
 

Strana 1 (celkem 27) 
Pojistná smlouva č. 2739322707 

Důvěrné 
  
 

POJISTNÁ SMLOUVA 
č. 2739322707 

 

 
Pojistitel: 
UNIQA pojiš ťovna, a.s. 
Evropská 136 
160 12    Praha 6 
IČ: 49240480 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012, 
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxx, společnou prokurou a xxxxxxxxxxxx, společnou prokurou. 

 
a 

 
Pojistník: 
Město Svitavy 
T. G. Masaryka 5/35 
568 02 Svitavy, Předměstí 
IČ: 00277444 
Zapsané v Registru ekonomických subjektů vedeném u Českého statistického úřadu, 
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou. 
 

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojišt ění majetku, odpov ědnosti a les ů. 
 
Pojišt ěný , pokud není níže uvedeno jinak: 
Město Svitavy 
T. G. Masaryka 5/35 
568 02 Svitavy, Předměstí 
IČ: 00277444 
Zapsané v Registru ekonomických subjektů vedeném u Českého statistického úřadu. 
 
Oprávn ěná osoba: 
Město Svitavy 
T. G. Masaryka 5/35 
568 02 Svitavy, Předměstí 
IČ: 00277444 
Zapsané v Registru ekonomických subjektů vedeném u Českého statistického úřadu. 
 
Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část UCZ/14 se ujednává, 
že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě. 
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Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník 
podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět 
pojistiteli. 
 
Počátek pojišt ění:  01. 01. 2019 
Konec pojišt ění:  31. 12. 2021, 24:00  bez automatického prodlužování 
Pojistné období: 1 rok 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Místo pojišt ění, pokud není níže uvedeno jinak: katastrální území m ěsta Svitavy, p řípadně dle 
účetní evidence pojišt ěného 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sjednaný rozsah pojišt ění (pojistná nebezpe čí) a předměty pojišt ění: 
 
Základní živelní nebezpe čí – v rozsahu čl. 1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/14 
 
Odchyln ě od VPP UCZ/Živ/14, čl. 18, odst. 12 se pro pojišt ění škod zp ůsobených bezprost ředním 
vlivem atmosférické elekt řiny (nep římým bleskem) nebo prokazatelnou nap ěťovou špi čkou 
v elektrorozvodné nebo komunika ční síti a na pevn ě zabudovaných elektrických a elektronických 
zařízeních, strojích a p řístrojích, které slouží provozu pojišt ěné budovy, zvyšuje maximální limit 
pojistného pln ění, pro jednu a všechny pojistné události nastalé b ěhem pojistného období, 
na 500.000 Kč a spoluú čast se m ění na 1.000 Kč. 
 
1. Soubor vlastních a cizích budov a staveb vč. stavebních součástí a technologie vč. centrální 
tělocvičny pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách + přístavba hygienického zázemí a šaten – Šapito 
s místem pojištění U Stadionu 937/17, Svitavy; st. parc. č. 862 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.086.795.117,- nová cena 20.000,- 
Pro škody na souboru vlastních a cizích budov a sta veb vč. stavebních sou částí a technologie 
vč. centrální t ělocvi čny pro výuku t ělesné výchovy ve Svitavách + p řístavba hygienického zázemí 
a šaten – Šapito s místem pojišt ění U Stadionu 937/17, Svitavy; st. parc. č. 862 způsobené 
pojistným nebezpe čím náraz silni čního vozidla se sjednává spoluú čast 1.000 Kč. 
 
2. Soubor vlastních movitých zařízení a cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
120.114.580,- nová cena 5.000,- 
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3. Soubor vlastních zásob 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000,- nová cena 1.000,- 
 
4. Soubor vlastních a cizích cenných předmětů a finančních prostředků (včetně cenin) – pojištění se 
sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000,- pojistná částka 1.000,- 
 
5. Soubor věcí umělecké, historické a sběratelské hodnoty (jedná se o památníky, pamětní desky, 
sochy, kříže, obrazy, knihy apod.) dle přílohy č. 1 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
45.959.563,- obvyklá cena 20.000,- 
Pro škody na souboru v ěcí um ělecké, historické a sb ěratelské hodnoty (jedná se o památníky, 
pamětní desky, sochy, k říže, obrazy, knihy apod.) dle p řílohy č. 1 způsobené pojistným 
nebezpečím náraz silni čního vozidla se sjednává spoluú čast 1.000 Kč. 
 
6. Soubor vlastních a cizích staveb (jedná se o vybavení dětských hřišť, informační tabule, lavičky, koše, 
květináče, patníky, zábradlí apod.) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
700.000,- nová cena 5.000,- 
 
7. Soubor vlastních movitých zařízení a cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých (jedná 
se o vybavení krizového vozíku) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000,- nová cena 5.000,- 
 
8. Soubor vlastních movitých zařízení a cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých (jedná 
se o movité věci umístěné na venkovním prostranství) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
546.877,- nová cena 5.000,- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ostatní živelní nebezpe čí – v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e), VPP UCZ/Živ/14  
 
Odchyln ě od VPP UCZ/Živ/14, čl. 18, odst. 10 se pro pojišt ění škod zp ůsobených vniknutím 
atmosférických srážek do budovy, i pokud nedošlo k poškození stavebních sou částí nebo 
průnikem z vnit řních svod ů, sjednává maximální sublimit pojistného pln ění, pro jednu a všechny 
pojistné události nastalé b ěhem pojistného období, ve výši 200.000 K č a spoluú čast se m ění 
na 1.000 Kč. Atmosférickými srážkami se rozumí voda, která do pojišt ěného prostoru prosákla 
nebo vnikla prudkým dešt ěm (tj. zate čením), tajícím sn ěhem nebo ledem. Odchylka se nevztahuje 
na skute čnost, kdy byla budova bez oken, dve ří nebo m ěla odstran ěnou nebo neúplnou st řechu 
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nebo došlo k vniknutí atmosférických srážek nebo ne čistot nezav řenými okny, dve řmi nebo 
jinými otvory, pokud tyto otvory nevznikly p ůsobením atmosférických srážek.  
 
1. Soubor vlastních a cizích budov a staveb vč. stavebních součástí a technologie vč. centrální 
tělocvičny pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách + přístavba hygienického zázemí a šaten – Šapito 
s místem pojištění U Stadionu 937/17, Svitavy; st. parc. č. 862 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.086.795.117,- nová cena 5.000,- 
Pro škody na souboru vlastních a cizích budov a sta veb vč. stavebních sou částí a technologie 
vč. centrální t ělocvi čny pro výuku t ělesné výchovy ve Svitavách + p řístavba hygienického zázemí 
a šaten – Šapito s místem pojišt ění U Stadionu 937/17, Svitavy; st. parc. č. 862 způsobené 
pojistnými nebezpe čími vich řice a krupobití se sjednává spoluú čast 10.000 Kč. 
 
2. Soubor vlastních movitých zařízení a cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
120.114.580,- nová cena 5.000,- 
 
3. Soubor vlastních zásob 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000,- nová cena 1.000,- 
 
4. Soubor věcí umělecké, historické a sběratelské hodnoty (jedná se o památníky, pamětní desky, 
sochy, kříže, obrazy, knihy apod.) dle přílohy č. 1 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
45.959.563,- obvyklá cena 5.000,- 
Pro škody na souboru v ěcí um ělecké, historické a sb ěratelské hodnoty (jedná se o památníky, 
pamětní desky, sochy, k říže, obrazy, knihy apod.) dle p řílohy č. 1 způsobené pojistnými 
nebezpečími vich řice a krupobití se sjednává spoluú čast 10.000 Kč. 
 
5. Soubor vlastních a cizích staveb (jedná se o vybavení dětských hřišť, informační tabule, lavičky, koše, 
květináče, patníky, zábradlí apod.) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
700.000,- nová cena 1.000,- 
 
6. Soubor vlastních movitých zařízení a cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých (jedná 
se o vybavení krizového vozíku) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000,- nová cena 1.000,- 
 
7. Soubor vlastních movitých zařízení a cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých (jedná 
se o movité věci umístěné na venkovním prostranství) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
546.877,- nová cena 1.000,- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Katastrofická pojistná nebezpe čí – v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f), VPP UCZ/Živ/14 
 
Odchyln ě od VPP UCZ/Živ/14 čl. 8, odst. 1 vzniká pojišt ění katastrofických nebezpe čí od po čátku 
pojistné smlouvy. 
 
1. Soubor vlastních a cizích budov a staveb vč. stavebních součástí a technologie vč. centrální 
tělocvičny pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách + přístavba hygienického zázemí a šaten – Šapito 
s místem pojištění U Stadionu 937/17, Svitavy; st. parc. č. 862 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.086.795.117,- nová cena 10 % z poj. plnění, min. 20.000,- 
Pro škody na souboru vlastních a cizích budov a sta veb vč. stavebních sou částí a technologie 
vč. centrální t ělocvi čny pro výuku t ělesné výchovy ve Svitavách + p řístavba hygienického zázemí 
a šaten – Šapito s místem pojišt ění U Stadionu 937/17, Svitavy; st. parc. č. 862 způsobené 
pojistným nebezpe čím zemětřesení se sjednává spoluú čast 5.000 Kč. 
 
2. Soubor vlastních movitých zařízení a cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
120.114.580,- nová cena 10 % z poj. plnění, min. 20.000,- 
Pro škody na souboru vlastních movitých za řízení a cizích p ředmětů užívaných a cizích p ředmětů 
převzatých zp ůsobené pojistným nebezpe čím zemětřesení se sjednává spoluú čast 5.000 Kč. 
 
3. Soubor vlastních zásob 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000,- nová cena 10 % z poj. plnění, min. 20.000,- 
Pro škody na souboru vlastních zásob zp ůsobené pojistným nebezpe čím zemětřesení se 
sjednává spoluú čast 1.000 Kč. 
 
4. Soubor věcí umělecké, historické a sběratelské hodnoty (jedná se o památníky, pamětní desky, 
sochy, kříže, obrazy, knihy apod.) dle přílohy č. 1 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
45.959.563,- obvyklá cena 10 % z poj. plnění, min. 20.000,- 
Pro škody na souboru v ěcí um ělecké, historické a sb ěratelské hodnoty (jedná se o památníky, 
pamětní desky, sochy, k říže, obrazy, knihy apod.) dle p řílohy č. 1 způsobené pojistným 
nebezpečím zemětřesení se sjednává spoluú čast 5.000 Kč. 
 
5. Soubor vlastních a cizích staveb (jedná se o vybavení dětských hřišť, informační tabule, lavičky, koše, 
květináče, patníky, zábradlí apod.) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
700.000,- nová cena 10 % z poj. plnění, min. 20.000,- 
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Pro škody na souboru vlastních a cizích staveb (jed ná se o vybavení d ětských h řišť, informa ční 
tabule, lavi čky, koše, kv ětináče, patníky, zábradlí apod.) zp ůsobené pojistným nebezpe čím 
zemětřesení se sjednává spoluú čast 1.000 Kč. 
 
6. Soubor vlastních movitých zařízení a cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých (jedná 
se o vybavení krizového vozíku) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000,- nová cena 10 % z poj. plnění, min. 20.000,- 
Pro škody na souboru vlastních movitých za řízení a cizích p ředmětů užívaných a cizích p ředmětů 
převzatých (jedná se o vybavení krizového vozíku) zp ůsobené pojistným nebezpe čím 
zemětřesení se sjednává spoluú čast 1.000 Kč. 
 
7. Soubor vlastních movitých zařízení a cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých (jedná 
se o movité věci umístěné na venkovním prostranství) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
546.877,- nová cena 10 % z poj. plnění, min. 20.000,- 
Pro škody na souboru vlastních movitých za řízení a cizích p ředmětů užívaných a cizích p ředmětů 
převzatých (jedná se o movité v ěci umíst ěné na venkovním prostranství) zp ůsobené pojistným 
nebezpečím zemětřesení se sjednává spoluú čast 1.000 Kč. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vodovodní škody – v rozsahu čl. 1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14 
 
V případě vzniku pojistné události z p říčiny pojistného nebezpe čí „vodovodní škody“ 
a za podmínky poškození a/nebo zni čení potrubí vodovodních za řízení, se ujednává, že pojistitel 
poskytne pojistné pln ění i za vícenáklady s pojistnou událostí spojené. Z a tyto vícenáklady se 
považuje vodné a sto čné. Pojišt ěný je v takovémto p řípadě povinen prokázat zp ůsobenou škodu 
potvrzením od spole čnosti provozující potrubí vodovodních za řízení a dodávky vody. Pro toto 
pojišt ění se sjednává maximální sublimit pojistného pln ění, pro jednu a všechny pojistné události 
nastalé b ěhem pojistného období, ve výši 100.000 K č se spoluú častí 1.000 Kč. 
 
1. Soubor vlastních a cizích budov a staveb vč. stavebních součástí a technologie vč. centrální 
tělocvičny pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách + přístavba hygienického zázemí a šaten – Šapito 
s místem pojištění U Stadionu 937/17, Svitavy; st. parc. č. 862 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.086.795.117,- nová cena 5.000,- 
 
2. Soubor vlastních movitých zařízení a cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
120.114.580,- nová cena 5.000,- 
 
3. Soubor vlastních zásob 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
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100.000,- nová cena 1.000,- 
 
4. Soubor věcí umělecké, historické a sběratelské hodnoty (jedná se o památníky, pamětní desky, 
sochy, kříže, obrazy, knihy apod.) dle přílohy č. 1 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
45.959.563,- obvyklá cena 5.000,- 
 
5. Soubor vlastních a cizích staveb (jedná se o vybavení dětských hřišť, informační tabule, lavičky, koše, 
květináče, patníky, zábradlí apod.) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
700.000,- nová cena 1.000,- 
 
6. Soubor vlastních movitých zařízení a cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých (jedná 
se o vybavení krizového vozíku) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000,- nová cena 1.000,- 
 
7. Soubor vlastních movitých zařízení a cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých (jedná 
se o movité věci umístěné na venkovním prostranství) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
546.877,- nová cena 1.000,- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Krádež vloupáním a loupežné p řepadení v míst ě pojišt ění – v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. a) – b), 
VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14 
 
1. Soubor vlastních a cizích staveb, stavebních součástí a příslušenství budov nebo staveb včetně 
technologie (pojištění vnitřních i venkovních staveb a stavebních součástí budov vč. dětských hřišť, 
infotabulí, laviček, košů, květináčů a podobně) – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
400.000,- nová cena 1.000,- 
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2. Soubor vlastních movitých zařízení a cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých – 
pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000,- nová cena 1.000,- 
 
3. Soubor vlastních zásob – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000,- nová cena 1.000,- 
 
4. Soubor věcí umělecké, historické a sběratelské hodnoty (jedná se o památníky, pamětní desky, 
sochy, kříže, obrazy, knihy apod.) dle přílohy č. 1 – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000,- obvyklá cena 1.000,- 
 
5. Soubor vlastních movitých zařízení a cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých 
umístěných na venkovním prostranství – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000,- nová cena 1.000,- 
Za překonanou p řekážku se považuje i demontáž šroubových spojení ap od. 
 
6. Soubor vlastních movitých zařízení a cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých 
(vybavení krizového vozíku) – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000,- nová cena 1.000,- 
Za překonanou p řekážku se považuje i demontáž šroubových spojení ap od. 
 
7. Soubor vlastních a cizích cenných předmětů a finančních prostředků (vč. cenin) – pojištění se 
sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000,- pojistná částka 1.000,- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Loupežné p řepadení p ři přepravě věcí – v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. c), VPP UCZ/Odc/14 
a DPPLIM/14 
 
Odchyln ě od DPP LIM/14 se sjednává následující zabezpe čení pro uvedené limity pojistného 
plnění: 
do 10.000 Kč - pověřená osoba je vybavena b ěžnou taškou  
nad 10.000 Kč - do 60 000 Kč - pověřená osoba je vybavena bezpe čnostní taškou 
nad 60.000 Kč -  pověřená osoba s asistencí strážník ů městské policie 
 
1.  Peníze a ceniny přepravované pověřenou osobou – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
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150.000,- pojistná částka 1.000,- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vandalismus  – v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. d), VPP  UCZ/Odc/14 
 
V souladu s VPP UCZ/Odc/14, článek 1, odst. 7, se pojišt ění vztahuje i na škody zp ůsobené 
nást řikem nebo nánosem barev či chemikálií a stanovuje se maximální sublimit poji stného 
plnění, pro jednu a všechny pojistné události nastalé b ěhem pojistného období, ve výši 
80.000 Kč. 
 
1. Soubor vlastních a cizích staveb, stavebních součástí a příslušenství budov nebo staveb včetně 
technologie (vnitřní i venkovní stavby a stavebních součásti budov vč. dětských hřišť, infotabulí, laviček, 
košů, květináčů a podobně) – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000,- nová cena 10 % z poj. plnění, min. 1.000,- 
 
2. Soubor vlastních movitých zařízení a cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých – 
pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000,- nová cena 10 % z poj. plnění, min. 1.000,- 
 
3. Soubor vlastních zásob – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000,- nová cena 10 % z poj. plnění, min. 1.000,- 
 
4. Soubor věcí umělecké, historické a sběratelské hodnoty (jedná se o památníky, pamětní desky, 
sochy, kříže, obrazy, knihy apod.) dle přílohy č. 1 – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000,- nová cena 10 % z poj. plnění, min. 3.000,- 
 
5. Soubor vlastních movitých zařízení a cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých 
umístěných na venkovním prostranství – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000,- nová cena 10 % z poj. plnění, min. 1.000,- 
 
6. Soubor vlastních movitých zařízení a cizích předmětů užívaných a cizích předmětů převzatých 
(vybavení krizového vozíku) – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000,- nová cena 10 % z poj. plnění, min. 1.000,- 
 
7. Služební pes – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
40.000,- nová cena 10 % z poj. plnění, min. 1.000,- 
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Odchyln ě od VPP se pojišt ění vztahuje na úmrtí služebního psa z jakékoliv p říčiny, a to v p říčinné 
souvislosti s výkonem služby. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Poškození nebo zni čení skla – v rozsahu VPP UCZ/Skl/14 
 
1. Soubor vlastních skel – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000,- nová cena 1.000,- 
 
Pojišt ění se vztahuje také na el. inst., nápisy, malby, sn ímače zabezpečení a bezpečnostní fólie + 
náklady na nouzové zasklení do max. výše 20 % pojis tné částky pojišt ěného skla. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Poškození nebo zni čení stroje a strojních za řízení – v rozsahu VPP UCZ/Str/14 a UCZ/Ele/14 
 
Odchyln ě od VPP UCZ/Str/14, čl. 3, odst. 1, písm. g) se pojišt ění vztahuje i na škody zp ůsobené 
živelními pojistnými nebezpe čími v rozsahu UCZ/Živ/14, čl. 1, odst. 1, odst. 2, písm. a) – f) a odst. 
3 a na škody zp ůsobenými krádeží vloupáním a loupežným p řepadením v rozsahu UCZ/Odc/14. 
 
1. Vlastní stroj vč. příslušenství, Rotační síto/třídič ULTRA SCREEN  v.č.914378 , r.v. 2014 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
502.000,- nová cena 5.000,- 
 
2. Vlastní stroj vč. příslušenství, CARAVAGGI  v.č.78882 , r.v. 2014 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
823.000,- nová cena 5.000,- 
 
3. Vlastní stroj vč. příslušenství, Překopávač kompostu  v.č.2014080040 , r.v. 2014 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
738.000,- nová cena 5.000,- 
 
4. Vlastní stroj vč. příslušenství, Nápravová silniční váha  v.č.220/2014 , r.v. 2014 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
218.000,- nová cena 5.000,- 
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5. Vlastní stroj vč. příslušenství, Traktor DEUTZ – FAHR VAGROFARM 420 + čelní nakladač Tenias RZ: 
E018424, r.v. 2014 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.827.100,- nová cena 5.000,- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Poškození nebo zni čení elektronických za řízení – v rozsahu VPP UCZ/Ele/14 
 
Odchyln ě od VPP UCZ/Ele/14, čl. 2, odst. 3 se pojišt ění vztahuje i na za řízení starší 6 let. 
 
Odchyln ě od VPP UCZ/Ele/14, čl. 3, odst. 1, písm. g) se pojišt ění vztahuje i na škody zp ůsobené 
živelními pojistnými nebezpe čími v rozsahu UCZ/Živ/14, čl. 1, odst. 1, odst. 2, písm. a) – f) a odst. 
3 a na škody zp ůsobenými krádeží vloupáním a loupežným p řepadením v rozsahu UCZ/Odc/14. 
 
1. Vlastní a cizí elektronická zařízení vč. přenosných zařízení dle účetní evidence (Jedná se především 
o výpočetní, kancelářskou, telekomunikační, audiovizuální, zabezpečovací techniku, parkovací 
automaty, městský kamerový systém, varovný a informační systém, vzduchotechniku, elektronické 
zabezpečení kompostárny, fotopasti apod., stáří do 10 let.) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
16.218.000,- nová cena 5.000,- 
Z toho p řenosná za řízení jsou v hodnot ě 520.000 Kč a je pro n ě místem pojišt ění území České 
republiky a spoluú čast je 1.000 K č. 
 
2. Vlastní FVE na střechách budov 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
4.488.610,- nová cena 5.000,- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pojišt ění lesů – v rozsahu čl. 2, odst. 1 UCZ/Les/14/A a čl. 2, odst. 1 UCZ/Les/14 
 
1. Předmětem pojištění je soubor lesů (dřevní zásoba lesních porostů a vytěženého dříví) ve vlastnictví 
pojistníka o výměře 127,1 ha (údaj dle příslušného lesního hospodářského plánu (dále „LHP“)). Místem 
pojištění jsou pozemky na území České republiky, na nichž se pojištěné lesy nacházejí dle LHP. 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
40.621.854,- nová cena 100.000,- 
 
Odchyln ě od ustanovení článku 2 VPP UCZ/Les/14/A a článku 4 VPP UCZ/Les/14 se rozsah 
v tomto článku pojišt ěných nebezpe čí navíc dopl ňuje o poškození nebo zni čení předmětu 
pojišt ění vich řicí a krupobitím. 
Za „vich řici“ se považuje proud ění vzduchu dosahující v míst ě pojišt ění rychlosti minimáln ě 
75 km za hodinu. Nem ůže-li být rychlost proud ění vzduchu zjišt ěna, poskytne pojistitel pojistné 
plnění za škodu zp ůsobenou vich řicí, pokud pojišt ěný prokáže, že pohyb vzduchu v okolí místa 
pojišt ění způsobil škody na budovách nebo na v ěcech stejn ě odolných v bezvadném stavu. 
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Sjednává se limitní částka ve výši 210 000 K č na 1 hektar lesa jako horní hranice pojistného 
plnění za poškození/zni čení 1 ha pojišt ěného lesa ve smyslu článku 4 VPP UCZ/Les/14/A a článku 
4 VPP UCZ/Les/14. 
 
Pro pojištění lesů v rozsahu čl. 2, odst. 1 VPP UCZ/Les/14/A a čl. 2, odst. 1 VPP UCZ/Les/14 se 
sjednává maximální limit pojistného plnění, pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho 
pojistného období, ve výši 3.000.000 Kč. 
 
Pro pojištění lesů v rozsahu nebezpečí vichřice a krupobití se sjednává maximální limit pojistného 
plnění, pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného období, ve výši 
1.000.000 Kč. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pojišt ění odpov ědnosti 
Pojišt ěné subjekty – pojistník M ěsto Svitavy a spolupojišt ěné subjekty, uvedené v P říloze 2   
 
Pojišt ěné předměty činnosti: 

− dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
− dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

 
Základní pojišt ění včetně odpov ědnosti za škodu zp ůsobenou vadou výrobku (VV) v rozsahu 
bodu 1 čl. 4 a čl. 3 Doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatele a 
právnické osoby UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14“)  
 
Limit plnění v Kč   50.000.000  
Spoluúčast v Kč  5.000 pro pojistníka   
  5.000.000 pro ostatní subjekty, uvedené v P říloze 2 
Územní platnost:  Česká republika 
Roční pojistné v Kč  120.000 
 
V rámci limitu plnění a spoluúčasti pro základní pojištění odpovědnosti se pojištění vztahuje i na: 

− újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně nemajetkové újmy 

− následnou finanční škodu 
− náhradu náklad ů vynaložených zdravotní pojiš ťovnou za zdravotní pé či ve prosp ěch t řetí 

osoby 
− náhradu náklad ů vynaložených zdravotní pojiš ťovnou na zdravotní pé či ve prosp ěch 

pracovníka pojišt ěného 
− úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojišt ění 
− odpovědnost z vlastnictví a oprávněného užívání (nájmu) budovy nebo pozemku 

− odpovědnost za věci odložené dětí, návštěvníků či hostů 
− odpov ědnost z činnosti m ěstské policie 
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− odpov ědnost z činnosti dobrovolného hasi čského sboru 
− odpovědnost za škodu či újmu z provozování sportovních a kulturních akcí 
− odpovědnost z provozu vozidla nad rámec povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla  

a z provozu vozidla jako pracovního stroje  
− odpov ědnost za v ěci odložené a vnesené 
− odpovědnost za škodu, újmu způsobenou učni, žáku, studentu při praktickém vyučování  

u pojištěného 
− odpov ědnost za újmu osob vykonávajících ve řejně prosp ěšné práce a alternativní tresty  

 
Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14: 
Odpov ědnost za finan ční škodu (04) 
Sublimit plnění v Kč 1.000.000 
Spoluúčast v Kč 1.000 
Územní platnost Česká republika  
Roční pojistné v Kč 6.000 
 
Odpov ědnost za škodu vzniklou narušením životního prost ředí (09) 
Sublimit plnění v Kč 10.000.000 
Spoluúčast v Kč 1.000 
Územní platnost Česká republika  
Roční pojistné v Kč 4.000 
 
Odpov ědnost za škodu na v ěcech zam ěstnanc ů (11) 
Sublimit plnění na 1 den v Kč 1.000.000  
Spoluúčast v Kč 1.000 
Územní platnost Česká republika  
Roční pojistné v Kč 1.000 
 
Odpov ědnost za škodu zp ůsobenou p ři výkonu ve řejné služby (15) 
Sublimit plnění v Kč 2.000.000 
Spoluúčast v Kč 1.000 
Územní platnost Česká republika 
Roční pojistné v Kč 2.500  
 
Křížová odpov ědnost (17) a Odpov ědnost v ůči majetkov ě propojeným spole čnostem  
Základní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se vztahuje  
i na povinnost pojištěného nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu způsobenou 
osobám pojištěným v rámci jedné smlouvy. Ustanovení čl. 8 odst. 4 písm. a), b) a odst. 5 UCZ/Odp/14 
se pro uvedené pojištění nepoužijí. 

 
Sublimit plnění v Kč 1.000.000 
Spoluúčast v Kč 1.000 
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Územní platnost Česká republika 
Roční pojistné v Kč 2.500 
 
Odpov ědnost za škodu zp ůsobenou p ři výkonu ve řejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem (18) 
Sublimit plnění v Kč 20.000.000 
Spoluúčast v Kč 1.000 
Územní platnost Česká republika 
Roční pojistné v Kč 7.000 
 
Odpov ědnost zastupitel ů (19) 
Sublimit plnění v Kč 10.000.000 
Spoluúčast v Kč 1.000 
Územní platnost Česká republika 
Roční pojistné v Kč 3.600 
 
Sociální služba (93) dle doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti poskytovatele 
sociální služby UCZ/Odp-Soc/14) 
Sublimit plnění v Kč 10.000.000 
Spoluúčast v Kč 1.000 
Územní platnost Česká republika 
Roční pojistné v Kč 2.900 
 
Odpov ědnost za nemajetkovou újmu, která vznikla jinak než  při ublížení na zdraví nebo 
usmrcením (94) dle smluvního ujednání  
Sublimit plnění v Kč 10.000.000 
Spoluúčast v Kč 1.000 
Územní platnost Česká republika 
Roční pojistné v Kč 3.000 
Odchylně od čl. 8 odst. 3 písm. b) UCZ/Odp/14 se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit 
nemajetkovou újmu vzniklou jinak než při ublížení na zdraví a při usmrcení, pokud je povinnost k její 
náhradě dána soudním rozhodnutím. Pojištění se však nevztahuje na povinnost nahradit nemajetkovou 
újmu, která vznikla jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcením, pokud byla způsobena urážkou, 
pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním, anebo která vznikla zaměstnanci pojištěného. 
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Pojišt ění odpov ědnosti p ři dobrovolnické činnosti (99) 

Sublimit plnění v Kč 1.000.000 
Spoluúčast v Kč 1.000 
Územní platnost Česká republika 
Roční pojistné v Kč 1.000 
Odchylně od článku 8 odst. 1 písm. f) UCZ/Odp/14 se ujednává, že se pojištění sjednává též pro případ 
povinnosti dobrovolníka, který má s pojištěným uzavřenou smlouvu o dobrovolnické službě ve smyslu 
zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě, nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení 
též újmu, za kterou pojištěný dobrovolník dle platných právních předpisů odpovídá. Ujednává se, že 
spolupojištěná osoba, se kterou má pojištěný uzavřenu smlouvu o dobrovolnické službě, má právo, aby 
za ni pojistitel zaplatil z jedné škodné nebo sériové škodné události maximálně částku 1 000 000,- Kč, 
přičemž plnění vyplacená za všechny škodné události všech pojištěných osob, se kterými má pojištěný 
uzavřenou smlouvu o dobrovolnické službě, nastalé v průběhu pojistného roku, nesmí přesáhnout 
dvojnásobek uvedené částky (tj. 2 000 000,- Kč). 
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro základní pojištění 
odpovědnosti s územní platností Česká republika bez spoluúčasti.  
Dále se ujednává, že pojištění se sjednává též pro povinnost pojištěného nahradit škodu a při ublížení 
na zdraví a při usmrcení též újmu, za kterou odpovídá pojištěný dobrovolníkovi, se kterým má uzavřenou 
smlouvu o dobrovolnické službě ve smyslu zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. 
Odchylně od článku 8 odstavce 5 UCZ/Odp/14 se základní pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného 
nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu způsobenou osobám pojištěným v rámci 
téže pojistné smlouvy (křížová odpovědnost). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pojišt ění přepravy - v rozsahu VPP UCZ/TF/18, čl. 4, odst. 4.1.2 a odst. 4.2  
 
1. Soubor věcí movitých přepravovaných vozíkem, RZ 5E05370 – místo pojišt ění území České 
republiky  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000,- obecná cena 5.000,- 
 
2. Soubor věcí movitých přepravovaných hasičským vozem SCANIA, RZ 4E51919 – místo pojišt ění 
území České republiky, Slovenské republiky, Rakouské repub liky, N ěmecké spolkové republiky 
a Polské republiky  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.960.000,- obecná cena 10.000,- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Celkové ro ční pojistné 
 
Živelní pojišt ění:  305.234,- Kč 
 
Odcizení:  20.670,- Kč 
 
Vandalismus:  8.410,- Kč 
 
Pojišt ění skla:  3.800,- Kč 
 
Pojišt ění stroj ů: 39.946,- Kč 
 
Pojišt ění elektroniky:  69.367,- Kč 
 
Pojišt ění lesů: 10.157,- Kč 
 
Odpov ědnost:  153.500,- Kč 
 
Pojišt ění přepravy: 27.482,- Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Společná a závěrečná ustanovení  

 

Roční pojistné: 638.566,- Kč 
Sleva za délku pojištění: 20 % 
Obchodní sleva: 15 % 
Roční pojistné po slevách: 415.068,- Kč 
Způsob placení:  čtvrtletně (bez přirážky) 
Splátka pojistného: 103.767,- Kč 
 
Splatnost pojistného: 1. 1., 1. 4., 1. 7. a 1. 10. běžného roku.  
 
Slevu za délku pojišt ění 3 roky ve výši 20 % poskytuje pojistitel na celou dobu pojištění. Vypoví-li 
pojistník smlouvu před uplynutím sjednané lhůty (sjednané doby platnosti pojistné smlouvy), je povinen 
takto neoprávněně získanou slevu vrátit, a to od počátku pojištění. Nárok na vrácení poskytnuté slevy 
za sjednanou dobu pojištění má pojistitel i v případech, že pojištění zanikne z jiných důvodů 
před dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištění, změny vlastníka a výpovědi 
pojistitelem. 
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Pojistné bude placeno na ú čet pojistitele. 
Peněžní ústav:  Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4 
Číslo účtu:   xxxxxxxxxx 
Kód banky:   xxxxx 
Konstantní symbol:  3558 
Variabilní symbol:  2739322707 
Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet pojistitele. 
 
Smluvní ujednání: 
Pro pojišt ění základních pojistných nebezpe čí v rozsahu čl. 1, odst. 1 VPP UCZ/Živ/14 (pouze 
pro nebezpe čí kou ř a náraz silni čního vozidla) se sjednává maximální limit pojistnéh o pln ění, 
pro jednu a všechny pojistné události nastalé b ěhem jednoho pojistného období, pro celou 
pojistnou smlouvu, ve výši 40.000.000 K č. Omezení uvedené v čl. 18, odst. 7 VPP UCZ/Živ/14 se 
ruší. 
 
Pro pojišt ění ostatních živelních nebezpe čí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – b) VPP UCZ/Živ/14 
se sjednává maximální limit pojistného pln ění, pro jednu a všechny pojistné události nastalé 
během jednoho pojistného období, pro celou pojistnou smlouvu, ve výši 40.000.000 K č. 
 
Pro pojišt ění ostatních živelních nebezpe čí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. c) – e) VPP UCZ/Živ/14 
se sjednává maximální limit pojistného pln ění, pro jednu a všechny pojistné události nastalé 
během jednoho pojistného období, pro celou pojistnou smlouvu, ve výši 40.000.000 K č. 
 
Pro pojišt ění katastrofických pojistných nebezpe čí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f) VPP 
UCZ/Živ/14 (pouze povode ň, záplava a výbuch sopky) se sjednává maximální lim it pojistného 
plnění, pro jednu a všechny pojistné události nastalé b ěhem jednoho pojistného období, 
pro celou pojistnou smlouvu, ve výši 80.000.000 K č. 
Pokud vznikne pojistná událost povodní nebo záplavo u v záplavovém území (stanoveném dle 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o zm ěně některých zákon ů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 
Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu na stanovení zápla vových území, v platném zn ění) 
vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicito u povodn ě 20 let – 
výskyt povodn ě, který je dosažen nebo p řekročen průměrně jedenkrát za 20 let), sjednává se 
maximální ro ční limit pojistného pln ění ve výši 10.000.000 K č. 
 
Pro pojišt ění katastrofických pojistných nebezpe čí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f) VPP 
UCZ/Živ/14 (pouze zem ětřesení) se sjednává maximální limit pojistného pln ění, pro jednu 
a všechny pojistné události nastalé b ěhem jednoho pojistného období, pro celou pojistnou 
smlouvu, ve výši 40.000.000 K č. 
 
Pro pojišt ění nebezpe čí vodovodních škod v rozsahu čl. 1, odst. 3 VPP UCZ/Živ/14 se sjednává 
maximální limit pojistného pln ění, pro jednu a všechny pojistné události nastalé b ěhem jednoho 
pojistného období, pro celou pojistnou smlouvu, ve výši 40.000.000 K č. 
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Smluvní ujednání – náhrada náklad ů pro v ěci zvláštní, kulturní a historické hodnoty: 
1. Budova: Náhrada náklad ů na obnovu podle stejného pojetí za použití moderní ch technických 
prost ředků a použití b ěžně dostupných stavebních materiál ů 
2. Zařízení: V rámci pojistné částky se nahrazují náklady na obnovu, p řípadně na nové po řízení 
Pří částečných škodách se nahrazují náklady na restaurování z a použití obvyklých, b ěžně 
dostupných technik a prost ředků. 
Při totálních škodách se nahrazují náklady na opat ření podobného, p řípadně stejn ě hodnotného 
předmětu, až do výše pojistné částky. 
 
Makléřská doložka 
Pojištěný pověřil makléřskou společnost FIPO-CZECH, s.r.o., IČ: 25976460, U Stadionu 271/8, 568 02 
Svitavy, vedením (řízením) a spravováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat 
této smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto zplnomocněného makléře, který je 
oprávněn přijímat smluvně závazná opatření, prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů. 
 
Způsob likvidace pojistných událostí: 
V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (makléře), který 
s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. nebo na telefonní 
linku 488 125 125. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním 
symbolem. 
 
Pojistná smlouva obsahuje 20 listů a přílohu č. 1, 2, 3 a 4 . 
 
V Praze, dne 12.12.2018 
 
 
 
 
 
 
      
xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  
společná prokura                                                                                        společná prokura 
                                              za UNIQA pojišťovna, a.s. (pojistitel) 
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Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, 
jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a o 
zpracování osobních údajů pro účely tohoto pojistného vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem všech 
souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na 
uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že 
všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě 
zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a. 
     Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy se řídí 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pojistník je povinen pojištěného, resp. pojištěné, 
jakož i všechny další oprávněné třetí osoby, řádně a včas informovat o zpracování jejich osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, o jejich souvisejících právech a dalších relevantních 
skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, 
a sice poskytnutím samostatné listiny obsahující informace o zpracování osobních údajů dle článku 13, 
resp. článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to poskytnutím stejnopisu listiny 
označené jako „Informace o zpracování osobních údajů“ nebo jiným vhodným způsobem. 
Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel 
příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 
zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění. 
Potvrzuji, že souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, a že jsem převzal níže 
uvedené dokumenty, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy: 

- Informace o zpracování osobních údajů 
- Pojistné podmínky: 

UCZ/14 UCZ/Živ/14 UCZ/Odc/14 DPP LIM/14 UCZ/Skl/14 UCZ/Str/14 UCZ/Ele/14 
UCZ/Odp/14 UCZ/Odp-P/14 UCZ/Odp-Soc/14 UCZ/Les/14 UCZ/Les/14/A UCZ/TF/18 
 
Pojistník prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále 
jen „povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva č. 2739322707 (dále jen „smlouva“) podléhá 
povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen 
„registr smluv“).  
Pojistník bere na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídá 
společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto 
nepravdivého prohlášení vznikne. 
Pojistník se jako povinný subjekt tímto zavazuje k uveřejnění smlouvy v registru smluv, a to ve lhůtě 30 
dní od data uzavření smlouvy. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání smlouvy 
správci registru smluv zprávou do datové schránky ID: andcicx . Pojistník se dále zavazuje, že před 
zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů 
o fyzických osobách). 
Pojistník bere na vědomí, že UNIQA je oprávněna smlouvu rovněž zveřejnit (aniž by tímto byla dotčena 
sjednaná povinnost pojistníka ke zveřejnění smlouvy). V případě, že smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv přímo UNIQA, pojistník výslovně prohlašuje, že nepovažuje toto uveřejnění za porušení povinnosti 
mlčenlivosti dle § 127 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
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Smluvní strany ujednávají, že veškeré vztahy upravené smlouvou a vzniklé mezi stranami od data 
vzniku pojištění, které bylo sjednáno touto smlouvou, do doby nabytí účinnosti této smlouvy, se této 
smlouvě podřizují s výjimkou případů, kdy pojistník v době nabytí účinnosti smlouvy věděl nebo vědět 
měl a mohl, že pojistná událost již nastala. 
 
Ve Svitavách, dne  .......................      
 
 
 
 ............................................................... 
 Mgr. David Šimek 
  starosta 
 za Město Svitavy (pojistník, pojištěný, oprávněná osoba) 
 
 
Zpracoval: xxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxx 
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Příloha č. 1 k pojistné smlouv ě č. 2739322707 
Přehled v ěcí um ělecké, historické a sb ěratelské hodnoty 

 
Název Cena 
Památník Rudoarměrjce - ulice T. G. Masaryka 394 676,00 Kč 
Pomník O. Schindlera v Parku J. Palacha 218 918,00 Kč 
Pamětní deska - V. Felber (na budově 145 969,00 Kč 
Kašna sv. Floriana - nám. Míru 2 000 000,00 Kč 
Fontána - nám. Míru 5 100 000,00 Kč 
Památník včelích matek - areál Rosnička 100 000,00 Kč 
Památník J. W. Goethe - vedle budovy Ottend. Knihovny na nám. Míru 81/1  100 000,00 Kč 
Kaplička sv. Anny vč. křížku a plastik 1 600 000,00 Kč 
Sloup se sousoším Panny Marie - Morový sloup - nám. Míru 4 500 000,00 Kč 
Socha sv. Jana Nepomuckého - ul. Školní 1 000 000,00 Kč 
Socha sv. Jana Sarkandra - ul. Brněnská 2 000 000,00 Kč 
Sousoší Nejsvětější trojici - ul. Školní/U Tří dvorů 3 500 000,00 Kč 
Sousoší Pieta - ul. Pražská/Olbrachtova 2 500 000,00 Kč 
Socha Osvobození - ul. T. G. Masaryka 2 000 000,00 Kč 
Sousoší Mateřská láska - v Parku J. Palacha 3 500 000,00 Kč 
Pamětní deska - V. O. Ottendorfer (na budově Ottendorf.knihovny) 150 000,00 Kč 
Sedící Kristus - ul. U Tří Dvorů 750 000,00 Kč 
Socha mateřství - ul. M. Majerové 300 000,00 Kč 
Platika dětství - Větrná 200 000,00 Kč 
Kaple panny Marie - Kpt. Jaroše  5 000 000,00 Kč 
Kašna T. G. Masaryka 35 500 000,00 Kč 
Památník ke 100.výročí založení ČSR (nám.Míru před IC) 400 000,00 Kč 
    
Obrazy , knihy , sochy apod. 10 000 000,00 Kč 
    
    
    
    
    
CELKEM 45 959 563,00 Kč 
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Příloha č. 2 k pojistné smlouv ě č. 2739322707 
Přehled spolupojišt ěných subjekt ů  
 
 

  Název organizace IČ adresa 

1 Mateřská škola Svitavy, Větrná 11 70993076 Větrná 655/11, Svitavy 

2 
Mateřská škola Svitavy, Československé 
armády 9 70993025 Československé armády 1645/9, Svitavy 

3 Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13 70993041 Marie Majerové 1910/13, Svitavy 

4 Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27 70993033 Milady Horákové 1988/27, Svitavy 

5 Mateřská škola Svitavy - Lány 70993009 Úvoz 93/1, Svitavy 

6 Základní škola Svitavy, T.G. Masaryka 27 49328255 T.G.Masaryka 35/27, Svitavy 

7 Základní škola Svitavy, Riegrova 4 49328263 Riegrova 600/4, Svitavy 

8 Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 49328271 nám.Míru 38/73, Svitavy 

9 
Základní škola a mateřská škola Svitavy, 
Sokolovská 1 49328298 Sokolovská 1638/1 

10 Základní škola Svitavy, Felberova 2 49328280 Felberova 669/2, Svitavy 

11 
Základní škola a mateřská škola Svitavy - 
Lačnov 70992983 Lačnov 125/50, Svitavy 

12 Základní umělecká škola Svitavy 67439900 T.G.Masaryka 2095/25A,Svitavy 

13 Internátní školní jídelna Svitavy 70828458 Milady Horákové 467/14, Svitavy 

14 Středisko volného času Svitavy 72087145 Purkyňova 284/1, Svitavy 

15 Městské muzeum a galerie ve Svitavách 00498823 Máchova alej 293/1, Svitavy 

16 Městská knihovna ve Svitavách 75003171 Wolkerova alej 92/18, Svitavy 

17 Středisko kulturních služeb města Svitavy 13584456 Wolkerova alej 92/18, Svitavy 
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Příloha č. 3 k pojistné smlouv ě č. 2739322707 
Přehled staveb v č. stavebních sou částí a p říslušenství 

  

Název Nová cena 
Informační tabule 4 ks při vjezdu do města               356 383 Kč  
Skatepark v cihelně               593 455 Kč  
Objekt na Jungmanové ulici č.p.6          16 198 347 Kč  
Objekt na Jungmanové ulici č.p.6 vedl.stavba- garáže               835 559 Kč  
Městské informační centrum Nám. Míru 48 - Mouřenín          30 800 000 Kč  
Nám. Míru 50- stará radnice          24 640 000 Kč  
Oplocení budov park J. Palacha               194 430 Kč  
Železobetonová zeď Máchova alej - 76 ks panelů            2 937 600 Kč  
Prosklená zeď autobusové nádraží               790 440 Kč  
BD Alešova 5                                        12 715 988 Kč  
BD Alešova 7                                        13 050 453 Kč  
BD Alešova 9                                        13 483 539 Kč  
BD Antonína Slavíčka 50          13 734 463 Kč  
BD Dimitrovova 29           1.b.j. 36 m2                       540 000 Kč  
BD Felberova 1          19 031 865 Kč  
BD Felberova 3          19 031 363 Kč  
BD Felberova 5          19 031 875 Kč  
BD Kpt. Jaroše 12                                   5 269 040 Kč  
BD Máchova alej 16            9 335 725 Kč  
BD Na Vějíři - garáže k 10 RD (1,2,3,4,5,6,7,8,9)            2 359 012 Kč  
BD Na Vějíři-Holand. domky - J.Wericha 1,3,5,7,9            8 180 749 Kč  
BD Na Vějíři-Holand.domky-V.Holana 2,4,6,8,10            8 180 523 Kč  
BD Na Vějíři (56bj.) 2-8          55 319 100 Kč  
BD Na Vějíři  10          10 131 461 Kč  
BD Na Vějíři   12            7 343 079 Kč  
BD Na Vějíři   14          11 226 877 Kč  
BD Na Vějíři 16            5 566 227 Kč  
BD Na Vějíři 18             7 094 085 Kč  
BD Nám. Míru 3            7 443 518 Kč  
BD Nám. Míru 22          19 093 493 Kč  
BD Nám. Míru 23            8 608 707 Kč  
BD Nám. Míru 24            8 931 156 Kč  
BD Nám. Míru 74          13 866 788 Kč  
BD Nám. Míru 75,77          21 908 748 Kč  
BD Nám. Míru 83          12 536 706 Kč  
BD Nám. Míru 90          12 839 575 Kč  
BD Nám. Míru 92          22 545 753 Kč  
BD Nerudova 8          13 804 725 Kč  
BD Purkyňova 20          14 865 120 Kč  
BD Purkyňova 22          13 233 301 Kč  
BD Rokycanova 13          12 300 330 Kč  
BD Rokycanova 15          32 743 833 Kč  
BD Rokycanova 19          36 634 501 Kč  
BD Svitavská 44A,B,46A,B            3 195 820 Kč  



 

Strana 24 (celkem 27) 
Pojistná smlouva č. 2739322707 

Důvěrné 
  
 

BD Svitavská 42            1 520 579 Kč  
BD T.G.Masaryka 4          11 438 400 Kč  
BD Větrná (93 bj.) 4-14          91 242 105 Kč  
BD Purkyňova 57- za domem               750 435 Kč  
Městská vila Jana Wericha 6            9 130 094 Kč  
Městská vila Jaroslava Ježka 2a            8 817 704 Kč  
Větrná, J-16,K-18,L-20          12 623 158 Kč  
ČOV, Hradec nad Svitavou         212 751 259 Kč  
BUDOVA MĚÚ TGM 35,           27 134 949 Kč  
BUDOVA MĚÚ TGM 25             49 107 615 Kč  
PARKOVIŠTĚ - ZADNÍ TRAKT TGM 25               674 701 Kč  
PÍSKOVCOVÁ ZEĎ - TGM 35               624 448 Kč  
Horní rybník zpevnění hráze            4 000 775 Kč  
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - Poličská               661 545 Kč  
HASIČSKÁ ZBROJNICE-LÁNY            4 321 375 Kč  
AZYLOVÝ DŮM-MATKY- Nerudova 20            2 672 213 Kč  
ZÍDKA-AZYL.DŮM MATKY S DĚTMI, Nerudova 20               124 369 Kč  
MĚSTSKÁ BAŠTA, Nerudova            2 181 973 Kč  
Budova MěÚ - Dvořákova 3          47 632 622 Kč  
Dvořákova 3 - garáže            5 014 053 Kč  
Lačnov - areál sportovního hřiště            5 887 419 Kč  
Sportovní hala Na střelnici           85 155 372 Kč  
Objekt Fabrika - Wolkerova alej č.or.18, č.p.92, st.p.č.113 se st.p.č.113,114 a 115          160 817 612 Kč  
Budova penzionu - domov důchodců vč.garáží  Felberova 31          75 100 000 Kč  
BD Na Vějíři 894/1          20 597 575 Kč  
Čekárna Lačnov , Poličská                 25 000 Kč  
3 čekárny Lačnov                 60 000 Kč  
Čekárna Pražská L a P strana                 40 000 Kč  
Čekárny Kapitána Jaroše , Pražská                 45 000 Kč  
BD Máchova alej 2 , 2 bytové jednotky            1 454 000 Kč  
BD Větrná 22          19 099 413 Kč  
BD Větrná 24          24 877 610 Kč  
Garáže Wolkerova alej st.parc.213                 82 400 Kč  
Kuželna Kapitána Jaroše 45 A            6 000 000 Kč  
BD V Zahrádkách 2          20 919 008 Kč  
Sportovní areál Svitavský stadion          78 000 000 Kč  
Sportovní areál volejbalových hřišť na ulici Sokolovská            3 624 761 Kč  
Soubor budov a staveb-sport. areál stadionu Ant. Slavíčka            1 800 000 Kč  
st.p.č.1533, p.č.1245/1 ul. Ant.Slavíčka, k.u. Čtyřicet Lánů 
Kavárna Oskara Schindlera, Dvořákova 5, včetně dvou informačních bran v parku J. Palacha          21 806 446 Kč  
Svitavy p.č.2229/18,2229/36,2229/39,2229/35,2229/23,2229/20,2229/3,2229/1, 

           5 963 000 Kč  

2229/14,2229/22,2152/5 

Jde o nové povrchy komunikací o výměřě 3723 m2 (chodníky,silnice vč.jejich ohraničení,svislé dopravní značky, 

odbočky do přilehlých soukromých společností ),zpevněné plochy o výměře celkem 1123 m2  (parkoviště  

a odstavné plochy), dešťovou kanalizaci vč.uličních vpustí,veřejné osvětlení o délce 374 bm čítající 12 uličních lamp) 

Svitavy - kanalizace l. etapa dle evidence pojištěného          75 817 766 Kč  
Svitavy - předměstí -p.č.1921/1,1921/2,1910/6 , 275, 271/1, 269/1, 278/1, 278/2, 278/3, 279/1            3 772 200 Kč  
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Jde o nové povrchy komunikací o výměřě 2692 m2 poj.č. 1 615 200 Kč , parkoviště a chodníky  

o výměře celkem 3595 m2 - poj.č. 2 157 000 Kč 

Svitavy - kanalizace lI. etapa dle evidence pojištěného          22 459 087 Kč  
Reklamní poutače 2 ks v katastrálním území města Svitavy               134 081 Kč  
Soubor informační tabulí na naučné stezce                192 000 Kč  
2 zvlněné kamenné desky (lavičky, prolézačky, skluzavky)               406 623 Kč  
Dětské dopravní hřiště p.č.1            1 603 757 Kč  
Herní sestava Flora 04C v areálu stadionu na ulici Ant. Slavíčka                 60 480 Kč  
Areál dětského víceúčelového hřiště - Regenerace Lány            3 921 160 Kč  
BD Hlavní 168/81            2 930 206 Kč  
BD Hlavní 36/17 - 1 byt               455 878 Kč  
Umělý povrch - areál stadionu Antonína Slavíčka           14 400 000 Kč  
Seniorcentrum vč. oplocení, T.G.Masaryka 33A          30 658 395 Kč  
Soubor nemovitostí Tovární 28, vč. garáží na parcelách 3303,3307, 3869          31 587 000 Kč  
Budova veřejných WC Pod Věží            2 300 000 Kč  
Areál urnového háje a hřbitova, vč. smuteční obřadní síně            6 700 000 Kč  
Dům - 5. května 9            2 600 000 Kč  
Kontejnerová stání pro separaci odpadů v kat.úz.města Svitavy            6 690 027 Kč  
Soubor cvičebních prvků na fitness stezce, areál Rosnička               523 090 Kč  
Dětské hřiště - Lačnov (herní prvky, lavičky, prolezačky, skuzavka)               494 827 Kč  
Internátní školní jídelna Milady Horákové 467/14          20 000 000 Kč  
Lavičky, informační tabule, studny, pikniště na naučné stezce v prostoru Vodárenského lesa               548 578 Kč  
Unimo buňka na parcele č. 2151 v kat. území Moravský Lačnov                 16 000 Kč  

Dětské hřiště (Rákosníčkovo hřiště) - u rybníka Rosnička (herní prvky, lavičky, prolézačky, 
skuzavka, houpačky, ...)             1 488 484 Kč  

Naučné přírodní hřiště + pikniště u rybníka Rosnička               778 160 Kč  
Areál komunitní kompostárny            8 137 143 Kč  
Areál Domova na rozcestí Svitavy          44 000 000 Kč  
Zemědělská stavba na p.č. st 116/2                500 000 Kč  

Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách + přístavba hygienického 
zázemí a šaten - Šapito; U Stadionu 937/17, Svitavy; st. parc. č. 862          40 939 248 Kč  

Dětské hřiště (Sáhir) ulice Neumannova/Rokycanova                500 000 Kč  
"Šance" - zařízení pro sociálně vyloučené osoby (u vlakového nádraží)          26 770 000 Kč  
Přestupní terminál Svitavy nádraží          68 918 164 Kč  
kanalizace III.etapa          55 084 944 Kč  
Soubor ostatních staveb          15 105 122 Kč  
Celkem      2 086 795 117 Kč  
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Příloha č. 4 k pojistné smlouv ě č. 
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