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POJISTNÁ SMLOUVA 

č. 2732321985 
 

 
Pojistitel: 

UNIQA pojišťovna, a.s. 

Evropská 136 

160 12    Praha 6 

IČ: 49240480 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. 

 

Pojistník: 

Město Frýdlant  

T. G. Masaryka 37 

464  13   Frýdlant 

IČ: 00262781 

 

Pojištěný: 

Město Frýdlant  

T. G. Masaryka 37 

464  13   Frýdlant 

IČ: 00262781 

 

Oprávněná osoba: 

Město Frýdlant  

T. G. Masaryka 37 

464  13   Frýdlant 

IČ: 00262781 

 

 

 
 

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti 

 
Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část UCZ/14 se ujednává, že 

pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě. 

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. 
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Počátek pojištění:   1. 7. 2018 

Konec pojištění:   1. 7. 2020  bez automatického prodlužování 

Změna platná od:   1. 7. 2019 dodatek č.001 

Pojistné období:   1 rok 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

Místo pojištění, pokud není níže uvedeno jinak: území ČR, ke kterým má Město Frýdlant vlastnické 

právo nebo právo užívání 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění: 

 

Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/14 

 
1. Budovy, stavby a haly včetně technického zhodnocení a stavebních součástí vnějších i 
vnitřních (např. EZS, EPS, čidla, kamerové zabezpečovací systémy, mechanické zábranné 
systémy, anténní systémy), včetně umělecko-řemeslných a historických děl, které jsou součástí 
pojišťovaných budov, včetně lehkých staveb, dřevostaveb, včetně zpevněných ploch a zámkové 
dlažby dopravního hřiště při ZŠ Purkyňova a budov a zpevněných ploch, zámkové dlažby a 
ohniště Bicrossového areálu v ul. Strmá, Frýdlant ; mimo komunikací, zpevněných ploch a mostů 
– navýšení pojistné částky o 210.000.000 Kč na celkovou pojistnou částku 1.202.000.000 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.202.000.000 nová cena 10.000 
 
2. Nemovitost cizí – budova Betléma na adrese Zahradní 356, Frýdlant 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
3.000.000 nová cena 10.000 
 
3. Zásoby vlastní a cizí 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 10.000 
 
4. Soubor ostatních věcí movitých, strojů a strojních zařízení, elektronika, soubor věcí vedených v 
operativní evidenci, na účtu spotřeby materiálu, ostatní (vybavení kanceláře, drobný majetek, apod.) s 
výjimkou dopravních prostředků s přidělenou RZ, vč. pomníků, památníků, pamětních desek a 
obdobných předmětů - vlastních i cizích 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
33.000.000 nová cena 10.000 
 
5. Soubor městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační tabule atd.) městské osvětlení, 
kašna (včetně technologie kašny) – na území města včetně parku v ul. Mezibranská a nám. T.G. 
Masaryka, včetně mobiliáře dopravního hřiště při ZŠ Purkyňova (pružinové houpadlo, síťový prvek, 
cyklokrosový trenažér, odpadkové koše, lavičky, odpočinková sestava, stojany na kola, informační 
tabule, semafory, sloupky pro dopravní značky, dopravní značky, rozvaděč elektro), včetně vybavení 
Bicrossového areálu v ul. Strmá, Frýdlant   
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
15.305.000 nová cena 10.000 
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6. Soubor městské zeleně včetně zeleně na dopravním hřišti při ZŠ Purkyňova– pojištění se sjednává na 
1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

162.000 nová cena 10.000 
 
7. Písemnosti, plány, výkresy, nosiče dat a záznamů na nich – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 10.000 
 
8. Soubor elektroniky,  - Mě Kamerový systém na území města Frýdlantu – pojištění se sjednává na 1. 
riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.000.000 pojistná částka 10.000 
 

9. Věci vnesené a odložené (věci zaměstnanců, návštěv apod.) – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 
 

10. Soubor vlastních a cizích nových investic – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.000.000 nová cena 10.000 
 

11. Peníze, cennosti a ceniny uzamčené v pokladnách a trezorech – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 pojistná částka 1.000 
 

12. Umělecká díla, věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, vzorků, názorných modelů, prototypů 

včetně exponátů na výstavách - Soubor vlastních a cizích soch (včetně sochy Valdštejna a 9ks 

dřevěných soch na území městaFrýdlant – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 pojistná částka 10.000 
 

13. Inženýrské stavby (kanalizační řady, vodovodní řady, plynovodní řady, rozvody elektro N.N, 

slaboproudé rozvody, vnitřní rozvody a „kanály“ centrálního vytápění a TUV, účelové komunikace vč. 

obrub, parkovací a zpevněné plochy vč. obrub, chodníky vč. obrub, oplocení vč. vrátek a vrat, 

dopravní značení a veřejné osvětlení areálu Nemocnice Frýdlant – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
4.600.000 pojistná částka 10.000 
 
 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené nepřímým úderem blesku na maximální 

roční limit pojistného plnění ve výši 300.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e), VPP UCZ/Živ/14  

 
1. Budovy, stavby a haly včetně technického zhodnocení a stavebních součástí vnějších i 
vnitřních (např. EZS, EPS, čidla, kamerové zabezpečovací systémy, mechanické zábranné 
systémy, anténní systémy), včetně umělecko-řemeslných a historických děl, které jsou součástí 
pojišťovaných budov, včetně lehkých staveb, dřevostaveb, včetně zpevněných ploch a zámkové 
dlažby dopravního hřiště při ZŠ Purkyňova a budov a zpevněných ploch, zámkové dlažby a 
ohniště Bicrossového areálu v ul. Strmá, Frýdlant ; mimo komunikací, zpevněných ploch a mostů 
– navýšení pojistné částky o 210.000.000 Kč na celkovou pojistnou částku 1.202.000.000 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.202.000.000 nová cena 10.000 
 
2. Nemovitost cizí – budova Betléma na adrese Zahradní 356, Frýdlant 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
3.000.000 nová cena 10.000 
 
3. Zásoby vlastní a cizí 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 10.000 
 
4. Soubor ostatních věcí movitých, strojů a strojních zařízení, elektronika, soubor věcí vedených v 
operativní evidenci, na účtu spotřeby materiálu, ostatní (vybavení kanceláře, drobný majetek, apod.) s 
výjimkou dopravních prostředků s přidělenou RZ, vč. pomníků, památníků, pamětních desek a 
obdobných předmětů - vlastních i cizích 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
33.000.000 nová cena 10.000 
 
5. Soubor městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační tabule atd.) městské osvětlení, 
kašna (včetně technologie kašny) – na území města včetně parku v ul. Mezibranská a nám. T.G. 
Masaryka, včetně mobiliáře dopravního hřiště při ZŠ Purkyňova (pružinové houpadlo, síťový prvek, 
cyklokrosový trenažér, odpadkové koše, lavičky, odpočinková sestava, stojany na kola, informační 
tabule, semafory, sloupky pro dopravní značky, dopravní značky, rozvaděč elektro), včetně vybavení 
Bicrossového areálu v ul. Strmá, Frýdlant   
pojistná částka v Kč         pojistná hodnota                           spoluúčast v Kč 
15.305.000 nová cena 10.000 
 
6. Soubor městské zeleně včetně zeleně na dopravním hřišti při ZŠ Purkyňova – pojištění se sjednává 
na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

162.000 nová cena 10.000 
 
7. Písemnosti, plány, výkresy, nosiče dat a záznamů na nich – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 10.000 
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8. Soubor elektroniky,  - Mě Kamerový systém na území města Frýdlantu – pojištění se sjednává na 1. 
riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.000.000 pojistná částka 10.000 
 

9. Věci vnesené a odložené (věci zaměstnanců, návštěv apod.) – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 
 

10. Soubor vlastních a cizích nových investic – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.000.000 nová cena 10.000 
 

11. Peníze, cennosti a ceniny uzamčené v pokladnách a trezorech – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 pojistná částka 1.000 
 

12. Umělecká díla, věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, vzorků, názorných modelů, prototypů 

včetně exponátů na výstavách - Soubor vlastních a cizích soch (včetně sochy Valdštejna a 9ks 

dřevěných soch na území městaFrýdlant – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 pojistná částka 10.000 
 
13. Inženýrské stavby (kanalizační řady, vodovodní řady, plynovodní řady, rozvody elektro N.N, 

slaboproudé rozvody, vnitřní rozvody a „kanály“ centrálního vytápění a TUV, účelové komunikace vč. 

obrub, parkovací a zpevněné plochy vč. obrub, chodníky vč. obrub, oplocení vč. vrátek a vrat, 

dopravní značení a veřejné osvětlení areálu Nemocnice Frýdlant – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
4.600.000 pojistná částka 10.000 
 
Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e) VPP UCZ/Živ/14 se 

sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 50.000.000 Kč (vichřice, krupobití) a 50.000.000 

Kč (ostatní nebezpečí). Předměty pojištění pod položkou 2 - 13 jsou v rámci sjednaného limitu 

pojistného plnění pojištěny do výše uvedené pojistné částky.  

Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho  
pojistného roku. 
 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené atmosférickými srážkami na maximální 

roční sublimit plnění ve výši 100.000 Kč se spoluúčastí 10% z poj. plnění, min. 2.000 Kč. Atmosférickými 

srážkami se rozumí voda, která do pojištěného prostoru prosákla nebo vnikla  prudkým deštěm, tajícím 

sněhem nebo ledem. Pojištění se nevztahuje na vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru 

nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo jinými zjevnými otvory.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f), VPP UCZ/Živ/14 

 
1. Budovy, stavby a haly včetně technického zhodnocení a stavebních součástí vnějších i 
vnitřních (např. EZS, EPS, čidla, kamerové zabezpečovací systémy, mechanické zábranné 
systémy, anténní systémy), včetně umělecko-řemeslných a historických děl, které jsou součástí 
pojišťovaných budov, včetně lehkých staveb, dřevostaveb, včetně zpevněných ploch a zámkové 
dlažby dopravního hřiště při ZŠ Purkyňova a budov a zpevněných ploch, zámkové dlažby a 
ohniště Bicrossového areálu v ul. Strmá, Frýdlant ; mimo komunikací, zpevněných ploch a mostů 
– navýšení pojistné částky o 210.000.000 Kč na celkovou pojistnou částku 1.202.000.000 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.202.000.000 nová cena 10% z plnění, min. 20.000 Kč 
 
2. Nemovitost cizí – budova Betléma na adrese Zahradní 356, Frýdlant 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
3.000.000 nová cena 10% z plnění, min. 20.000 Kč 
 
3. Zásoby vlastní a cizí 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 10% z plnění, min. 20.000 Kč 
 
4. Soubor ostatních věcí movitých, strojů a strojních zařízení, elektronika, soubor věcí vedených v 
operativní evidenci, na účtu spotřeby materiálu, ostatní (vybavení kanceláře, drobný majetek, apod.) s 
výjimkou dopravních prostředků s přidělenou RZ, vč. pomníků, památníků, pamětních desek a 
obdobných předmětů - vlastních i cizích 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
33.000.000 nová cena 10% z plnění, min. 20.000 Kč 
 
5. Soubor městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační tabule atd.) městské osvětlení, 
kašna (včetně technologie kašny) – na území města včetně parku v ul. Mezibranská a nám. T.G. 
Masaryka, včetně mobiliáře dopravního hřiště při ZŠ Purkyňova (pružinové houpadlo, síťový prvek, 
cyklokrosový trenažér, odpadkové koše, lavičky, odpočinková sestava, stojany na kola, informační 
tabule, semafory, sloupky pro dopravní značky, dopravní značky, rozvaděč elektro), včetně vybavení 
Bicrossového areálu v ul. Strmá, Frýdlant   
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
15.305.000 nová cena 10% z plnění, min. 20.000 Kč 
 
6. Soubor městské zeleně včetně zeleně na dopravním hřišti při ZŠ Purkyňova – pojištění se sjednává 
na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

162.000 nová cena 10% z plnění, min. 20.000 Kč 
 
7. Písemnosti, plány, výkresy, nosiče dat a záznamů na nich – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 10% z plnění, min. 20.000 Kč 
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8. Soubor elektroniky,  - Mě Kamerový systém na území města Frýdlantu – pojištění se sjednává na 1. 
riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.000.000 pojistná částka 10% z plnění, min. 20.000 Kč 
 

9. Věci vnesené a odložené (věci zaměstnanců, návštěv apod.) – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 
 

10. Soubor vlastních a cizích nových investic – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.000.000 nová cena 10% z plnění, min. 20.000 Kč 
 

11. Peníze, cennosti a ceniny uzamčené v pokladnách a trezorech – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 pojistná částka 1.000 
 

12. Umělecká díla, věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, vzorků, názorných modelů, prototypů 

včetně exponátů na výstavách - Soubor vlastních a cizích soch (včetně sochy Valdštejna a 9ks 

dřevěných soch na území městaFrýdlant – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 pojistná částka 10% z plnění, min. 20.000 Kč 
 
13. Inženýrské stavby (kanalizační řady, vodovodní řady, plynovodní řady, rozvody elektro N.N, 

slaboproudé rozvody, vnitřní rozvody a „kanály“ centrálního vytápění a TUV, účelové komunikace vč. 

obrub, parkovací a zpevněné plochy vč. obrub, chodníky vč. obrub, oplocení vč. vrátek a vrat, 

dopravní značení a veřejné osvětlení areálu Nemocnice Frýdlant – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
4.600.000 pojistná částka 10.000 
 
 
Pro pojištění katastrofických pojistných nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f) VPP UCZ/Živ/14 se 

sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 100.000.000 Kč. Předměty pojištění pod 

položkou 2 - 13 jsou v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do výše uvedené 

pojistné částky.  

Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho  
pojistného roku. 
 
Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na vystoupení vody z kanalizačního potrubí na maximální roční 
sublimit pojistného plnění ve výši 15.000.000 Kč se spoluúčastí 20.000 Kč 
 
Odchylně od VPP UCZ/Živ/14 Čl.8, odst. 1. se neuplatňuje 28 denní čekací doba od počátku sjednání 
pojištění. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Vodovodní škody -   v rozsahu čl. 1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14 

 
1. Budovy, stavby a haly včetně technického zhodnocení a stavebních součástí vnějších i 
vnitřních (např. EZS, EPS, čidla, kamerové zabezpečovací systémy, mechanické zábranné 
systémy, anténní systémy), včetně umělecko-řemeslných a historických děl, které jsou součástí 
pojišťovaných budov, včetně lehkých staveb, dřevostaveb, včetně zpevněných ploch a zámkové 
dlažby dopravního hřiště při ZŠ Purkyňova a budov a zpevněných ploch, zámkové dlažby a 
ohniště Bicrossového areálu v ul. Strmá, Frýdlant ; mimo komunikací, zpevněných ploch a mostů 
– navýšení pojistné částky o 210.000.000 Kč na celkovou pojistnou částku 1.202.000.000 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.202.000.000 nová cena 10.000 
 
2. Nemovitost cizí – budova Betléma na adrese Zahradní 356, Frýdlant 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
3.000.000 nová cena 10.000 
 
3. Zásoby vlastní a cizí 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 10.000 
 
4. Soubor ostatních věcí movitých, strojů a strojních zařízení, elektronika, soubor věcí vedených v 
operativní evidenci, na účtu spotřeby materiálu, ostatní (vybavení kanceláře, drobný majetek, apod.) s 
výjimkou dopravních prostředků s přidělenou RZ, vč. pomníků, památníků, pamětních desek a 
obdobných předmětů - vlastních i cizích 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
33.000.000 nová cena 10.000 
 
5. Soubor městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační tabule atd.) městské osvětlení, 
kašna (včetně technologie kašny) – na území města včetně parku v ul. Mezibranská a nám. T.G. 
Masaryka, včetně mobiliáře dopravního hřiště při ZŠ Purkyňova (pružinové houpadlo, síťový prvek, 
cyklokrosový trenažér, odpadkové koše, lavičky, odpočinková sestava, stojany na kola, informační 
tabule, semafory, sloupky pro dopravní značky, dopravní značky, rozvaděč elektro), včetně vybavení 
Bicrossového areálu v ul. Strmá, Frýdlant   
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
15.305.000 nová cena 10.000 
 
6. Soubor městské zeleně včetně zeleně na dopravním hřišti při ZŠ Purkyňova – pojištění se sjednává 
na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

162.000 nová cena 10.000 
 
7. Písemnosti, plány, výkresy, nosiče dat a záznamů na nich – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 10.000 
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8. Soubor elektroniky,  - Mě Kamerový systém na území města Frýdlantu – pojištění se sjednává na 1. 
riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.000.000 pojistná částka 10.000 
 

9. Věci vnesené a odložené (věci zaměstnanců, návštěv apod.) – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 
 

10. Soubor vlastních a cizích nových investic – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.000.000 nová cena 10.000 
 

11. Peníze, cennosti a ceniny uzamčené v pokladnách a trezorech – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 pojistná částka 1.000 
 

12. Umělecká díla, věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, vzorků, názorných modelů, prototypů 

včetně exponátů na výstavách - Soubor vlastních a cizích soch (včetně sochy Valdštejna a 9ks 

dřevěných soch na území městaFrýdlant – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 pojistná částka 10.000 
 

13. Inženýrské stavby (kanalizační řady, vodovodní řady, plynovodní řady, rozvody elektro N.N, 

slaboproudé rozvody, vnitřní rozvody a „kanály“ centrálního vytápění a TUV, účelové komunikace vč. 

obrub, parkovací a zpevněné plochy vč. obrub, chodníky vč. obrub, oplocení vč. vrátek a vrat, 

dopravní značení a veřejné osvětlení areálu Nemocnice Frýdlant – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
4.600.000 pojistná částka 10.000 
 

Pro pojištění vodovodních škod v rozsahu čl. 1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14 se sjednává maximální roční 

limit pojistného plnění ve výši 30.000.000 Kč. Předměty pojištění pod položkou 2,3 a 5 - 12 jsou v 

rámci sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do výše uvedené pojistné částky.  

Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho  
pojistného roku. 
 
Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na vystoupení vody z kanalizačního potrubí na maximální roční 
sublimit pojistného plnění ve výši 1.000.000 Kč se spoluúčastí 10.000 Kč. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pojištění nákladů - v rozsahu čl. 11, VPP UCZ/Živ/14 

 
1.  Náklady na odklízení poškozené pojištěné věci nebo jejích zbytků - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.000.000 pojistná částka 10.000 



Strana 10 (celkem 23) 
Pojistná smlouva č. 2732321985 

2.  Náklady na opravu nebo znovupořízení uměleckého nebo uměleckořemeslného díla, které je stavební 
součástí pojištěné budovy (nebo jiné stavby) v souvislosti s pojistnou událostí- pojištění se sjednává na 
1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 pojistná částka 10.000 
 
Pojištění se sjednává i na náklady na náhradní ubytování členů domácností pojištěné nemovitosti v 
souvislosti s pojistnou událostí na maximální limit plnění 30.000 Kč na bytovou jednotku, maximálně 
však 100.000 Kč na pojistnou událost.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čl. 1, odst. 1,  

písm. a) – b), VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14 

 

1. Soubor vlastních a cizích stavebních součástí uvnitř i vně budov, (mimo komunikací, zpevněných 
ploch a mostů) včetně stavebních součástí a příslušenství cizí budovy betléma, Zahradní ul. 356, 
Frýdlant, včetně zpevněných ploch a zámkové dlažby dopravního hřiště při ZŠ Purkyňova - pojištění se 
sjednává na 1. riziko, včetně budov a zpevněných ploch, zámkové dlažby a ohniště Bicrossového areálu 
v ul. Strmá, Frýdlant  - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 nová cena 1.000 
 
2. Soubor ostatních věcí movitých, strojů a strojních zařízení, elektronika, soubor věcí vedených v 
operativní evidenci, na účtu spotřeby materiálu, ostatní (vybavení kanceláře, drobný majetek, apod.) s 
výjimkou dopravních prostředků s přidělenou RZ, vč. pomníků, památníků, pamětních desek a 
obdobných předmětů - vlastních i cizích, včetně zásob - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 1.000 
 
3. Soubor městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační tabule atd.) městské osvětlení, 
kašna (včetně technologie kašny) – na území města včetně parku v ul. Mezibranská a nám. T.G. 
Masaryka, včetně mobiliáře dopravního hřiště při ZŠ Purkyňova (pružinové houpadlo, síťový prvek, 
cyklokrosový trenažér, odpadkové koše, lavičky, odpočinková sestava, stojany na kola, informační 
tabule, semafory, sloupky pro dopravní značky, dopravní značky, rozvaděč elektro), včetně vybavení 
Bicrossového areálu v ul. Strmá, Frýdlant  - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000 
 
4. Věci vnesené a odložené (věci zaměstnanců, návštěv včetně.jízdních kol zaměstnanců používaných 
na cestu do zaměstnání, apod.)- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 
 
5. Soubor vlastních cenností v pokladnách - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
120.000 pojistná částka 1.000 
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6. Soubor vlastních a cizích peněz a cenností – uzamčené v pokladnách a trezorech - pojištění se 
sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
700.000 pojistná částka 1.000 

-         maximální limit pojistného plnění do 350 000 Kč na 1. riziko pro pojistné nebezpečí odcizení 
cenností loupeží pro jeden trezor umístěný v pokladní místnosti místa pojištění, která nastala v době 
provozních hodin dané pokladny.  
-         maximální limit pojistného plnění do 150 000 Kč na 1. riziko pro pojistné nebezpečí odcizení 
cenností krádeží vloupáním pro jeden trezor umístěný v pokladní místnosti místa pojištění. 
 
Odchylně od DPP LIM/14 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění z krádeže vloupáním, jsou-li 
cennosti v době vzniku pojistné události umístěny v prostoru, jehož všechny vstupní dveře musí být 
uzamčeny jedním bezpečnostním zámkem a dále pro:  
pro předměty v bodě 5  
jsou uloženy v uzamčené pokladně.  
pro předměty v bodě 6  
v obou místech pojištění (budova A a budova B) musí být uložené v uzamčeném trezoru (nezjištěné 
konstrukce) o hmotnosti nad 100 kg s prostorovou ochranou funkční PZTS/EZS, kde je poplachový 
signál vyveden na pult centrální ochrany Městské policie. Místnost s trezorem v budově A (historická 
budova radnice) musí být dále zabezpečena masivními celodřevěnými dveřmi s jedním zámkem a 
kováním (nezjištěné konstrukce) a jedním čidlem pro tříštění skla. V budově B musí být místnost s 
trezorem uzavřena a uzamčena celodřevěnými dveřmi z masivního dřeva o celkové tloušťce min. 40 mm 
a minimálně jedním bezpečnostním zámkem a kováním splňující BT 3 (RC 3) dle ČSN EN 1627 (v 
případě, že tyto dveře nebudou celodřevěné z masivního dřeva o dané tloušťce, pak musí být z vnitřní 
strany po celé své ploše dodatečně oplechované alespoň plechem o min. tl. 0,7 mm). Dále v této 
místnosti u pokladního místa musí být nainstalováno panikové tlačítko s napojením na funkční EZS pro 
případ přepadení. 
Klíče od trezorů nesmí být v mimopracovní době uloženy v daném místě pojištění. 
 
7. Soubor protipožárních prostředků pojištěných objektů - hydrantové skříně včetně jejich vybavení 
(hydrantové hadice, proudnice, ventily, zámky, apod.), hasicí přístroje – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.000  nová cena 1.000 
 

8. Kamerový systém na území města Frýdlantu – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 nová cena 5.000 
 

9. Soubor zeleně na dopravním hřišti při ZŠ Purkyňova – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000 nová cena 5.000 
 

10. Soubor vlastních a cizích umělecký děl, věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty, včetně exponátů 
na výstavách, včetně vlastních a cizích soch (včetně sochy Valdštejna a 9ks dřevěných soch) 
umístěných na území města Frýdlantu- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 pojistná částka 1.000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Odchylně od DPP LIM/14 se ujednává následující zabezpečení: 
1.     Kamerový systém 

V případě pojistných událostí uplatňovaných na kamerovém systému poskytne pojistitel plnění, 
budou-li pojištěné věci umístěny mimo uzavřený prostor, mimo oplocené prostranství a při jejich 
odcizení dojde k překonání konstrukčního upevnění. 

 
2.     Zabezpečení movitých věcí a zásob 

Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že za uzavřený prostor se považuje i 
prostor ohraničený prosklenou fasádou a prostor ohraničený pláštěm (i střechou) sendvičové 
konstrukce a lehkými stavebními příčkami (sádrokartonovými i prosklenými). Ve střeše se mohou 
nacházet světlíky a požární klapky. Za uzavřený prostor se dále považují také staveništní mobilní 
buňky. Za uzamčené dveře nebo vrata se považují i požární dveře, prosklené dveře (uzavřené 
elektromechanickým ovládáním) a vratové systémy. Za uzamčená vrata se považují i vrata a mříže 
uzavřené elektrickým pohonem. Prosklené plochy nemusí být mechanicky zabezpečeny. Elektrickým 
zabezpečovacím systémem se rozumí systém instalovaný dle projektové dokumentace nebo dle ČSN 
EN 50131 udržovaný v provozuschopném stavu, jehož signál je vyveden do místa se stálou obsluhou 
(za místo se stálou obsluhou se považuje i recepce a vrátnice). 

 
3.     Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění, je-

li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném prostoru, jehož všechny 
vstupní dveře jsou uzamčeny. 

 
4.     Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i 

na součástech a příslušenství nemovitosti, reklamních panelech a jiných součástech a příslušenství 
nemovitosti na plášti objektů, pokud budou tyto věci pevně spojeny se stavbou (nemovitostí) nebo 
připevněním své konstrukce k jiné stavbě, nebo ke konstrukci zapuštěné do zpevněné plochy nebo 
jsou na betonových patkách zapuštěných do země, případně je použit jiný vhodný způsob uchycení 
ztěžující pro svoji velkou hmotnost, rozměrnost nebo nedostupnost předmětu jeho odcizení. 

 
5.     Frýdlant park v ul. Mezibranská a nám. T. G. Masaryka a dopravní hřiště při ZŠ Purkyňova 

Pro věci umístěné mimo uzavřený prostor se stanovuje způsob zabezpečení takto: 
Pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud pachatel prokazatelně překonal konstrukční upevnění 

 

6.     Způsob zabezpečení posel 

limit do 200 000 Kč dle DPP Lim/14  
limit do 800 000 Kč dle ujednání PS  

 
7.     Pojištění elektroniky 

stanovují se způsoby zabezpečení takto: 
Frýdlant, T.G. Masaryka 74 – řádně uzamčeno bezpečnostním zámkem 
Frýdlant, radnice, T.G. Masaryka 34(budova A), Havlíčkova 48 (budova B) – řádně uzamčeno a EZS 
s vyvedením na PCO 
 

Pro věci umístěné mimo uzavřený uzamčený prostor se stanovuje odchylný způsob zabezpečení: 
- pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud pachatel prokazatelně překonal konstrukční upevnění; u 

souboru zeleně musí dojít k mechanickému odstranění (vykopání, odříznutí,…). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Loupežné přepadení při přepravě věcí - v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. c), VPP UCZ/Odc/14  

DPPLIM/14 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody v rozsahu UCZ/Živ/14. 
 
1. Přeprava cenností a peněz - pojištění se sjednává na 1. riziko  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
350.000 pojistná částka 1.000 
 

Odchylně od DPP LIM/14 jsou peníze a ceniny přepravovány v uzavřené kabele nebo kufříku pověřenou 
osobou v doprovodu příslušníka policie.  
 
2. Movité věci vlastní – vybavení hasičských vozů - pojištění se sjednává na 1. riziko  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
150.000 nová cena 1.000 
 
Odchylně od VPP se ujednává, že pojištění předmětů v bodě 2 se vztahuje i na poškození, zničení, 

odcizení nebo ztrátu při dopravní nehodě. Pojištění se rovněž vztahuje na škody při vloupání do 

motorového vozidla. Tato odchylka se však nevztahuje na poškození, odcizení či zničení elektroniky ze 

zaparkovaného vozidla od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní. Pokud se motorové vozidlo nachází 

bez dozoru, musí být řádně uzavřeno a uzamčeno, pojištěný předmět nesmí být zvenčí viditelný. Pokud 

se motorové vozidlo nachází bez dozoru déle než 2 hodiny, musí být odstaveno v uzamčené garáži 

nebo na oploceném uzamčeném místě, eventuelně na hlídaném parkovišti. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vandalismus - v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. d), VPP  UCZ/Odc/14 

 

1. Soubor vlastních a cizích stavebních součástí uvnitř i vně budov, (mimo komunikací, zpevněných 
ploch a mostů) včetně stavebních součástí a příslušenství cizí budovy betléma, Zahradní ul. 356, 
Frýdlant, včetně zpevněných ploch a zámkové dlažby dopravního hřiště při ZŠ Purkyňova - pojištění se 
sjednává na 1. riziko, včetně budov a zpevněných ploch, zámkové dlažby a ohniště Bicrossového areálu 
v ul. Strmá, Frýdlant  - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 nová cena 1.000 
 
2. Soubor ostatních věcí movitých, strojů a strojních zařízení, elektronika, soubor věcí vedených v 
operativní evidenci, na účtu spotřeby materiálu, ostatní (vybavení kanceláře, drobný majetek, apod.) s 
výjimkou dopravních prostředků s přidělenou RZ, vč. pomníků, památníků, pamětních desek a 
obdobných předmětů - vlastních i cizích, včetně zásob - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 1.000 
 
3. Soubor městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační tabule atd.) městské osvětlení, 
kašna (včetně technologie kašny) – na území města včetně parku v ul. Mezibranská a nám. T.G. 
Masaryka, včetně mobiliáře dopravního hřiště při ZŠ Purkyňova (pružinové houpadlo, síťový prvek, 
cyklokrosový trenažér, odpadkové koše, lavičky, odpočinková sestava, stojany na kola, informační 
tabule, semafory, sloupky pro dopravní značky, dopravní značky, rozvaděč elektro), včetně vybavení 
Bicrossového areálu v ul. Strmá, Frýdlant  - pojištění se sjednává na 1. riziko 
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pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000 
 
4. Věci vnesené a odložené (věci zaměstnanců, návštěv včetně.jízdních kol zaměstnanců používaných 
na cestu do zaměstnání, apod.)- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 
 
5. Kamerový systém na území města Frýdlantu – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 nová cena 5.000 
 

6. Soubor zeleně na dopravním hřišti při ZŠ Purkyňova – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000 nová cena 5.000 
 

7. Soubor vlastních a cizích umělecký děl, věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty, včetně exponátů 
na výstavách, včetně vlastních a cizích soch (včetně sochy Valdštejna a 9ks dřevěných soch) 
umístěných na území města Frýdlantu- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 pojistná částka 1.000 
 
Pro pojištění škod způsobených nástřikem nebo nánosem barev či chemikálií se ujednává maximální 
roční limit pojistného plnění ve výši 200.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/14 

 

1 Soubor skleněných výplní stavebních součástí (okenní, dveřní, výlohová), skleněné výplně movitého 
charakteru uvnitř budovy (výstavní skříňky a vitríny, obložení stěn, stropů a podhledů apod.) včetně 
nalepených snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií, malby a jiných výzdob, dále 
reklamních tabulí, firemních štítů, fasádních obložení vnějších stěn budov, vnější vitríny apod. a světelné 
neónové nápisy včetně elektroinstalace; - Soubor vitrážových skel bez určení tloušťky v budově radnice 
– při poškození nebo zničení vitráží bude poskytnuto pojistné plnění pouze ve výši nákladů na opravu 
nebo uvedení do původního stavu, tj. nebude brán ohled na historickou cenu vitráží; - Skleník při ZŠ 
praktické a ZŠ speciální Frýdlant, Husova 784 - pojištění se sjednává na 1. riziko  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 nová cena 500 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Poškození nebo zničení stroje a strojních zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Str/14 a UCZ/Ele/14 

 

1. Strojní zařízení – vozy dle přílohy č.1 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
15.401.054 nová cena 10% z poj. plnění, min. 10.000 
 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na stroje starší 12 let. 
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Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/14 

 

1. Vyjmenovaná elektronických zařízení  - cizí infobox včetně příslušenství na adrese T.G. Masaryka 37, 
Frýdlant 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000 nová cena 1.000 
 
2. Kamerový systém na území města Frýdlantu 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.000.000 nová cena 5.000 
 

3. Vlastní a cizí počítačová síť, výpočetní technika, telefonní ústředna 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
3.520.000 nová cena 5.000 
 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na elektroniku starší 6let. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

 

Pojištění odpovědnosti 

Pojištěný předmět činnosti: dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle výpisu z živnostenského 

rejstříku pojištěného, který tvoří přílohu této smlouvy. 

 

Základní pojištění – v rozsahu 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   10.000.000 

Spoluúčast v Kč  1.000 

Územní platnost    Evropa – pouze pro odpovědnost z činnosti dobrovolného 

hasičského sboru 

     Česká republika – pro ostatní činnosti 

Roční pojistné v Kč       30.970 

 

V rámci limitu plnění a spoluúčasti pro základní pojištění odpovědnosti se pojištění vztahuje i na: 

 újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmy nemajetkové) 

 škodu vzniklou poškozením, zničením a pohřešováním věci 

 následnou finanční škodu 

- odpovědnost z činnosti dobrovolného hasičského sboru 

- duševní útrapy osoby blízké při zvlášť závažném ublížení na zdraví nebo při usmrcení 

- odpovědnost za škodu, újmu způsobenou voleným funkcionářům dlouhodobě uvolněným pro 

výkon funkce 

- odpovědnost za škodu z provozování sportovních, kulturních, sociálních, rekreačních  

zařízení/akcí/služeb 

- náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči ve prospěch třetí 

osoby 
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- náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch 

pracovníka pojištěného 

- úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění 

- odpovědnost z vlastnictví a oprávněného užívání (nájmu) budovy nebo pozemku 

- odpovědnost za věci odložené a vnesené 
 

Retroaktivní krytí: 

Odchylně od čl. 8 odst. 2 písm. g) UCZ/Odp/14 se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit škodu a při 

ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu, která byla způsobena porušením právní povinnosti v době 

před uzavřením pojištění, konkrétně po datu 30. 6. 2010, a to v rozsahu krytí dle předchozích pojistných 

smluv. 

 

Zákon o pozemních komunikacích – ručení vlastníka: 

Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojistitel zaplatil částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní 

komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy za 

správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na 

pojistné plnění v případě, že by pojištěný nezajišťoval výkon správy pozemní komunikace 

prostřednictvím správce a předmětnou škodu nebo jinou újmu by způsobil sám. 

 

Další pojištěná rizika a nebezpečí (dodatková pojištění) – v rozsahu čl. 4 UCZ/Odp-P/14 
 
Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02) 
Sublimit plnění v Kč   200.000 

Spoluúčast v Kč  1.000 

Územní platnost    Česká republika 

Roční pojistné v Kč       1.700 

 
Odpovědnost za finanční škodu (04) 
Sublimit plnění v Kč   500.000 

Spoluúčast v Kč  5.000 

Územní platnost    Česká republika 

Roční pojistné v Kč       3.150 

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09) 

Sublimit plnění v Kč   10.000.000 

Spoluúčast v Kč  1.000 

Územní platnost    Česká republika 

Roční pojistné v Kč       8.500 

 

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11) 
Sublimit plnění v Kč   500.000 na jeden den 

     50.000 na jednoho zaměstnance 
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Spoluúčast v Kč  500 

Územní platnost    Česká republika 

Roční pojistné v Kč       2.920 

 

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné služby (15) 
Sublimit plnění v Kč   1.000.000  

Spoluúčast v Kč  1.000  

Územní platnost    Česká republika 

Roční pojistné v Kč       2.500 

 
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem (18) 
Sublimit plnění v Kč   10.000.000 

Spoluúčast v Kč  1.000 

Územní platnost    Česká republika 

Roční pojistné v Kč       24.500 

 

Odpovědnost zastupitelů (19) 
Sublimit plnění v Kč   10.000.000 

Spoluúčast v Kč  1.000 

Územní platnost    Česká republika 

Roční pojistné v Kč       6.310 

 

Odpovědnost vůči majetkově propojeným společnostem 

Ujednává se, že pro základní pojištění se ve vztahu k majetkově propojeným společnostem neuplatní 

výluky z pojištění uvedené v čl. 8 odst. 4 písm. a) a b)  UCZ/Odp/14. 

Sublimit plnění v Kč   5.000.000 

Spoluúčast v Kč  1.000 

Územní platnost    Česká republika 

Roční pojistné v Kč       zahrnuto v pojistném za základní pojištění 

 

Odpovědnost za nemajetkovou újmu, která vznikla jinak než při ublížení na zdraví nebo 

usmrcením (94) dle smluvního ujednání  

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. 

Sublimit plnění v Kč   300.000 

Spoluúčast v Kč  1.000 

Územní platnost    Česká republika 

Roční pojistné v Kč       1.500 
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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       4.500 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

 

Celkové roční pojistné 

 

Živelní pojištění: 341.069,- Kč 

 

Odcizení: 45.000,- Kč 

 

Vandalismus: 25.000,- Kč 

 
Pojištění skla:       6.000,- Kč 
 
Strojní pojištění:              113.198,- Kč 
 
Pojištění elektroniky:    28.320,- Kč 
 

Odpovědnost:                                   86.550,- Kč  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Společná a závěrečná ustanovení 
 

Roční pojistné: 645.137,- Kč 
Způsob placení:  čtvrtletně (bez přirážky) 
Splátka pojistného: 161.284,- Kč 
 
Splatnost pojistného: 1.7., 1.10., 1.1. a 1.4. (den a měsíc běžného roku). 

Pojistník bere na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování 

dat až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle čl. 4, odst. 4.3 VPP UCZ/14. 

 

Makléřská doložka 

Pojistník pověřuje výhradně pojišťovací makléřskou společnost RENOMIA, a.s., se sídlem Holandská 8, 
639 00 Brno, IČ: 48391301 (dále jen „makléř“), vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. 
Veškerý styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, včetně hlášení pojistných událostí, bude 
prováděn výhradně prostřednictvím makléře. Prohlášení a jiné úkony pojištěného směřované pojistiteli 
jsou vůči pojistiteli účinné doručením makléři. Makléř je povinen o těchto úkonech informovat pojistitele 
bez zbytečného prodlení. 
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Pojistné bude placeno na účet zplnomocněného makléře. 
Peněžní ústav:  Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4 

Číslo účtu:   5030018888 

Kód banky:   5500 

Konstantní symbol:  3558 

Variabilní symbol:  2732321985 

Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet zplnomocněného makléře. 

 

Odchylná ujednání: 
Ujednává se, že pokud jsou níže uvedená smluvní ujednání v rozporu s přiloženými VPP, ZPP 

nebo doložkami, pak mají tato smluvní ujednání přednost před ustanoveními přiložených VPP, ZPP 
nebo doložek. 

V případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení náleží pojistiteli poměrná část pojistného za 
dobu pojištění do jeho zániku. 

Ujednává se, že veškerý nový majetek, který pojištěný nabude v průběhu pojistného období, je 
automaticky zahrnut do pojištění. Zvýší-li se tím pojistná částka o méně než 10%, nebude pojistitel 
požadovat doplatek pojistného. Pojištěný je povinen oznámit navýšení pojistných částek, pokud dojde ke 
zvýšení hodnoty pojištěných věcí v průběhu pojistného období o více než 10 %. Pojistitel se zavazuje 
účtovat dodatečné pojistné vypočtené pojistnou sazbou použitou pro výpočet pojistného uvedeného v 
pojistné smlouvě. 

Pojišťovna nebude namítat podpojištění, dojde-li v průběhu pojistného období k navýšení 
pojistných hodnot v důsledku inflace menší než 10 %. 

Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu, pak v případě poškození, ztráty nebo zničení 
pojištěných věcí vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci v době pojistné události sníženou o cenu 
případných zbytků. Pojistitel vyplatí pojistné plnění vždy v časové ceně, pokud je opotřebení pojištěné 
věci vyšší než 80%. 

V případě cizích věcí užívaných pojištěným se ujednává, že v případě pojistné události pojistitel 
poskytne plnění v nové ceně. Pojistné plnění se řídí ustanovením viz. výše. 

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

V případě pojistné události na více pojištěných souborech (z téže příčiny) odečte pojistitel pouze 
jednu spoluúčast, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčastí 
z jednotlivých předmětů pojištění, jichž se pojistná událost týká. Toto se vztahuje také na případy, kdy 
pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění. 

Plnění z pojištění rizika záplavy a povodně není omezeno skutečností, že záplava  
a povodeň měla charakter záplavy a povodně opakující se alespoň či nejvýše s určitou časovou 
periodu/frekvencí (např. 20-letá voda apod.). Definice rizika záplavy a povodně není na časové 
periodě/frekvenci závislé. 

Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního 
prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se vztahuje i na součásti 
poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc. 

Ujednává se, že škody způsobené riziky „záplava, povodeň“ a nastalé z jedné příčiny během 72 
hodin se hodnotí jako jedna pojistná událost a z tohoto titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast, pro 
riziko „vichřice a krupobití“ platí časová lhůta 48 hodin. Toto se vztahuje také na případy, kdy pojistná 
událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění. 

Pojištění „záplava, povodeň“ resp. „vodovodních škod“ se vztahuje i na škody způsobené 
zpětným vystoupením vody z  kanalizačního potrubí. 
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Pro pojištění vodovodních škod se ujednává také krytí škod na vodovodních či kanalizačních 
potrubí a zařízeních připojených na potrubí (včetně nákladu na odstranění závady a škod na těchto 
zařízeních) způsobených přetlakem páry nebo kapaliny nebo zamrznutím vody ve vodovodním či 
kanalizačním potrubí a zařízeních připojených na potrubí. Pojištění se vztahuje i na náklady za 
mimořádnou spotřebu vody vlivem poškození vodovodního potrubí takto: 
Odchylně od pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na úhradu nákladů za mimořádnou spotřebu 
vody, ke které došlo únikem vody z poškozeného vodovodního potrubí. Pojistitel uhradí tyto náklady za 
podmínky, že úhrada za mimořádnou spotřebu vody je požadována společností poskytující dodávky 
vody a pokud k mimořádné spotřebě došlo v souvislosti s pojistnou událostí krytou pojištěním dle této 
pojistné smlouvy. Pojistitel však uhradí pouze rozdíl mezi cenou, kterou pojištěný v účtovaném období 
obvykle platí za spotřebu vody a cenou požadovanou dodavatelem vody po mimořádné spotřebě vzniklé 
následkem poškození vodovodního potrubí. Pro účely posouzení, zda se jedná o mimořádnou spotřebu 
vody, je pojištěný na základě žádosti pojistitele povinen pojistiteli poskytnout příslušné doklady 
(uhrazené faktury za předchozí stejně dlouhá účtovaná období) k doložení svého nároku. Limit plnění na 
první riziko na pojistnou událost a pojistné období se sjednává ve výši 300 000,- Kč. 
Spoluúčast na každé pojistné události činí 10 000,- Kč. 

Pojištění vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené vodou vytékající z klimatizačních 
zařízení, sprinklerových a samočinných hasících zařízení v důsledku poruchy tohoto zařízení. 

Pojištění zahrnuje i krytí nákladů na hašení, demolici, odvoz suti, likvidaci zbytků a následků 
pojistné události včetně nákladů na dočasné přemístění majetku. Pro toto pojištění se sjednává roční 
limit plnění ve výši 50 000 000 Kč. 

Pojištění souboru nedokončených investic pojištěného do věcí movitých a nemovitých (budovy, 
haly a stavby) se sjednává pro věci, ke kterým přešlo nebezpečí škody na pojištěného. Pro toto pojištění 
se sjednává roční limit plnění ve výši 5 000 000 Kč. 

Úderem blesku se rozumí také škoda vzniklá úderem blesku bez viditelných destrukčních účinků 
na věci nebo na budově. Zkrat nebo přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v 
důsledku působení blesku na tato vedení je tímto také pojištěn. Pro toto pojištění se sjednává roční limit 
plnění ve výši 300 000 Kč. 

Ujednává se, že pojistitel poskytne plnění i v případě ztráty pojištěné věci v přímé souvislosti 
s pojistnou událostí pojištěnou touto pojistnou smlouvou. 

Pojistné plnění lze poskytnou pouze formou peněžité náhrady, nikoliv jako naturální plnění, 
pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. 

Pojištění budov, hal a staveb (dále jen nemovitosti) se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku 
pojištěných nebezpečí na nemovitostech, na kterých jsou prováděny stavební úpravy, včetně těch, 
k nimž je třeba stavební povolení.  Pojištění se vztahuje také na nemovitosti ve výstavbě anebo před 
kolaudací, pokud k těmto nemovitostem přešlo nebezpečí škody na pojištěného, jakož i na věcech 
v takové nemovitosti umístěných, a to za předpokladu, že ke škodě nedošlo bezprostředně v důsledku 
stavebně montážní činnosti. 

Pojištění odcizení, vandalismu se vztahuje i na případy, kdy byl pachatel činu nezjištěn. 
Pojištění vandalismu se vztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci, a 

to bez ohledu na to, zda toto poškození/ zničení nesouvisí s pokusem o vloupání, či s vloupáním. 
 Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na úmyslné poškození pojištěné věci malbami, nástřiky 
(např. spreji a barvami) nebo polepením. Při poškození pojištěné věci pojistným nebezpečím tohoto 
odstavce poskytne pojistitel plnění, jehož výše odpovídá přiměřeným a nezbytně vynaloženým nákladům 
na vyčištění, případně i opravu plochy, která byla pojistnou událostí bezprostředně dotčena. Vynaložil-li 
pojištěný po pojistné události náklady na konzervaci pojištěné věci (např. prevence proti poškození spreji 
a barvami), budou součástí pojistného plnění i takto vynaložené náklady, max. však ve výši 20 % z 
částky vynaložené na tuto konzervaci pojištěné věci. 
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V případě pojistných událostí uplatňovaných na kamerovém systému poskytne pojistitel plnění, 
budou-li pojištěné věci umístěny mimo uzavřený prostor, mimo oplocené prostranství a při jejich odcizení 
dojde k překonání konstrukčního upevnění. 
 Pojištění zahrnuje do výše sjednané pojistné částky, resp. sjednaného limitu plnění i náklady na 
odstranění škod, které vznikly v důsledku odcizení resp. pokusu o odcizení, vč. pachatelem úmyslně 
poškozených a zničených věcí (vandalismus). 
 Pojištění se vztahuje i na nalepené neodnímatelné snímače zabezpečovacích zařízení, nalepené 
fólie, nápisy, malby nebo jiné výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla. 
 Pojistitel poskytne nad rámec stanovené pojistné částky pojistné plnění i za náklady na nouzové 
zabezpečení výplně po rozbitém skle, a to včetně montáže a demontáže stavebních součástí nutné k 
provedení nouzového osazení okenních tabulí či opravy zasklení (např. ochranných mříží, markýz, 
uzávěrů oken apod.), maximálně však do výše 30 % pojistné částky 
 Pojištění se vztahuje i na vnější osvětlení, světelné reklamy a světelné nápisy včetně jejich 
elektrické instalace a nosné konstrukce. 
 Pojištění se vztahuje na programové vybavení pojištěné věci (software), jestliže došlo k jeho 
zničení v souvislosti se zničením nebo poškozením pojištěné věci. 
 
Sleva za příznivý škodní průběh: 
Pod podmínkou, že pojistník ve lhůtě šesti měsíců od skončení pojistného roku, resp. vyhodnocovaného 
období, uplatní nárok, vrátí pojistitel pro následující pojistný rok při splnění dále uvedených podmínek 
část pojistného pojistníkovi zpět dle následující tabulky (dále jen bonifikaci).  
 
Reálný škodní průběh    Sleva 
  do 10%   10% 
  do 20%   7% 
  do 30%   4% 
 
Reálným škodním průběhem za hodnocenou dobu pojištění (za pojistný neboli upisovací rok) se rozumí 
poměr výše zaplacených a výše nahlášených (dosud nezaplacených) pojistných událostí vždy od 
počátku pojištění až do konce hodnoceného období k výši spotřebovaného pojistného (t.j. poměrný díl 
pojistného odpovídající počtu uplynulých dnů) od počátku do konce hodnoceného období. 
Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného v daném pojistném roce, 
resp. za vyhodnocované období. Nárok nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před 
uplynutím celého pojistného roku, resp. doby dané platnou pojistnou smlouvou.  
Přesáhne-li škodní průběh za pojistný rok 55%, nevzniká nárok na bonifikaci ani v roce následujícím, i 
kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady 
 
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. 
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Pojistná smlouva obsahuje 22 listů a přílohu č.1. 

V Praze, dne 25. 6. 2019 

 
  
    
 ........................................................................................... 
                      XXXXXXX                   XXXXXXXX          
 společná prokura     společná prokura 
 

 

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. 

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/Ele/14    UCZ/Str/14  
UCZ/Odp/14     UCZ/Odp-P/14 
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Pojistník prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále 
    jen „povinný subjekt“), a tedy že rámcová pojistná smlouva č. 2732321985 (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. 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
V Frýdlantu, dne 1.7.2019                    ............................................................... 

   pojistník 

 

Zpracoval: XXXXXXXXXXXX 

  


