
 
 

Úsek pojištění hospodářských rizik                                                                     
 

Dodatek č. 39 
k pojistné smlouvě č. 3000093917 (8602630048) 
 
sjednané mezi smluvními stranami: 

                            
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika  
IČO  47116617  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen pojistitel), 
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami   
Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group , Zahraní 3, Plzeň, PSČ 326 00, Česká republika 
tel. 377 417 111,  fax 377 417 999 
 
a 
 

Město Sušice 
se sídlem : Nám. Svobody 138, Sušice, PSČ 342 01, Česká republika 
IČO: 00256129 
 (dále jen pojistník) 
 
zástupce : Bc. Petr Mottl, starosta 
 
uzavírají  
 
ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě  v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými 
podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek. 
 
Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře  
Broker Team a.s. 
se sídlem: Ovocný trh 572/11, 110 00  Praha 1, Česká republika 
IČO: 274 26 181 
 
(dále jen pojišťovací makléř) 
Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: 
Broker Team a.s., Rooseveltova 8, 301 00  Plzeň, Česká republika 

 
 
 
 
 
 
 



 
Tento dodatek obsahuje úplné znění smlouvy č. 3000093917, včetně dodatků č. 1-38 ke dni 27.11.2018. 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným. 

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v zákoně o obcích v platném znění. 

3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), 
Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP). 

Všeobecné pojistné podmínky  

VPP P - 100/09 - pro pojištění majetku a odpovědnosti. 

Zvláštní pojistné podmínky 
ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění 
ZPP P - 200/05 - pro pojištění pro případ odcizení 
ZPP P - 250/05 - pro pojištění skla 
ZPP P - 300/05 - pro strojní pojištění 
ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu 
 

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik  
DPP P- 520/05 

Živel  
DZ12 – Příslušenství a stavební součásti budov a staveb 
DZ13 - Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
Nepřímý úder blesku 

Zabezpečení 
DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob (netýká se cenností) - Upřesnění              
DOZ2 - Předepsané způsoby zabezpečení cenností a cenných věcí - Upřesnění 
DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů 
 

Sklo 
DSK1 - Reklamy, instalace - Rozšíření předmětu pojištění 
 

Odpovědnost 
DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění 
DODP3 - Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění 
DODP4 - Cizí věci užívané - rozšíření rozsahu pojištění 
DODP5 -Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění 
DX1 - pro pojištění odpovědnosti obce za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem 

Obecné 
DOB1 - Elektronická rizika - Výluka 
DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy 
DOB5 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek  
DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Článek II. 
Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění  

 
1. Obecná ujednání pro pojištění majetku 

1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak. 

1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné 
smlouvy uvedeno jinak.  

1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění  

a) 342 01 Sušice, Lerchova 1112/II 
b)  342 01, k.ú. Města Sušice 
e)   viz příloha č. 9 
f)   viz příloha č. 10 
g)   342 01  Sušice, Na Hrázi 1/II (hasičská zbrojnice) 
h)   342 01 Sušice, Nábřeží J. Seitze 155/III (Domov důchodců) 
i)   Česká republika 
j)   342 01 Sušice, Nám. Svobody 138 
k)   342 01 Sušice, Volšovská 1257, 1258, 1259 
1)   viz příloha č. 1 
m)   viz příloha č. 2 
n)   viz příloha č. 8 
o)   viz příloha č. 6 
p)   viz příloha č. 7 
r)   342 01 Sušice, Nám. Svobody 138 – městská policie 
s)  342 01 Sušice II, parc. č. 3858, 3859, 3860 
t)  342 01 Sušice, nám. Svobody 48/I 
u)  pozemek p.p.č. 206/5 a pozemek p.p.č. 2304/4, 342 01 Sušice - dle přiloženého situačního plánku 
v)  342 01 Sušice, parc. č. 2125 
w)  Areál koupaliště na  st.p. 2125, st.p. 1600, st.p. 2126, p.č. 1029/1, p.č. 1029/4 v katastrálním území 
          Sušice nad Otavou 
x)  342 01 Sušice, Volšovská 444 
y)  342 01 Sušice, Příkopy 178 
z) 342 01 Sušice, p.č. 1029/6 

 
 

není-li dále uvedeno jinak. 
 

2. Přehled pojištění platných ode dne účinnosti tohoto dodatku  
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách: 
 



2.1.1. Živelní pojištění 
Místo pojištění: vi z čl. I I  bod 1.3
Rozsah pojištění: "sdružený ži vel"

Poř. 
číslo Předmět pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka Spoluúčast5)

Pojištění se 

sjednává*1)2)

Maximální 
roční limit 
pojistného 

plnění3)

Limit 
pojistného 
plnění pro 
jednu poj. 

událost4)

1. Soubor ostatních vlastních 723 500 Kč 5 000 Kč obvyklá nesjednává se nesjednává se
i  cizích věcí movi tých 
uvedených na příloze č. 11- 
obrazy cena
342 01 Sušice, Nám. Svobody 
138

2. Nemovi tost  vč. technologie 112 618 000 Kč 10 000 Kč nesjednává se nesjednává se
kotelny - domov důchodců
342 01 Sušice, Nábřeží J. Sei tze 
155/I I I  

3. Soubor technologického 19 351 805 Kč 5 000 Kč nesjednává se nesjednává se
vybavení kotelen 
 - viz příloha č. 6

4. Vyjmenované nemovi tost i 795 070 220 Kč 10 000 Kč nesjednává se nesjednává se
uvedené na příloze č. 1

5.
Vyjmenované ostatní stavby - 
vybavení dětských hři šť vi z 
příloha č. 10 

5 971 000 Kč

"povodeň" 10%, 
min 25 000 Kč, 
ostatní poj. 
nebezpečí 5 000 
Kč

"vi chři ce" a 
"sesuv"                  
5 000 000 Kč; 
"povodeň"             
1 000  000

nesjednává se

Poznámky: 

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami  DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DZ12, DZ13, nepřímý úder 
blesku

 
 



Poř. 
číslo Předmět pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka Spoluúčast5)

Pojištění se 

sjednává*1)2)

Maximální 
roční limit 
pojistného 

plnění3)

Limit 
pojistného 
plnění pro 
jednu poj. 

událost4)

6.
Cyklostezka vč. laviček, značek, 
košů, mostu a lávky - I ., I I . a I I I . 
etapa - 342 01, k.ú. Města Sušice

25 999 697 Kč
10%,                 
min 30 000 Kč

"vi chři ce" a 
"sesuv"             
5 000 000 Kč; 
"povodeň" pro 
předmět 
poj.ležící v 
záplavové 
zóně TZ4               
1 000 000 Kč, 
"povodeň" pro 
předmět 
poj.ležící v 
záplavové 
zóně TZ2                  
500 000 Kč - 
viz text . zvl. 
ujednání

nesjednává se

7.

Nemovi tost i  a movi té věci  (akce 
Sušická pavučina vybudovaná na 
základě dotace) uvedené na 
příloze č. 9 

4 177 502 Kč
10%,                       
min 20 000 Kč

"vi chři ce" a 
"sesuv"               
400 000 Kč, 
"povodeň" 
200 000 Kč

nesjednává se

Poznámky: 

 
 

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
  



2.1.2. Živelní pojištění 
Místo pojištění: vi z čl. I I  bod 1.3
Rozsah pojištění: "požár", "povodeň", "vodovod"
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami  DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DZ13, nepřímý úder blesku

Poř. 
číslo Předmět pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka

Spoluúčast5

)

Pojištění se 

sjednává*1)2)

Maximální 
roční limit 
pojistného 

plnění3)

Limit 
pojistného 

plnění pro jednu 

poj. událost4)

1. Soubor ostatních vlastních 21 000 000 Kč 5 000 Kč nesjednává se nesjednává se
věcí movi tých vedených 
na účtě 022, které jsou označeny 
organizací č. 251, 267, 271, 301 
(vyjma motorových
vozidel s SPZ)
Česká republi ka

2. Soubor ostatních vlastních 18 000 000 Kč 5 000 Kč nesjednává se nesjednává se
věcí movi tých vedených 
na účtu 028, vyjma organizace 251
Česká republi ka

Poznámky: 

 
* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 

 
 
2.1.3. Živelní pojištění 
Místo pojištění: vi z čl. I I  bod 1.3
Rozsah pojištění: "požár", "vi chři ce", "sesuv", "vodovod", "náraz"

Poř. 
čísl
o Předmět pojištění

Agregovaná/ celková/ 
pojistná částka Spoluúčast5)

Pojištění se 

sjednává*1)2)

Maximální 
roční limit 
pojistného 

plnění3)

pojistného 
plnění pro 
jednu poj. 

událost4)

1. Soubor technologického 29 964 253 Kč 5 000 Kč nesjednává se nesjednává se
vybavení kotelen 
viz. příloha č. 7

2. Vyjmenované nemovi tost i  1 568 192 371 Kč 10 000 Kč nesjednává se nesjednává se
uvedené na příl.č. 2

3.
Nemovi tost i  - areál nemocni ce 
viz příl. č. 8 

304 223 434 Kč 10 000 Kč nesjednává se nesjednává se

4. Nemovi tost i  - 3 bytové domy 125 430 000 Kč 10 000 Kč nesjednává se nesjednává se
ul. Volšovská 1257,1258,1259,
 - 342 01 Sušice, Volšovská 
1257, 1258, 1259

5. Nemovi tost  - komplex 284 878 510 Kč 10 000 Kč nesjednává se nesjednává se
ZŠ, Lerchova 1112/I I  
 - 342 01 Sušice, Lerchova 
1112/I I

Poznámky: 

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami  DOB1, DOB3, DOB5, DOZ7, DZ12, DZ13, nepřímý úder 
blesku

 
* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 
 



2.1.4 Živelní pojištění  
Místo pojištění: 342 01 Suši ce, Příkopy 178
Rozsah pojištění: "sdružený ži vel"

Poř. 
čísl
o Předmět pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka Spoluúčast5)

Pojištění se 

sjednává*1)2)

Maximální 
roční limit 
pojistného 

plnění3)

pojistného 
plnění pro 
jednu poj. 

událost4)

1.

Nemovi tost  vlastní vč. 
technologie (kino) - 
projekt : "Sušice - S.I .R.K.A. 
(Sušická regionální 
kulturní aula)"

41 521 376 Kč

"povodeň"      
10%, min 20 000 
Kč, ostatní poj. 
nebezečí              
10 000 Kč

nesjednává se nesjednává se

2.
Soubor ostatních 
vlastních věcí movi tých

557 130 Kč

"povodeň"             
10%, min 20 000 
Kč, ostatní poj. 
nebezečí              
10 000 Kč

nesjednává se nesjednává se

Poznámky: 

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami  DOB1, DOB3, DOB5, DOZ7, DZ12, DZ13, nepřímý úder 
blesku

 
2.1.5. Živelní pojištění  
Místo pojištění: 342 01 Sušice, Klostermannova 1330
Rozsah pojištění: "sdružený ži vel"

Poř. 
čísl
o Předmět pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka Spoluúčast5)

Pojištění se 

sjednává*1)2)

Maximální 
roční limit 
pojistného 

plnění3)

pojistného 
plnění pro 
jednu poj. 

událost4)

1.
Soubor nemovi tost í vč. 
oplocení

36 065 808 Kč

"povodeň" 10%, 
min 20 000 Kč, 
ostatní poj. 
nebezečí              
10 000 Kč

nesjednává se nesjednává se

2.
Soubor ostatních 
vlastních věcí movi tých

1 680 110 Kč

"povodeň" 10%, 
min 20 000 Kč, 
ostatní poj. 
nebezečí              
10 000 Kč

nesjednává se nesjednává se

Poznámky: 

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami  DOB1, DOB3, DOB5, DOZ7, DZ12, DZ13, nepřímý úder 
blesku

 

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 



2.1.6. Živelní pojištění  
Místo pojištění: 342 01 Sušice I I , parc. č. 3858, 3859, 3860
Rozsah pojištění: "sdružený živel"

Poř. 
číslo Předmět pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka Spoluúčast5)

Pojištění se 

sjednává*1)2)

Maximální 
roční limit 
pojistného 

plnění3)

Limit 
pojistného 
plnění pro 
jednu poj. 

událost4)

Poznámky: 

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami  DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DZ12, DZ13, nepřímý úder 
blesku

nesjednává se
Soubor ostatních vlastních 
věcí movi tých

1. 700 000 Kč

"povodeň" 10%, 
min 20 000 Kč, 
ostatní poj. 
nebezpečí            
10 000 Kč

nesjednává se

 
* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 
 
 
 

2.1.7. Živelní pojištění  
Místo pojištění: 342 01 Suši ce, nám. Svobody 48/I
Rozsah pojištění: "sdružený ži vel"

Poř. 
číslo Předmět pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka Spoluúčast5)

Pojištění se 

sjednává*1)2)

Maximální 
roční limit 
pojistného 

plnění3)

Limit 
pojistného 
plnění pro 
jednu poj. 

událost4)

Poznámky: 

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami  DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DZ12

nesjednává se
Budova vlastní - objekt  
bývalé lékárny

1. 9 000 000 Kč

"povodeň"  10%, 
min 20 000 Kč, 
ostatní poj. 
nebezpečí            
10 000 Kč

časová cena

pro poj. 
nebezpečí 
"povodeň"            
500 000 t i s Kč

 
* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 
 
 



2.1.8. Živelní pojištění  
Místo pojištění: pozemek p.p.č. 206/5 a pozemek p.p.č. 2304/4, 342 01 Sušice - dle při loženého si tuačního plánku
Rozsah pojištění: "požár", "vi chři ce" "sesuv", "náraz"
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami  DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DZ12

Poř. 
číslo Předmět pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka Spoluúčast5)

Pojištění se 

sjednává*1)2)

Maximální 
roční limit 
pojistného 

plnění3)

Limit 
pojistného 
plnění pro 
jednu poj. 

událost4)

1.

Soubor ostatních staveb - 
Parkoviště Na Trži št i  
vybudované na základě 
projektu "Sušice - místo pro 
ži vot , 
CZ.1.14/2.2.00/13.02358"

3 716 815 Kč 10 000 Kč nesjednává se nesjednává se

2.

Soubor ostatních vlastních 
věcí movi tých umístěných na 
Parkovišt i  Na Trži št i  - 
pořízených v rámci  
dotačního projektu "Sušice - 
místo pro ži vot , 
CZ.1.14/2.2.00/13.02358"

852 694 Kč 10 000 Kč nesjednává se nesjdnává se

Poznámky: Pro místo pojištění uvedené v záhlaví této tabulky se sjednává spoluúčast  pro poji stné nebezpečí 
"vi chři ce ve výši  10%, min 20 t i s. Kč.

 
* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 
 
 

 
 
2.1.9. Živelní pojištění  

Rozsah pojištění: "požár", "vi chři ce", "sesuv", "vodovod", "náraz"
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami  DOB1, DOB3, DOB5, DOZ7, DZ12

Poř. 
číslo Předmět pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka

Spoluúčast5

)

Pojištění se 

sjednává*1)2)

Maximální 
roční limit 
pojistného 

plnění3)

Limit 
pojistného 

plnění pro jednu 

poj. událost4)

1.

Ostatní stavba - koupali ště 
včetně at rakcí - skluzavka, 2x 
hřib, osvět lení areálu, 
technologie letního koupali ště  
a technologie čerpací stani ce 
na vodu vybudované na základě 
projektu "Sušice - R.O.P. 
(Rekreační otavský park)"

19 032 700 Kč 10 000 Kč nesjednává se nesjednává se

Poznámky:  

Místo pojištění: Areál koupali ště na  st .p. 2125, st .p. 1600, st .p. 2126, p.č. 1029/1, p.č. 1029/4 v katast rálním území 
Sušice nad Otavou

 

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1 



2.1.10. Živelní pojištění  

Rozsah pojištění: "požár", "povodeň", "vi chři ce", "sesuv", "náraz"
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami  DOB1, DOB3, DOB5, DOZ7, DZ12

Poř. 
číslo Předmět pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka Spoluúčast5)

Pojištění se 

sjednává*1)2)

Maximální 
roční limit 
pojistného 

plnění3)

Limit 
pojistného 

plnění pro jednu 

poj. událost4)

1.
Soubor budov 
vlastních  vč. 
příst řešku a kolostavu

7 342 810 Kč
"povodeň" 10%, min        
20 000 Kč; ostatní poj. 
nebezpečí 5 000 Kč

nesjednává se nesjednává se

2.

Soubor ostatních 
vlastních věcí 
movi tých - odpadkové 
koše, lavi ce

20 000 Kč
"povodeň" 10%, min        
20 000 Kč; ostatní poj. 
nebezpečí 5 000 Kč

nesjednává se nesjednává se

Poznámky:  

Místo pojištění: p.č. 1029/6, Sušice, PSČ 342 01

 

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1 
 



2.2.1. Pojištění pro případ odcizení 
Místo pojištění: vi z čl. I I  bod 1.3
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "odcizení" 
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami  DOB1, DOB3, DOZ5, DOZ1, DOZ2

Poř. 
číslo Předmět pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka

Spoluúčast5

)

Pojištění se 

sjednává*1)2) 9)

Maximální 
roční limit 
pojistného 

plnění3)

Limit pojistného 
plnění pro jednu 

poj. událost4)

1.
Stavební součást i  a zábranné 
prost ředky

1 000 Kč první ri zi ko 50 000 Kč nesjednává se

2. Cennost i  (platné tuzemské 3 000 Kč první ri zi ko 1 000 000 Kč nesjednává se
peníze,  kolky, stavenky,
pokutové bloky)
 - 342 01 Sušice, Nám. 
Svobody 138;  342 01 Suši ce, 
Nám. Svobody 138 – městská 
poli cie *)

3. Soubor ostatních vlastních 8 140 000 Kč 1 000 Kč nesjednává se nesjednává se
věcí movi tých (elekt ronika,
elekt rospot řebiče, výpočet .
a kancelářská techni ka vč.
standardního software,
nářadí, nást roje, příst roje,
služební zbraně)
342 01  Suši ce, Na Hrázi  1/I I  
(hasičská zbrojni ce); 342 01 
Sušice, Nám. Svobody 138

4. Soubor ostatních vlastních 723 500 Kč 3 000 Kč obvyklá cena nesjednává se nesjednává se
i  cizích věcí movi tých 
uvedených na příloze č. 11- 
obrazy - 
342 01 Sušice, Nám. Svobody 
138

5.

Vyjmenované ostatní stavby - 
vybavení dětských hřišť vi z 
příloha č. 10 3 000 Kč první ri ziko 100 000 Kč nesjednává se

Poznámky: *) Popis zabezpečení jednot li vých pokladen a t rezorů a jeji ch fotodokumentace je uvedena na příloze č. 3. 
Kopie cert i f i kátů k bezpečnostním zámkům jsou uvedeny na příloze č. 4. Limi ty plnění a způsoby zabezpečení jsou 
uvedeny na příloze č. 5.

 
* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 
 



2.2.2. Pojištění pro případ odcizení  
Místo pojištění: 342 01 Sušice, Příkopy 178
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "odcizení" 
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami  DOB1, DOB3, DOZ5

Poř. 
číslo

Předmět 
pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka
Spoluúčast5

)

Pojištění se 
sjednává*1)2) 

9)

Maximální 
roční limit 
pojistného 
plnění3)

pojistného 
plnění pro 
jednu poj. 
událost4)

1.

Nemovi tost  
vlastní vč. 
technologie (ki no) 
- projekt : "Sušice - 
S.I .R.K.A. (Suši cká 
regionální 
kulturní aula)"

3 000 Kč první ri ziko 100 000 Kč nesjednává se

Poznámky:

 
* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 
 

2.2.3. Pojištění pro případ odcizení  
Místo pojištění: 342 01 Sušice I I , parc. č. 3858, 3859, 3860
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "odcizení" 
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami  DOB1, DOB3, DOZ5

Poř. 
číslo

Předmět 
pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka Spoluúčast5)

Pojištění se 
sjednává*1)2) 

9)

Maximální roční 
limit pojistného 

plnění3)

Limit pojistného 
plnění pro jednu 

poj. událost4)

1.
Soubor ostatních 
vlastních věcí 
movi tých

5 000 Kč první ri zi ko 100 000 Kč nesjednává se

Poznámky:

 
* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 

 



2.2.4. Pojištění pro případ odcizení  
Místo pojištění: pozemek p.p.č. 206/5 a pozemek p.p.č. 2304/4, 342 01 Sušice - dle při loženého si tuačního plánku
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "odcizení" 
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami  DOB1, DOB3, DOZ5

Poř. 
číslo

Předmět 
pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka Spoluúčast5)

Pojištění se 
sjednává*1)2) 

9)

Maximální roční 
limit pojistného 

plnění3)

Limit pojistného 
plnění pro jednu 

poj. událost4)

1.

Soubor ostatních 
staveb - 
Parkoviště Na 
Trži št i  
vybudované na 
základě projektu 
"Sušice - místo 
pro život , 
CZ.1.14/2.2.00/13.
02358"

3 716 815 Kč 3 000 Kč první ri zi ko 100 000 Kč nesjednává se

2.

Soubor ostatních 
vlastních věcí 
movi tých 
umístěných na 
Parkovišt i  Na 
Trži št i  - 
pořízených v 
rámci  dotačního 
projektu "Sušice - 
místo pro život , 
CZ.1.14/2.2.00/13.
02358"

852 694 Kč 3 000 Kč první ri zi ko 100 000 Kč nesjdnává se

Poznámky:
 

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 
 

 



2.2.5. Pojištění pro případ odcizení  
Místo pojištění: p.č. 1029/6, Sušice, PSČ 342 01
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "odcizení" 
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami  DOB1, DOB3, DOZ5

Poř. 
číslo

Předmět 
pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka Spoluúčast5)

Pojištění se 
sjednává*1)2) 

9)

Maximální roční 
limit pojistného 

plnění3)

Limit pojistného 
plnění pro jednu 

poj. událost4)

1.

Soubor budov 
vlastních  vč. 
příst řešku a 
kolostavu

1 000 Kč první ri zi ko 50 000 Kč

2.

Soubor ostatních 
vlastních věcí 
movi tých - 
odpadkové koše, 
lavi ce

20 000 Kč 1 000 Kč

Poznámky:
 

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 
 
 
2.3.1. Pojištění pro případ vandalismu  
Místo pojištění: viz čl. I I  bod 1.3
Rozsah pojištění : poj. nebezpečí  "vandalismus" 
Pojištění  se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami  DOB1, DOB3

Poř. 
číslo Předmět  pojištění

Agregovaná/ 
celková/  pojistná 

částka Spoluúčast5)

Pojištění  se 

sjednává*1)2)

Maximální 
roční  limit 
pojistného 

plnění 3)

Limit 
pojistného 
plnění  pro jednu 

poj. událost4)

1.
Stavební  součást i  a 
zábranné prost ředky

 1 000 Kč první ri zi ko 50 000 Kč nesjednává se

2.

Vyjmenované ostatní 
stavby - vybavení  
dětských hři šť vi z 
příloha č. 10 

1%,                    
mi n 1 000 Kč

první ri zi ko 100 000 Kč nesjednává se

Poznámky:
 

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 
 
 
 



2.3.2. Pojištění pro případ vandalismu  
Místo pojištění: 342 01 Sušice, Příkopy 178
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "vandalismus" 
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami  DOB1, DOB3

Poř. 
číslo

Předmět 
pojištění

Agregovaná/ 
celková/ 
pojistná 
částka Spoluúčast5)

Pojištění se 

sjednává*1)2)

Maximální 
roční limit 
pojistného 

plnění3)

Limit 
pojistného 
plnění pro jednu 

poj. událost4)

1.

Nemovi tost  
vlastní vč. 
technologie (kino) 
- projekt : "Sušice - 
S.I .R.K.A. (Suši cká 
regionální 
kulturní aula)"

 
10%,                       
min 3 000 Kč

první ri ziko 100 000 Kč nesjednává se

Poznámky:

 
* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 

 
 
 
 
2.3.3.  Pojištění pro případ vandalismu  
Místo pojištění: 342 01 Sušice I I , parc. č. 3858, 3859, 3860
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "vandalismus" 
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3

Poř. 
číslo Předmět pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka Spoluúčast5)

Pojištění se 

sjednává*1)2)

Maximální 
roční limit 
pojistného 

plnění3)

Limit 
pojistného 
plnění pro jednu 

poj. událost4)

1.
Soubor ostatních 
vlastních věcí 
movitých

 
10%,                        
min 1 000 Kč

první riziko 100 000 Kč nesjednává se

Poznámky:

 
* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 



2.3.4.  Pojištění pro případ vandalismu  
Místo pojištění: pozemek p.p.č. 206/5 a pozemek p.p.č. 2304/4, 342 01 Sušice - dle při loženého si tuačního plánku
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "vandalismus" 
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami  DOB1, DOB3

Poř. 
číslo

Předmět 
pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka Spoluúčast5)

Pojištění se 

sjednává*1)2)

Maximální roční 
limit pojistného 

plnění3)

Limit pojistného 
plnění pro jednu 

poj. událost4)

1.

Soubor ostatních 
staveb - 
Parkoviště Na 
Trži št i  
vybudované na 
základě projektu 
"Suši ce - místo 
pro ži vot , 
CZ.1.14/2.2.00/13.
02358"

3 716 815 Kč
10%,                        
min 3 000 Kč

první ri zi ko 100 000 Kč nesjednává se

2.

Soubor ostatních 
vlastních věcí 
movi tých 
umístěných na 
Parkovišt i  Na 
Trži št i  - 
pořízených v 
rámci  dotačního 
projektu "Sušice - 
místo pro ži vot , 
CZ.1.14/2.2.00/13.
02358"

852 694 Kč
10%,                        
min 3 000 Kč

první ri zi ko 100 000 Kč nesjdnává se

Poznámky:

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 
 



2.3.5.  Pojištění pro případ vandalismu  
Místo pojištění: p.č. 1029/6, Sušice, PSČ 342 01
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "vandalismus" 
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami  DOB1, DOB3

Poř. 
číslo

Předmět 
pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka Spoluúčast5)

Pojištění se 

sjednává*1)2)

Maximální roční 
limit pojistného 

plnění3)

Limit pojistného 
plnění pro jednu 

poj. událost4)

1.

Soubor budov 
vlastních  vč. 
příst řešku a 
kolostavu

1 000 Kč první ri zi ko 50 000 Kč

2.

Soubor ostatních 
vlastních věcí 
movi tých - 
odpadkové koše, 
lavi ce

1 000 Kč první ri zi ko 20 000 Kč

Poznámky:

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 
 
 
 
2.6.1. Pojištění skla  
Místo pojištění: viz čl. I I  bod 1.3, písm. a) - x) 
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. I I . ZPP P-250/05 
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-250/05 a doložkami  DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DSK1

Poř. 
číslo

Předmět 
pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka
Spoluúčast5

)

Pojištění se 
sjednává*1)

2)

Maximální 
roční limit 
pojistného 
plnění3)

Limit pojistného 
plnění pro jednu 

poj. událost4)

1. Soubor skel  1 000 Kč první ri ziko 300 000 Kč nesjednává se
Poznámky:

 
* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 
 
 
 
 

2.5.1. Pojištění skla  
Místo pojištění: 342 01 Sušice, Příkopy 178
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. I I . ZPP P-250/05 
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-250/05 a doložkami  DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DSK1

Poř. 
číslo

Předmět 
pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka
Spoluúčast5

)

Pojištění se 
sjednává*1)

2)

Maximální 
roční limit 
pojistného 
plnění3)

Limit pojistného 
plnění pro jednu 

poj. událost4)

1. Soubor skel 3 000 Kč první ri zi ko 20 000 Kč nesjednává se
Poznámky:

 
* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 
 
 
 



2.6.1. Pojištění skla  
Místo pojištění: 342 01 Sušice, Volšovská 444
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. I I . ZPP P-250/05 
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-250/05 a doložkami  DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DSK1

Poř. 
číslo

Předmět 
pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka
Spoluúčast5

)

Pojištění se 
sjednává*1)

2)

Maximální 
roční limit 
pojistného 
plnění3)

Limit pojistného 
plnění pro jednu 

poj. událost4)

1.

Soubor skel vč. 
skel 
ohraničujících 
ledovou plochu 
zimního stadionu

 1 000 Kč první ri zi ko 70 000 Kč nesjednává se

Poznámky:

 
* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 
 



2.7.1. Pojištění strojů  
Místo pojištění: 342 01 Sušice, parc.č. 2125
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. I I . ZPP P-300/05  
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-300/05 a doložkami  DOB1, DOB3

Poř. 
číslo

Předmět 
pojištění

Agregovaná/ 
celková/ pojistná 

částka
Spoluúčast5

)
Pojištění se 
sjednává*1)

Maximální 
roční limit 
pojistného 
plnění3)

Limit pojistného 
plnění pro jednu 

poj. událost4)

1.

Ponorné kalové 
čerpadlo vlastní, 
DN40, DRENAG 
1000 H, výr.č.: 
103041000, rok 
výr.: 2014

20 922 Kč 5 000 Kč Nesjednává se nesjednává se

2.

Dávkovací 
čerpadlo 
koagulantu, IP 65, 
JESCO MAGDOS 
LT, výr.č.: 
102L0016984,       
rok výr.: 2014

15 222 Kč 5 000 Kč Nesjednává se Nesjednává se

3.

Dávkovací 
čerpadlo 
hydroxidu 
sodného, IP 65, 
JESCO MAGDOS 
LT, výr.č.: 
102L0012327,            
rok výr.: 2014

15 222 Kč 5 000 Kč Nesjednává se Nesjednává se

4.

Dávkovací 
čerpadlo 
f lokulantu, IP 65, 
JESCO MAGDOS 
LT, výr.č.: 
102L0016106,             
rok výr.: 2014

15 222 Kč 5 000 Kč Nesjednává se nesjednává se

5.

Čerpadlo bez 
f i lt race 2x, NOVA 
DELFINO, výr.č.: 
060206,      rok 
výr.: 2014

47 968 Kč 5 000 Kč Nesjednává se nesjednává se

Poznámky:

 
* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 

 



2.11.1. Pojištění odpovědnosti za škodu 

Poř. 
číslo Rozsah pojištění

Limit pojistného 
plnění

Sublimit 

pojistného plnění7) Spoluúčast5)

Územní 
platnost 
pojištění

Poji štění obecné odpovědnost i 1 000 Kč Česká 
za škody DODP1 republi ka
Náklady zdravotní poji šťovny 200 000 Kč 1 000 Kč Česká
3. osob republi ka

2. Poji štění odpovědnost i  obce 1 000 000 Kč 1 000 Kč Česká 
za škodu způsobenou při  výkonu republi ka
veřejné moci   DX1

3. Ci zí věci  převzaté DODP3 100 000 Kč 1 000 Kč Česká 
republi ka

4. Ci zí věci  užívané DODP4 100 000 Kč 1 000 Kč Česká 
republi ka

5. Náklady zdravotní poji šťovny 200 000 Kč 1 000 Kč Česká 
DODP5 republi ka

Poznámky:  dle textu zvl. ujednání

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-600/05 a doložkami  DOB1, DOB3, DODP1, DX1, DODP3, DODP4, 
DODP5

1. 5 000 000 Kč

 
 
 
 
 

1) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci  ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, 
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP  P – 100/09, 
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl.V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy, 

2)  první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII . odst. 1 a). VPP P – 100/09, 
3) maximální roční limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII . 

odst. 3. VPP P – 100/09 

4) limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost, 
5)  odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast, 
6) odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho 

pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění, 
7)  sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech 

pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,  
8) doba ručení  - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu, 
9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09, 
10) sublimit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo, 
11)    integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje 

časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz 
zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně 
v provozu. 

 
 

3. Pojistné plnění  

Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto 
pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu trvání 
pojištění, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 30,000.000,- Kč. V případě vzniku 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.  

Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto 
pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho 
trvání pojištění, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 100,000.000,- Kč. V případě vzniku 
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 (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená 
touto pojistnou událostí. 

Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto 
pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy, 
nastalé v průběhu trvání pojištění, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 100,000.000,- Kč. 

Pro pojistné nebezpečí sjednané doložkou DZ13 se pro všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho 
pojistného roku sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 100 000,-Kč. Bez ohledu na ujednání týkající 
se spoluúčastí uvedených v bodu 3. tohoto článku se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost z pojištění 
dle doložky DZ13 odečítá spoluúčast ve výši 10 % min. 2 000 Kč. 

V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při 
likvidaci pojistné události od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je 
nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto 
pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/05). 

 
Článek III. 

Výše a způsob placení pojistného 
 

1.  Živelní pojištění 
Roční pojistné za tento dodatek .............................................................................................. 981.094,- Kč 

2. Pojištění pro případ odcizení  
Roční pojistné za tento dodatek ................................................................................................ 58.367,- Kč 

3. Pojištění pro případ vandalismu 
Roční pojistné za tento dodatek ................................................................................................ 15.987,- Kč 

4. Pojištění skel 
Roční pojistné za tento dodatek ................................................................................................ 23.750,- Kč 

5. Pojištění strojů 
Roční pojistné za tento dodatek .................................................................................................. 1.444,- Kč 

6. Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku 
Roční pojistné za tento dodatek .............................................................................................. 130.919,- Kč 

Roční pojistné za tento dodatek ....................................................................................... 1 211 560,- Kč 

 
Pojistné za změny v rozsahu pojištění sjednané tímto dodatkem č. 39 pro dobu jednoho pojistného roku 
se zvyšuje o  311,- Kč. 
    
 
Poměrné pojistné pro dobu od 27. 11. 2018 do 31. 12. 2018 činí 32,- Kč a je splatné 11.12.2018. 

 

 
Pojistné je sjednáno jako běžné.  
Pojistné období je tříměsíční. Pojistné je v každém pojistném roce počínaje datem 01.01.2019 splatné k datům 
a v částkách takto:  

 datum: částka: 
 01.01. 302.890,- Kč 
 01.04. 302.890,- Kč 

01.07. 302.890,- Kč 
01.10. 302.890,- Kč 

 



Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele 2226222/0800 vedený u České spořitelny, a.s., 
variabilní symbol: 8602630048. 

 

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.  

 

 
 

Článek IV. 
Hlášení škodných událostí 

 
Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího 
makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu: 
 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 

Centrální podatelna 
Brněnská 634, 

664 42 Modřice 
Tel.: 841 105 105 

E-mail: podatelna@koop.cz 
fax: 547 212 602, 547 212 561 

 
V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez 
zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy 
je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.  
 

Článek V. 
Zvláštní ujednání 

Živelní pojištění 
 
Pro pojištění nemovitostí se ujednává: 
1) Ujednává se, že dopojištění nových nemovitých věcí - staveb, bude sjednáno ke dni kolaudace. Nejméně 14 dnů před 
termínem kolaudace doručí pojištěný na adresu pojistitele  stavební povolení. Pojištěný předloží bez prodlení kolaudační 
rozhodnutí pojistiteli. 
2) Ujednává se, že v souladu se čl. 6 bodu 11 VPP PPZ2 pojistitel v případě vzniku pojistné události nesníží plnění z důvodu 
podpojištění, pokud rozdíl mezi pojistnou hodnotou a pojistnou částkou nebude větší než 10% pojistné hodnoty. 
3) Ujednává se, že článek 9 bod 1 VPP PPZ2 se rozšiřuje o následující ustanovení: 
Vynaloží-li pojištěný přiměřené náklady na náhradní ubytování členů domácností pojištěné nemovitosti, hradí pojistitel 
takto vynaložené náklady vzniklé pojištěnému v souvislosti s pojistnou událostí do výše 2% z pojistné částky, nejvýše však 
30.000,-Kč na jednu bytovou jednotku. 
 
Pro pojištění cyklostezky se ujednává: 

I. a  II. etapa:  PČ 19 038 337 Kč – záplavová zóna TZ4 
II. etapa:   PČ   6 961 360 Kč – záplavová zóna TZ2 

 
 
Nepřímý úder blesku    
Ujednává se, že odchylně od ZPP P-150/05 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení elektrických a elektronických strojů, přístrojů 
a zařízení (včetně elektroinstalace na budovách nebo ostatních stavbách) přepětím, zkratem nebo indukcí v příčinné souvislosti s úderem 
blesku, při bouřkách, při spínání v napájecích sítích nebo při výboji statické elektřiny.  
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5 000,- Kč  a maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 100 000,- Kč. 
 
 
 
Pojištění odcizení 
 



Pro pojištění souboru ostatních vlastních věcí movitých  (elektroniku, elektrospotřebiče, výpočetní a kancelářské 
techniky vč. standardního software, nářadí, nástroje, přístroje a služební zbraně)  se ujednává: 
1)  že stávající zabezpečení odpovídá způsobu zabezpečení dle doložky DOZ1 kódu A4. Dále se ujednává, že stávající 
zabezpečení prostorů, které bude doplněno EZS nebo bezpečnostním zámkem odpovídá kódu A5 doložky DOZ1. Dále se 
ujednává, že zabezpečení prostorů jedním bezpečnostním zámkem a funkční EZS s prostorovou ochranou se svodem 
tísňového signálu vyvedeným na služebnu Městské policie. odpovídá kódu A6 doložky DOZ1. 
2) Odchylně od doložky DOZ1 se ujednává, že uzavřený prostor, jehož všechny dveře jsou uzamčeny bezpečnostním 
uzamykacím systémem a funkční EZS a prostorovou ochranou se svodem tísňového signálu vyvedeným na služebnu 
Městské policie odpovídá způsobu zabezpečení dle kódu A6 doložky DOZ1. Tomuto způsobu zabezpečení odpovídá i 
výše limitů plnění z jedné pojistné události. Dále se ujednává, že zabezpečení v tomto bodě tohoto zvláštního ujednání 
doplněné o další bezpečnostní přídavný zámek odpovídá způsobu zabezpečení kódu A7 doložky DOZ1. Tomuto způsobu 
zabezpečení odpovídá i výše limitů plnění z jedné pojistné události. 
3) Ujednává se, že v případě vzniku pojistné události nesníží pojistné plnění z důvodu podpojištění, pokud rozdíl mezi 
pojistnou hodnotou a pojistnou částkou nebude větší než 10% pojistné hodnoty. 
 
Ujednává se, že odchylně od doložky DOZ1 kódu A3 poskytne pojistitel plnění do limitu 100 000,-Kč v případě, dojde-li k 
odcizení pojištěných věcí  na místě pojištění prokazatelně krádeží vloupáním a pojištěné věci budou v době pojistné 
události zabezpečeny v uzavřeném prostoru jehož všechny dveře jsou uzamčeny jedním dozickým zámkem a zároveň je 
instalována funkční  EZS s  prostorovou ochranou s tísňovým signálem vyvedeným na služebnu Městské policie. Čidla EZS 
se nacházejí ve všech prostorách přízemní budovy a na chodbách celé budovy. Venkovní přístup do oken budovy je 
chráněn plášťovými čidly EZS 
Nebude-li v době pojistné události dodrženo výše uvedené zabezpečení nebo nebude-li funkční, poskytne pojistitel plnění 
v rozsahu Limitů. 
 
Ujednává se, že odchylně od doložky DOZ1 kódu A6 poskytne pojistitel plnění do limitu 1.000.000,-Kč v případě, dojde-li 
k odcizení pojištěných věcí  na místě pojištění prokazatelně krádeží vloupáním a pojištěné věci budou v době pojistné 
události zabezpečeny v uzavřeném prostoru jehož všechny dveře jsou uzamčeny jedním bezpečnostním zámkem. V 
budově radnice je zároveň instalována funkční EZS s  prostorovou ochranou s tísňovým signálem vyvedeným na služebnu 
Městské policie.. Čidla EZS se nacházejí ve všech prostorách přízemní budovy a na chodbách celé budovy. Venkovní 
přístup do oken budovy je chráněn kamerovým systémem. 
Nebude-li v době pojistné události dodrženo výše uvedené zabezpečení nebo nebude-li funkční, poskytne pojistitel plnění 
v rozsahu Limitů. 
 
Pro pojištění cenností (platné tuzemské peníze, kolky, stravenky, pokutové bloky)   
Odchylně od doložky DOZ2 je uveden způsob zabezpečení na příloze č. 5.  
Popis zabezpečení jednotlivých pokladen a trezorů a jejich fotodokumentace je uveden na příloze č. 3. 
Kopie certifikátů k bezpečnostním zámkům je uveden na příloze č. 4 
 
 
Pojištění odpovědnosti 
 
Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu na automobilech zaměstnanců pojištěného, používaných na služební 
cesty.  
 
Pojištění se vztahuje i na vozidla odtahovaná městskou policií. Policie vyhotovuje protokol o odtažení, fotodokumentaci 
vozidla a jeho popis. Pro případ odcizení odtahovaných vozidel je nutný následující způsob zabezpečení: parkoviště bude 
opatřeno funkčním oplocením, o výšce min 180 cm, mezi sloupky oplocení budou ve výšce cca 25 cm nad terénem 
instalovány příčné vzpěry. Vrata budou opatřena dvěma bezpečnostními zámky. 
 
 
Ujednání připojištění provozu pracovních strojů ZPP P-600/05 

Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění 

Odchylně od čl. IV, odst. 1) písm. b) ZPP P-600/05 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného 
nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, 
včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje. 
Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud: 
a)   v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění 
z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou 



(zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), 
b)   jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, 
ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že: 
i)   byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,  
ii)  jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidla, nebo 
iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, 
na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy, 
c)   jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti 
za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo 
d)   ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně. 
Toto pojištění se pro případ újmy způsobené: 
a) výkonem činnosti pracovního stroje, která (újma) nemá původ v jeho jízdě, 
sjednává se sublimitem ve výši rovnající se limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu, 
b) jinak než v případě uvedeném pod písm. a) sjednává se sublimitem  pojistného plnění7) 500.000,- Kč. 
 

 

 „Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného uhradit poškozenému peněžní částku, pokud mu tato povinnost 
vznikla ve smyslu § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z důvodu ručení pojištěného za 
splnění povinnosti správce pozemní komunikace nahradit škodu (újmu). Pojistitel však poskytne pojistné plnění 
maximálně v rozsahu, v jakém by je poskytl v případě, kdy by výkon správy pozemní komunikace nebyl zajišťován 
prostřednictvím správce, ale přímo pojištěným.“ 
 
 

 
Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento dodatek pojistné smlouvy se sjednává na dobu od 27.11.2018.  

2. Smluvní vztahy, na které se tento dodatek nevztahuje, zůstávají beze změny. 

3. Pojistník podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že byl před jeho uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými 
podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě výše uvedené pojistné smlouvy 
ve znění všech jejích předchozích dodatků a) tohoto dodatku a že mu byly oznámeny informace v souladu 
s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.  

4. Pojistník podpisem dodatku prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování  jeho osobních údajů a o právu 
přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává 
zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, 
že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem 
pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu 
makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní 
strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované 
pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo 
pojištěného a to doručením pojistiteli.) 

6. Dodatek byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 2 stejnopis(y), a 
pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.  

7. Stejnopis tohoto dodatku, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve 
smyslu zákona o pojistné smlouvě.  

 

 

 

 



 

8. Tento dodatek obsahuje 26 stran a 11 příloh. 
 
  
Výčet příloh:  

                   Příloha č. 1 - seznam nemovitostí a míst pojištění v záplavových pásmech  
Příloha č. 2 - seznam nemovitostí a míst pojištění mimo záplavová pásma 

  Příloha č. 3 – popis zabezpečení jednotlivých pokladen a trezorů a jejich fotodokumentace 
Příloha č. 4 – kopie certifikátů k bezpečnostním zámkům 
Příloha č. 5 – limity plnění a způsoby zabezpečení pro cennosti  
Příloha č. 6 – seznam technologického vybavení kotelen a míst pojištění 
Příloha č. 7 – seznam technologického vybavení kotelen a míst pojištění 
Příloha č. 8 – seznam nemovitostí v areálu nemocnice 
Příloha č. 9 – Sušická pavučina – seznam předmětů pojištění 
Příloha č. 10 – vybavení dětských hřišť 

 Příloha č. 11 – seznam obrazů 
  

 
 
 
 
V Plzni dne 26.11.2018 ……………….…………………… .……………………………… 
                                               Ing. Bronislava Pokorná                     Ing. Irena Kůsová 
                                                        vedoucí referátu                     underwriter specialista 
 
 
 
 
V Sušici dne 26.11.2018 ……………………………………. 
 Bc. Petr Mottl 
      starosta 
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P-520/14 
 

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY  
PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK 
 
 
 
Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních 
pojistných podmínek. 
 

Doložka Živel DZ13 - Atmosférické srážky - rozšíření rozsahu pojištění (1201) 

1. Odchylně od ZPP P-150/05 Čl. II. odst. (2) se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo stavby nebo 
pojištěné věci v nich uložené vodou z přívalového deště, která vnikne do pojištěné budovy nebo stavby a poškodí nebo zničí 
pojištěné věci.  

2. Odchylně od ZPP P-150/05 Čl. II. odst. (2) se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo stavby nebo 
pojištěné věci v nich uložené působením vody vzniklé táním sněhové nebo ledové vrstvy, která vnikne do pojištěné budovy nebo 
stavby a poškodí nebo zničí pojištěné věci. 

3. Pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo stavby nebo pojištěné věci v nich uložené, kdy v 
důsledku sněhové nebo ledové vrstvy svodem dešťové vody neodtéká roztátý sníh nebo led nebo svod dešťové vody nestačí 
odebírat vodu z přívalového deště, přičemž vnější plášť ani zastřešení pojištěné budovy nejeví známky poruchy, poškození nebo 
zhoršení své funkčnosti. 

4. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí vody z přívalového deště do pojištěné budovy nebo stavby 
nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo neuzavřenými vnějšími stavebními otvory. 

5. Pojištění se dále nevztahuje na poškození nebo zničení budovy nebo stavby nebo věci normálními atmosférickými srážkami, 
s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat. 

6. Nárok na pojistné plnění nevzniká, jestliže pojištěná budova nebo stavba nebo pojištěná věc byla poškozena nebo zničena 
působením vlhkosti, hub nebo plísní v přímé souvislosti s vniknutím nebo prosáknutím vody z přívalového deště do pojištěné 
budovy nebo stavby. 

7. Pro účely pojištění dle této doložky se za přívalový déšť považuje déšť velké intenzity a obvykle krátkého trvání a malého 
plošného rozsahu, který způsobuje prudké rozvodnění malých toků a značné zatížení kanalizačních sítí. V případě škodné 
události je pro posouzení, zda se jednalo o přívalový déšť rozhodující údaj Českého hydrometeorologického úřadu. 

8. Pojištění se sjednává s maximálním ročním limitem pojistného plnění uvedeným v pojistné smlouvě. 

 


