
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 
 DNE: 19.10.2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 864/2020/OF 

 

NÁZEV: 
 

Pojištění majetku a odpovědnosti města Žďár nad Sázavou  

 

ANOTACE: 
     Vyhlášení VŘ na podlimitní veřejnou zakázku na pojištění majetku a odpovědnosti města Žďár nad  
     Sázavou na období od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města vyhlašuje VŘ na podlimitní veřejnou zakázku na poskytovatele pojištění majetku a 
odpovědnosti města na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Krizové řízení: Městské lesy a rybníky: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: OF 
 

Předkládá: OF 
 

 



 

Název materiálu: Pojištění majetku a odpovědnosti města 
Počet stran: 29 
 
Počet příloh: 7 
 
 
Příloha základní - Zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky na služby 
Příloha č. 1 – Podrobný popis pojištění majetku 
Příloha č. 2 -  Rozsah pojištění odpovědnosti za újmu platný do 31.12.2020 
Příloha č. 3 – Škodní průběh  
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti 
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení dodavatele o splnění profesní způsobilosti 
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení dodavatele o splnění technických kvalifikačních předpokladů,  
            seznam významných služeb 
 Popis 
Pojištění majetku a odpovědnosti na rok 2020 bylo realizováno jako VZ malého rozsahu (výše 
pojištění dle dodatku smlouvy č. 5 k 1.10.2020 činí 1.238 tis. Kč). 
Vyhlášením podlimitní VZ na služby je možné pokrýt pojištění města na delší období (max. 4 roky 
a celkovou výši max. 5.494 tis. Kč) 
 
VZ bude vyhlášena (po schválení v RM ) od  20. 10. do 6. 11. 2020, tj 13 prac. dnů (min. 11).  
 
Návrh řešení 
Rada města vyhlašuje VŘ na podlimitní veřejnou zakázku na poskytovatele pojištění majetku a 
odpovědnosti města na období od 1. 1. 2021 do 31. 12.  
 
Doporučení předkladatele 
OF doporučuje – viz návrh řešení. 
 



 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
(VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE) 

PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY 
   
1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE 
PŘEDMĚTU               VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ   

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ            xxxxxxxxxxxxxxx 

 
2. INFORMACE O LHŮTÁCH A FORMĚ NABÍDKY 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY do 10:00 hod. dne 6. 11. 2020 

FORMA NABÍDKY ELEKTRONICKÁ, 1 ORIGINÁL, ČESKÝ JAZYK 

ZADÁVACÍ LHŮTA1 120 dní 

 
 

3. OBECNÉ POKYNY PRO DODAVATELE 

3.1. Zadavatel zadává podlimitní veřejnou zakázku na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení, 
které se řídí zákonem a souvisejícími předpisy.  

3.2. Zadavatel stanovil zadávací podmínky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti 
zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání 
veřejné zakázky, v souladu se zákonem. 

3.3. Zadavatel dále upozorňuje dodavatele, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků 
zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných 
předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci, kterými 
se dodavatel při zpracování nabídky musí rovněž řídit.  

                                           
1 v souladu s § 40 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se 
jedná o lhůtu, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit 
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3.4. Pokud není uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části zadávací dokumentace, 
jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci 
daného článku – např. čl. 1, čl. 1. 2., apod.   

3.5. Kde je v této výzvě k podání nabídek uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné 
fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu § 47 zákona. 

3.6. Zadavatel nehradí náklady na účast dodavatele v zadávacím řízení. 

  
4.  CPV KÓD    

Hlavní předmět VZ: 66510000-8 Pojištění 

   

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

5.1. Název:     Město Žďár nad Sázavou  
 se sídlem:     Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 IČ:      00295841   

        zastoupeno:    Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města 
   
  kontaktní osoba zadavatele: Bc. Jitka Vácová, vedoucí finančního odboru 
  tel:     566 688 140 

 
  profil zadavatele:   https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html 
  ID profilu zadavatele ve VVZ:   60053599 

 
6. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY   

6.1. Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a 
odpovědnosti za újmu Města Žďár nad Sázavou. 

6.2. Maximální možná škoda při jedné pojistné události může vzniknout na komplexu na spojeném 
objektu 4. základní školy Švermova 4 a objektu Relaxačního centra Švermova 1132, Žďár nad 
Sázavou.  Maximální možná škody je stanovena ve výši 520 mil. Kč. 

6.3. Škodní průběh – přehled škodních událostí města Žďár nad Sázavou je uveden v Příloze č. 3. 

6.4. Pojištění majetku a odpovědnosti Města Žďár nad Sázavou zahrnuje:  

a) pojištění majetku 

i. živelní pojištění 

ii. pojištění pro případ krádeže vloupáním a loupežným přepadením   

iii. pojištění pro případ vandalismu 

iv. pojištění skel 

v. pojištění elektronických rizik 

vi. pojištění strojních rizik 

b) pojištění odpovědnosti za újmu 

6.5. Hovoří-li zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh o zadavateli, pojistníku či pojištěném, 
má se za to, že je jím Město Žďár nad Sázavou, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak. 

6.6. Hovoří-li zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh o dodavateli, účastníkovi či pojistiteli, 
má se za to, že je jím pojišťovna, která může provozovat na území České republiky pojišťovací 

https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html
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činnost ve smyslu § 4 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o pojišťovnictví“). 

6.7. Zadavatelem požadované podmínky a rozsah pojištění, tak jak jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci, jsou minimálními požadavky zadavatele. Dodavatelé mohou nabídnout podmínky 
pro zadavatele výhodnější (vyšší než požadované limity a sublimity pojistného plnění, nižší 
spoluúčasti, apod.). Tato skutečnost však nebude zohledněna při hodnocení nabídek. 

   

7. DOBA PLNĚNÍ  

7.1. Zadavatel stanoví pro realizaci veřejné zakázky tyto termíny:   

Předpokládaný termín zahájení plnění:   1.1.2021 od 00:00 hod. 

Předpokládaný termín ukončení plnění:   31.12.2024 do 24:00 hod.  

7.2. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Zadavatel si 
vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné 
prodloužení zadávacího řízení. 

 
8. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

8.1. Kompletní zadávací dokumentace, včetně všech příloh, je zveřejněna v souladu a ve lhůtě dle § 
53 zákona na profilu zadavatele.  

8.2. Zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 zákona sděluje, že část zadávací dokumentace byla 
zpracována ve spolupráci s pojišťovací makléřskou společností Petrast, a.s., IČ: 269 06 538, se 
sídlem nám. Republiky 383/44, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen 
„pojišťovací makléř“), a to: 

• v části 17  Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky 

• v Příloze č. 1 Podrobný popis pojištění majetku 

• v Příloze č. 2 Rozsah stávajícího pojištění odpovědnosti za újmu platný do 31. 12. 2020 

• v Příloze č. 3 Škodní průběh Město Žďár nad Sázavou  

 
9. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

9.1. Dodavatel je oprávněn požadovat písemné vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona.  
Žádost o písemné vysvětlení zadávací dokumentace musí být podána v elektronické podobě 
prostřednictvím profilu zadavatele. Žádost musí být označena tak, aby bylo bez pochybností 
zřejmé, že se jedná o žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k dané veřejné zakázce. 

9.2. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky nejméně 4 
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

9.3. Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel v souladu s § 99 zákona 
změnit nebo doplnit, a to vždy před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

9.4. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a 
to alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

9.5. Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, včetně 
informace o případném prodloužení lhůty pro podání nabídek, na svém profilu zadavatele. 
Zadavatel tedy doporučuje dodavatelům, aby pravidelně sledovali profil zadavatele, a to právě 
z důvodu uveřejnění uvedených informací. 



 

4 
 

10. POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPŮSOBILOST A KVALIFIKACI 
10.1. Způsobilost a kvalifikaci (dále jen i „kvalifikace“) splní dodavatel, který: 

a) prokáže splnění základní způsobilosti dle článku 11 této zadávací dokumentace  
b) prokáže splnění profesní způsobilosti dle článku 12 této zadávací dokumentace   
c) prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle článku 13 této zadávací 

dokumentace.   
10.2. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit 

čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 
zákona.  

10.3. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 
měsíců přede dnem podání nabídky.  

10.4. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně 
ověřených kopií dokladů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.  

10.5. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.  

10.6. Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s 
výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. 
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:  

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,  
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,  
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a  
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.  

  
10.7. Má se za to, že požadavek podle odstavce 10.6. písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného 

závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky 
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a 
předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, 
musí dokument podle odstavce 10.6. písm. d) zákona obsahovat závazek, že jiná osoba bude 
vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

 

11. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST 
11.1. Dodavatel musí splnit základní způsobilost v rozsahu dle ust. § 74 zákona.  

11.2. V souladu s § 53 odst. 4 zákona může dodavatel prokázat splnění základní způsobilosti čestným 
prohlášením. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. 

 
12. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST 

12.1. Dodavatel musí splnit profesní kvalifikační předpoklady dle ust. § 77 zákona.   

12.2. Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:   

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje,  

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, pokud jiné 
právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil 

aspi://module='ASPI'&link='134/2016%20Sb.%252387'&ucin-k-dni='31.12.2017'
aspi://module='ASPI'&link='134/2016%20Sb.%252374'&ucin-k-dni='31.12.2017'
aspi://module='ASPI'&link='134/2016%20Sb.%252377'&ucin-k-dni='31.12.2017'
aspi://module='ASPI'&link='134/2016%20Sb.%252377'&ucin-k-dni='31.12.2017'
aspi://module='ASPI'&link='134/2016%20Sb.%252377'&ucin-k-dni='31.12.2017'
aspi://module='ASPI'&link='134/2016%20Sb.%252377'&ucin-k-dni='31.12.2017'
aspi://module='ASPI'&link='134/2016%20Sb.%252374'&ucin-k-dni='31.12.2017'
aspi://module='ASPI'&link='134/2016%20Sb.%252379'&ucin-k-dni='31.12.2017'


 

5 
 

příslušné oprávnění k provozování pojišťovací činnosti pro pojistné odvětví neživotního 
pojištění podle zákona o pojišťovnictví.  

12.3. V souladu s § 53 odst. 4 zákona může dodavatel prokázat splnění profesní způsobilosti čestným 
prohlášením. Vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 5 této zadávací dokumentace. 

 

13. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

13.1. Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží seznam významných služeb 
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby 
jejich poskytnutí a identifikace objednatele, přičemž seznam bude zahrnovat alespoň dvě 
zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění, tj. pojištění nemovitého a movitého 
majetku, přičemž: 

a) hodnota pojištěného nemovitého a movitého majetku byla vždy pojištěna na pojistné 
nebezpečí Flexa (živelní pojištění na požár výbuch, blesk a pád letadla), 

b)  pojistná částka činila u každé takové významné služby min. 1 mld. Kč, 

c) majetek byl pojištěn souvisle min. po dobu jednoho roku.   

13.2. Seznam významných služeb bude obsahovat: název zakázky, stručný popis předmětu plnění, 
z něhož bude vyplývat splnění požadavků zadavatele, identifikační údaje objednatele (zejm. 
pak kontaktní osobu objednatele, u které je možné si předložené informace ověřit), hodnotu 
pojištěného nemovitého a movitého majetku, pojistnou částku, místo plnění a dobu pojištění 
(počátek a konec pojištění ve formátu MM/RRRR – MM/RRRR). 

13.3. V souladu s § 53 odst. 4 zákona může dodavatel prokázat splnění technické kvalifikace čestným 
prohlášením.  Vzor tohoto čestného prohlášení je Přílohou č. 6 zadávací dokumentace.  

13.4. Ze seznamu významných služeb musí jednoznačně a prokazatelně vyplývat splnění požadavků 
zadavatele na technickou kvalifikaci. 

 

14. VARIANTY - ZADAVATEL NEPŘIPOUŠTÍ VARIANTNÍ ŘEŠENÍ.    
 

 
15. PODÁNÍ NABÍDKY, SPOLEČNÁ NABÍDKA  
15.1. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na veřejnou zakázku. Dodavatel, který podal 

svou nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku 
v zadávacím řízení, však může být poddodavatelem více dodavatelů v tomtéž zadávacím řízení.  

 
16. OBSAH NABÍDKY  
16.1. Nabídka obsahuje návrh smlouvy a další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem. 

16.2. Nabídka bude obsahovat: 

1) Obsah s uvedením jednotlivých oddílů s číslem strany, na které se dokumenty tvořící 
daný oddíl uvedené v obsahu nachází. 

2) Dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, a to v tomto řazení: 

- splnění základních způsobilosti  
- splnění profesních způsobilosti  
- splnění technických kvalifikačních předpokladů, seznam významných služeb 
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3) Návrh smlouvy respektující veškeré zadávací podmínky, zpracovaný podle článku 18 této 
zadávací dokumentace   

4) Další dokumenty, jsou-li požadovány touto zadávací dokumentací nebo zákonem.   

16.3. Každý dodavatel musí předložit nabídku pokrývající celý předmět pojištění. Pokud nabídka 
dodavatele bude obsahovat pouze dílčí pojištění nebo jiným způsobem nebude odpovídat 
požadavkům zadavatele, bude to mít za důsledek vyloučení nabídky. 

 

17. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

17.1. Dodavatel v nabídce předloží návrh pojistné smlouvy, který bude zpracován v souladu s 
podmínkami zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci, zejména v článku 7, 17 a 18 
zadávací dokumentace, a v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o pojišťovnictví. 
Návrh pojistné smlouvy musí respektovat veškeré požadavky na pojištění uvedené v této 
zadávací dokumentaci.    

17.2. Podmínky zadavatele vztahující se k předmětu plnění této veřejné zakázky uvedené v zadávací 
dokumentaci jsou závazné a mají vždy přednost před pojistnými podmínkami dodavatele 
(pojistitele) a před ostatními ujednáními v pojistné smlouvě a před všeobecnými, zvláštními či 
doplňkovými pojistnými podmínkami pojistitele. Platnost všeobecných, zvláštních či 
doplňkových pojistných podmínek však musí být ze strany dodavatele výslovně omezena tak, 
aby byly v souladu s požadavky zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Dodavatel je 
oprávněn v návrhu pojistné smlouvy uvést jen takové výluky z pojištění, které jsou pro tento 
typ pojištění u dodavatele standardní a neomezí/nevyloučí závazné požadavky zadavatele v 
zadávací dokumentaci. Výluky tvořící součást návrhu pojistné smlouvy musí respektovat 
požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci.   

17.3. Zadavatel výslovně stanovuje, že návrh pojistné smlouvy nesmí obsahovat žádná ujednání 
odvolávající se na všeobecné obchodní podmínky dodavatele, které mohou být v průběhu 
trvání smlouvy jednostranně změněny, zejména např. sazebník poplatků apod. 

17.4. V návrhu pojistné smlouvy nebudou stanoveny žádné smluvní pokuty, a to pro žádnou ze 
smluvních stran. 

17.5. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle pojistné smlouvy se budou řídit českými právními předpisy 
a případné spory z těchto právních vztahů budou rozhodovat české soudy. Rozhodčí doložka 
není přípustná. 

17.6. Nedodržení podmínek stanovených zadavatelem či zvláštních ujednání stanovených 
zadavatelem nebo jejich nezapracování do návrhu pojistné smlouvy předloženého účastníkem 
v nabídce bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek, a tedy důvodem pro vyloučení 
dodavatele z účasti v zadávacím řízení. 

17.7. Platební podmínky budou součástí pojistné smlouvy v tomto znění: 

a) Zadavatel nebude poskytovat zálohy na pojistném. 

b) Doba pojištění je vymezena od 1. 1. 2021, 00:00 hod. do 31.12.2024, 24:00 hod. 

c) Splatnost pojistného – placení pojistného bude prováděno ročně ve 4 splátkách, a 
to vždy k 05.01., 01.04., 01.07. a 01.10. příslušného kalendářního roku. 

d) Platby budou prováděny v Kč převodním příkazem na účet pojišťovacího makléře. 

e) Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet pojišťovacího makléře.  
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17.8. Zadavatel požaduje, aby v pojistné smlouvě byla sjednána následující níže uvedená zvláštní 
ujednání (dodavatel může požadovaná zvláštní ujednání nahradit odpovídající vlastní textací). 
Neuvedení těchto zvláštních ujednání v pojistné smlouvě výslovně nebo formou přímého 
odkazu na obdobné ujednání obsažené v pojistných podmínkách bude považováno za 
nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. 

a) Je-li pojištění sjednáno na novou cenu, pak se pro účely této pojistné smlouvy ujednává, že 
ke dni sjednání pojištění odpovídají pojistné částky pojištěných věcí pojistné hodnotě a 
pojistitel akceptuje pojistné částky jako hodnotu nové věci ve smyslu pojistných podmínek. 

b) Ujednává se, že veškerý nový majetek na místech pojištění patřící svým charakterem mezi 
pojištěné věci, který pojištěný nabude v průběhu pojistného roku, je automaticky zahrnut do 
pojištění. Zvýší-li se tím pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o 
méně než 15%, pojistitel nebude požadovat doplatek pojistného a nebude namítat 
podpojištění. Dojde-li k navýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru pojištěných 
věcí o více než 15%, je pojistník povinen tuto skutečnost písemně oznámit pojistiteli 
prostřednictvím pojišťovacího makléře. Vyúčtování pojištění nově nabytého majetku bude 
prováděno za podmínek a sazeb dle této pojistné smlouvy. 

c) Ujednává se, že pokud pojistná částka v době pojistné události není nižší o více než 15% než 
částka odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věcí, nebude pojistitel 
namítat podpojištění. 

d) Byla-li pojištěná movitá věc, pro kterou bylo sjednáno pojištění na novou cenu, zničena nebo 
ztracena, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající 
přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o cenu 
využitelných zbytků, a to bez odpočtu opotřebení.  

e) Byla-li pojištěná movitá věc, pro kterou bylo sjednáno pojištění na novou cenu, poškozena, 
vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající přiměřeným 
nákladům na opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných 
částí, a to bez odpočtu opotřebení. 

f) Byl-li cizí předmět užívaný, pro který bylo sjednáno pojištění na novou cenu, zničen nebo 
ztracen, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající 
přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o cenu 
využitelných zbytků, a to bez odpočtu opotřebení.  

g) Byl-li cizí předmět užívaný, pro který bylo sjednáno pojištění na novou cenu, poškozen, 
vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající přiměřeným 
nákladům na opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných 
částí, a to bez odpočtu opotřebení. 

h) Ujednává se, že pojištěné cizí věcí, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních 
či jiných smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny 
v rozsahu sjednané pojistné smlouvy.  

i) Ujednává se, že pojistitel nepožaduje uvádět pojistné částky separátně na jednotlivá místa 
pojištění (mimo místo pojištění s největší kumulací majetku). 

j) Ujednává se, že v případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných 
věcech nebo souborech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění 
z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí 
sjednaných pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li 
pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné 
věci postižené pojistnou událostí samostatně. 
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k) Ujednává se, že mimo místa pojištění uvedená v pojistné smlouvě je místem pojištění všech 
předmětů pojištění území České republiky. Toto pojištění se sjednává na první riziko s 
limitem plnění ve výši 1 000 000 Kč, maximálně však do horní hranice plnění sjednané 
v pojistné smlouvě pro daný předmět pojištění.  

l) Ujednává se, že pojistnou událostí je i ztráta pojištěné věci, k níž došlo v přímé souvislosti 
s působením některého z pojistných nebezpečí, proti kterému byla věc pojištěna. 
Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že toto pojistné nebezpečí 
působilo v době trvání pojištění. 

m) Ujednává se, že pojistné plnění lze poskytnout pouze formou peněžité náhrady, nikoliv jako 
naturální plnění, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.  

n) Pojistník a pojištěný pověřuje výhradně společnost Petrast, a.s., IČ: 269 06 538, se sídlem 
nám. Republiky 383/44, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, která je oprávněna 
vedením a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této 
pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím této společnosti (dále jen 
„pojišťovací makléř“), 

o) Pojišťovna bere na vědomí, že město Žďár nad Sázavou je povinný subjekt k poskytování 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Pojišťovna souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, 
jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá 
povinnosti zveřejnění v registru smluv. 

p) Město Žďár nad Sázavou potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny 
podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a 
usnesením Rady města Žďár nad Sázavou.  

 

18. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, STANOVENÍ CENY   
 

18.1. Účastník stanoví nabídkovou cenu za řádné a včasné splnění celého předmětu veřejné zakázky. 
Nabídkovou cenou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí celková nabídková cena za 
poskytování služeb pojištění v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací a jejími 
přílohami v Kč. 

18.2. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka spojené s poskytováním služeb 
pojištění dle zadávacích podmínek. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou. Účastník není 
oprávněn podmínit výši nabídkové ceny nebo jednotkových nabídkových cen další podmínkou. 
Podmínění nabídkové ceny, uvedení variant nabídkové ceny a stanovení výše nabídkové ceny v 
jiné veličině, než absolutní částkou v Kč může být důvodem pro vyřazení nabídky účastníka a 
jeho následnému vyloučení ze zadávacího řízení. 

18.3. Na základě vymezení předmětu veřejné zakázky, obsažené v těchto zadávacích podmínkách, 
uchazeč stanoví nabídkovou cenu. Nabídková cena bude zpracována a stanovena jako 
celková částka v české měně za veškerá pojištění vymezená v této zadávací dokumentaci za 
celé období plnění veřejné zakázky, tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024. Účastník je povinen 
uvést v nabídce také cenu za jeden pojistný rok trvání pojištění. 

18.4. Nabídková cena musí být stanovena bez vazby na změny kurzů zahraničních měn. 
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18.5. Výše ceny je nezávislá na kursových změnách. V případě přechodu na měnu euro bude 
nabídková cena stanovená v měně Kč přepočtena kurzem české koruny stanoveným ke 
konverzi na euro k datu přechodu měny.  

18.6.  Účastník musí předložit nabídku elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK 
dostupného na webové adrese https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html, kde je rovněž 
dostupný podrobný návod na jeho použití a odkaz na helpdesk. 

18.7. Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v 
elektronickém nástroji EZAK (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce 
https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html). 

18.8. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a časem přijetí 
a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek.  

18.9. Nabídka včetně všech příloh musí být zpracována v českém jazyce, není-li dále stanoveno jinak. 
Pokud účastník zadávacího řízení jako součást nabídky bude předkládat dokumenty i v jiném 
než českém jazyce, musí s nimi přiložit jejich překlad do českého jazyka. Tento překlad nemusí 
být úředně ověřen. 

18.10.  Účastník podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 

18.11. Zadavatel upozorňuje, že je součástí elektronického podání nabídky rovněž šifrování.                           
K šifrování nabídky dochází automaticky při jejím odesílání, doba šifrování je pak závislá na 
velikosti nabídky a na kvalitě konfigurace výpočetní techniky účastníka. Nabídka se považuje za 
podanou v okamžiku doručení její šifrované podoby v systému. Zadavatel doporučuje, aby si 
účastník pro elektronické podání šifrované nabídky zajistil dostatečnou časovou rezervu.  

18.12. Veřejný klíč k zašifrování nabídky je součástí elektronického nástroje a bude automaticky 
použit při podávání nabídky ze strany účastníka zadávacího řízení. 

18.13. Nabídka podaná po uplynutí lhůty pro podání nabídek bude systémem přijata jako nabídka 
podaná po lhůtě podání nabídek; tato nabídka nebude zařazena mezi nabídky určené k 
otevírání nabídek a zadavateli nebude zpřístupněna.  

18.14. Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. 
Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení 
k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. 

18.15. Zadavatel upozorňuje, že účastník může ve lhůtě podání nabídek podat pouze jednu nabídku. 
Jednu nabídku může podat i více účastníků zadávacího řízení společně. Pokud účastník 
zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky podá více nabídek samostatně nebo společně s 
dalšími účastníky zadávacího řízení, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. Zadavatel vyloučí 
účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými 
dodavateli nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník 
zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.  

19. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK     
19.1. U nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel bezodkladně vyrozumí 

dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

19.2. Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude 
provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 a § 110 zákona. Otevírání nabídek 
proběhne bez přítomnosti účastníků.  

 

20. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM  

https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html
https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html
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20.1. Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele na základě hodnotícího kritéria ekonomické 
výhodnosti nabídky, kdy jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena za celou dobu trvání 
pojistné smlouvy, tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024, tj. nejnižší nabídkové cena 

20.2. V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů tak, že bude stanoveno 
pořadí jednotlivých nabídek podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou bude 
vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  

21. OZNAMOVANÍ UVEŘEJNĚNÍM NA PROFILU ZADAVATELE 
 

21.1. Zadavatel si v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje, že oznámení o vyloučení 
účastníka nebo/a oznámení o výběru dodavatele uveřejní na profilu zadavatele; v takovém 
případě se za oznámení považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 

 

22. UZAVŘENÍ SMLOUVY 
  

22.1. Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 zákona požaduje od vybraného dodavatele jako 
podmínku pro uzavření smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho 
kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici. 

 

23. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 
 

Přílohy zadávací dokumentace: 

Příloha číslo 1:   Specifikace pojištění - Podrobný popis pojištění majetku 

Příloha číslo 2:  Rozsah pojištění odpovědnosti za újmu platný do 31. 12. 2020  

Příloha číslo 3:  Škodní průběh Město Žďár nad Sázavou 

Příloha číslo 4:  Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti  

Příloha číslo 5:  Čestné prohlášení dodavatele o splnění profesní způsobilosti 

Příloha číslo 6: Čestné prohlášení dodavatele o splnění technických kvalifikačních 
předpokladů, seznam významných služeb 

   

Žďár nad Sázavou, dne 20. 10. 2020               

 
 
 
 
………………………… 
Město Žďár nad Sázavou 
Ing Martin Mrkos, ACCA 
starosta 
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PODROBNÝ POPIS POJIŠTĚNÍ MAJETKU  
1.1. Živelní pojištění 

A) Místa pojištění: 

 Katastrální území města Žďár nad Sázavou , k.ú. obcí Radonín, Veselíčko, Stržanov, Sklené,    
             Věcov 
 Ostatní místa na území ČR, kde se nachází majetek pojištěného nebo který po právu užívá 

s ročním limitem 1 000 000,-Kč. 
 

B) Pojistné částky: 
Pojistné částky jsou stanoveny na novou cenu, popřípadě na první riziko a novou cenu (První 
riziko); u věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty, uměleckých předmětů a sbírek na první 
riziko a jinou (obvyklou) cenu. 

C) Předmět pojištění: 
  

Pol. 
čís. Předmět pojištění Pojistná částka 

1. 

Soubor vlastních a cizích* budov, hal a specifických staveb (mimo věci 
pojištěné v pol. č. 2) včetně stavebních součástí a příslušenství (anténní 
systémy, systémy EPS a EZS, kamerové systémy, kuchyňské linky apod.); 
včetně zabudovaných technologií (kotelny, výměníky, výtahy, klimatizace, 
apod.); včetně umělecko-řemeslných nebo historických děl, které jsou 
součástí či příslušenstvím budovy – nová cena. (Poznámka : pro vyloučení 
všech pochybností se ujednává, že pojištění se nevztahuje na fotovoltaické 
elektrárny (FTVE) a jejich příslušenství.) 

2 882 818 293 Kč 

2. 

Soubor ostatních vlastních a cizích* staveb, jejich součástí a příslušenství 
(inženýrské sítě, přípojky, oplocení, zábradlí, sportoviště, hřiště a jejich 
vybavení a zařízení, pozemní komunikace, mosty, zpevněné plochy, 
parkoviště, chodníky, cyklostezky, opěrné zdi, kašny, komíny, stožáry, 
veřejné osvětlení, světelná signalizace, ukazatele rychlosti, semafory, 
parkovací automaty, dopravní značení, dopravní zrcadla, informační 
značení, autobusové čekárny apod.) – První riziko. (Poznámka : pro 
vyloučení všech pochybností se ujednává, že pojištění se nevztahuje na 
fotovoltaické elektrárny (FTVE)  a jejich příslušenství.) 

50 000 000 Kč 
 

3. 
Soubor všech vlastních a cizích věcí movitých  (stroje – rolba, sekačka 
apod., zařízení, elektronika, samohybné a dopravní prostředky,  inventář 
vč. DDHM a věcí vedených v operativní evidenci – nová cena 

273 260 000 Kč 

4. 
Soubor vlastního a cizího městského mobiliáře umístěného na volném 
prostranství (lavičky, kontejnery, popelnice, odpadkové koše, vánoční 
výzdoba apod.) – První riziko. 

500 000Kč 

5. Soubor vlastních a cizích věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty, 
uměleckých předmětů a sbírek umístěných uvnitř budovy – První riziko. 5 000 000 Kč 

6. Vyjmenované kulturní památky – nová hodnota 13 800 000 Kč 

7. Soubor vlastních zásob – První riziko. 200 000 Kč 
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8. Soubor vlastních a cizích cenností (peníze, ceniny, apod.) – První riziko 500 000 Kč 

10. 
Dokumentace – náklady na znovupořízení (písemnosti, obchodních knihy, 
kartotéky, výkresy, plány, projekty, jakékoliv nosiče dat a záznamy z nich) – 
První riziko.  

2 000 000 Kč 

11. Náklady na demolici, odvoz, likvidaci a uložení suti a zbytků po pojistné 
události a dočasné přemístění majetku – První riziko 5 000 000 Kč 

12. Soubor vlastních staveb na vodních tocích -jen mosty a lávky – První riziko 3 000 000 Kč 

13. Soubor vlastního nehmotného majetku (software, informační systém, 
antivirová ochrana apod). – První riziko 200 000 Kč 

14. 

Vícenáklady vzniklé z důvodu nutnosti dodržet stavební nebo jiné obecně 
závazné právní předpisy nebo nařízení vydaná orgány státní správy nebo 
samosprávy v souvislostí s obnovou zničených nebo poškozených 
pojištěných věcí (náklady související s pokrokem v technologii – První riziko 

5 000 000 Kč 

15. Náklady na obnovu dřevin a parkových úprav v souvislostí s pojistnou 
událostí – 1.riziko 200 000 Kč 

 

Poznámka: * V případě cizích budov a cizích věcí se jedná či může jednat o majetek příspěvkových 
organizací, které město zřídilo či zřídí. 

 Procentuální podíl na pojistné hodnotě souboru budov a staveb (viz pol. čís. 1): 

• Školská zařízení     25% 

• Bytová výstavba    14% 

• Administrativní budovy    18% 

• Kulturní , sport                             40% 

• Ostatní (garáže, sklady apod.)     3% 

 

D) Pojistná nebezpečí, na která se vztahuje živelní pojištění - požár a jeho průvodní jevy, 
výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, vichřice, krupobití, záplava, povodeň, 
zemětřesení, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, tíha 
sněhu nebo námrazy u budov, pád stromů, stožárů a jiných předmětů; náraz motorového 
vozidla, jeho části nebo jeho nákladu; vodovodní nebezpečí, působení kouře, aerodynamický 
třesk. 

  
E) Limity plnění a spoluúčasti vztahující se na jednu a všechny pojistné události nastalé 

v průběhujednoho pojistného roku:  
 

Pol. 
čís. Pojistné nebezpečí Roční limit plnění Spoluúčast 

1. FLEXA (požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder 
blesku, náraz nebo zřícení letadla) Bez omezení 5 000 Kč 

2. Vodovodní škody/nebezpečí 20 000 000 Kč 5 000 Kč 

3. Záplava a povodeň 50 000 000 Kč Záplava 1 000 Kč, 



Příloha č. 1  
 

povodeň 25 000 Kč 

 
 

4. 

 
 

Ostatní živelní pojistná nebezpečí (vichřice, 
krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, 
sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, tíha 
sněhu nebo námrazy u budov, pád stromů, stožárů 
a jiných předmětů, náraz motorového vozidla, jeho 
části nebo jeho nákladu, působení kouře, 
aerodynamický třesk) 

 
 

50 000 000 Kč 

 
 

5 000 Kč  

 
F) Zadavatel požaduje, aby v pojistné smlouvě byla sjednána následující níže uvedená   zvláštní              

ujednání týkající se živelního pojištění (uchazeč může požadovaná zvláštní ujednání nahradit               
odpovídající vlastní textací). Neuvedení těchto zvláštních ujednání v pojistné smlouvě   
výslovně nebo formou přímého odkazu na obdobné ujednání obsažené v pojistných 
podmínkách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích 
podmínkách.  

 
a) Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo 

záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřicí nebo krupobitím nastalé z jedné 
příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost. V případě vzniku takové 
jedné pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za 
pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí 
sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou 
událostí.  

b) Ujednává se, že pojištění vodovodních škod se vztahuje i na poškození nebo zničení 
vodovodních a kanalizačních potrubí a zařízeních připojených na potrubí (včetně nákladů na 
odstranění závady a škod na těchto zařízeních) způsobených přetlakem páry nebo kapaliny 
nebo zamrznutím vody ve vodovodním či kanalizačním potrubí a zařízení připojených na 
potrubí. 

c) Ujednává se, že pojištění vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené vodou 
vytékající z klimatizačních zařízení, sprinklerových a samočinných hasicích zařízení v důsledku 
poruchy tohoto zařízení. 

d) Ujednává se, že vznikne-li pojistná událost působením pojistného nebezpečí vodovodní 
škody/ nebezpečí, poskytne pojistitel plnění i za vodné a stočné účtované za únik vody, ke 
kterému došlo v souvislosti s pojistnou událostí. Pojištěný je povinen prokázat výši škody 
dokladem od smluvního dodavatele vody. Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 100 000 
Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. 
Spoluúčast činí 1 000 Kč. 

e) Ujednává se, že 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. 
 
f) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci 

nárazem nebo pádem, tj. nárazem dopravního prostředku (vyjma letadel), jeho částí nebo 
jeho nákladu do pojištěné věci, pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí, a to i v případě, že 
jsou součástí poškozené věci nebo součástí téhož souboru jako pojištěná věc.  

g) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na elektrické rozvody a elektrozařízení, jež jsou 
součástí nemovitostí a staveb a věci movité, pokud k jejich poškození dojde v důsledku zkratu 
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nebo přepětí či podpětí v elektrické síti, pro tyto škody se sjednává roční limit plnění ve výši 
2.000.000,- Kč. Spoluúčast činí 5 000 Kč. 

h) Ujednává se, že se pojištění dále vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěných věcí v 
důsledku atmosférických srážek, tzn. působením srážkové vody, která prosákla nebo vnikla 
do pojištěného prostoru. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí 
srážkové vody do pojištěného prostoru nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi 
nebo jinými otvory nebo v důsledku zanedbané údržby pojištěné nemovitosti. Limit 
pojistného plnění se sjednává ve výši 2 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události 
nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Spoluúčast činí 5 000 Kč. 

i) Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem, 
hlodavci. Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 2 000 000 Kč pro jednu a všechny 
pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Spoluúčast činí 5 000 Kč. 

j) Pojištění budov, hal a jiných staveb (dále jen staveb) se vztahuje také na škody vzniklé 
v důsledku pojištěných nebezpečí na stavbách, na kterých jsou prováděny stavební úpravy, 
včetně těch, k nimž je třeba stavební povolení. Pojištění se vztahuje také na stavby 
v rekonstrukci nebo ve výstavbě, pokud k těmto stavbám přešlo nebezpečí škody na 
pojištěného jakož i na věcech v takových stavbách umístěných, a to za předpokladu, že ke 
škodě nedošlo bezprostředně v důsledku stavebně montážní činnosti.  

k) Ujednává se, že odchylně od pojistných podmínek se nestanovuje žádná čekací doba. 
Všechna pojištění na pojistná nebezpečí sjednaná v pojistné smlouvě, včetně záplavy nebo 
povodně  a vichřice jsou platná od počátku pojistné smlouvy.  

l) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na vodovodní škody způsobené vnitřními svody vody. 
Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 300.000 Kč pro jednu a všechny pojistné události 
nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Spoluúčast činí 5 000 Kč. 

m) Ujednává se, že se pojistné nebezpečí záplava a povodeň vztahuje i na stavby na vodních 
tocích (mosty a lávky). Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 3 000 000 Kč  pro jednu a 
všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Spoluúčast činí 
10%/min. 20 000 Kč.   

n) Ujednává se, že z pojistného nebezpečí tíha sněhu a námrazy pojistitel poskytne pojistné 
plnění i v případě poškození střešní krytiny, okapů a svodů, a to i tehdy, když nedošlo 
k poškození nosné konstrukce střechy. Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 500 000 Kč 
pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Spoluúčast 
činí 5 000 Kč. 

o) Ujednává se, že z pojistného nebezpečí tíha sněhu a námrazy pojistitel poskytne pojistné 
plnění i v případě poškození ostatních staveb. Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 200 
000 Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. 
Spoluúčast činí 5 000 Kč. 

p) Ujednává se, že se pojištění vztahuje také na lehké stavby s dřevěnou nebo nechráněnou 
ocelovou nosnou konstrukcí a s opláštěním z rostlého dřeva (prkna, fošny, kulatina, 
půlkulatina). Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 1 000 000 Kč pro jednu a všechny 
pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Spoluúčast činí 5 000 Kč. 

q) Ujednává se, že pojistitel poskytne plnění za účelně vynaložené náklady na náhradní 
ubytování členů domácnosti (nejdéle však po dobu tří měsíců od data vzniku pojistné 
události), které se nacházejí v pojištěné nemovitosti, byla-li tato postižena pojistnou událostí 
v důsledku působení některého z živelních pojistných nebezpečí a které se stanou následkem 
pojistné události neobyvatelnými. Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné 
události nastalá v průběhu jednoho pojistného roku se sjednává ve výši 30 000 Kč pro jednu 
bytovou jednotku. 
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1.2. Pojištění pro případ krádeže vloupáním a loupežným přepadením 

A) Místa pojištění: 

 Katastrální území města Žďár nad Sázavou (adresy nemovitostí dle přílohy č. 1) ,  k.ú. obcí    
             Radonín, Stržanov, Veselíčko, Sklené, Věcov 
 Ostatní místa na území ČR, kde se nachází majetek pojištěného nebo který po právu užívá. 
 

B) Pojistné částky: 
Pojistné částky jsou stanoveny na první riziko a novou cenu; u věcí zvláštní kulturní a 
historické hodnoty, uměleckých předmětů a sbírek na první riziko. 

C) Předmět pojištění:   
Pol. 
čís. Předmět pojištění Pojistná částka 

1. Soubor vlastních a cizích stavebních součástí a příslušenství uvnitř i vně 
budov, hal a staveb – První riziko 500 000 Kč 

2. 
Soubor všech vlastních a cizích věcí movitých (stroje, zařízení, elektronika, 
inventář vč. DDHM a věcí vedených v operativní evidenci; soubor vlastních a 
cizích zásob – První riziko 

1 000 000 Kč 

3. 
Soubor vlastního a cizího městského mobiliáře umístěného na volném 
prostranství (lavičky, kontejnery, popelnice, odpadkové koše, vánoční 
výzdoba, herní prvky apod.) – První riziko 

200 000Kč 

4. Soubor vlastních a cizích věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty, 
uměleckých předmětů a sbírek umístěných uvnitř budovy – První riziko. 500 000 Kč 

5. 
Soubor vlastních a cizích věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty, 
uměleckých předmětů a sbírek umístěných na volném prostranství v rámci 
katastrálního území města Žďár nad Sázavou;  – První riziko 

 1 000 000 Kč 
 

6. Soubor vlastních a cizích cenností (peníze, ceniny, apod.) – První riziko 500  000 Kč 

7. Soubor vlastních zásob – 1.riziko          200 000 Kč 

8. Věci zaměstnanců – První riziko 50 000 Kč  

9. 
Dokumentace – náklady na znovupořízení - písemnosti, obchodních knihy, 
kartotéky, výkresy, plány, projekty, jakékoliv nosiče dat a záznamy z nich – 
První riziko 

200 000 Kč 

11. Soubor vlastního nehmotného majetku (software, informační systém, 
antivirová ochrana apod.) – První riziko 50 000 Kč 

12. Soubor peněz v parkovacích automatech – První riziko 20 000 Kč 

13. Náklady na obnovu dřevin a parkových úprav v souvislostí s pojistnou 
událostí – 1.riziko 50 000 Kč 

 

D) Spoluúčast je požadována ve výši 5 000 Kč. 
 

E) Zadavatel požaduje, aby v pojistné smlouvě byla sjednána následující níže uvedená zvláštní 
ujednání týkající se pojištění odcizení (uchazeč může požadovaná zvláštní ujednání nahradit 
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odpovídající vlastní textací). Neuvedení těchto zvláštních ujednání v pojistné smlouvě 
výslovně nebo formou přímého odkazu na obdobné ujednání obsažené v pojistných 
podmínkách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích 
podmínkách. 
  

a) Ujednává se následující způsob zabezpečení vlastních a cizích věcí movitých, zásob, 
dokumentace a věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty, uměleckých předmětů a sbírek 
umístěných uvnitř budovy uložených v uzavřeném prostoru: 

Limit plnění do 100 000 Kč – běžné dveře, zámek dveří s bezpečnostní cylindrickou vložkou 
nebo dozický zámek nebo bezpečnostní visací zámek. 

 Limit plnění do 300 000 Kč – plné dveře, zámek dveří s bezpečnostní cylindrickou vložkou 
nebo bezpečnostní uzamykací systém; zabezpečení prosklených částí dveří. 

 Všechny takto vzniklé škody musí být nahlášeny Policii ČR. 

b) Ujednává se následující způsob zabezpečení finančních prostředků a cenin uložených 
v uzavřeném prostoru: 

Limit plnění do 50 000 Kč – běžné dveře, zámek dveří s bezpečnostní cylindrickou vložkou 
nebo dozický zámek nebo bezpečnostní visací zámek; současné uložení ve schránce. 

 Všechny takto vzniklé škody musí být nahlášeny Policii ČR. 

c) Ujednává se následující způsob zabezpečení vlastních a cizích věcí zvláštní kulturní a 
historické hodnoty, uměleckých předmětů a sbírek umístěných na volném prostranství; 
umělecko-řemeslných nebo historických děl, které jsou součástí či příslušenstvím budovy; 
vlastního a cizího městského mobiliáře umístěného na volném prostranství (lavičky, 
kontejnery, popelnice, odpadkové koše, vánoční výzdoba apod.); stavebních součástí a 
příslušenství uvnitř i vně budov; ostatních staveb a jejich součástí a příslušenství (dopravní 
značení, informační značení, měřiče rychlosti apod.):  

Tyto předměty musí být zabezpečeny tak, aby při jejich odcizení pachatel musel překonat 
jejich konstrukční upevnění. Konstrukčním upevněním se rozumí nerozebíratelné pevné 
spojení, kdy pojištěnou věc nelze odcizit bez jeho destrukčního narušení. Konstrukčním 
upevněním se dále rozumí obtížně rozebíratelné spojení, k jehož rozebrání je nutno použít 
minimálně ručního nářadí. Případně je použit jiný vhodný způsob upevnění (uchycení) 
ztěžující pro svoji velkou hmotnost, rozměrnost nebo nedostupnost předmětu jeho odcizení. 
Všechny takto vzniklé škody musí být nahlášeny Policii ČR. 

d) Ujednává se následující způsob zabezpečení vlastních a cizích movitých předmětů a zásob 
uložených mimo uzavřený prostor na oploceném prostranství: 
Limit plnění do 150 000 Kč – oplocení výšky 160 cm; dozický zámek nebo zámek s 
bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo bezpečnostní visací zámek. 
Všechny takto vzniklé škody musí být nahlášeny Policii ČR. 

e) Ujednává se, že pro věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty, umělecké předměty a sbírky 
umístěné uvnitř budovy se v provozní době považuje za dostatečné zabezpečení jejich 
upevnění, popř. jejich umístění. 
Všechny takto vzniklé škody musí být nahlášeny Policii ČR. 

f) Ujednává se, že za dostatečný způsob zabezpečení peněz v parkovacích automatech se 
považuje zabezpečení dané konstrukčním provedením automatů. 
Všechny takto vzniklé škody musí být nahlášeny Policii ČR. 

g) Ujednává se, že odcizení věcí, které jsou součástí pojišťovaného souboru věcí zvláštní 
kulturní a historické hodnoty, uměleckých předmětů a sbírek umístěných na volném 
prostranství nebo uvnitř budovy; vlastního a cizího městského mobiliáře umístěného na 
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volném prostranství (lavičky, kontejnery, popelnice, odpadkové koše, vánoční výzdoba 
apod.); stavebních součástí a příslušenství uvnitř i vně budov; ostatních staveb a jejich 
součástí a příslušenství (dopravní značení, informační značení, měřiče rychlosti apod.) 
nemusí prokazatelně vykazovat známky použitého násilí (prostá krádež). Všechny takto 
vzniklé škody musí být hlášeny Policii ČR. Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 30 000 
Kč. Spoluúčast činí 1 000 Kč. 

h) Ujednává se, že pokud je předmět pojištění z provozních důvodů převážen automobilem, za 
místo pojištění se odchylně od místa pojištění uvedeného v pojistné smlouvě, považuje i 
vnitřní prostor vozidla nacházejícího se na území České republiky, a to za předpokladu, že se 
předmět pojištění v době pojistné události prokazatelně nacházel v nákladovém nebo 
zavazadlovém prostoru řádně uzavřeného a uzamčeného vozidla tak, aby nebyl z venku 
vidět. Dále se ujednává, že pokud nebude vozidlo umístěno na nepřetržitě hlídaném 
parkovišti, pojistitel bude plnit pouze v případě, pokud dojde k pojistné události prokazatelně 
v době mezi 6:00 až 22:00 hod. Všechny takto vzniklé škody musí být nahlášeny Policii ČR. 
Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 50 000 Kč. Spoluúčast činí 1 000 Kč. 

i) Ujednává se, že pro soubor vlastních a cizích věcí movitých, které pojištěný prokazatelně 
používá k pracovním účelům v rámci pracovních cest na území České republiky (konference, 
semináře, školení, ubytování v hotelu apod.) se považuje za dostatečné jejich uložení v řádně 
uzamčené místnosti a při odcizení musí pachatel prokazatelně použít násilí.  Všechny takto 
vzniklé škody musí být nahlášeny Policii ČR. Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 
100 000 Kč. Spoluúčast činí 1 000 Kč. 

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

k) Ujednává se, že pojistné plnění bude poskytnuto do výše částky odpovídající nové ceně věci 
bez uplatnění opotřebení, snížené o cenu zbytků. 

l) Ujednává se, že v případě cizích věcí poskytne pojistitel plnění vždy v nových cenách. 
m) Ujednává se, že za uzavřený prostor se považuje i prostor motorového vozidla. 
n) Ujednává se, že 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). 
 
 
 

 

1.3. Pojištění pro případ vandalismu 

A) Místa pojištění: 
 Katastrální území města Žďár nad Sázavou (adresy nemovitostí dle přílohy č. 1) ,  k.ú. obcí    
             Radonín, Stržanov, Veselíčko, Sklené, Věcov 
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 Ostatní místa na území ČR, kde se nachází majetek pojištěného nebo který po právu užívá. 
Pojistné částky: 

Pojistné částky jsou stanoveny na první riziko a novou cenu (První riziko); u věcí zvláštní 
kulturní a historické hodnoty, uměleckých předmětů a sbírek na první riziko a jinou 
(obecnou) cenu. 

B) Předmět pojištění: 
Pol. 
čís. Předmět pojištění Pojistná částka 

1. Soubor veškerého majetku, který je současně pojištěn proti  odcizení – První 
riziko. 500 000 Kč 

2. Náklady na obnovu dřevin a parkových úprav v souvislostí s pojistnou 
událostí – 1.riziko 50 000 Kč 

 

C) Spoluúčast je požadována ve výši 5.000 Kč. 
 

D) Zadavatel požaduje, aby v pojistné smlouvě byla sjednána následující níže uvedená zvláštní 
ujednání týkající se pojištění pro případ vandalismu (uchazeč může požadovaná zvláštní 
ujednání nahradit odpovídající vlastní textací). Neuvedení těchto zvláštních ujednání 
v pojistné smlouvě výslovně nebo formou přímého odkazu na obdobné ujednání obsažené 
v pojistných podmínkách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele uvedených 
v zadávacích podmínkách.  

   

a) Ujednává se, že pojištění vandalismu se vztahuje i na případy, kdy byl pachatel činu nezjištěn. 

b) Ujednává se, že pojištění vandalismu se vztahuje i na škody způsobené sprejery (tj. poškození 
nebo zničení pojištěné věci malbami, nástřikem, poškrábáním, poleptáním apod.). Všechny 
takto vzniklé škody musí být nahlášeny Policii ČR. Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 
200 000 Kč. Spoluúčast činí 5 000 Kč. 

c) Vynaloží-li pojištěný po pojistné události náklady na konzervaci pojištěné věci (např. 
prevence proti poškození spreji a barvami), budou součástí pojistného plnění i takto účelně 
vynaložené náklady, max. však ve výši 20% z částky vynaložené na tuto konzervaci pojištěné 
věci. Maximální limit plnění činí 10 000 Kč, spoluúčast 1 000 Kč 

d) Ujednává se, že pojistné plnění bude poskytnuto do výše částky odpovídající nové ceně věci 
bez uplatnění opotřebení, snížené o cenu zbytků. 

e) Ujednává se, že v případě cizích věcí poskytne pojistitel plnění vždy v nových cenách. 
f) Ujednává se, že za uzavřený prostor se považuje i prostor motorového vozidla. 
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1.4. Pojištění skel 

A) Místa pojištění: 
 Katastrální území města Žďár nad Sázavou (adresy nemovitostí dle přílohy č. 1) ,  k.ú. obcí    
             Radonín, Stržanov, Veselíčko, Sklené, Věcov 
 

B) Pojistné částky: 
Pojistné částky jsou stanoveny na první riziko a novou cenu (První riziko) 

 

C) Předmět pojištění: 
Pol. 
čís. Předmět pojištění Pojistná částka 

1. 

Soubor pevně osazených skel, výloh a vývěsních skříní pevně spojených 
s budovou nebo stavbou, včetně zasazených v rámu, který je stavební 
součástí budovy nebo stavby; včetně nalepených snímačů zabezpečovacích 
zařízení, nalepených fólií a reklamních nápisů; včetně skel autobusových 
zastávek; včetně skleněných pultů, vitrín a stěn uvnitř budov – První riziko 

200 000 Kč 

 
D) Spoluúčast je požadována ve výši 1 000 Kč. 

 
E) Zadavatel požaduje, aby v pojistné smlouvě byla sjednána následující níže uvedená zvláštní 

ujednání týkající se pojištění skel (uchazeč může požadovaná zvláštní ujednání nahradit 
odpovídající vlastní textací). Neuvedení těchto zvláštních ujednání v pojistné smlouvě 
výslovně nebo formou přímého odkazu na obdobné ujednání obsažené v pojistných 
podmínkách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích 
podmínkách.  

  

a) Ujednává se, že pojistitel poskytne nad rámec stanovené pojistné částky pojistné plnění i za 
náklady na nouzové zabezpečení výplně po rozbitém skle, a to včetně montáže a demontáže 
stavebních součástí nutné k provedení nouzového osazení okenních tabulí či opravy zasklení 
(např. ochranných mříží, uzávěrů oken apod.), maximálně však do výše 30 % pojistné částky. 

b) Pojištění se vztahuje i na nalepené neodnímatelné snímače zabezpečovacích zařízení, 
nalepené fólie, nápisy, malby nebo jiné výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla. 

c) Pojištění se vztahuje i na skleněné pulty, vitríny a skleněné stěny uvnitř budovy. 

d) Pojištění se vztahuje i na obyčejné sklo s min. tloušťkou 2mm v oknech, dveřích světlících, 
střechách, obytných stěnách a ve vitrínách. 

 

1.5. Pojištění elektronických rizik 

A) Místa pojištění: 

 Katastrální území města Žďár nad Sázavou (adresy nemovitostí dle přílohy č. 1) ,  k.ú. obcí    
             Radonín, Stržanov, Veselíčko, Sklené, Věcov 
 Evropa včetně ČR pro soubor mobilní elektroniky. 
 

B) Pojistné částky: 

Pojistné částky jsou stanoveny na novou cenu a limit plnění.   
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C) Předmět pojištění: 

Pol. 
Čís. Předmět pojištění Nová cena/ 

Pojistná částka  Limit plnění 

1. Soubor výpočetní a kancelářské techniky včetně 
příslušenství  6 000 0000 Kč 300 000 Kč 

2. 
Soubor měřicí, regulační, kontrolní a sdělovací 
techniky, vysílací techniky včetně světelné signalizace a 
semaforů, včetně příslušenství  

4 000 000 Kč  500 000 Kč 

3. Soubor mobilní elektroniky  1 000 000 Kč 200 000 Kč 
 

D) Spoluúčast je požadována ve výši 3 000 Kč. 

E) Zadavatel požaduje, aby v pojistné smlouvě byla sjednána následující níže uvedená zvláštní 
ujednání týkající se pojištění elektronických rizik (uchazeč může požadovaná zvláštní ujednání 
nahradit odpovídající vlastní textací). Neuvedení těchto zvláštních ujednání v pojistné 
smlouvě výslovně nebo formou přímého odkazu na obdobné ujednání obsažené v pojistných 
podmínkách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích 
podmínkách.    

a) Ujednává se, že kancelářská a výpočetní technika (včetně mobilní) je předmětem pojištění 
pouze, pokud její stáří nepřesáhlo v době vzniku škody 8 let.  

b) Pojistitel nebude požadovat při sjednání pojištění souboru elektronických zařízení specifikaci 
jednotlivých zařízení (název, typ, výrobní číslo, rok výroby apod.). 

c) Pojištění mobilní elektroniky se vztahuje na pojistné události nastalé na území Evropy 
v rozsahu a proti pojistným nebezpečím sjednaným v pojistné smlouvě. Pojištění se vztahuje i 
na případ odcizení mobilní elektroniky z motorového vozidla, vlaku, letadla nebo autobusu, 
za podmínky, že došlo prokazatelně k překonání překážky chránící pojištěnou věc před 
odcizením. V případě odcizení mobilní elektroniky dle předchozí věty, poskytne pojistitel 
pojistné plnění do limitu maximálně 50 000 Kč. Spoluúčast činí 1 000 Kč. 

d) Ujednává se, že pojistné plnění bude poskytnuto do výše částky odpovídající hodnotě 
stejného nebo srovnatelného nového zařízení v době vzniku pojistné události. 

e) Ujednává se, že v případě cizích věcí poskytne pojistitel plnění vždy v nových cenách. 
 

 

1.6. Pojištění strojních rizik 

A) Místa pojištění: 
Švermova 4, Žďár nad Sázavou 

  
B) Pojistné částky: 

Pojistné částky jsou stanoveny na novou cenu a limit plnění.  

C) Předmět pojištění: 
Pol. 
Čís. Předmět pojištění Nová cena/ 

Pojistná částka  Limit plnění 

1. Veškerá technologie v Relaxačním centru (bazén, vířivky, 
kotelna)T  10 000 000 Kč 1 000 000 Kč 

 

D) Spoluúčast je požadována ve výši 5 000 Kč. 
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E) Zadavatel požaduje, aby v pojistné smlouvě byla sjednána následující níže uvedená zvláštní 

ujednání týkající se pojištění strojních rizik (uchazeč může požadovaná zvláštní ujednání 
nahradit odpovídající vlastní textací). Neuvedení těchto zvláštních ujednání v pojistné 
smlouvě výslovně nebo formou přímého odkazu na obdobné ujednání obsažené v pojistných 
podmínkách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích 
podmínkách.  

   

a) Pojistitel nebude požadovat při sjednání pojištění technologií či strojů a zařízení specifikaci 
jednotlivých zařízení (název, typ, výrobní číslo, rok výroby apod.). 

b) Ujednává se, že pro technologii do 10 let stáří se neujednávají žádná krácení z důvodu stáří 
stroje. 

c) Ujednává se, že pojistné plnění bude poskytnuto do výše částky odpovídající nové ceně věci, 
snížené o cenu zbytků. 

d) Ujednává se, že pojištění se vztahuje také na skleněné díly, řídící a jiné elektronické a 
elektrotechnické součásti pojištěných strojů. 
 

 

1.7. Pojištění odpovědnosti za újmu 

A) Místa pojištění: 

 Česká republika 
Evropa (v souvislosti s akcemi v rámci družebních vztahů s partnerskými zahraničními městy) 

 

B) Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 30 000 000 Kč je 
horní hranicí pojistného plnění pojistitele ze všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za 
újmu sjednaných touto pojistnou smlouvou v průběhu jednoho pojistného roku. 

C) Předmět pojištění : 

Pol. 
čís. Předmět pojištění Sublimit plnění Spoluúčast  

 
 

1. 

Pojištění odpovědnosti obce za újmu vyplývající ze zákona o 
obcích; včetně odpovědnosti z držby a pronájmu 
nemovitosti a komunikací; včetně pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, 
která se projeví po jejím předání; včetně pojištění 
nemajetkové újmy; včetně následné finanční újmy.  

30 000 000 Kč 

 
 

5 000 Kč 

2. Pojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých.  1 000 000 Kč 5 000 Kč 

3. Pojištění odpovědnosti za újmu na věcech užívaných. 1 000 000 Kč 5 000 Kč 

4. Pojištění nákladů zdravotní pojišťovny a regresů dávek 
nemocenského pojištění - zaměstnanci 5 000 000 Kč 5 000 Kč 

5. Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu způsobeným 
neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti 
člověka 

1 000 000 Kč 
 

5 000 Kč 

6. Pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu 500 000 Kč 1 000 Kč 
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7. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 
postupem (odpovědnost obce za škodu vyplývající ze 
zákona č. 82/1998 Sb.)  

10 000 000 Kč 

 
5 000 Kč 

8. Pojištění odpovědnosti zastupitelstva (27 členů) 10 000 000 Kč 5 000 Kč 

9. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při zásahu 
anebo cvičení hasičského sboru a dobrovolného hasičského 
sboru 

5 000 000 Kč 
 

10 000 Kč 

10. Poskytování sociálních služeb. 10 000 000 Kč 5 000 Kč 

11. Odpovědnost za věci odložené a vnesené a odpovědnost za 
věci zaměstnanců 1 000 000 Kč 5 000 Kč 

12. Ručení vlastníku pozemních komunikací za správce pozemní 
komunikace 5 000 000 Kč 10 000 Kč 

 
13. 

Pojištění odpovědnosti z činnosti městské policie (při 
výkonu služby, včetně držby a služebního použití 
donucovacích prostředků, bodných, sečných a střelných 
zbraní a služebního psa) 

10 000 000 Kč 

 
5 000 Kč 

14. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na škodu 
způsobenou provozem motorového vozidla sloužícího jako 
pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti 
pracovního stroje (vyjma povinně smluvního pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla).  

500 000 Kč 

 
 

1 000 Kč 

 
D) Spoluúčast – požadovaná spoluúčast je uvedena v tabulce 

E) Zadavatel požaduje, aby v pojistné smlouvě byla sjednána následující níže uvedená zvláštní 
ujednání týkající se pojištění odpovědnosti za újmu (uchazeč může požadovaná zvláštní 
ujednání nahradit odpovídající vlastní textací). Neuvedení těchto zvláštních ujednání 
v pojistné smlouvě výslovně nebo formou přímého odkazu na obdobné ujednání obsažené 
v pojistných podmínkách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele uvedených 
v zadávacích podmínkách.  

a) Sjednává se retroaktivní datum pojištění od 1.1.2019 (pro všechna sjednaná pojištění 
odpovědnosti za škodu a újmu). Rozsah pojištění odpovědnosti ve stávající pojistné smlouvě 
je uvedený v příloze číslo 6. 

b) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu z provozu sportovních, 
kulturních, sociálních zařízení a z pořádání akcí (např. jarmarky, slavnosti apod.).   

c) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou při zásahu 
anebo cvičení hasičského sboru a dobrovolného hasičského sboru.  

d) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za nemajetkovou újmu uplatněnou 
v souvislosti s utrpěnými duševními útrapami.  

e) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nemajetkové újmy (která nebyla 
způsobena ublížením na zdraví nebo usmrcením) uplatnění v souvislosti s právem na ochranu 
osobnosti.  



Příloha č. 1  
 

f) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti 
s vlastnictvím, držbou, pronájmem od třetí strany nebo s jiným oprávněným užíváním 
nemovitosti (vč. budovy), včetně držby obecních bytů. 

g) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu na odložených věcech 
zaměstnanců, osob ve výkonu veřejných funkcí a návštěvníků, pokud se věci nacházely na 
místě k tomu určeném nebo místě kam se obvykle odkládají. Sublimit pojistného plnění se 
sjednává ve výši 100 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho 
pojistného roku. Spoluúčast činí 1 000 Kč. 

h) Ujednává se, že pojištění odpovědnosti za výrobek se vztahuje i na odpovědnost za újmu 
způsobenou potravinami, a to včetně nakažlivých chorob přenášených potravinami 
(salmonela apod.).  

i) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou při poskytování  
sociálně právní ochrany dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně 
dětí.   

j) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na újmu na životním prostředí v důsledku nenadálého 
selhání ochranného zařízení. Sublimit pojistného plnění se sjednává ve výši min. 20 000 000 
Kč pro jednu a všechny pojistné události. Spoluúčast činí 5 000 Kč. 
 

k) Ručení vlastníku pozemních komunikací za správce pozemní komunikace. Sublimit pojistného 
plnění se sjednává ve výši min. 5 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události. 
Spoluúčast činí 10 000 Kč. 

l)  Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou jiné osobě 
z činnosti městské policie vyplývající ze zákona o městské policii, včetně držby a služebního 
použití bodných, sečných a střelných zbraní a služebního psa, za předpokladu dodržení všech 
právních předpisů. Sublimit pojistného plnění se sjednává ve výši min. 10 000 000 Kč pro 
jednu a všechny pojistné události. Spoluúčast činí 5 000 Kč. 

m) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na škodu způsobenou provozem motorového vozidla 
sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje 
(vyjma povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla). 
Sublimit pojistného plnění se sjednává ve výši 500 000 Kč pro jednu a všechny pojistné 
události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Spoluúčast činí 1 000 Kč. 
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Rozsah stávajícího pojištění odpovědnosti za újmu platný do 31. 12. 2020 
 

 
 
 

Rozsah pojištění v Kč Limit pojistného 
plnění 

Sublimit pojistného 
plnění 

Spoluúčast v 
Kč 

1. Pojištění obecné 
odpovědnosti za újmu a 
pojištění odpovědnosti za 
újmu způsobenou vadou 
výrobku a vadou práce 
po předání 

10 000 000  1 000 

2. Pojištění odpovědnosti 
za výkon veřejné moci 

 10 000 000 1 000 

3. Pojištění odpovědnosti 
z činnosti obecní policie 

 10 000 000 1 000 

4. Pojištění odpovědnosti 
z poskytování sociálních 
služeb 

 10 000 000 1 000 

5. Pojištění čisté finanční 
škody 

 500 000 1 000 

6. Pojištění nákladů 
zdravotních pojišťoven 

 3 000 000 1 000 

7. Pojištění odpovědnosti 
za cizí věci převzaté 

 500 000 1 000 

8. Pojištění odpovědnosti 
za cizí věci užívané 

 1 000 000 1 000 

9. Pojištění odpovědnosti 
z provozu pracovních 
strojů 

 500 000 1 000 

10. Připojištění 
odpovědnosti členů 
orgánů 

 1 000 000 10%, min. 
1 000 

11. Pojištění odpovědnosti 
zastupitelstva 

 10 000 000 1 000 
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Škodní průběh Město Žďár nad Sázavou

období počet škod
vyplacené 

pojistné plnění   v 
Kč

2016 31 499 000
2017 56 939 000
2018 44 911 347
2019 82 1 575 704

01-09/2020 26 1 311 808

259 5 236 859

Výsledky roku 2020 jsou do 30.9.2020

stav k 5.10.2020
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 1 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 
o splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný zakázek (dále 

je „zákon“) 
 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA ŽĎÁR 
NAD SÁZAVOU 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU               VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ   

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ            ................................................... 

 
Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (eme), že dodavatel  
 
……………………………………………………………(doplňte identifikační údaje) je v souladu s § 74 zákona způsobilým 
dodavatelem  
 
a není tedy dodavatelem, který   
 
a)  byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro 
trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, splňuje tuto 
podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, splňuje tuto  podmínku i tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby a  osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.    
  
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,  
  
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění,  
  
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  
  
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa 
podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.  
 
  
V……………………., dne ……………… 
 
 
       _________________________________ 

    Razítko a podpis, funkce oprávněné  
  osoby dodavatele 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 
o splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný zakázek 

(dále je „zákon“) 

 
  

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA ŽĎÁR NAD 
SÁZAVOU 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE 
PŘEDMĚTU               VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ   

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ            ………………………….. 

 
  
 Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (eme), že dodavatel  
 
……………………………………………………………(doplňte identifikační údaje) splňuje profesní způsobilost 
stanovenou zadavatelem v bodu  12. Výzvy k podání nabídek podle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) 
zákona.   
 
V rozsahu, v jakém je podána nabídka do veřejné zakázky, splňuje dodavatel požadavky zadavatele na 
prokázání profesní způsobilosti. 
 
  
 
V ………………….  dne …………………….. 
 
 
 
  
 
 
       _________________________________ 

    Razítko a podpis, funkce oprávněné  
  osoby dodavatele 

 
  
 
 



Příloha č. 6 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 
Seznam významných služeb 

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA ŽĎÁR NAD 
SÁZAVOU 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE 
PŘEDMĚTU               VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ   

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ            ……………………………. 

 
Dodavatel  ………………………, IČO  …………………, se sídlem …………………………. 
 
PSČ ……………………….. (dále jen „dodavatel“) jako účastník veřejné zakázky  
 
čestně prohlašuje, že v zadavatelem stanoveném období poskytl následující významné 
služby: 
 

VÝZNAMNÁ SLUŽBA1 Č. 

OBJEDNATEL  
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, 
sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele) 

 

NÁZEV VÝZNAMNÉ SLUŽBY  

PŘEDMĚT VÝZNAMNÉ SLUŽBY 
 

 

FINANČNÍ OBJEM VÝZNAMNÉ SLUŽBY 
(cena konečná – osvobození od DPH) 

 

DOBA POSKYTNUTÍ VÝZNAMNÉ SLUŽBY 
 (od MM/RRRR – do MM/RRRR) 

 

                                                           
1 Dodavatel použije tuto tabulku tolikrát, kolik významných služeb uvádí. 
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MÍSTO POSKYTNUTÍ VÝZNAMNÉ SLUŽBY  

KONTAKTNÍ OSOBA OBJEDNATELE  
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail 
kontaktní osoby objednatele) 

 

 
 
V rozsahu, v jakém je podána nabídka do veřejné zakázky, splňuje dodavatel požadavky zadavatele na 
prokázání technické kvalifikace. 
 
  
 
V ………………….  dne …………………….. 
 
 
 
  
 
 
       _________________________________ 

    Razítko a podpis, funkce oprávněné  
  osoby dodavatele 
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