5, 
S6, S7, SIO, SI3 se sjednává sublimit maximálního ročního plnění ve výši 
100.000,- Kč 

Přepětí a zkrat v souvislosti s úderem blesku 
100.000,-

Limit najednu pojistnou událost ve výši 50.000,- Kč. 

Náraz dopravního prostředku. 

Aerodynamický třesk 50.000.000,-

Působení kouře 

Poškození fasády ptáky 
100.000,-

Limit na jednu pojistnou událost ve výši 50.000,- Kč. 

2.4.1. Kromě výše uvedených limitů maximálního ročního plnění (limity MRP) stanovených pro pojistná 
nebezpečí jsou na základě požadavku pojistníka sjednávány i maximální roční limity plnění pro 
jednotlivé předměty pojištění uvedené v tabulce v bodě 2.2. této smlouvy. Limitem pojistného plnění 
je nižší uvedená hodnota. 

2.4.2. Ujednání pro pojištění porostů a rostlin 

Ujednává se, že pojišťovna v případě pojistné události poskytne pojistné plnění ve výši odpovídající 
pořízení a výsadbě nové rostliny stejného druhu. Pro všechny předměty týkající se pojištění porostů a 
rostlin se sjednává maximální roční limit plnění 500.000,- Kč. 

2.5. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

2.5.1. Ujednání o škodách vzniklých menší než 20letou povodňovou vlnou (Doložka 1121CP) 

Pojištění se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá v souvislosti 
S touto povodni, pro které kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený 
správním orgánem příslušného povodí odpovídal menší než 20 leté povodňové vlně . 

2.5.2. Ujednání pro haly s textilním opláštěním 

I Pojistná smlouva je ve správě: Ing. Karolína Kodadová, tel. 22455-5948 
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Ujednává se, že v případě pojistné události na textilním opláštění haly bude poskytnuto pojistné 
plnění pouze v případě, že toto opláštění nebude v době pojistné událostí starší 6 let od data jeho 
výroby. 

2.5.3. Odchylně od článku 4 bodu I písm. g DPPSP-P se pojištění vztahuje také na příloze č . 

vyj menované dřevostavby (chatky, altán atd.). 

2.5.4. Pojištění venkovního vybavení a mobiliáře (tj. zejména informační tabule, stojany na kola, zastávky 
MHD, lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětleni , herní prvky, el. rozvaděč pro nabíjeni elektrokol, 
atd.) a uměleckých děl , soch, plastik (S6) se sjednává pouze pro pevně ukotvené (bez nářadí 
nedemontovatelné ukotvení) k zemi nebo kjiné nemovitosti. 

Při odcizení krádeží vloupáním musi pachatel prokazatelně překonat překážky a předmětu pojištění 
se zmocnit demontáží použitím nástroje nebo nářadí, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč 
apod. 

2.5.5. Ujednání o pojištění součástí staveb (tzv. skel - Doložka 1125CP) - platí pro budovy pojištěné 
v položce SI 

I. Odchylně od článku 2 DPPSP-P se pojištění sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné 
věci jakoukoliv události, která nastane nečekaně a náhle a není dále vy loučena. 

2. Z pojištění nevzniká právo na plnění za: 

a) škody způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, oxidace a jakýmkoliv znečištěním 
nebo poškrábáním; 

b) poškození nebo zničení pojištěné věci vzniklé při dopravě, přemisťování, demontáži, montáži 
a při její opravě; 

c) škody způsobené bezprostředním následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného 
stárnutí s tím, že v případě pojištění neonových trubic a obdobných věcí se za škody vzniklé 
postupným stárnutím považuje také vyprchání plynové náplně. Plynová náplň se pro účely 
tohoto pojištění považuje za vyprchanou po třech letech od data výroby pojištěné věci ; 

d) odcizení, ztrátu nebo jiné pohřešování. 

2.5.6. Ujednání o pojištění odcizení stavebních součástí (Doložka 1230CP) - platí pro položku SI, S8 

Ujednává se pojištění odcizení stavebních součástí pojištěných budov. Pojištění se sjednává jako 
pojištění prvního rizika s tím, že vyplacené pojistné plnění za jednu pojistnou událost je omezeno 
částkou 50.000,- Kč. 

2.5.7. Ujednání o pod pojištění (Doložka 1702/ICP) 

Ujednává se, že pokud pojistná částka předmětu pojištění v době pojistné události není nižší O více 
než 15 procent než jeho pojistná hodnota, pojišťovna pro toto pojištění neuplatní podpojištění. 

2.5.8. Ujednání o odečítání spoluúčasti na více pojištěných předmětech 

V případě pojistné události na více pojištěných předmětech nastalé z téže příčiny odečte pojišťovna 
pouze jednu spoluúčast, a to nejvyšši sjednanou, pokud není pro pojištěného výhodněj š í odečtení 

spoluúčastí z jednotlivých předmětů pojištění, jichž se pojistná událost týká. Toto se vztahuje také na 
případy, kdy pojistná událost nastala z téže příčiny na více místech pojištění. 

2.5.9. Ujednání o časovém vymezení I pojistné události u poj. nebezpečí povodeň nebo záplava a 
vichřice nebo krupobití a zemětřesení 

Ujednává se, že pojistné události způsobené poj . nebezpečim povodeň nebo záplava, vichřice nebo 
krupobití a zemětřesení (Čl. 2 bod 1. písm. b, c, g DPPMP-P, DPPSP-P, DPPPP-P) nastalé z téže 
příčiny během 72 hodin, se hodnotí jako jedna pojistná událost, a z tohoto titulu se odečítá pouze 

I Pojistná smlouva je ve správě: Ing. Karolina Kodadová, tel. 22455-5948 
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jedna spoluúčast. Toto se vztahuje také na případy, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na 
více místech pojištění. 

2.5.10. Věci v automobilu 

Ujednává se, že pokud je předmět pojištění, s výjimkou předmětů uvedených v článku 4 DPPMP-P, 
z provozních důvodu převážen automobilem, za místo pojištění, se odchylně od místa pojištění 
uvedeného pojistné smlouvě, považuje i vnitřní prostor vozidla nacházejícího se na území České 
republiky. Ujednává se, že limit plnění z jedné pojistné události za věci umístěné v automobilu je 
omezen částkou ve výši 200.000,- Kč. 

2.5.11. Vodovoduí škody - sprinklery 

Ve smyslu článku 21 bodu 28 VPPMO-P se za vodu vytékající z vodovodních zařízení považuje i 
voda vytékající z řádně instalovaných klimatizačních nebo samočinných hasicích zařízení 

(sprinklery, drenčery apod.). 

2.5.12. Voda vytékající z vodovodního zařízení - zpětné vystoupání vody. Platí pro položku 
S I ,S8,MI ,M2,M3,M5,NI 

Odchylně od čl. 4 bodu 2 pism. i.a DPPMP-P, resp. čl. 4 bodu 4 písm. i.a DPPSP-P se ujednává, že 
za vodu vytékající z vodovodních zařízení se považuje i voda vystupující z odpadních potrubí a 
kanalizace v důsledku nahromadění vod z atmosférických srážek. Požadována instalace funkčních 
zpětných klapek. 

Pojištění se sjednává se sublimitem maximálního ročního plnění ve výši 1.000.000,- Kč, který je 
sjednán v rámci limitu maximálního ročního plnění pro poj. nebezpečí voda vytékající 
z vodovodního zaHzení . 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 25.000,- Kč. 

I POjistná smlouva je ve správě : Ing. Karolína Kodadová, tel. 22455-5948 
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3. POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ 
Pojištění odcizení se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P a DPPMP-P. 

3.1. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ ČÁSTKY, SPOLUÚČASTI 
Pokud není u jednotlivých položek uvedeno jinak, pojištění je v souladu s ustanovením 
článku 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno jako pojištění prvního rizika. 

limit plnění Limit MRP pro 
spoluúčast 

pol. Č. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ 1. rizika ( Kč ) riziko 
vandalismu v Kč *) 

Kl Soubor vlastních strojů, zařízení a 500.000,- 200.000,- 1.000,-
inventáře (vč . DDHM), kromě věcí 

uvedených v článku 4 DPPMP-P. 

Soubor cizích strojů, zařízení a inventáře, 

na základě písemné sm louvy po právu 
užívaných, kromě věcí uvedených 
v článku 4 DPPMP-P. 

Pojištění se dále vztahuje na kašny, 
mobilní podium, el. rozvaděč pro nabíjení 
elektrokol, městský kamerový systém. 

Pojištění se dále vztahuje na samohybné a 
dopravní prostředky (rolba, sekačka, 
zahradní traktůrek) . Pro tuto položku se 
ujednává, že výluka uvedená v článku 4 
bodu 1 písm. g DPPMP-P se nevztahuje 
na zvláštní vozid la do výkonu 30 kW 
určená pro údržbu obecních komunikací a 
zeleně. 

K2 Soubor platných tuzemských i 500.000,- Riziko l.000,-
cizozemských státovek, bankovek a vandalismu se 
oběžných mincí, cenných papírů nebo nesjednává 
cenm (stravenky, kupony, jízdenky, 
známky, kolky, telef. karty apod.) 
Městského úřadu, Žižkova 1, Žďár nad 
Sázavou. 

K3 Soubor věcí zvláštní kulturní a historické 500.000,- 50.000,- l.000,-
hodnoty, uměleckých předmětů a sbírek 
muzea na místě pojištění Nábřežní 8, 
Dolní 183, Žďár nad Sázavou. 

Pojištění nevztahuje na věci, jejíchž 
obvyklá cena ve smyslu čl. 21 bodu 5 
VPPMO-P převyšuje částku 500.000,- Kč. 

K4 Vyjmenované informační 

Skiregionu Žďársko: 
cedule 100.000,- 50.000,- 1.000,-

9 ks pevně ukotvené cedule 

6 ks přenosné informační desky 
KS Soubor strojů, zařízení a inventáře kromě 300.000,- 100.000,- 1.000,-

věcí uvedených v článku 4 DPPMP-P 
včetně občerstvení v areálu PRO u Pilské 
nádrže. 

I Pojistná smlouva je ve správě : Ing. Karolína Kodadová , tel. 22455-5948 
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Poj ištění se dále vztahuje i na zahradní 
traktllrek. Pro tuto položku se ujednává, že 
výluka uvedená v článku 4 bodu I písm. g 
DPPMP-P se nevztahuje na zvláštní 
vozidla do výkonu 30 kW určená pro 
údržbu obecních komunikací a zeleně. 

K6 Elektrokolo Leader Fox lnduktora E-
Bike včetně příslušenství. 

Elektrokolo AP ACHE Tanka včetně 

příslušenství. 

Elektrokolo bude řádně uzamčeno a 
zabezpečeno bezpečnostním zámkem 
(lankovým nebo řetízkovým) 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. 

K7 Stavební součásti, tj. prvky, které tvoří 
vnitřní prostor pronajaté části budovy a 
náklady na opravu poškozených nebo 
náklady na znovupořízení zničených nebo 
odcizených stavebních součást í, vč. 

trezorů, systému EZS a kamerového 
systému, jež tvoří zabezpečení 
uzamčeného místa pojištění. Platí pro 
budovy a stavby uvedené pod položkou 
SI,S8 

43.390,- 43.390,-

50.000,- Riziko 
vandalismu se 

nesjednává 

*) Spoluúčast pro pojistné nebezpečí odCIzení krádeží vloupáním nebo loupeží. 

3.2. Pojistná nebezpečí 
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1.000,-

1.000,-

Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pouze pro pojistné nebezpečí odcizení 
krádeží vloupáním nebo loupeží 

Připojištění dalších pojistných nebezpečí 

pro pol. č. 
SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH 

spoluúčast v Kč *) NEBEZPEČí 

KI-K6 
Úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus) - čl. 

1.000,-
2 bod 1 písm. j DPPMP-P 

.. 
*) UJednava se, že pokud neJsou sJednany shodne spoluučastI pro pOJ lstné nebezpečí a předmět 
pojištění, je v případě pojistné události rozhodující spoluúčast sjednaná pro pojistné nebezpečí. 

3.3. Místo pojištění 

Jako místo pojištění se sjednává, pokud není dále uvedeno jinak: 

I) Místa pojištění uvedená na příloze č. I 

2) místem pojištění jsou dále místa v katastrálním území Města Žďár nad Sázavou, k.ú. obcí 
Radonín, Stržanov, Veselíčko, Sklené, Věcov. 

I Pojistná smlouva je ve správě: Ing. Karolina Kodadová, tel. 22455-5948 
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3.4. 

3.4.1. 

Limity plnění a způsoby zabezpečení 

Limity plnění a způsoby zabezpečení pro věci pojištěné v bodu 3.1. této smlouvy 

Při posuzování nároku na pojistné plnění je rozhodující, zda pachatelem překonané konstrukční 
prvky zabezpečení předmětu pojištění splňovalo dále uvedená ujednání. 

Ujednává se, že došlo-Ii k odcizení pojištěné věci , s výjimkou věcí uvedených v čl. 4 bodu 1 písm. a, 
b , cad DPPMP-P, krádeží vloupáním, poskytne pojišťovna, odchylně od Tabulky č. 1 DPPMP-P, 
plnění do těchto limitů plnění, které odpovídají způsobu a kvalitě zabezpečení pojištěných věcí v 
době poj istné události: 

3.4.1.1. Věci v automobilu 

Ujednává se, že pokud je předmět pojištění, s výjimkou předmětů uvedených v článku 4 DPPMP-P, 
z provozních důvodu převážen automobilem, za místo uzamčeného místo pojištění rozumí i vnitřní 
prostor řádně uzavřeného a uzamčeného vozidla. Předměty pojištění se musí prokazatelně nacházet 
v zavazadlovém prostoru tak, aby nebyly vidět. Dále se ujednává, že pokud nebude vozidlo umístěno 
na nepřetržitě hlídaném parkovišti, pojišťovna bude plnit pouze v případě, pokud dojde k pojistné 
události prokazatelně v době mezi 6.00 hod až 22.00 hod. Místem pojištění je v tomto případě území 
České republiky. Ujednává se limit plnění zjedné pojistné události ve výši 50.000,- Kč a roční limit 
plnění za věci umístěné v automobilu je omezen částkou ve výši 200.000,- Kč. Ostatní DPPMP-P 
zllstávaj í nezměněna. 

3.4.1.2. Venkovní vybavení a mobiliář, městský kamerový systém 

Pojištění venkovního vybavení a mobiliáře se sjednává pouze pro pevně ukotvené (bez nářadí 
nedemontovatelné ukotvení) k zemi nebo kjiné nemovitosti (tj . zejména informační tabule, stojany 
na kola, zastávky MHD, lavičky, veřejné osvětlení, herní prvky, el. rozvaděč pro nabíjení elektrokol, 
městský kamerový systém atd.). 

Při odcizení krádeží vloupáním musí pachatel prokazatelně překonat překážky a předmětu pojištění 
se zmocnit demontáží použitím nástroje nebo nářadí, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč 
apod. 

Kamerový systém musí být pevně upevněn k nemovitosti či sloupu veřejného osvětlení ve výšce 
přibližně 5 metrů. 

Limit plnění : 100.000,- Kč . 

3.4.1.3. Ujednává se, že odcizením předmětu pojištění krádeží vloupáním (vyjma věcí dle článku 4 bodu 
DPPMP-P) se pro účely tohoto pojištění rozumí přivlastnění si předmětu pojištění nebo jeho části 
tak, že se ho pachatel zmocnil jedním z dále uvedených způsobů: 

3.4.2. 

a) do uzamčeného místa pojištění, kde se nacházel předmět pojištění nebo do předmětu pojištění se 
dostal tak, že ho otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání; 

b) uzamčené místo poji štění, kde se nacházel předmět pojištění nebo předmět pojištění, otevřel 

originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil odcizením krádeží 
vloupáním nebo odcizením loupeží; 

c) zmocnil se povrchových částí předmětu pojištění k tomuto předmětu z vnějšku připevněných 
pomocí nástroje nebo nástrojů; 

d) zmocnil se celého předmětu pojištění za použití nástroje nebo nástrojů z místa, kde byl připevněn; 

e) zmocnil se předmětu pojištění nebo jeho části z místa, které bylo opatřeno oplocením s min. 
výškou 160 cm včetně ostnatého drátu a uzamčenými vraty bez možnosti volného vstupu; 

f) zmocnil se celého předmětu pojištění tak, že za použití nástroje nebo nástrojů překonal uzamčené 
zařízení, které je určeno výrobcem předmětu pojištění jako zařízení chránící předmět pojištění 
před odcizením. 

Limit plnění: 100.000,- Kč. 

Šetřením policie České republiky musí být jednoznačně zji štěn zpllsob odcizení z místa pojištění. 

I Pojistná smlouva je ve správě: Ing. Karolína Kodadová, tel. 22455-5948 
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3.4.3 . Výklad pojmů dle VPPMO-P a DPPMP-P. 

3.4.4. V případě, že není splněno speciální zabezpečení dle ujednání této smlouvy, pojištění se řídí 
Tabulkou č. 1 Stupně zabezpečení a limity plnění pojistných podmínek DPPMP-P. 

3.4.5. Pro ostatní předměty pojištění a pro ostatní místa pojištění , pro které není v tomto bodu pojistné 
smlouvy popsán zvláštní způsob zabezpečení, se pojištění řídí limity plnění a způsoby zabezpečení 
dle TABULKY č . 1 pojistných podmínek DPPMP-P. 

I Pojistná smlouva je ve spravě: Ing. Karol ína Kodadová, tel. 22455-5948 
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4. POJIŠTĚNÍ STROJŮ 
Pojištění strojů se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P, DPPST-P a dalšími ujednáními 
uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě. 

4.1. Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí 

Pojištění se pro všechny předměty pojištění sjednané v bodu 4.2. této pojistné smlouvy sjednává pro 
pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPST-P. 

4.2. Předmět pojištění, pojistné částky a spoluúčasti 

4.2.1. V souladu s ustanovením článku 3 DPPST-P se pojištění dle této pojistné smlouvy vztahuje na 
předměty pojištění uvedené pod jednotlivými položkami. Zároveň jsou pro jednotlivé předměty 
pojištění sjednány níže uvedené pojistné částky a spoluúčasti. 

Limit 

pol. č. předmět pojištění 
pojistná částka v spoluúčast v maximálního 

Kč Kč ročního 

plnění v Kč 

1 Soubor technologie bazénů, vířivek, 10.000.000,- 3.000,- 1.000.000,-
sauny a kotelny v Relaxačním centru 

4.3. Místo pojištění 

Jako místo pojištění se sjednává: 

Švermova 4,59101 Žďár nad Sázavou. 

I Pojistná smlouva je ve správě: Ing. Karolína Kodadová. tel. 22455-5948 
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S. POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Pojištění elektronických zařízení se řídí pojistnými podmínkami VPPMO·P, DPPEZ-P a dalšími 
ujednáními uvedenými pro toto pojištění v pojístné smlouvě. 

5.1. ROZSAH POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ NEBEZPEČí 

5.2. 
5.2.1. 

5.3. 

Pojištění se pro všechny předměty pojištění sjednané v bodu 5.2. této pojistné smlouvy sjednává pro 
pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPEZ·P. 

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ ČÁSTKY A SPOLUÚČASTI 
V souladu s ustanovením článku 3 DPPEZ-P se pojištění dle této pojistné smlouvy vztahuje na 
předměty pojištění uvedené pod jednotlivými položkami. Zároveň jsou pro jednotlívé předměty 
pojištění sjednány níže uvedené pojistné částky a spoluúčastí. 

pol. 
předmět pojištění 

Limit 

č. pojistná částka spoluúčast 
maximálního 

ročního 
v Kč v Kč plnění 

vKč 

I Elektrorozvadeč, EZS včetně rozvodů 250.000,- 3.000,- 50.000,-

2 
Počítačová síť včetně jejích komponentů a 

5.500.000,- 3.000,- 300.000,-
zařízení 

Kancelářská a výpočetních technika 

3 
Knihovny M.J.Sychry na Havlíčkově nám. 

500.000,- 3.000,- 200.000,-
5, Žd'ár nad Sázavou. Jedná se o PC, 
tiskárny, faxy, notebooky. 
Soubor přístrojů a zařízení včetně EZS a 

4 jejího kamerového systému v Relaxačním 3.000.000,- 3.000,- 500.000,-
centru 
Laserový měřič rychlosti Pro Laser III KPS, 

5 
verze TC, výrobní číslo PL22008, rok 

500.000,- 5% min. 5.000,- 200.000,-
výroby 2006 na místě poj ištění katastrální 
území města Žďár nad Sázavou 
Městský kamerový systém. Jedná se 
systém řádně instalovaný nad okolním 
terénem na sloupech nebo budovách a 

6 instalace musí být řádně provedena dle 1.000.000,- 3.000,- 100.000,-
návodu výrobce k montáži. Demontážje 
možná pouze za použití nástrojů a nářadí 
(např. šroubovák, maticový klíč, apod.). 

Místo pojištění 

Jako místo pojištění se sjednává: 

• Žížkova 227/ 1, 591 Ol Žd'ár nad Sázavou 

• Švermova 4,591 Ol Žďár nad Sázavou 

• Havlíčkovo nám. 5, 591 Ol Žďár nad Sázavou 

• Pro laserový měřič a městský kamerový systém se jako místo pojištění sjednává katastrální území 
Města Žďár nad Sázavou, k.ú. obcí Radonín, Stržanov, Veselíčko, Sklené, Věcov. 

5.4. Zvláštní ujeduání 

I Poj istná smlouva je ve správě: Ing. Karolina Kodadová, tel. 22455-5948 
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5.4.1. Výluka škod vzniklých méně než 201etou povodňovou vlnou 

Pro všechny předměty pojištění se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou 
byla povodeň nebo záplava, pro kterou kulminační průtok a povodňový objem vody při s lušného toku 
naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně. 

I Pojistná smlouva je ve správě: Ing. Karolina Kodadová , tel. 22455-5948 
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6. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
Pojištění odpovědnosti se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P dalšími ujednáními uvedenými 
pro toto pojištění v pojistné smlouvě. 

6.1. POJIŠTĚNÝ PŘEDMĚT ČINNOSTI 

6.1.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu 
či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činností obce dle 
zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů) nebo škodu či újmu při ublížení na 
zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších 

předpisů. Pojištění se dále vztahuje i na povinnost pojištěného jako zřizovatele obecní policie 
nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení. 

Pro pojištěné výše uvedené příspěvkové organizace se pojištění sjednává pro případ právním 
předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo 
usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činností uvedenou ve Zřizovacích listinách příslušné 

příspěvkové organizace obce. 

Ujednává se, že pro pojištěného Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, IČO 488 
99 119, se sídlem Studentská 4, Žďár nad Sázavou se pojištění nevztahuje na činnost poskytovatele 
zdravotních služeb. 

6.1.2. Ujednává se, že pojišťovna nebude up latňovat přechod práv, která by na ni případně přešla ve 
smyslu ustanovení § 2820 zákoníku, proti starostovi (primátorovi, hejtmanovi) nebo členům 

zastupitelstva územního samosprávného celku v souvislosti se škodou či újmou při ublížení na zdraví 
nebo usmrcení vzniklou při výkonu veřejné funkce těmito osobami. 

6.1.3 . Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. g VPPMO-P se ujednává, že poj i štění se vztahuje i na případ 
právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví 
nebo usmrcení vzniklou jinému při poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem Č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

6.2. ROZSAH POJIŠTĚNÍ / POJISTNÁ NEBEZPEČí 
6.2.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1,2,4,5,6 a 7 VPPMO-P. 

6.2.2. Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na případ právním předpisem stanovené povinnosti 
pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v příčinné 
souvislosti se zákrokem směřujícím k zabránění vzniku škody na chráněných hodnotách. Pojištění se 
rovněž vztahuje na případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či 
újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v příčinné souvislosti s použitím 
donucovacích prostředků, psa nebo služební zbraně strážníkem obecní (městské) policie. Výluka z 
pojištění uvedená v článku 24 bodu 2 písm. c VPPMO-P není tímto ujednáním dotčena. 

6.2.3. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník 
pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za 
správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo 
na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by 
způsobil sám. 

1 Pojistná smlouva je ve správě: Ing. Karolína Kodadová, tel. 22455-5948 
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6.2.4. 

6.2.5. 

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 ublížení na zdraví 
nebo usmrcení vzniklou jinému při poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem Č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Parametry pojištění v základním rozsahu: 

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem 

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 

10.000.000,- Kč. 

Česká republika. 

1.000,- Kč. 

6.2.6. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek: 

6.2.6.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodn vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, 
zničením, ztrátou uebo odcizením hmotné věci (čisté finauční škody) 

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnosti 
pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této 
osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve 
vlastnictví nebo v užívání. 

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu 
způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že došlo ke vzniku 
škody na území ujednaném v pojistné smlouvě a v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou 
činností či vztahy z této činnosti vyplývajícími, a to včetně škody způsobené vadou výrobku. 

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu: 

a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti, 

b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, 

c) vzniklou při obchodování s cennými papíry, 

d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv 
obchodní společnosti nebo družstva, 

e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantil, 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 
určení této ceny. 

Pojištění se dále nevztahuje na ušlý zisk vzniklý v dilsledku vady výrobku. 

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se 
vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí 

přednáškové činnosti. 

Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ 
finančních škod: 

nastalých v důsledku vady výrobku, 

nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným , 

spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků 
náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou, 

I Pojistná smlouva je ve správě : Ing. Karolina Kodadová, tel. 22455~5948 
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nastalých V důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným 
výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování 
tohoto vadného výrobku, je vadná. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 500.000,- Kč. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč. 

6.2.6.2. Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných 
hmotných movitých věcech 

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a a b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se 
vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech , které pojištěný užívá, nebo na 
hmotných movitých věcech převzatých pojištěným , jež mají být předmětem jeho závazku. 

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody: 

a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou, 

b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv, 

c) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci , 

d) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních, 

e) vzniklé na zvířatech, 

fl vzniklé na motorových vozidlech. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1.500.000,- Kč. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč. 

6.2.6.3. Doložka Vll I Regresní náhrady 

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní 
pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v dilsledku zaviněného 

protiprávního jednání pojištěného. 

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených 
zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního 
jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem. 

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na 
pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za 
předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z 
povolání. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 3.000.000,- Kč. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč. 

6.2.6.4. Doložka V84b Pojištění křížové odpovědnosti s připojištěním významného vztahu 

Ujednává se, že pro pojištěná nebezpečí dle základního rozsahu se neuplatní výluky z pojištění dle 
článku 24 bodu 8 písm. a a b VPPMO-P. 

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu 
vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, 
zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání 
(čisté finanční škody). 

I Pojistná smlouva Je ve správě : Ing. Karolfna Kodadová, tel. 22455-5948 
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Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč. 

6.2.6.5. Doložka V102 Pojištění čistých finančních škod vzniklých nezákonným rozhodnutím 

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 
užívání (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 plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody 
došlo v době trvání pojištění v souvis losti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti 

vyplývajícími. 

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu: 

vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti, 

vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, 

vzniklou při obchodování s cennými papíry, 

způsobenou pojištěným jako členem statutál1lího orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv 
obchodní společnosti nebo družstva. 

vzniklou v souvislosti s čerpáním Cl pn pravou čerpam jakýchkoli dotací a grantů, nebo 
v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém 
řízení nebo veřejných zakázek, 

vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 

Poj ištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 

10.000.000,- Kč. 

Česká republika. 

1.000,- Kč. 

6.2.6.6. Doložka VI06 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou obci, městu, kraji starostou 
(primátorem, hejtmanem), místostarostou, členem rady nebo zastupitelstva) 

Pojištěnými v rozsahu této doložky jsou osoby, které v době trvání pojištění byly, jsou nebo budou 
ve funkci starosty (primátora, hejtmana), místostarosty, č lena rady nebo člena zastupitelstva 
pojištěného územního samosprávného celku (obec, město, kraj). 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává pro případ právním předpisem stanové povinnosti 
pojištěného nahradit škodu vzniklou územnímu samosprávnému celku (poj istníkovi) při výkonu 
veřejné funkce nebo v přímé souvislosti s ní. Škodnou událostí se pro účely tohoto pojištění rozumí 
vznik škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení. 

Pojišťovna poskytne plnění z pojištění v případě, že v době trvání pojištění bylo pojištěnému poprvé 
doručeno písemné uplatnění práva poškozené obce na náhradu škody či újmy a pojištěný zároveň 
toto právo uplatnil u pojišťovny v době trvání pojištění nebo v průběhu 5 pracovních dnů po jeho 
skončení. Pojištění se však nevztahuje na případy, kdy příčina vzniku škody nastala přede dnem 1 .J. 
2020. 

I Pojistná smlouva je ve správě : Ing. Karolína Kodadová, tel. 22455-5948 
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V rozsahu tohoto ujednání jsou spolupojištěny i vzájemné povinnosti pojištěného nahradit škodu či 
újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení mezi pojištěným a pojistníkem. 

Při pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu: 

vzniklou schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat; 

vzniklou v souvislosti s výkonem podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti ; 

vzniklou při obchodování s cennými papíry; 

vzniklou na pneumatikách a dopravovaných věcech s výjimkou škod vzniklých při dopravní 
nehodě. 

Odchylně od článku 24 bodu 2 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na 
povinnost pojištěného nahradit škodu na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu 
práce, pokud došlo kjejich poškození nebo zničení, s výjimkou škod způsobených zanedbáním 
předepsané obsluhy a údržby. 

Pojistná plnění vyplacená zjedné a ze všech škodných, resp. sériových škodných, událostí nastalých 
v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout sublimit pojistného plnění pro doložku, který 
byl v pojistné smlouvě stanoven pro pojistný rok, ve kterém bylo pojištěnému poprvé doručeno 
písemné uplatnění práva poškozeného na náhradu škody či újmy. 

Pro sériovou škodnou událost zároveň platí, že pojistné plnění ze všech škodných událostí v sérii 
nesmí přesáhnout sublimit pojistného plnění, který byl v pojistné smlouvě ujednán pro pojistný rok, 
ve kterém bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění práva poškozeného na náhradu 
škody či újmy vyplývající z první události v sérii. 

Pojistná plnění vyplacená ze všech škodných událostí týkajících se všech, kteří jsou pojištěni jednou 
pojistnou smlouvou, nastalých v průběhu jednoho pojistného roku, nesmí přesáhnout sublimit 
pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě. Je-Ii současně uplatněno právo více pojištěných a 
sublimit pojistného plnění nepostačuje, odškodní pojišťovna práva poškozených poměmě. 

Pokud je uplatněno právo na pojistné plnění z jedné škodné události více pojištěnými , odečítá se 
spoluúčast pouze jednou. V takovém případě se spoluúčast mezi pojištěné rovnoměmě rozdělí. 

Povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou v 
souvislosti s dotacemi z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty a organizování 
veřejných zakázek se sjednává se sublimitem pojistného plnění 500.000,- Kč. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 10.000.000,
Kč. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 

6.2.6.7. Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu 

Česká republika. 

1.000,- Kč. 

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se 
nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu 
způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví 
nebo usmrcení. 

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou 
újmu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit 
nemajetkovou újmu: 

a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním; 

b) vzniklou zaměstnanci pojištěného. 

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P plati přiměřeně i pro toto pojištění. 

I Pojistná smlouva je ve správě: Ing. Karolína Kodadová, tel. 22455M5948 
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Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se subl imitem pojistného plnění ve výši 500.000,- Kč. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika. 

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,- Kč. 

6.3. POJISTNÉ ZA JEDNOTLIVÁ POJISTNÁ NEBEZPEČí 
6.3.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je limit pojistného plnění, 

spoluúčast a dosavadní škodný průběh. 

6.3.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojíštění v rozsahu doložek: 

Položka č. Pojistná nebezpečí Pojistné v Kč • 

I Pojištění odpovědnosti v základním rozsahu 340.369,-

2 Doložka V70 Finanční škody 

3 Doložka V723 Věci užívané a převzaté 

4 Doložka VIII Regresní náhrady 

5 Doložka V84b Pojištění křížové odpovědnosti (odstranění výluky 
na majetkovou propojenost) 

6 Doložka Vl02 Pojištění čistých finančních škod vzniklých 
nezákonným rozhodnutím 

7 Doložka V I 06 Pojištění odpovědnosti za škody způsobené obci, 
městu , kraji starostou (primátorem, hejtmanem), místostarostou, 
č lenem rady nebo zastupitelstva 

8 Doložka V 112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu 
.. 

·Jedná se o roční pOjIstné 

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 340.369,-Kč . 

I Pojistná smlouva je ve správě: Ing. KaroHna Kodadová, tel. 22455-5948 
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7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Pojistná doba 

7.1.1. Pojištění se sjednává na dobu od 1. 1. 2020 do 31. 12.2020. 

7.2. Pojistné a jeho splatnost 

7.2.1. Přehled pojistného k datu I. I. 2020 za pojíštění sjednaná v pojistné sm louvě: 

Název pojištění 
roční pojistné 

vKč 

Pojištění živelní 644.671,-

Pojištění odcizení 53.700,-

Pojištění strojů 56.285,-

Pojištění elektronických zařízení 79.521 ,-

Pojištění odpovědnosti 340.369,-

Celkem vKč 1.174.546,-

7.2.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno, na účet pojišťovny Č . 19-2766110237/0100, variabilní 
symbol &číslo pojistné smlouvy bez pomlčky&, konstantní symbol 3558, v těchto termínech a 
splátkách: 
I. splátka ve výši 293 .637,- Kč do 31. I. 2020, 
2. splátka ve výši 293.637,- Kč do I. 4. 2020, 
3. splátka ve výši 293.636,- Kč do I. 7. 2020, 
4. splátka ve výší 293.636,- Kč do I. 10.2020. 

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

7.2.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojístník na účet pojišťovny uvedený v upomínce. 

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

I Pojistná smlouva je ve správě: Ing. Karolína Kodadová, tel. 22455-5948 
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8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Pojistník prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 
VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž 
jménem všech pojištěných . 

8.2. Pojistník dále prohlašuje, že byl infonnován o zpracovant JIm sdělených osobních údajů a že 
podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.ceskapojistovna.cz v sekci Osobní 
údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i 
pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních 
údajů. 

8.3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za 
odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného 
rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost. 

8.4. Pojistník dále prohlašuje, že se s pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je 
přijímá. Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně 

uvedených pojistných podmínek dle bodu 1.2. 

8.5. Stížnosti pojistníků , pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká 
pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 601 00 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, 
pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou 
obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha I, která je orgánem dohledu nad 
poj išťovnictvím. 

8.6. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou 
obchodní inspekcí www.coi.cz 

8.7. Právem rozhodným pro pojistnou smlouvu je právní řád České republiky. 

8.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti něktelých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vč . všech jejich dodatků) povinen 
uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen 
bezodkladně informovat pojišťovnu 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. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nezveřejňují 
(především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojišťovny, přičemž za obchodní 
tajemství pojišťovna považuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečení majetku; o 
bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o 
sjednaných limitechlsublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusul 
bonusu. Nezajistí-Ii pojistník uveřejnění této smlouvy (vč . všech jejich dodatků) podle 
předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode dne jejího uzavření, je oprávněna tuto smlouvu (vč. 
všech jejich dodatků) uveřejnit pojišťovna. V takovém případě pojistník výslovně souhlasí s 
uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou 
odlišnou od pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této 
smlouvy (vč. všech jejich dodatků) v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení 
povinnosti mlčenlivosti pojišťovny. 

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

Informační dokument o pojistném produktu 

Stručná infonnace o zpracování osobních údajů 

Předsmluvní informace 

I Pojistná smlouva je ve správě: Ing. KaroHna Kodadová, tel. 22455-5948 
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Pojistné podmínky dle rozsahu pojistné smlouvy. 

8.10. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden 
pojišťovací zprostředkovatel a dva pojišťovna . 

9. PŘÍLOHY 
Informační dokument o pojistném produktu 

Stručná informace o zpracování osobních údajů 

Předsmluvní informace 

Pojistné podmínky dle bodu 1.2 pojistné smlouvy 

Příloha Č . I - Seznam nemovitostí 

V Praze dne 18.12.2019 

Ing. Martin Mrkos, ACCA 

starosta 

I Poj istná smlouva je ve správě : Ing. Karolína Kodadová , tel. 22455-5948 

Ing. Jaroslav Vodehnal 

útvar korporátního a prllmyslového pojištění 

Mgr. Eva Bematová 

útvar korporátního a průmyslového pojištění 




