
5,3 ,
Kooperatlva
VIENNA {NSURANCE GROUP

Pojistné smlouva E. 7721127277
Clsek poji§téni hospodérskych rizik

Kooperativa poii§t'ovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sidlem Praha 8, Pob‘feim' 665/21, PSC 186 00, Ceské republika
160: 471 16 617
zapsané v obchodnim rejstriku u Méstského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(déle jen ,,poii.stitel").
zastoupeny’r na zékladé zmocnéni niie podepsany'lmi osobami
Pracoviété: Kooperativa poji§fovna. a.s., Vienna Insurance Group, Nédraini 11+, Brno, PSC 602 00

Mésto Holice
se sidlem 53A 01 Holice, Holubova 1. Ceské republika
ICC: 002 73 571
(déle jen .,pojistn{k")
zastoupeny'l: Mgr. Ondrejem Vybornym, starostou
Korespondenéni adresa pojistnika je totoiné s V\'/§e uvedenou adresou pojistntka.

uzaviraji

ve smyslu zékona i 89/2012 5b., obEanského zékoniku, tuto pojistnou smlouvu, které spoLu s pojistnymi
podminkami pojistitele a pfilohami, na které se tato pojistné smlouva odvolévé, tvofi nedilm} celek.

Tato pojistné smlouva byla sjednéna prosté‘ednictvim samostatného zprost‘redkovatele:

VIKTORIA Pardubice a.s.
se sidiem: Masarykovo ném. 15“!- Pardubice, PSC 530 02, Ceské republika
ICO: 252 97 112
(déle jen "pojiflovad makléi‘")
Korespondenéni adresa samostatného zprostFedkovatete: Palackého 38, 53k 01 Holice.

Sjednéni této pojistné smlouvy zprostFedkoval pro pojistnika samostatny zprostfedkovatel vpostaveni
poji§fovaciho makléf‘e.



-

Cla'nek I.
Uvodni ustanoveni

Pojiéténf/m je pojistnik.

K pojiEténi se vztahujt V§eobecné pojistné podmtnky (déle jen ,,VPP"). Zvlé‘s'tni pojistné podminky (déle
jen ,,ZPP") a Dodatkové pojistné podminky (déle jen ,.DPP").
Vieobecné pojtstné podrntnky

VPP P-100/14 - pro pojiiéténi majetku a odpovédnosti

Zvlfitni pojistné podminky
ZPP P-150/14 - pro iivelni pojiéténi
ZPP P-200/14 - pro poj1§téni pro p'rtpad oddzeni
ZPP P-250/14 - pro pojfiténi skla
ZPP P-320/14 — pro pojiéténi elektronicch zaF‘izeni
ZPP P-600/14 - pro poji§téni odpovédnosti za 1’1i
ZPP P-666/14 - pro pojiEténi odpovédnosti zastupitelfl obce
Dodatkové pojistné podrninky
DPP P-520/14 - pro poji§tén1 hospodéfskych fizik. sestévajici se 2 nésledujicich doloielc

iivel
02107 - Nové investice - Vymezeni predmétu pojiéténi (1401)
02112 — Fotovoltaické elektrérna - VVluka (1401)
02113 - Atmosfér'Lcké sréiky- Roz§ireni rozsahu pojiétém' (1401)
02114 - Nepfimy’r flder bLesku - Roz§1reni rozsahu poji‘étém’. (1404)

Zahezpet’eni
002101 ~ Predepsané zpflsoby zabezpeéeni poji§ténych véci (neté se finanéntch prostredktl a cennx'lch

predmétfl) (1612)
002102 Predepsané zpfisoby zabezpeéeni finanéntch prosti‘edkfl a cennf/ch pfedmétfi (1606)
002105 ~ Predepsané zpfisoby zabezpeEeni - VVklad pojmfl (1401)

Odpovédnost za :1i
DODP101 - Poji§téni obecné odpovédnosti za liljmu - Zékladni rozsah poj1§téni (1612)
DODP103 - Cizi véci prevzaté - Roz§ireni rozsahu poj1§téni (1606)
DODP104 - C121 véci uiivané - Roz§ireni rozsahu pOjiEténi (1401)
DODP105 - Néklady zdravotm’ poj1§t'ovny a regresy dévek nemocenského poji§téni - Roz§ireni rozsahu

pojiéténi (1401)
000P106 - Kfiiové odpovédnost - Rozéfi'eni rozsahu poji‘éténi (1401)
DODP109 - Provoz pracovnich strojfi - Roz§iren11 rozsahu pojiEténi (1412)
DODP110 - Penéi‘l‘té néhrada nemajetkové l’iy — ochrana osobnosti _ Roz§ifeni rozsahu poji§téni (1401)
DODP111 - Cisté finanini §kody - k poji§téni obecné odpovédnosti za ('1i - Rozéireni rozsahu poji§téni

(1704)
DODP113 - Zneéi§téni fivotntho prostredt - Roz§fien1 rozsahu poj‘léténi (1401)
DODP115 - VVkon verejné moci - Rozéireni rozsahu pojiéténi (1507)
DODP116 - Obecni policie - Rozéireni rozsahu pojiéténi (1401)
DODP118 - Poskytovéni sociélnich sluieb - Rozéi‘reni rozsahu poji§téni (1401)
DODP126 - RuEeni vlastnikfi pozemnich komunikad za sprévce pozemm’ komunikace - Roz§ireni rozsahu

poji§tén1 (1603)
DODP127 — Véci odloiené a vnesené - Rozéireni rozsahu poji§tén1 (1603)
000P130 - Véci zaméstnancfi - Roz‘s’ireni rozsahu poji§tén1'(1603)

obecné
008101 - Elektronicka n‘.zika - Wluka (1401)
008103 - VVkLad pojmfl pro fléely pojistné smLouvy (1401)
003104 - Demolice, suf - Roz§iren1 pojistného plnéni (1401)
008105 - Tiha snéhu, némraza - Vymezem’ podminek (1401)
008107 - Definice jedné pojistné udéLosti pro pojistné nebezpeéi povodefi, zéplava, vichfice, krupobiti

(1401)
008108 - Doéasné premisténi po§i§tén9ch véci movitého charakteru - Roz§ifen1 pojistného plnéni (1401)



Iiné
000C101 - Po§kozent vnéj§tho kontaktniho zateplovaciho systému (zatepleni fasédy) ptactvem, hmyzem

a hlodavci - Roz§ireni rozsahu poji'E-téni (1401)
000C102 - Ma lby, nést‘fiky nebo polepent - Roz§ifeni rozsahu pojiEtént (1401)

Clinek II.
Druhy a zpfisoby poji§téni, predméty a rozsah pojifiténi

1. Obecné ujednént pro poji§téni majetku
. Pravidla pro stanoveni WEe pojistného plnéni jsou podrobné upravena v pojistny’lch podminkéci":

vztahujicich se ke sjednanému pojiéténi a v dal§ich ustanovenich této pojistné smlouvy. Na stanoveni W§e
pojistného plnéni tedy mfiie mit vliv napi‘. stupefi opotrebeni, provedeni opravy fl znovupoh’zeni nebo
zpfisob zabezpeEeni pojiétény'lch véci.

1.2. Pro poji§tén1 majetku jsou mistem pojiEtént

flzemi Mésta Hoylce — k.L'I. Holice. Ceské republika;
Mist: na fizemi Ceské republiky, které pojiEtény'r oprévnéné uiivé nebo se na nich nachézi iejich majetek
s max. roEntm limitem pojistného plnéni ve m7§i 1 000 000 KE;

neni-li déle uvedeno jinak.

2. PFehled siednanfich paji§téni

2.1. iivelni poiiiténi
Poji§téni se sjednévé pro predméty poji§téni v rozsahu a na mistech poji§téni uvedeny’tch v nésledujid tabulce:

2.1.1. fivelnt pofi§téni
Misto poiiitiéni: dle EL II, odst. 1.2.. této pojistné smlouvy; pro mobilm’. elek‘tronické zaf'izem'. L'Jzemi CR
Rozsah poji§téni: sdruieny iivel
Poji§téni se Hdi: VPP P-lOO/llr. ZPP P-150/14 a doloikami 003101, 008103, 008104, 003105. 008107,
003108, 02107l 02112l 02113. 02114

. , Pojifiténi sePoF. .. .. . Pajistna , s, . MRLP” 3)Eislo Pl‘edmét pou§tem Eistka“) Spolqast 3:12:11“;na Prvni rtziko” MRLP

Soubor Vlastnich ‘v-iz nes'ednévé
1. budov, hat a 1 362 000 000 KC *) nesjednévé se 1. Poznémka se]ednotek

Soubor vlastnich viz * nesjednévé
ostatnich staveb Poznémka ) 20 000 000 KC 5e
]de 1 o zpevnéné plochy, ploty. zidky, mosty, komunikace. chodniky, pouliEni osvétleni, vybaveni

2. détsch hfiéf, dopravni a informaéni znaEky, stté technického vybavent, rozvody energii a vody i
mimo budovy, autobusové zastévky. lévky, odpadkové ko§e. laviéky, parkovaci automaty. skleniky,
kominy. stoiéry, fontény. ktllny, drevéné modelyl pergoly. popelnicové sténi, umélé osvétleni
sportovnich hffif, odvodfiovaci a zavlaiovaci systémy, tartanové dréha s atleticky'lmi prvky apod.
Soubor vLastm’ho

3. m°“téh? ”We“ a 1+0 000 000 KE “Z *) nesjednévé se ”esl‘idnavavybavem a much Poznémka :e
véci uitva nVch

4' Souoor aztch vec1 va’z *) 200 000 Kt": neSJednévé
mowtych Poznamka se
Soubor Vlastntch viz nes'ed , ,

5. finanEnich , *) 100 000 Kt": 3 ”a“., . Poznamka 5eprostredku
Soubor vlastni viz *\ C . nesjednévé

6' dokumentace Poznémka ’ " GOO GOO Kc se
Soubor vtastnich
véci umélecké, viz * . nesjednévé

7' historické nebo Poznémka ) 3 000 000 KC se
sbératelské hodnoty



2.1.1. 2mm pojiiténi
PoiiEténi se

Po‘l‘. .. . . Pojistné .. 5, . . MRLP” 3,
Etslo Pfedmet pojlitém Eéstkam’ Spoluficast 5131:3293 prvni riziko” MRLP

Soubor vlastniho . r l
movitého zafizeni a I i
vybavent, cizich : , i
véci uiivanVch, j' I s
vlastnich véci . m f * E nesjednévé

8‘ umélecké, Poznémka i ) l 5 000 000 KC i se
historické nebo f
sbératelské hodnoty I :
— umisténVch na ., {
volném prostranstv‘t :1 . L

. I L .

9. Nové investice V1.2 .I *) 5 000 000 Ki 1 neSJednévéPoznamka ; J 58
Poznémky:
Spolufléast:
- povodefi nebo zéplava. ve W§i 10 %, min. 20 000.— KE;
- poiérni nebezpeé‘i, kouF, vichfice nebo krupobiti, sesuv, zemétreseni. ttha snéhu nebo némrazy, ve W§i

5 000.— KE;
- ostatnl' pojistné nebezpeéi, ve vyéi 1 000.— KC.

Ujednévé 5e, 2e se ustanoveni EL 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruéi a nové znt
"Z poji§téni nevzniké prévo na plnéni pojistitele za §kody vzniklé na poji§téné véci béhem jeji pfepravy jako
nékladu."
Odchylné od E1. 1. odst. S), pism. h). ZPP P-lSO/l4, 5e poji§téni vztahuje i na ostatni stavby m.- w:c:$"n.ca‘i
tocich. s MRLP 3) ve vyéi 1 000 000 Kt.
Odchylné od EL 1. odst. 5), pism. e), ZPP P-lSO/l‘r, 5e pojiEtén’L vztahuje i na nézorné modely.

*) neni—li uvedeno. sjednévé se poji§tént s pojtstnou hodnotou uvedenou v pfisluEnVch pojistch podminkéch

2.2. Pojiitént pro pHpad oddzoni
Pojfiténi se sjednévé pro predméty poji’étént v rozsahu a na mistech pojiéténi uvedeny'lch v nésledujici tabutce:

2.2.1. Poiifiténi pro pHpad odcizeni
Misto poji§téni: clle EL IIl odst. 1.2.. této pojistné smlouvy; pro mobilni elektronické zaF-izenigzomi fl:
Rozsah pojiEténi: poji§téni pro pfipad odcizem’ (s vyjimkou loupeie prepravovan’Lcr; pené.’ ”:55: ca“ “:1
Poji§téni se fidi: VPP P-lOO/llh ZPP P-ZOO/llr a doloikami DOBlOl, DOBlOB, DOZlGE., $02102! 51132133.
DODClOl

Par. . - , Poiistné i ”at“ ‘e : MRLP.”Eislo Predmét poustem Eéstkal“) Spoluucast" ; SJednévé na Prvm‘ MRLP”
i cenu')” riziko"

l Soubor vlastnich
' budov, hat a jednotek , d , ,

2 Soubor vlastnich 1 000 KE *) 500 000 Kc“ "eslienava
' ostatnich staveb** _

3. Nové investice
Soubor vLastniho

4 movitého zafizeni a
' vybaveni a cizich véci

uiivanV/c}: , g ,n . . ; nesjednévé
5 Soubor cizich véci ‘I' 000 Kg i I 'L 000 000 K” 58

' movitf/ch g .
6 Soubor viastni

‘ dokumentace
Soubor vlastm’ch . . . nes*ednévé

7‘ finanfinich prostFedk i 000 Kc *) 100 000 Kc :se



2.2.1. Poj1§téni pro pHpad odcizeni

Poi‘.
flslo

Predmét poii§tén1 Pojistné
Eéstkam’ SpolufiEast"

Pojiiténi se
sjednévé n:

cenu'm

MRLP"
Prvni

riziko”
MRLP3)

Soubor vlastn1ch véc1
umélecké, h1stor1cké IOOOKE *) 500 000 KE nesjednévé
nebo sbératelské ‘ ‘ se
hodnoty ‘ ‘
Soubor vlastn1ho
movitého zah’zen1 a
vybaveni, ciz1ch véc1 i
ui1van9ch, vlastn1ch '

9. véd umélecké,
historické nebo
sbératelské hodnoty —
um1stén9ch na volném
prostra nstv1

,0 . nesjeénévé1 000 KE 500 003 Ki se

Poznémky:
Bylo--li odcizeno mobiln1 elektronicxé za‘r'izen1 z motorového vozidla, pod".11 5e scrévnéné csc'aa
na poj1stném plnén1 spoluucasti ve vysi 25 % z pojistného plnén1. m1n1mélné v§ak spa-L ,;;ast 1 m: - K:
** ]de 1 o zpevnéné plochy. ploty, z1dky. musty, komun1kace,chodn1ky, poulién1 osvétlen1.vybaven1 détskych
hr1§f dopravn1 a informaéni znacky, s1te technického vybaven1l rozvody energ11 a vody 1 m1mo budovyl
autobusové zastévky, lévky, odpadkové ko§e, Laviéky, parkovaci automaty. skleniky. kom1ny. stoiéry, fontény,
kfllny, d‘r‘evéné modely. pergoly. popeln1cové stén1, umélé osvétlen1 sportovn1ch hfiEt', odvodfiovac1 a
zavlaiovad systémy. tartanové dréha s atleticky'lm1 prvky apod.
Odchylné 0d EL 1. odst. 6), p1sm. g), ZPP P-ZOO/llr, se poj1§tén1 vztahuje 1 na nézorné modely.

*) nen1—Li uvedeno. sjednévé se pojt§tén1 s pojistnou hodnotou uvedenou v pHsLuEnV/ch pojistnfich podminkéch

2.3. Poj1§tén1 pro p‘fipad vandalismu
Poj1§tén1 se sjednévé pro predméty poj1§tén1 v rozsahu a na m1stech poj1§tén1 uvedeny’tch v nésleduj1c1 tabulce:

2.3.1. Poji§tén1 pro pripad vandalismu
Misto pojiéténi: dle EL 11, odst. 1.2., této pojistné smlouvy»
Rozsah poii§tén1= poj1§tén1 pro pfipad vandalismu
Pojiiténi se Hdi: VPP P-lOO/llh ZPP 9200/14 3 doloikami DOBlOl, DOBlOB, DOZlOll DOZlO2. DOZlDS.
DODC102
PoF Pojistni PajiEténi se MRLP”
Hslo Piedmét poiiiténi Eéstkam’ 1 Spolufiéast“ siednivéuna Prvn1 MRLP”

' fix.- - 2), cenu rinko
l Soubor vlastnich

' budov. hat a jednotek
2 Soubor vlastnich

' ostatn1ch staveb**
3. Nové 1nvest‘1ce

Soubor vLastntho
movitého zaF1’zen1 a

4. . . _. .vybaven1 a c1z1ch veu
ufivanych 1 , _ 1

5- Souloolr c121ch véc1 10366522 *) 500 000 Ki neS]:<:néva
mov1tych

6 Soubor vlastni
' dokumentace !

7 Soubor vlastntch '
' finanénich prostfedkfl _ i

Soubor vlastn1ch véd ‘
8 umélecké. historické

' nebo sbératelské
hodnoty _



2.3.1. Pojiitént pro pflpad vandalismu

Poi". .. - Poiistné . - , Wag"; 5“ MRLPB)
Etslo Pfedmét ponEtent Eéstkam Spoluucasts slednava na Prvni MRLP”

cenu'm riziko”
Soubor vlastmiho
movitého zafizeni a
vybaveni. cizich véci

} ufivanych. vlastm’ch 10% min spoLeEny — nes‘ednévé
9. véci umélecké, 1 060 KE. *) viz mi. ]se

E historické nebo " E. l. — 8.
3 sbératelské hodnoty —

umistémjch na volném
. prostra nstvi
tPoznémky:
** ]de i o zpevnéné plochy, ploty, zid:<y, mosty, komunikace. chodniky. pouliéni OSVétleni, vybavem' détsky'lch
hfiéf, dopravmi a informaéni znaEky, sité technického vybaveni, rozvody energii a vody i mimo budovy,
autobusové zastévky, lévky, odpadkové koée, laviéky. parkovaci automaty, skleniky, kominy. stoiéry, fontény.
kfilny. drevéné modely. pergoly. popelnicové stént, umélé osvétleni sportovnich hfi§t'. odvodfiovaci a
zavlaiovaci systémy. tartanové dréha s atletickV/mi prvky apod.
Odchylné od EL 1. odst. 6), pism. g), ZPP P-200/14. se pojiétém’ vztahuje i na nézorné modely.

*) nent—Li. uvedeno. sjednévé se poji§téni s pojtstnou hodnotou uvedenou v pHsluEny’Ich pojistm’Ich podmt'nkéch

2.1;. Poii§téni skla
Poji§téni se sjednévé pro predméty poji§téni v rozsahu a na mtstech poji§téni uvedeny’lch v nésledujici tabulce:

2.1:.1. Poji§téni skla
Misto pojiiténi: dle EL II. odst. 1.2., této pojistné smlouvy
Pojiiténi se ‘I‘idi: VPP P-lOO/llr, ZPP P-250/14 a doloikami 008101. 008103

pop ,, 15m Poiiéténi se MRLPB’
as“; Pfedmét poji§téni Egtkam’ Spolufiéast" sjednévé na Prvni. MRLP”

cenu"m rizikoz’

1. Soubor skel nesjednévé se 1 000 K5. *) 150 000 KE "esli‘inéva
Poznémky:

*) nent-Li. uvedeno. sjednévé 5e pojiEténi s pojistnou hodnotou uvedenou v pflslu§nVCh pojistny’lch podml'nkach

2.5. Pojiétén‘l elektronickirch za'n’zeni
Poji§téni 5e sjednévé pro predméty pojiétém’ v rozsahu a na mistech poji§téni uvedem'lch v nésledujici tabulce:

2.5.1 Pojiéténi elektronickfich za‘fizeni ‘
Misto pojiiténi: clLe EL II, odst. 1.2., této pojistné smlouvy; pro mobilni elektronické zaHzeni Uzemi CR
Poii§téni se Hdi: VPP P-100/14, ZIDP P-320/14 a doloikou DOBlO3
Po? . P ‘istné ; I Poji§téni se
-. ' Predmét poji§téni ; -5” 1o) 5 Spolufiéasts’ ; sjednévé na MRLP3’ 1
aslo . castka i cenu'm 1

f I C ! §
1. S°Ub°r ‘flasFMCh ., , 1 000 KE ‘ *) 1 500 000 KE 1

elektromckych zanzem ; | . ‘
Poznémky;
Ujednévé 5e. fie se ustanoveni EL 3 odst. 2) pism. in} ZPP P-320/14 ru§i a nové zm’; 1
..Z pojiEténi nevzniké prévo na plnéni pojistitele za ékody vzniklé na pojfiténém zarizeni béhem jeho l
prepravy jako nékladu." ;
Odchylné od EL 1 odst. 4 ZPP P-320/14. se poii§téni vztahuje i na zafizeni. jejichi sté‘fi preséhlo v dobé E

ivzniku §|<ody 5 let.
*) neni-li uvedeno, sjednévé se poji§téni s pojistnou hodnotou uvedenou v pmlu§nf1ch pojistch podmtnkéch



2.6. Poji§téni odpovédnosti za fiimu
Pojfiténi 5e sjednévé v rozsahu a za podminek uvedenych v nésledujicich tabulkéch:

2.6.1. Poiifiténi odpovédnosti. za fijmu
Pofigtén‘i se Hdi: VPP P-lOO/llr, ZPP P-600/14 a doloika mi DOBlOl, DODP101, DODP103, DODP104.
DODP105l DODP106, DODP109, DODP110, DODP111. DODP113, DODP115I DODP116. DODP118,
DODP126l DODP127, DODP130

Pof Limit Sublimit Clzemnt latnost
Eislc; Rozsah pojiEténi pojistného pojistného SpolufiEastS) 1315.11

plnéni" plnéni” p01
1. Ponstt‘ém obe'cne ,. 20 000 000 Ké nesjednévé se 1 000 Ceské republika

odpovednostt za u1mu

2, Prim: Fulturm‘h nesjednévé se 10 000 000 Kc": 1 000 Ceska' republika
zartzenl

3. ”3"": 5p°rt°vniCh nesjednévé se 10 000 000 K6 1 000 Ceské republika
za rLzeni

1+. Esgdam Jednorézovych nesjednévé se 5 000 000 KE 1 000 Ceské republika

Cisté finanéni ékody - 109/ min -

S. k pojiEtént obecné nesjednévé se 1 000 000 KE 100000 ' Ceské republika
odpovédnosti za 1’1i
Penéfité néhrada

6. nemajetkové l'iy — nesjednévé se 5 000 000 KE 1 000 Ceské republika
ochrana osobnosti
Cizi véci pi‘evzaté ac121 véci ufivané nesjednévé se 200 000 KE 1 000 Ceské republika
NékLady zdravotnt
poji§fovny a regresy
dévek nemocenského
pojiétém’.

nesjednévé se 3 000 000 KE 1 000 Ceské republika

9. Kffiové odpovédnost nesjednévé se 1 000 000 KE 1 000 Ceské republika

10. zneaf’téf'i zmtmh" nesjednévé se 5 000 000 KE 1 000 Ceské republika
prostred1

11. VVkon veFejné moci nesjednévé se .. 3 000 000 KC 1 000 Ceské republika
Véci odloiené a

12. vnesenél véci nesjednévé se 500 000 KE 1 000 Ceské republika
zaméstnancfi
Obecni policie

13. Sbor dobrovolm’lch nesjednévé se 5 000 000 KE 1 000 Ceské republika
hasiEtr

SPLEZXSOVHHI SOCiélmCh nesjednévé se 10 000 000 KE 1 000 ieské republika111-.

Provoz pracovnichstrojfi nesjednévé se 500 000 1 000 Ceské republika15.

RuEem’ vlastnikfi

pozerr1n1ch komun1kac1 nesjednévé se 1 000 000 1 000 Ceské republikaza spravce pozemm
komunikace

16.

Poznémky:
Cinnosti nebo vztahem podle 571. 1 odst. 1} ZPP P—600/14 jsou i Einnosti nebo vztahy vyplyvajici
z pFeneseného Wkonu stétni sprévy a/nebo Wkonu samosprévy poji§téného, coby flzemné samosprévného
celku, podle p‘r‘isluEny’tch prévnich pFedpisfl.
Odchylné od EL 5 odst. 2) ZPP P-600/14 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnéni za pl’edpokladu, 2e
isou souéasné spinény nésledujici podminky;
a) pHEina vzniku fljmy, t)”. poru§eni prévni povinnosti nebo jiné prévni skuteénost, vjejimi dfisledku l'ia

vznikla, nastala po retroaktivnim datu1 ktery'Im je 12.06.2019.
b) po§kozeny poprvé pisemné uplatnfl nérok na néhradu 1'1i proti poji§ténému v dobé trvéni pojiéténi,
c) pojfitém’l uplatnil nérok na plnéni proti pojistiteli do 60 (int po zéniku pojiéténi.

?



2.6.1. Pojiiténi odpovédnosti za L'Ijmu
Pojistmik (pojfitény) akceptaci obsahu této pojistné smlouvy potvrzuje. ie ke dni jejiho uzav‘feni nebyl vfiéi
poji§ténému uplatnén nérok na néhradu L’iy, nejsou mu znémy iédné p‘r‘tfiiny (tj. poru§ent prévni povinnosti
ani jiné skuteénosti), které by k tomuto néroku mohly vést a/nebo o nichi by probihalo Fizeni pFed soudem
nebo jinym pfislu’énym orgénem, a to vEetné Hzeni, které se tykaji pouze zékLadu néroku po§kozenych na
néhradu fljmy proti poji§ténému, a které by 56 tak mohly stét dfivodem vzniku pra’wa na plném’ pojistitele z
této pojistné smlouvy.
Toto poji§téni 5e odchylné od El. 8 odst. 1) pism. b) VPP P-100/14 vztahuje rovnéi na povinnost obce
nahradit fljmu vzniklou v dfisledku zésahu veFejné sprévy v souvislost'l se zésahem sboru dobrovolnych hasiéfi
obce, pokud je néhradu liljmy na zékladé obecné zévaznych prévnich pfedpisfi povinna poskytnout obec. nikoli
jiny subjekt.
Poji§téni kfiiové odpovédnosti dle doloiky DODP106 se nevztahuje na povinnost poji§téného nahradit

‘ nésledné finanEni §kody dLe EL 1 odst. 2) pism. c)I odst. 3) pism. b) a odst. 4) pism. b) ZPP P-600/14 ani Eisté
finanént’ Ekody dle doloiky DODP111.

E souvislosti s naklédénim 5e stlaéenymi nebo zkapalnénymi plyny.

2.6.2. Poii§téni odpovédnosti zastupitelfi obce
pojméni se fidi: VPP P-666/14

; Odchylné od ESL 2. odst. (l) pism. s) ZPP P~600/14, se poji§téni vztahuje 1'. n6 odpovédnost za §kodu v

1)

3)

A.)
5)

6)

Po; ; Limit Sublimit flzemnt
ask; Rozsah pojiiténi : poiistného poiistného i SpolufiEast” platnost

plnéni" E plnéni” ; poiiiténi
Poji§téni odpwédnosti ;‘ ‘
zastupitelfi za t'iu zpfisobenou 1 3 000 000 KE ‘ 1 000 KE Ceské

1- obci v rozsahu - zastupitelstvo E ‘ republika
(v§ichni Elenové) .

Poznémky:
Odchylné od EL 4 odst. 2) ZPP P-666/14 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnéni za p‘r‘edpokLadu. ie I
jsou souéasné splnény nésledujici podminky:
a) k poru§eni prévni povinnosti nebo jiné prévni skuteénost, vjejimi dfisledku §koda vznikla. nastala po '

retroaktivnim datu, kteryrn je 12.06.2011.
b) obec poprvé pisemné uplatnila nérok na néhradu §kody proti poji§ténému v dobé trvéni pojiéténi,
c) poji§tény upLatnil nérok na plnéni proti pojistiteli db 60 dni po zéniku poji§téni.
V pf'ipadé, k poru§eni pra'vni povinnosti nebo jiné prévni skuteénost. v jejimi dfisledku §koda vznikla nastaLa
v dobé ed 12.06.2011. _do 11.06.2019, poskytne pojistitel pojistné plnéni maximélné do vy§e sublimitu
pojistného plnéni”. ktery Eini 1 000 000,- KE.

nevé cena je vyjédfeni pojistné hodnoty ve smyslu ustanoveni §L 21 odst. 2) pism. a) VPP P-lOO/lh
fascvé cena je vyjédFeni pojistné hodnoty véci ve smyslu ustanoveni EL 21 odst. 2) pism. b) VPP P-100/14
obvykLé cena je vyjédFeni pojistné hodnoty véc'L ve smyslu ustanoveni EL 21 odst. 2) pism. c) VPP P-100/11+
jiné cena je vyjédfeni pojistné hodnoty véci ve smyslu EL V. Zvléétni ujednéni této pojistné smlouvy
prvnt riz‘Lko ve smyslu ustanoveni EL 23 odst. 1) pism. a) VPP P-100/14
MRLP je horm’. hranici pojistného plném‘. v souhrnu ze v§ech pojistnych udélosti vzniklych v jednom pojistném roce. ]e-li
poji§téni sjednéno na dobu krat§i nei jeden pojistny rok je MRLP horni hranici pojistného plnéni v souhrnu ze v§ech
pojistnych udélosti vznikLych za dobu trvéni poji§téni
zLomkové poji§téni ve smysLu EL 23 odst. 1) pism. b) VPP P-100/111-
spolufléast mflie byt vyjédFena pevnou EéstkOu. procentem, (:asovym L‘Jsekem nebo jejich kombinaci v3 smysiu
CL 11 odst. 4) VPP P-100/14
odchylné od EL 8 odst. 1) véta druha’ ZPP P—GOO/llr poskytne pojistitel na fihradu v§ech pojistnycb udéiosti na taiych
béhem jednoho pojistného roku pojistné plnéni v souhrnu maximélné do vy§e iimitu pojistného pinéni
odchylné od EL 8 odst. 2) véta tFeti ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na L'Jhradu viech pojistnych udéiost‘f. nastalych
béhem jednoho pojistného roku pojistné plnéni v souhrnu maximélné do vyée sublimitu pojistného pinért-i
dobou ruEeni se rozumt’ doba ve smyslu EL 11 odst. S) ZPP P-eO/lh. resp. Cl. 14 odst. 2) DPP 2330/15. resp. EL 26'
odst. 1+) DPP 9340/16
integréini Easowfi franéiza je Easovy L'Jsek specifikovany nékolika pracovnimi dny. Prévo na pojistné plnéni vzniké jen
tehdy. je-ii pFerui-ieni nebo omezeni provozu pofiéténého deL§i nei tento poéet pracovnich dni. Je-li v§ak pferuéeni nebo
omezem’. provozu poji§téného del§i nei tento poéet pracovnich dni. nemé integrélni éasové franéiza yliv na vyéi
pojistného plnéni



1”) agregované pojistné Eéstka se sjednévé v pfipadé pojiEténi souboru véci, celkové pojistné Eéstka se sjedna’vé v pripadé
poji§téni WEtu jednotliWch véci a souEtu jejich hodnot

1” MRLPPR je hornt hranici plnéni pojistitele v souhrnu ze v§ech pojistnych udélosti. u nichi vécné §koda, které byla
dflvodem jejich vzniku. nastala béhem jednoho pojistného roku. Je—li pojifiténi pteruéeni provozu sjednéno na dobu krat§i
nei jeden pojistnv rok, je MRLPPR horni hranici plnéni pojistitele v souhrnu 2e v§ech pojistnych udélosti, u nichi vécné
§koda. které byla dfivodem jejich vzniku, nastala béhem doby trvéni pojifiténi. Neni-li sjednén limit plnéni pojistitele
pro jednu pojistnou udélost. povaiuje se sjednan? MRLPPR i za limit plnéni pojistitele pro jednu pojistnou udélost

12’ MRLPPR v rémci pojistné ééstky stanovené ve smyslu ustanoveni El. 23 odst. 1) pism. c) VPP P-lOO/lh a sjednané pro
u§l§l zisk a stélé néklady poji§téného v pF'isluEné tabulce poji§téni pro p‘r'ipad preru§eni nebo omezeni provozu

3. Pojistné plnéni
3.1. Pojistné plnéni ze v§ech pojiéténi sjednanych touto pojistnou smlouvou. v souhrnu za v§echny pojistné

udélosti zpfisobené povodni nebo zéplavou. nastalé v prflbéhu jednoho pojistného roku (resp. je-li
poji§téni sjednéno na dobu krat§i nei jeden pojistm’; rok, vprfibéhu trvéni pojiéténi), je omezeno
maximélnim roEnim limitem pojistného plnéni ve Wéi 100000000,- KE; tim nejsou dotéena jiné
ujedném’. z nichi vypl\'/vé povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnéni v nii§i nebo stejné WEi.

3.2. Pro flzemi Ceské republiky s Wjimkou mist pojiéténi specifikovanych v této pojistné smlouvé adresou,
parcelnim éislem nebo obdobné konkretizujicim zpfisobem (véetné azemi Mésta Holice — k.L’1. Holice), je
pojistné plnéni ze v§ech poji§téni sjednany’rch touto pojistnou smlouvou. v souhrnu za v§echny pojistné
udélosti zpi‘lsobené povodni nebo zéplavou. nastalé v prflbéhu jednoho pojistného roku (resp. je-li
pojiéténi sjednéno na dobu kratéi nei jeden pojistnv rok, v prfibéhu trvéni pojiétém’), omezeno
maximélnim roEnim limitem pojistného plnéni ve W§i 250 000,- KE. Tim nejsou dotEena jiné ujednéni,
z nichi vypvé povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnéni v nii’éi nebo stejné vfii.
V rémci maximélniho roEniho limitu pojistného plnéni uvedeného vfie vtomto bodé se v§ak pro
v§echny pojistné udélosti nastalé v prfibéhu trvéni pojiEténi, které vzniknou povodni nebo zéplavou
v zéplavovém L'Jzemi (stanovené dle zék. é. 254/2001 5b., 0 vodéch a o zméné néktery'lch zékonfi (vodni
zékon). vt E. 236/2002 5b.. 0 zpl’usobu a rozsahu zpracovéni névrhu a stanoveni zépbvch lilzemi
v platném znéni) vymezeném zéplavovou Eérou tzv. dvacetileté vudy (tj. Uzemi s periodicitou povodné
20 let - Wskyt povodné, kten] je dosaien nebo pFekroéen prfimérné jedenkrét za 20 let) sjednévé
maximélni roEni limit pojistného plnéni ve m7§i 250 000,- [(5. Tim nejsou dotéena jiné ujednéni. z nichi
vyp/vé povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnéni v nii§i nebo stejné Wéi.

3.3. Pojistné plnéni 2e v§ech poji§téni sjednany’lch touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za v§echny pojistné
udélosti zpflsobené vichl‘id nebo krupobitim, nastalé v prflbéhu jednoho pojistného roku (resp. je-li
poji§téni sjednéno na dobu krat§i nei jeden pojistnv rok, vprfibéhu trvéni poji§tén0, je omezeno
maximélnim roénim limitem pojistného plnéni‘ ve vfii 100000000,- KE; tim nejsou dotéena jiné
ujednéni, z nichi wplWé povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnéni v ni2§i nebo stejné vyéi.

3.4. Pojistné plnéni ze v§ech pojiéténi sjednanych touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za v§echny pojistné
udélosti zpfisobené sesouvénim pflldy. zficenim skal nebo zemin. sesouvénim nebo zi‘icen‘lm lavin,
zemétfesenim, tihou snéhu nebo némrazy, nastalé v prflbéhu jednoho pojistného roku (resp. je-li
pojiéténi sjednéno na dobu krat§i nei jeden pojistm] rok, vprfibéhu trvéni poji§téni), je omezeno
maximélnim roEnim limitem pojistného plnéni ve vfii 100000000,- KE; tim nejsou dotEena jiné
ujednéni. z nichi vyplWé povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnéni v niiéi nebo stejné vfii.

3.5. Pojistné plnéni 2e v§ech pojiEténi sjednanych touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za v§echny pojistné
udélosti zpfisobené vodovodnim nebezpeéim. nastalé v prfibéhu jednoho pojistného roku (resp. je-li
poji§téni sjednéno na dobu kratéi nei jeden pojistm} rok, vprfibéhu trvéni pojiéténi), je omezeno
maximélnim roénim limitem pojistného plnéni ve W‘éi 20000000,- KE; tim nejsou dotéena jiné
ujednéni, z nichi wplWé povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnéni v niiiéi nebo stejné WEi.

3.6. Pojistné plnéni z poji§téni sjednaného doloikou D2113. v souhrnu za v§echny pojistné udélosti nastalé
v prflbéhu jednoho pojistného roku (resp. je-li poji§téni sjednéno na dobu krat§i nei jeden pojistny’t rok.
v prflbéhu trvéni poji§tén0, je omezeno maximélnim roénim limitem pojistného plnéni ve v9§i 100 000,-
KE. 0d celkové v37§e pojistného plnéni za kaidou pojistnou udélost z poji§téni dle doloiky D2113 se
odeEité spolufléast ve v37§i 10 °/o min. v§ak 2 000 KE.

3.7. Pojistné plnéni z pojiEténi sjednaného doloikou D2111», v souhrnu za v§echny pojistné udélosti nastalé
v prt‘ilbéhu jednoho pojistného roku (resp. je-li poji§téni sjednéno na dobu krat§i nei jeden pojistnv rokr
v prfibéhu trvéni poji§téni)2 je omezeno maximélnim roEnim limitem pojistného plnéni ve W§i 300 000,-
KE. 0d celkové W§e pojistného plnéni za kaidou pojistnou udélost z pojiéténi dle doloiky D2114 se
odeéité spoluaéast ve vfii S 000,- KE.



3.8. Pojistné plnéni z poji§téni sjednaného doloikou DODC101. vsouhrnu za véechny pojistné udélosti
nastalé vprflbéhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojiEténi sjednéno na dobu krat§i nei jeden
pojistnv rokl v prflbéhu trvéni poji§tén0. je omezeno maximélnim roEnim limitem pojistného plnéni
ve W§i 100 000,-KE. 0d celkové WEE: pojistného plnéni za kaidou pojis’cnou udélost z tohoto pojiéténi se
odec'ité spolufiéast ve vfii 1 000 Kc";

3.9. Pojistné plnéni z poji§téni sjednaného doloikou DODC102 a za Ekody pfisobené fimyslnfim po§kozenim
vnéii‘lho obvodového pléité poiiiténé budovy malbilmil néstfiky nebo polepenim, v souhrnu za
vééchny pojistné udélosti nastalé v prfibéhu jednoho pojistného roku (resp. je-li poji§téni sjednéno na
dobu krat§i nei jeden pojistnv rok, vprfibéhu trvéni poji§téni). je spoleéné s maximélnim roEnim
Limitem pojistného plnéni uvedea v tabulce 2.3.1.

3.10. Pojistné plném’ z poji§téni sjednaného doloikou D0B101r a doloikou DOBlOB, a to bez ohledu na to, ke
kolika druhflm a pf'edméttlm poji§téni se pojfiténi dle téchto doloéek vztahuje. v souhrnu za v§echny
pojistné udélosti nastalé v prflbéhu jednoho pojistného roku (resp. je-Li poji§téni sjednéno na dobu kratéi
nei jeden pojistnv rok, v prfibéhu trvéni poji§téni), je omezeno maximélnim roénim limitem pojistného
plnéni ve W§i 10 000 000.— KE. 0d celkové Wée pojistného plnéni za kaidou pojistnou udélost z tohoto
pojiEténi 5e odeEité spolufléast ve vyéi 1 000,- KC.

3.11. Dojde-li v dflsledku pojistné udélosti zpfisobené vodovodnim nebezpeéim k uniku vody. poskytne
pojistitel plnéni také za vodné a stoEné flétované za L’mik vody, ke kterému do§lo v souvislosti
s pojistnou udélosti. PojiEténV je povinen prokézat vy§i ékody dokladem od smluvntho dodavatele vody.
Pojistné plnéni z tohoto poji§téni, v souhrnu za véechny pojistné udélosti nastalé v prfibéhu jednoho
pojistného roku (resp. je-li pojiéténi sjednéno na dobu kratéi nei jeden pojistm’l rok, v prflbéhu trvéni
poji§téni), je omezeno maximélnim roénim Limitem pojistného plnéni ve v9§i 50 000 KE. Od celkové
vy§e pojistného plnéni za kaidou pojistnou udélost z tohoto pojiEténi se odeéité spolufléast ve v9§i
1 000,- KE.

Cunek III.
V7§e a zpflsob placeni pojistného

1. Poiistné za jeden pojistm] rok Eini:

1.1. iivelni poji§téni
Pojistné... 240 340,- KE

1.2. Poji§téninproWp‘r'ipad oduzem
Pojlstné... 26 000,- KE

1.3. Poiistén‘i prompfipad vandaltsmu
Pojistné .................. .......................................... 20 000,- KE

1.1:. Poiiéténi skla
Pojistné ..... ............................ 9 750,- K85

1.5. Poii§téni elektronickfvch zafizeni
Pojistné ....... ................ . ........................................... S 000.— KE

1.6. Poii§téni odpovédnosti za djmu
Pojistné... ... . ... 76 100.- KE

1.7. Pojisteni odpovednost'l. zastupttelu obce
P015212 ........................................................................................ . .............................................. . ......... . ............ 10 000,- KE

Souhrn poiistného za siednané pojiiténi za jeden poiistnv rok Einf 387 190.— KE

Sleva za ‘Frekvenci placesi pojistného Eini 5 %

Obchodni sleva Eini 10 %

Celkové pojistné za sjednani pojiiténi p0 slevéch za jeden pojistnil rok Eini 329 111,- KE

2. Pojistné je sjednéno jako béiné.
Pojistné obdobi je dvanéctimésiéni. Pojistné je splatné k datu a v Eéstce takto:

datum: Eistka:
01.01. 329 111,- KE
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3.

1|.

Pojistntk je povinen uhradit pojistné v uvedené Wéi na fléet pojistitele E. (I. 2226222/0800. variabilni
symbol; 7721127277.

Smluvm’ strany se dohodly, 2e pokud bude v Elenském stété Evropské unie nebo Evropského hospodéi‘ského
prostoru zavedena jiné pojistné dafi Ei ji obdobny poplatek z pojiéténi sjednaného touto pojistnou
smlouvou, nei jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto Elénku a které bude p0 nabyti fléinnosti pfislu§n9ch
prévnich pFedpisfi na uzemi tohoto Elenského stétu pojistitel pov’Lnen odvést, pojistnik se zavazuje uhradit
nad rémec pojistného pfedepsaného v této pojistné smlouvé i néklady odpovidajid této povinnosti.

Clének IV.
Hlééeni §kodnfich udélosti

Vznik §kodné udélosti je pojistnik (pojfitém?) povinen oznémit pfimo nebo prosti‘ednictvim
snomocnéného samostatného zprostFedkovatele vpostavem’ pojiéfovaciho maklé‘r’e bez zbyteéného
odkLadu na jeden z nfie uvedenVch kontaktnich fldajfi:

Kooperativa poji§fovna. a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZAKAZNICKE PODPORY
Centrélni podatelna
Brnénské 634
664 42 Mod
tel.: 957 105 105
fax: 547 212 602. 547 212 561
datové schrénka: n6tetn3
www.koop.cz

Na svu poiistitele je pojistnik (pojiétény’ nebo jakékoliv jiné osoba) pov’Lnen oznémit vznik §kodné
udélosti pisemnou formou.

Clének V.
ZvléEtni ujednéni

Pokud je véc umélecké, historické nebo sbératelské hodnoty souéasné cena p‘r'edmétem, mus1’. t
uloiena a zabezpeéena tak. aby toto zabezpeéent minimélné odpov-[dalo pfedepsanému zpflsobu
zabezpeEem’ cennVch p‘r'edméti'l wplWajicimu z pojtstny'lch podmt’nek upravujicich zpflsoby zabezpeéeni.

Ujednévé se, fie se ruéi ustanoveni EL 1 odst. 7) a 8), EL 3 odst. 5). EL 6 odst. 3) 3 EL 9 ZPP P-150/14.

Pojistitel neposkytne pojistné plnéni ani jiné plnéni E'L sluibu z pojistné smlouvy v rozsahuI v jakém by
takové plnéni nebo sluiba znamenaly poru§eni mezinérodnich sankci, obchodnich nebo ekonomickVCh
sankci E1 finanénich embarg, vyhlé§enych 23 («Salem udrieni nebo obnoveni mezinérodniho miru,
bezpeénosti, ochrany zékladnich Lidsch prév a boje proti teror'Lsmu. Za tyto sankce a embarga se
povaiuji zeiména sankce a embarga Organizace spojemjch nérodfi, Evropské unie a Ceské republiky. Dale
také Spojenych stétfl americch za pfedpokladu, ie neodporuji sankcim a embargfim uvedea
v pFedchozi vété.

Llloieni vg'si - suterén

Poji§tén11 vztahuje na po§kozeni, zniEeni nebo ztrétu movity'lch pFedmétfi umistém'lch v podlaiich, jejichi
podlaha le‘ii pod L'Jrovni okolniho terénu. zpflsobenou pojistny'lm nebezpeEim povodefi a zéplava. pokud
jsou tyto uloiené na pevném podkladu o vy§ce min. 15 cm nad flrovni podlahy.

Vlastni ostatni stavby

Po flEeLy této pojistné smlouvy 5e 2a viastni ostatni stavby povaiuji i zpevnéné plochy. plotyl zidky, mosty;
komunikace, chodniky, poulifint osvétleni. vybavem’ détskych hfi§t', dopravni a informaéni znaéky. sité
technického vybaveni, rozvody energfi a vody i mimo budovyl autobusové zastévky, Lévky. odpadkové ko§e,
laviéky, park0vaci automaty, skleniky, kominy, stoiéry, fontény, kfilny, dFevéné modely, pergoly.
popelnicové sténi. umélé osvétlent’ sportovnich hfiEt'. odvodfiovad a zavlaiovaci systémy, tartanové dréha
s atleticky'lmi prvky apod.
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Infividuélgj. zpfisoby zabengg' ni

Odchylné od doloiky 002101 a doloiky 002102, DPP P-SZO/llr. se sjednévaji individuélné sjednané
zpflsoby zabezpeéeni takto:

Prévo na plnéni pojistitele vzniké, jestliie ostatn‘l stavba a vlastn‘l stavebni souéésti a pfisluienstvt
budov nebo ostatnich staveb, byly odcizeny krédeii, pfi které pachatel pFekonal pPekéiky nebo opatfem’
chrénid véc pFed odcizenim.

Z pojiétém’ pro pfipad odcizeni \rlastniho movitého za‘fizeni a vybaveni. a cizich véci, vzniké prévo na
plnéni, jestliie tyto v dobé pojistné udélosti byly umistény;

do pojistné Eistky 150 000 KE.
v uzamEené mistnosti (objektu);
do pojistné Eistky 250 000 K5,
v uzaméené mistnosti (objektu) zabezpeEené bezpeénostni cylindrickou vloikou zabrafiujtci vytlaéeni
napF. 2018 a bezpeénostnim §titem zabrafiujicim rozlomeni a vylomeni vloiky napF. typ 802, 807, 900
apod.

Z poii§téni pro pfipad odcizeni vlastntch finanEnich prosti‘edkfl, na adrese Holice, Holubova 1l vzniké
prévo na plnéni. jestliie tyto v dobé pojistné udélosti byly umistény:

do pojistné Eistky 10 000 KE,
pod jia peva uzévérem v uzaméené mistnosti (objektu) zabezpeéené bezpeénostni cylindrlckou
vloikou zabrafiujici vytlaéeni napf. 2018 a bezpefinostnim ‘s'titem zabrafiujicim rozlomeni a vylomeni
vloiky napF. typ 802I 807. 900 apod.. s ochranou oken funkEni mr'fii nebo funkéni bezpec‘fnostni folit’
silnéjéi nei 250 mikronCI (mtsto mfiii a folie Lze pouiit elektronické zabezpeEovaci systémy 5e signalizaci
do mista trvalé obsluhy. napf. vrétnice). Za pevny’r uzévér se nepovaiuje pfiruéni. pFenosné ani kontrolni
pokladna:

do pojistné Eéstky 50 000 KC,
v trezoru zabudovaném ve sténé nebo v podlaze upevnéném speciélnimi kotvicimi §rouby
nerozebtratelny'lm zpfisobem (umistéai z vnitFni strany trezoru (fischovného objektu), osazen alespofi
jednim motylkov zémkem. Trezor je umistén v uzaméené mistnosti (objektu) zabezpefiené bezpeEnostni
cylindrlckou vloikou zabrafiujid vytLaEeni napF. 2018 a bezpeénostnim étitem zabrar'lujicim rozlomeni a
vyloment vloiky napF. typ 802I 807. 900 apod., s ochranou oken funkEni mffii nebo funkém’ bezpeinostni
folii silnéjéii nei 250 mikronfl (misto mfiii a folie lze pouiit elektronické zabezpe60vaci systémy se
signalizaci do mista trvalé obsluhy. napr". vrétnice).

Mfiie a bezpeénostni folie neni nutno instalovat u vstupfl do objektfl umisténVch ve vy'léi vét§t nei 3 m
(od 2. NP). Toto neplati pH pHstupnosti objektu ze sousednich objekttl a z terénu.

Z pojir‘sténi pro p‘fipad odcizeni vlastniho movitého za‘r'izeni a vybaveni. cizich véd, vlastnich véci.
umélecké, historické nebo sbératelské hodnoty - um‘isténi’ch na volném prostranstvi. vzniké prévo na
plnéni v ph’padé, pF’L kterém pachatel prokazatelné p‘fekonal pFekéiky chrénici poiiEténou véc pfed
odcizenim tak, 2e se zmocnil pojiEténé véci pFekonénim jejiho konstrukéniho upevnéni (tzn. destrukéni
naruéeni spoje nebo demontéi za poufiti speciélm’ho néstroje nebo néFadi). Konstrukénim upevnénim se
rozumi obtiiné rozebiratelné nebo nerozebt’ratelné pevné spojeni poji‘éténé véci se stavbou nebo se zemi.
Za nerozebiratelné je povaiovéno takové spojent, kdy pojiéténou véc nelze odcizit bez jeho destruktniha
naruéeni. Za obtfiné rozebiratelné je povaiovéno pouze takové spojem’, k jehoi rozebréni je nutno pouiit
minimélné ruEniho néFadi.
Za pfekonéni pFekéiky se povaiuje téi p‘r'ekonéni spedficch vlastnosti poji§téné véci napf. velké
hrmtnost= nadmémé rozméry, apod.

Nedfinou soufiést‘i tohote ujednéni a poiistné smlouvy fie Wklad pojmfi dle doloiky DOZ105.

V pfipadé nesplnéni podminek individuélniho. V\‘/§e uvedeného zpfisobu zabezpeéem’. plati zpflsob
zabezpeéeni a Limity aéni dLe DPP P -— 520/1!»
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1.2.

1.3.

1.1!.

1.5.

1.6.

élének VI.
Prohlfieni pojistnika, registr smluv. zpracovani osobnich fidajfi

Prohléieni pojistnika

Pojistntk potvrzuje, ie v dostateéném pFedstihu p‘red uzavrenim tohoto dodatku pi‘evzal v listinné nebo.
sjeho souhLasem. vjiné textové podobé (napf. na trvalém nosiEi dat) Informace pro klienta, jejichi
souEésti jsou Informace o zpracovéni osobnich udajfi vneiivotnim pojiéténi, a seznémil se 5 nimi.
Pojistnik st je védom, 2e se jedné o dfileiité informace, které mu napomohou porozumét podminkam
Sjednévaného pojiétém', obsahuji upozornéni na dflleiité aspekty pojiEténi i vyznamné ustanoveni
pojistm'lch podminek.

Pojistnik potvrzuje, 2e pFed uzav‘r‘enim tohoto dodatku mu byly oznameny informace vsouLadu
s ustanovenim § 2760 obéanského zékoniku.

Pojistnik potvrzuje, ie V dostateéném predst‘thu pi‘ed uzavFenim tohoto dodatku pi‘evzal v listinné nebo
jiné textové podobé (nap‘r’. na trvalém nosiéi dat) dokumenty uvedené v EL 1. bodu 2. této pojistné smlouvy
ve znéni tohoto dodatku a seznémil se 5 nimi. Pojistnik si je védom. 2e tyto dokumenty tvofi nedilnou
sour‘fést této pojistné smlouvy ve znéni tohoto dodatku a upravuji rozsah poji§téni, jeho omezeni (vEetné
Wluk), préva a povinnosti flfiastm’kfi pojiéténi a nésledky jejich poru§eni a daléi podminky poji§téni a
pojistnik je jimi vézén stejné jako pojistnou smlouvou.

Pojistnik potvrzuje, 2e adresa jeho sidla/bydliEté/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikacs
uvedené v tomto dodatku jsou aktuélni, a souhlasi, aby tyto l’Jdaje byly v p‘r'I'padé jej‘tch rozporu s jinymi
fidaji uvedemymi v dfive uzavFenych pojistny'lch smlouvéch. ve kten’lch je pojistnikem nebo poji§tén§rm,
vyuiivény 1 pro L'JEely takovh pojistny’lch smluv. S timto postupem pojistnik souhlasi 1 pro pfipad, kdy
pojistiteli oznémi zménu jeho sidla/bydliEté/trvalého pobytu nebo kontaktfi elektronické komunikace v
dobé trvéni této pojistné smlouvy. Tim neni dotéena moinost pouiivém’ jiny'Ich fldajfi uvedeny’rch v drive
uzavi‘enY/ch pojistch smlouvach.

Pojistnik prohlaéuje, ie ma oprévnénou poti‘ebu ochrany pFed nésledky pojistné udélosti (pojistnf/ zéjem).
Pojistnik, je-Li osobou odlt§nou od poji‘s'téného. dale prta§uje, 2e mu poji§téni dali souhlas k poji§tént

Pojistnik prohlaéujeI ie véci nebo jiné hodnoty pojistného zéjmu poji§téné touto pojistnou smlouvou ve
znéni tohoto dodatku nejsou k datu uzavi‘em’ tohoto dodatku pojiEtény proti steja nebezpeflm u jiného
pojistitele, pokud neni v pojistné smlouvé ve znéni tohoto dodatku Wslovné uvedeno jinak.

Registr smluv
Pokud vfie uvedené pojistné smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvé (déle jen l,smlouva") podléha
povinnosti uveFejnéni v registru smluv (dale jen nregistr") ve smyslu zékona E. 340/2015 5b.. zavazuje se
pojistm’k k jejimu uverejnéni v rozsahu, zptlsobem a ve lhfltéch stanovenY/ch citovanym zékonem. To
nezbavuje pojistitele préva, aby smlouvu uverejnil v registru sém. s Eimi pojistnik souhlasi. Pokud je
pojistm’k odti§nv od pojiiténého, pojistnik dale potvrzuje, 2e kaidv pojiéténv souhlasil s uvei‘ejnéntm
smlouvy.
Pfi vyplnéni formulére pro uvefejném’ smlouvy v registru je pojistnik povinen vyplnit fidaje o pojistiteli
(jako smluvni strané), do pole "Datové schrénka" uvést: n6tetn3 a do pole "C(slo smlouvy" uvést Eislo této
pojistné smlouvy.
Pojistm’k se déle zavazuje, 2e pred zaslénim smlouvy k uveFejnéni zajisti znefitelnéni neuveFejniteach
informaci (napF. osobnich fldajfi o fyzicky'lch osobach).
Smluvni strany se dohodlyl 2e ode dne nabyti fifinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejim zverejném’m
v registru se L'Jéinky poji’éténi, véetné prév a povinnosti z néj vyplf/vajicich, vztahuji i na obdobi od data
uvedeného jako poéatek pojiéténi (resp. od data uvedeného jakc poEétek zmén provedenVch dodatkem. jde-
['1 o L’Jr'inky dodatku) do budoucna.
ZPRAcovANi ososuicn IIIDAJI'J
V nésledujici Eésti jsou uvedeny zékladni informace o zpracovéni Va§ich osobnich fldajfl. Tyto Informace
se na Vés uplatni, pokud jste fyzickou osobou, a to s vfiimkou bodu 3.2., které se na Vés uplatni 1'. pokud
jste pravnickou osobou. Vice informaci, véetné zpfisobu odvoléni souhlasu. moinosti podéni némitky
v pfipadé zpracovént na zékladé oprévnéného zéjmu, préva na pflstup a daléich prév, nateznete
v dokumentu Informace o zpracovani osobnich fldajfi v neiivotnim pojiéténi, ktery je trvaLe dostupny'l na
webové strénce www.koop.cz v sekci .,O poji§fovné Kooperativa".
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3.1. INFORMACE o ZPRAcovANi osoanicn flDAJL'I 3:2 VA§EHO SOUHLASU

3.2.

3.3.

Zpracovéni na zékladé plnéni smlouvy a oprévnénfich zéimfi pojistitele
Pojistnik bere na védomi, 2e jeho identifikafini a kontaktni fldaje, fldaje pro oceném’ rizika pfi vstupu do
poji§téni a L'Jdaje o vyuiivéni sluieb zpracovévé pojistitel:

pro fléely kalkulace, ndvrhu a uzavfem’ pojistné smlouvy, posouzem’ pfijatelnosti do poji§téni, sprfivy a
ukonEeni pojistné smlouvy a iikvidace pojistnych udéiostt', kdyi v téchto pripadech jde o zpracovéni
nezbytné pro plnéni srnlouvy, a

— pro L'Jéely zaji§téni Fédného nastavem’ a ptnéni smluvm’ch vztahfi s pojistnfkem, zajis'tém’ a soupojiEténi,
statistiky a cenotvorby produktfi, ochrany prévm’ch ndrokfi pojistiteie a prevence a odhalovém’ pojistnych
podvodl“; a jinych protiprévnich jedndni. kdyi vtéchto pfipadech jde o zpracovéni zaloiené na zékladé
oprévnénfich zéjmfi pojistitele. Proti takovému zpracovén‘i méte prévo kdykoli podat némitku, které
mfiie by'It uplatnéna zpfisobem uvedeny’lm v Informacich o zpracovént osobnich fidajfl v neiivotntm
poji§téni.

Zpracovéni pro L'I‘c'ely plnént zékonné povinnosti
Pojistnik bere na védomi, 2e jeho identifikaEni a kontaktnt fidaje a fldaje pro ocenéni rizika pf"; vstupu do
poji§téni pojistitel déle zpracovévé ke splnéni své zékonné povinnosti vypvajici zejména ze zékona
upravujiciho distribuci poji§téni a zékona é. 69/2006 5b., 0 provédéni meziné rod ntch sankci.

povosr POJISTNiKA INFORMOVAT TfiETi osoav
Pojistnik se zavazuje informovat kaidého poji§téného, jeni je osobou odlfinou od pojistnika, a pfipadné
daléi osoby, které uvedl v pojistné smlouvé ve znént tohoto dodatku, o zpracovéni jejich osobnich L'Jdajfl.

INFORMACE o ZPRAcovANi OSOBNiCH ODAJCI zASTupca POJISTNiKA
Zéstupce prévnické osoby, zékonnv zéstupce nebo jiné osoba oprévnéné zastupovat pojistnika bere na
védomi. ie jeji identifikaéni a kontaktm'. fldaje pojistitel zpracovévé na zékladé oprévnéného zéjmu pro
flEely kalkulace, ndvrhu a uzavrem’ pojistné smlouvy, sprévy a ukonc'em’ pojistné smiouvy, [ikvidace pojistnych
uddlosti, zajiEténi a soupojiiténi, ochrany prévm’ch nérokl‘} pojistiteie a prevence a odhalovéni pojistnych
podvodfi a jinych profiprdvnich jedndni. Proti takovému zpracovéni mé takové osoba prévo kdykoli podat
némitku, které mflie t uplatnéna zpflsobem uvedeny’rm v Informatich o zpracovéni osobnich L'Jdajfi
v neitvotm’m pojii'téni.
Zpracovénf. pro fi'c'ely plnéni zékonné povinnosti
Zéstupce prévnické osoby, zékonnf/ zéstupce nebo jiné osoba oprévnéné zastupovat pojistntka bere na
védomi, fie identifikaéni a kontaktni fidaje pojistitel déle zpracovévé ke splnéni své zékonné povinnosti
wpvajici zejména 2e zékona upravujiciho distribuci poji§téni a zékona E. 69/2006 5b., 0 provédém’
meziné rodntch sankci.

Podpisem tohoto dodatku potvrzujete. ie iste se dflkladné seznémil se smyslem a obsahem souhlasu se
zpracovénim osobnich fidait’l 3 ie iste se pied jejich udélenim seznémil s dokumentem Informace o
zpracovéni osobnich fidaifi v neiivotnim poji§téni, zejména s blii§i identifikad dal§ich sprévcfi,
rozsahem zpracovévany’vch fidajfi, prévnfmi zéklady (afivody). (165e a dobou zpracovéni usobnich fidaifi.
zpfisobem odvoléni souhlasu a privy. které Vém v této souvislosti néleii.

Clének VII.
Zévéreéné ustanoveni

Neni—li ujednéno jinak; je poiistnou dobou doba ed 01.01.2020 (poéétek poji§téni) do 31.12.2020 (konec
pojiEténi).
Pojistnik je povinen vrétit pojistiteli ve§keré sLew posioftnuté za dobu trvéni poii§téni (sleva za
dlouhodobost). jestliie pojistnik poj'fiténi vypovi pPed uptynutim pojistné doby.

Odpovéd pojistntka na névrh pojistitele na uzavreni této pojistné smlouvy (déie fen ,,nabidka")
s dodatkem nebo odchylkou od nabidky 5e nepovaiuje za jeji pfijeti, a to ani v pfipadé, ie 5e takovou
odchylkou podstatné neméni podminky nabx’dky.

Ujednévé se, 2e tato pojistné smlouva must t uzaviena pouze v pisemné formé, a to i V pfipadé, 2e je
poji§téni touto pojistnou smlouvou ujednéno na pojistnou dobu kratéi nei jeden rok. Tato pojistné
smlouva mfiie t ménéna pouze pisemnou formou.
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Subjektem vécné pfislu§nym k mimosoudnimu Freéeni spot‘r‘ebitelsch sporfi z tohoto pojiéténi je fieské
obchodm’. inspekce. Stépénské 567/15, 120 00 Praha 2l www.coi.cz.

Pojistntk prohla§uje. ie uzavfel 5e samostatnym zprostFedkovateLem smlowu, na jejimi zékLadé
samostatm’l zprostf'edkovatel v postaveni pojiiét’ovaciho maklét‘e zprostfedkovévé pojiéténi pro pojistnika,
a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvni strany se dohodly. ie ve§keré pisemnosti majici vztah
kpoji§téni sjednanému touto pojistnou smlouvou (s Mimkou pisemnosti sméi‘ujicich k ukonéeni
poji§téni ze stra ny pojistitete zasflanVch pojistitelem s dodejkou, které budou zasflé ny na korespondent‘fni
adresu pojistnika) doruéované pojistitelem pojistnikovi nebo pojiéténému se povaiuji za doruEené
pojistnikovi nebo pojiéténému doruEenim samostatnému zprostfedkovateli vpostaveni pojiét’ovaciho
makléf'e. Odchylné od El. 18 VPP P-100/14 se pro tento pHpad .,adresétem" rozumi samostatnv
zprostfedkovatel vpostaveni pojiéfovaciho makléfe. Déle 5e smLuvni strany dohodly. ie veékeré
ptsemnosti majici vztah kpojiEténi sjednanému touto pojistnou smlouvou doruéované samostat/m
zprostFedkovatelem vpostaveni poji§fovaciho makléi‘e za pojistnika nebo poji‘éténého pojistiteli se
povaiuji za doruEené pojistiteli od pojistnika nebo poji§téného, a to doruEent’m pojistiteli.

Pojistné smlouva byLa vypracovéna v 5 stejnopisech, pojistnik obdrii 2 stejnopisy, pojistitel si poneché 2
stejnopisy a samostatnv zprostf’edkovatel v postaveni pojiEt'ovaciho makléFe obdrii 1 stejnopis.

Tato pojistné smlouva obsahuje 15 stran a 2 pHLohy. ]ej11 souéésti jsou pojistné podminky pojistitele
uvedené v EL I. této pojistné smlouvy.

l.Tato smlouva byla schvélena Radou Mésta Halice dne 18.11.2019, Eislo usnesenf. #75."

VVEet pffloh: pfiloha E. 1 — Popis nemovitosti Mésta Holice
p‘filoha E. 2 — Plné mac

7m 1% m1. ‘ Rgdek Pospl'éil ‘
Ing. Rom nv nék USGKDOJléténlhospodérakychm

V Brné dne 05.12.2019 Ugekpojgtém-m od' kychriziku

V Holicich dne 31 {L 7’0 '46?

za pojistit Le za pojistitele

MESTo <
HOLICE

2

23 pojistnika

Pojistnou smlouvu vypracoval: Radek P05pi§iL tel; 211373180.
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Pl’l'loha 5.1, PS E. 7721127277

Popis nemovitosti Mésta Holice

1. Holubova 1: budova radnice, 4 NP, stFecha valbové, plech, vytépéni plyr'l, hydranty
v budové.)

2. Némésti T.G. Masaryka 2: bytovv dfim, stavebné navazuje na budovu radnice, 5 NP, pfizemi
obchody, 4 NP 1' sou byty, stFecha rovna’, ve dvoFe zdény objekt (garéie a pronajaty’t sklad,
parcela E. 1/2)
BratF'i Capkfl 61: panelovy'l bytovy’l dCIm a ph’zemni prodejna (Quanta), obytné Eést mé 7
podlaii, stavebné propojené s radnici obytnou Eésti (4 byty a archiv). souéésti je bWalé
kotelna, nyni garéi Technickfrch sluieb

4. Némésti T.G. Masaryka 9: bytovft dCIm, 4 NP, v pfizemi prodejna Mfiam, stFecha valbové
plechové, 4. NP jsou byty v podkrovi

5. Némésti T. G. Masaryka 13: zdém’l objekt cukrérna, 1 NP, Eésteéné obytné podkrovi, stFecha
sedlové, krytina ta§ky, vytépéni elekt‘r'ina, na zahradé zdéné kfllny

6. Némésti T. G. Masaryka 18: bytoW dflm, 3 NP, stF'echa sedlové, krytina plech, podsklepeno
7. Némésti T. G. Masaryka 19: zdénv rohow bytovy'l dfim, 3 NP, v semi obchody, stFecha

sedlové, krytina taéky a plech, podsklepeno
8. Némésti T. G. Masaryka 29: zdéné budova polikliniky, 3 NP, stFecha sedlové a pultové, taéky

a plech. ordinace Lékah‘ll a Lékérna, vytépéni plyn
9. Palackého 1131: zdéné budova Domova dfichodcfl, 3 NP, objekt ma’ tF-L Eésti, st‘r'echa sedlové

a rovné, krytina plech, v Eésti pracoviété rentgenu
10. Palackého 1173: zdéné pfizemni budova, sidlo Rychlé zéchranné pomoci a Skautu, stFecha

valbové, krytina plech,
11. Palackého, parcela E. 132/5: objekt garéii RZS, pfizemni s pfistfeékem, zdéné, rovné sti‘echa,
12. Palackého 38: zdéné budova, 2 NP, pronajiména — kanceléFe, obchody, stFecha sedlové,

krytina plech, vytépéni plynem
l3. Holubova 46: zdény'l bytoW dflm, 3 NP (ééstéfné 4 NP), stFecha sedlové, krytina plech,

lokélni vytépéni, podsklepeno
l4. Holubova 47: zdéné budova Z8 Holubova, Eésteéné 4 NP, Eésteéné 3 NP, stFecha sedlové,

krytina Eésteéné plech, vétéinou ta§ky, EésteEnV suterén éatny, vytépém’ plynem
15. Nédraini 1021: zdéné budova §kolni jidelny, propojerio s Z8 Holubova, 2 NP, (1. NP uEebny,

§atny), stFecha valbové, plech, vytépéni plynemvz kotelny ékoly
16. Rfiiiékova 673: zdéné budova §kolni druiiny, 2 NP, stFecha sedlové, krytina taéky, vytépéni

plynem
l7. Holubova 39: zdéné budova mateké §koly Holubova, Eésteéné 2 NP, éésteéné 1 NP, rovné

st‘r‘echa, krytina félie, vytépéni plynem, vEetné staveb na parcele E. 348/2
18. Holubova 1037: sportovni hala, l NP, Eésteéné 2 NP (herna stolniho tenisu), rovné stFecha,

vEetné Eaten a soc. zafizeni, hlediété, vytépéni plynem a elekt‘r’inou, krytina stFechy plech a
félie

19. Holubova p.E.365: Muzeum dr. E. Holuba, zdéné pfizemm' budova, rovné stfecha, k'rytina
plech, EPS

20. Holubova 768: budova Kulturmiho domu, zdéné budova, 2 NP, rovné stFecha, sa’L s hlediétém,
klubovny, suterén, Eatny, restaurace

21. Objekt obierstveni: pf. 363/4, vedle KD, dFevém'I objekt, postaveno v 2010, stFecha valbové,
krytina doéky

22. Holubova 1234: budova ZU§l postaveno v 20xx, 4 NP, vq'I sél, malv séi a uEebny, EPS
23. Holubova 874: budova Domu détl' a mlédeée, 2NP, zdéné, stFecha valbové, krytina plech,

vytépém’ elekt‘finou

p.)



24
25

26.

27.

28.
29.
30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.
41.
42

Pfiloha E.1, PS E. 7721127277

. Holubova 749: bytovy'l dfim, zdény’l, 3 NP, stFecha sedlové, krytina plech, podsklepeno

. Holubova 761: bytow dfim, zdénv, 4 NP, stFecha sedlové, krytina plech, podsklepeno
PFed domy E. 24 a 25 je hydrant. V obou domech Lokélm’ vytépéni.

Holubova 500: budova Z5 Komenského, zdéné budova, 2 NP, st‘r'echa sedlové, krytina plechL
vytépéni plynem, pamétkovy'l objekt, ve dvoFe zdém} sklad
Hradecké 876: budova hasiEské zbrojnice, 2 NP, 1. NP garéie techniky, stFecha sedlové,
krytina ta§ky a plech
Pod Homoli: gara’i (Fadové), zdéné, p.E. 1826/12
Husova 406: ph’zemni zdéné budova, 7 bytfi, stFecha sedlové, taéky, poiérm’ hlésiEe
Hradecké 59: zdénfi bytovf/ dCIm, rekonstrukce 2019, obytné podkrovi, 8 bt, poiérni
hlésiEe
U kaptiEky 1042: budova peEovatelského domu, zdény'l objekt, 2 NP, Eést podsklepena, rovné
stFecha, byty pro dfichodce, ordinace lékaFfi, dFevény’I altén
Komenského 100: budova 25 Komenského, 3 NP, zdéné, stF'echa sedlové, krytina taéky, vedle
hlavni budovy pfizemni zdéné stavba skladu
Na Muéce 1103: bYtOW dfim, 4 NP, podsklepeno (gara’ie), sedlové stFecha, plech
Pardubické 992: objekt Mateké §koly Pardubické, pFevéiné 2 NP, EésteEné l NP, EésteEné
suterén, rovné stFecha, krytina félie, vytépéni plynem
Staroholické 236: budova Mateké Ekoly Staroholické, dva na sebe navazujici objekty,
pflvodni 25 (2 NP, sedlové stFecha, ta§ky a plech), v této Eésti je pflovna kostf/mtl,
télocviEna a kuleEm’kové herny, a ph’stavba ékolky (2 NP, st‘fecha rovné, lepenka), vytépém’
plynem
Vysokomx’ttské 635: areél Technickych sluieb, administrativni budova (zdéné, 2 NP, stFecha
sedlové, taéky, Eést 1 NP, rovné stFecha), budova garéii a dilen, vEetné plechového
ph’st‘t‘eéku za garéiemi (zdéné, 2 NP, garéie 1 NP, ploché stFecha, krytina plech a lepenka),
déle je v area'lu nékolik malY/ch pomocmich, vét§inou plechch skladfi, areél je vytépén
plynem
Pu§kinova 814: areél Sbérného dvora, postaveno 2010, zdéné budova se sedlovou stFechou
a na ni navazujici dva ptechové sklady, plechow sklad samostatné stojici na parcele E.
2303/40
Dukelské 42: zdéné budova §aten fotbalového hfi§té, vEetné bytu sprévce (mé dvé Eésti, 2

NP, ploché st‘r’echa), soc. zafizeni, stfidaEky, garéie
Trlbuna stadionu na parcele E. 1742/8,
2 chatky: p. E. 4102/17, 4102/18, dFevéné stavby u rybnika Blaikovec
KapliEky, sochy, sv. kfiiky v majetku mésta Holice

. Ostatni stavby v majetku mésta Holice



Smlouva o zprostf‘edkovéni pojiéténi
dle zdkona 6. 89/2012 Sb.

uzavfcnémezi stranami:

firma Mésto Holice
Se sidlem Holubova l, 534 01 Hoiice

1C0 00273571

zastoupené : Mgr. 0ndfcjem Vybomym, starostou mésta

na strané j e d n 6 (dale jen zéjemce)

a

finna : VIKTORIA Pardubice a.s.
se sidlem Masarykovo nim. 1544, Pardubice, PSC 530 02

1C0 : 25297112

zastoupené : Ing. Maninem Horkym a Ing. Pavlem Bedkou, éleny pfedstavenstva

na strané d r u h é (dale jen zprostfedkovatel)

51. l

Pfedmét 2 Mel smlouvx

Pfedmétem této smlouvy je poskytovéni vegkerych--poradensk}7ch sluZeb v oblasti pojifit’ovacich
vztahfi, zastupovénf zéjemce ve v§ech jednénich tykajicich se pojiéténi. véetné zprosti‘edkovéni pojistnych
smluv.

V rémci plnéni téchio zz‘wazkfi zabezpeéuje zprostredkovatel pro zéjemce:
a) béine’ poradenstvi a vyfizovéni v§ech poji§fovacich zéleiitosti.
b) dohled na firovefi a sprévu stévajicich pojistnych smluv.
c) dstni jednéni a pisemny styk s poji§t‘ovnami,
d) poradenskou Cinnost a podporu pfi vyi‘izovéni pojismych udélosti,
e) prfibéznou informaci 0 souéasné situaci na pojiEt'ovacim trhu



2.]

2.2

2.3
2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

61. 2

Povinnosti smluvnich stran

Zprosfiedkovatel se zavazuje vyvijet cinnost sméi'ujici k uzavfeni nejvyhodnéjsmo typu pojistné
smlouvy pro zz'ljemce die podminek na pojismém trhu v dobé platnosti této smlouvy.
Zéjemce se zavazuje poskytnout zprosfi‘edkovateli fidaje pro jeho tinnost 3 d3]: potfebnou
souéinnost pfi vzéjemné spolupréci.
Zprostl‘edkovatel se zavazuje poskytnuté fidaje nesdélovat ti‘etim osobém.
Zprostfedkovatel se mvazuje plnit povinnosti stanovené touto smiouvou bezflplatné.

El. 3

Cam alnénl a ostatni uiednélf

Tato smiouva se umviré na dobu neuréitou. Préva a povinnosti smluvnich stran se fidi § 1724 a
nésl. zékona 6. 89/2012 Sb.
Smluvnf strany prohlafiuji, is souhlasi s obsahern této smlouvy, 2e byla sepséna na zékiadé
pravdivSIch fidajfi, jejich svobodné vfile a nebyla ujednéna v tfsni ani za jinak jednostranné
nevyhodnych podmtnek. Na dfikaz toho pfipojujf své podpisy.
Tum smiouvu maze kserékoliv ze smluvnich stran vypovédét ve vovédni lhfité l mésic, které
zaéina béiet 0d prvniho dne nésledujiciho mésice p0 obeeni vypovédi alespofi jedné z:
smluvnich stran.
Tato smmuva je vyhotovena ve dvou vyfiscich, z nichz po jednom obei kaZdé ze smluvnich
stran.

V Holicichdne 27.8.2019

Mésm
HOEICE ' - $1220

...............................................

2a zéjemce 221 $959 edkovateie
Mgr. Ondfej vybomy Ing. Martinem ' * Ing. Pavlem Beékou
Starosta mésta HoIice élenové pfedstavenstva



Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

DODATKovF: POJISTNI'E PODMfNKY
PRO P011§TEN1HOSPODA§SKYCH RIZIK
Nésledujici doloiky z téchto dodatkovych pojistnych podminek rozéif’uj1. upFesfiuj1, pf1padné vymezuji ustanoveni ZvléEtn1ch
pojistch podm1nek.

p-520/14

Doloika 02107 - Nové investice - Vymezen1 pfedmétu poj1§tén1 (1401)
1. Odchylné od EL 1 ZPP P-150/14 se poj1§tén1 vztahuje 1 na investtce. o n1chi pojistnik pFedpokLédé, ie je bude vlastnim

jménem a na vlastni Liéet real1zovat béhem pojistné doby.
2. Poj1§tén1 se vztahuje na nové 1nvest1ce speclfikované v poj1stné smlouvé.
3. Nové investice jsou poj1§tény na pojistnou Eéstku, kterou stanovi pojistn1k na zékladé znalost1 p‘r'edpoklédaného rozsahu

novy’vch investic.
4. Rozsah poj1§tén1 novych 1nvest1c je uveden v pojistné smLouvé‘
5. V pfipadé vzn1ku pojistné udélosti na nedokonéené nové 1nve5t1c1 je poj1st1teL pov1nen plnit pouze do takové vfie, které

vyjadFuje hodnotu nové investice bezprostFedné pFed vznikem pojistné udélosti.

Dolozka D2112 - Fotovoltaické elektréma - vyluka (1401)
Z poj1§tén1dle ZPP P-150/14 nevzniké prévo na plnént 2a §kody vieho druhu vzn1klé na fotovoltaické eLektrérné. a to 1 pokud jde
o pfistu§enstv1 a stavebm‘. souEésti budovy nebo ostatni stavby.

Dolozka 02113- Atrnosférické sraiky- Roz§1Fen1 rozsahu poj1§tén1 (1401)
1. OdchylmiI od cL 2 ZPP P-150/14 se poj151én1 vztahuje 1 na po§kozen1 nebo zn1cen1 pojisténé budovy nebo ostatni stavby

nebo pojiéténé véci v n1ch uloiené vodou z pfivalového deété, které vn1kne do poj1§téné budovy nebo ostatni stavby a
po§kod1 nebo zn1E1 poj1§téné véc'L

2. Odchylné od EL 2 ZPP P-150/14 se poj1§tén1 vztahuje 1 na po§kozen1 nebo zn16en1 poj1§téné budovy nebo ostatni stavby
nebo poj1§téné véci v n1ch uloiené pfisoben1m vody vzn1klé ta’m1m snéhové nebo ledové vrstvy. které vn1kne do poj1§téné
bud0vy nebo ostatni stavby a po§kod1nebo zn1€1poj1§téné véc1.

3 Poj1§tén1 se vztahuje 1 na po§kozen1 nebo zniéent poj1§téné budovy nebo ostatm’. stavby nebo poj1§téné véci v n1ch uloiené.
kdy v dflsledku snéhové nebo ledové vrstvy svodem deéfové vody neodtéké roztétj sn1h nebo led nebo svod deéfové vody
nestaéi odebirat vodu z pHvalového deété. pfiéemi vnéj§1 plé§1 an1 zastFeEeni poj1§téné budovy nejev1 znémky poruchy.
po§kozen1 nebo 2hor§en1 své funkénosti.

4. Poj1§tén1 se nevztahuje na Ekody zpflsobené v dflstedku vn1knut1 vody z pr'1valového de§té do poj1§téné budovy nebo ostatn1
stavby nedostatet‘fné uzavf-enj‘lmi okny, venkovn1m1 dve‘fmi nebo neuzavFeai vnéj§1m1lstavebn1m1 otvory.

5. Poj1§tén1 5e déle nevztahuje na po§kozen1 nebo zniéeni budovy nebo ostatn1 stavby nebo vécl norméLnimi atmosférlckymi
sréikam1. s n1m1£je ti‘eba podLe roén1ho obdobi a m1stn1ch pomérfi poéitat.

6. Nérok na poj1stné plnéni nevzniké, jestliie poj1§téné budova nebo ostatn1 stavba nebo poj1§téné véc byla po§kozena nebo
zn1Eena pfisobenim vlhkost1, hub nebo plism' v pfimé souv15lost1 s vn1knut1m nebo proséknutirn vody z pfivalového de§té do
poj1§téné budovy nebo ostatni stavby.

7. Pro uéely poj1§tén1 dle této dolozky se za pfivalovy déét': povazuje désf velké intenzity a obvykLe krétkého trvén1 a malého
plosného rozsahu, ktery zpusobuje prudké rozvodnéni maLych toku a znaéné zatizeni kanalizacnich 5111 V p‘r'1padé ékodné
udéLosti je pro posouzen1, zda 5e jednalo o pfivalovy dé§f rozhoduj1c1 udaj Ceského hydrometeorolog1ckého uradu.

8. Poj1§tén1 se sjednévé s max1maLn1m roén1m limitem pojistného plnén1 uvedenym v pojistné smLouvé.

Doloika D2114 - Nep‘fimfi fider hlesku - Roz§1Fen1 rozsahu poj1§tén1(l404)
1. Ujednévé se, fie odchylné od ZPP P-150/14 se poji§tén1 vztahuje 1 na po§kozen1 nebo zn1€en1 elektrickj’lch a elektronickj'ch

strojfi. pfistrojfl a zaHzeni (vEetné eLektroinstalace na budovéch nebo ostatntch stavbéch) pF-epéfim, zkratem nebo 1ndukc1 v
pHfinné souvislosti s fiderem blesku, p11 bou‘r’kéch, p11 sp1nén1v napéjectch sittch nebo p11 vyboji statické elektfiny.

2. Poj1§tén1 se sjednévé se spolufiéasti a max1méin1m roEnim [1m1tem pojistného aém' uvedenym1 v pojistné smlouvé.

Doloika D02101 - PFedepsané zpfisoby zabezpeEeni pojiiténvch véci (netj'lké se finanén'lch prostFedkfl a cennj'lch pFedmétfl)
(1612)
1. Tato doloika stanovi poiadované zpflsoby zabezpeéen1 poj1§tén7ch véc1 proti krédefi s pfekonénim pi‘ekéiky v névaznosfi na

ujednén1ZPP P—200/14 a stanovi odpov1daj1c1 maximéLni Limity pojistného plnén1 pro jednu a kaidou pojistnou udélost.
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Dodatkuvé pojistné podmtnky pro pojfiténi hospodéfskwh dzik 9520/14

Obecné poiadavky na zpfisoby zabezpeéeni poji§ténich vici
2. Poji§tén§l je povinen zajisfit, aby v dobé pojistné udélosti byly v zévislosti na poiadovaném zpfisobu uloieni a zabezpeéenipoji’éténYch véd v konkrétnim pfipadé: .a) uzaviract a uzamykaci mechanismy funkéni,

b) otevirateLné otvory. iako jsou okna, vylohy, svétliky aj.. zevnitF uzavFeny, a pokud jsou oteviratelné zvenéi, i uzaméeny,c) dveFe, vrata. vstupy, vjezdy apod. Fédné uzavPeny a uzamEeny.
d) ostatni otvory o velikosti 600 cm2 a vétil’ zevnit‘r' zneprfichodnény,
e) poplachovv zahezpetovaci a tisfiov? systém (PZTS. de EZS) funkEni 3 ve stavu stFeieni.
f) schrénky a trezory Fa’dné uzavFeny a uzaméeny.

3. Pokud jsou kliEe od dveH a vstupfl uloieny v misté pojiEténi, ve kterérn jsou uloieny pojiéténé véci: mus1’. t tyto kliEeuLoieny (uschova'ny) v uzavFenérn a uzamEeném trezoru nebo schrénce. nebo v uzav‘feném prostoru, ktery'l ma’ shodné nebovy§§i zabezpeéeni ve srovnéni s uzavFeai prostory, jejichi klt'Ee jsou v ném uloieny. Musi byt Fédné uzavfen a uzamEennebo trvaLe stfeien fyzickou ostrahou (napF. nepFetrfité obsluhované vrétnice). V opaéném p‘r'ipadé must by'lt tyto kliéeuloieny mimo mtsto pojiEténi, ve kterém jsou poji§téné véci uloieny.
1+. Kliée od trezorfi a schrének nesmi byt uloieny (uschovény) v tomtéi misté pojiEténi. ve kterém jsou poji§téné véci uloieny.5. Dal§i poiadavky na uloieni a zabezpeéeni poji§ténVch véci podle jejich charakteru a hodnoty vztahujici se k jednotlivy'lrnlimitflrn pojistného plnéni jsou uvedeny v nésledujicich tabulkéch 1. 32 1+.
6. Nedilnou souéésti této doloiky je vy'lklad pojmfi uvedeny v doLoice DOZlOS.
7. 23 pojfiténé véci se povaiuji pojiéténé zésoby. vLastni movité zaF'izem' a vybaveni. dz: pFedméty uiivané, ci.z1’. piedmétypFevzaté, vécl umélecké. historické nebo sbératelské hodnoty a dokumentace.
8. Bylo-li odc'Lzeno mobilni elektronické zafizeni z motorového vozidla. vzniké pojiEténému prévo na plnéni pouze v pfipadé,pokud jsou souEasné splnény nésledujici podminkw

a) motorové vozidlo, z néhoi bylo zaHzeni odcizeno. bylo uzaméeno. mélo uzavf‘ené okna a mélo pevnou sti‘echu.b) odcizené zafizeni bylo v dobé vzniku §kody umisténo v zavazadlovém prostoru a nebyLo zvnéjEku viditelné, nebo byloumisténo v uzamEené pHruEni schrénce vozidla.
c) §koda vznikla prokazatelné v dobé od 6.00 do 22.00 hod.; ustanovem‘. tohoto pismene neplati, pokud bylo motorovévozidlo odstaveno v uzamEené garéi'l nebo na hlidaném parkoviéti.

Pojfiténé véci. uloiené v uzavfeném prostoru typu llA".

‘ Tabulka E. 1 DalEI’ poiadavkl na zpfisoby zabezpeEeni proti krédeii s pfekonénim pf'ekéiky
H ’ sfiit‘flpojistného a. Poiédovafift mihwélrii zpfisob z'aEéz'pe‘EEnfluzaéného ‘p’roétoma”‘~“?£?‘a . :

A, :. f Plaétliv K T pryek zaibenfeni " " olkyaiit‘a. pmku .zabQZPeéfini. ., ' i W
A1 do 20 000 déle nespecifikovéno
A2 do 50 000 dvei‘e béiné

zémek dvef'i - doz'lck‘i nebo
- bezpetnostfii \rlsad nebo
- zémek s bezpeinostnt cylindrlckou vloikou

A3 do 100 000 dvefe plné
zémek dveH - zémek s bezpeénostni cylindrtckou vloikou a bezpeénostnim kovintrn nebo

- zémek s bezpeénostni cylindrickou vlolkou a soufasné oteviratelné funklni mil!
nebo funklnt rolota nebo
- dva bezpeénostni v-lsad zémky

prosklené plochy zabezpeéenl prosklenfcch (Est-t dveH
All do 300 000 dvei‘e plné

zérnek dvefi - bezpeénostni uzarnykad systém nebo
- zémek s bezpeénostnt cylindrickou vloikou a souéasné otevtratetné funkéni mH!
nebo funkEnt roleta

prosklené pLochy zabezpeéent proskleny'rch Essfi oken, dveH a flnfich technicch otvorl‘l s plochouvét§t nei 600 cm2
A5 do 500 006 dvefe plrlé

zémek dveH - bezpaénostni uzamykad systérn a souéasné pfidavny" bezpainostni zémek nebo
- bezpalnostni min. tHbodovf rozvorovy’l zémek nebo
- min. tHbOdOW rozvorovy’r uzévér dvefi ovlédany bezpeénostntm uzamykadm
svstémem neon
- bezpeénostni uzamykad systém a souéasné oteviratelné funkéni mH! nebo
funkEni roleta

prosklené plochy v rozsahu A19
nebo
dvefe plné
zémek dvefi helpetnostni uzamykad systém
PZTS (EZS) PZTS (de E25) 5 plé§fovou a prostorovou ochranou s vyvedenim poplachového

signélu na akust‘icky hlésié
A6 do 1 000 000 dveFe plné
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Dodatkové pojtstné podmtnky pro pojiiténi hospodéi‘sch rizik P-520/111-

"K66 L‘lgnitwpaltsiného Pozadovafiiirifihfiélfii zpfisob zabeipetefit uz/aiiféfiéhé'fiiastoru i 1’
.. .rvekzabe; . ,litam n1
zémek dve‘fi - bnzpetnostni uzamykad. systim a soufasné pfidavnv bozpeinostnt zémek nebo

- bazpelnostnt min. tfibodovv rozvorovv zémek nebo
-; - min. t‘Hbodovy’I rozvorovy'l uzévér dveH. ovlédam] bezpeéncstnim uzamvkacfm
E , systimem
E E prosklerté plC'CEly zabezpeéuni prosklanvich Eéstt oken. dvoH a iim’cch technickfich otvorfi s plochou
E '5 vét§i nei 600 cm2:
i .: - funkint rnfiii nebo funkEni roletou nebo
'~ - bezpeénostntrn zasklentm v kategorii odolnosti min. P3A
* PZTS LEZSEfstraha - PZTS (dfive EZS) s plé§fovou a prostorovou ochranou s vyvedem’m poplachového

signélu na akustlckv hlésié nebo
- trvale stfeien jednoélennou fyztckou ostrahou

A7 ‘ do 3 000 000 :‘vefe bazpaénostnt
: zémek dvefi - vicebodow uzévér dveH ovladanv bezpeénostnim uzamykactm sysbémam nebo

- bazpeEnnstni uzamykaci systém a soutasné bezpeénostnt min. tHbodovv
rozvorom] zémek (plati jen pro bezpeEnostni dvei‘e p‘festavené z plny'tch dveH) nebo

E - min. tfibodovy rozvorovfl uzévér dveH ovladam‘] bezpetnostnfln uzamykactm
E systémem (plati jen pro bezpeénostnt dvel‘e pi‘estavené z plm‘lch dveH)
! :r-oskiené 1:10:53! v rozsahu A6
PZTS {EZSlfostraha - PZTS (dfive EZS) min. ve stupni zabezpeéeni 3 s plé§fovou a prostorovou

ochranou s vyvedenim poplachového signélu do PPC (dfive PCO) nebo do mista
s naphtrfltou sluibou nebo
- trvale sti‘eien jednotlennou fyztckou ostrahou doprovézenou sluiebntm psem

A8 is 10 906 000 - v rozsahu A?
zémek dvefi v rozsahu A7

p firaskiené :lcchy zabezpeEent prosklemich East“! okan. theft 3 finich techntclq'lch otvorfl s plochou
vét§i nei 600 cm2:

. - funktnt mflfi nebo funkEn'l rolatou nebo
- bezpetnostnim zasklnntm v kategorii odolnosti min. PM

| ‘32.": 0542 be)” a - PZTS (dfive EZS) min. ve stupni zabezpeEen‘L 3 s pléEfovou a prostorovou
ochranou 5 vyvedem’m poplachového signélu do PPC (d'rive PCO) nebo

V __ . - trvale stfeien dvouélennou fyztckou ostrahou
1% Mg: 10 000 000 ham? zpasob zabezpet‘em’.

u paj'lstné smlouvé nen'L individuélni zpflsob zabezpeEen’L ujednén. plati poiadavky na zpfisob
_ ,, _ :3 Limit pojistného plnént do 10 000 000 KE.

Pojfiténé véci uloiené v uzavieném prostoru typu "B".

Tabulka E. 2 [225-1 mi; ism: n2 zaflscm— 2253921266231 :rcti krsérie'éi s pi‘eksnanim etiekéiky

nebo

K6 Eu“: pefistnéhc ' *_ Foiadovanymmiméhi zpfisab zabezpeiens’. uzasfieséhc prostoru .;; .- r 141
a E .3341?!“ V Kt ‘2 gwefc zabezpeieni i f kvahta prvicu zabezpeéeni ' , 5;:-

Bl do 20 000 déie Hespecifikm'éno
32 ‘ do 53 000 fivefi I béiné

zémek dvei‘i - dozlckfv nets
' l - bezpeEnustnf visad nebo

‘i i . zémek 5 bazpelnostni cyiincirlckuu vioikou
33 ! dc mo one awe : plné

1i zémek évefi E - zémek s bezpefnastni cylinddckou vloikou a bezpeénostntm kovéntm nebo
5f | - zémek s bezpefncstn! wiindrickou vloikou a souéasné oteviratelné funkEni mffi
E f, nebo funkéni roieta ne'm:

E - civa bezpefincstnt visac‘. zémky
E prosklené plochy E zabezpeéeni proskLené-ch Eést‘i oken; dveH a jinfich technickwh otvorfi s plochou
5 ' vét§i nei 600 cm2

3‘6 Eéa 300000 fivefe iplné
E zémek dveh’. bezpeénostni uzamykad systém a souEa sné otevirate'iné funkéni ma! nebo
E L funkétd roleta
.. nroséclené plochy E v rozsahu BB

35 E60 500 000 , dvefe piné
E zémsk dvef'i - bezpetnostni uzamykad systém a soutasné pfldavnv heapeénostnt zémek
i a souéasné oteviratelné funktnt mHi nebo funkéni roleta nebc

-bezpeénostrr{ min. tflbodom} rozvorovy'v zémek a souEasné otevtratetné funkEnt
E mHi nebo funként roleta nebo
' - min. tfibodow rozvorovv uzévér dvefi oviédany’v bezpeénostnfl-n uzamykadm
I systémem a souéasné oteviratelné funkini mfli nebo funkEni roleta
I prosktené plochy v rozsahu B3

I dve‘fe I plné
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7K6d Limit oojistn‘ fig Poiadoéafi‘nfinirfiéht zpfiiob 'zébezfi-e'iefifoi'afieoého pros-£33

'_ 1PEN“ ‘1"; ,9rvek zebe .. .99 .. ,1; .. n99; ens;
zémek dveH bezpatnostnl unrnykacl systém a souéasné oteviratelné funkEnt mfli nebo

funkint roleta
PZTS (E25) PZTS (de E25) 5 plééfovou a prostorovou ochranou s vyvedentrn poplachového

sggglu na akustickv hum:

BS nad 500 000 Individuélné ujednam] zpfisob zahezpteaem;
V pflpadé. ie V pojtstné smicuvé nem’. individuéLn‘i zpflsob zabezpeterri ujednén. platt poiadavky na zpfisob

zabezpeteni pro [unit pojistného otnéni do 500 000 Kt.

Pofiiténé véci uloiené v uzav‘r‘eném prostoru typu “C"

Tobulka E. 3 Dal§t poiadavky na zpflsoby zabezlgéeni proti krédeii. s pfekonénim pi‘ekéiky

, ‘llifiitt ' ’Pbi'a'dmiéhy‘ mmam ioasob za'bezoeééhi'uzifihéfio peesemu‘ 2-. W» WEE-iv
.i pojistného 1 , .9 .

plnégivKE 9913929999599? .9999991929995 flier}?
C1 do 20 000 déle nespecifikovéno
C2 do 50 000 dvefe béiné

zémek dveH - dozicki' nebo
- bezpaénostni vlsaci nebo
- zémek s bezpeénostni cylindrickou vloikou

C3 do 100 000 dve‘r’e plné
zémek dveH - zéme'k s bezpatnostni qltnddckou vloikou a bezpeénostnim kovérlim nebo

- zémek s bezpeénostni cylindrlckou vloikou a souéasné oteviratelné funkEni mfll nebo

funklni roleta nebo
- dva bazpeénostnt visact zémky

prosklené plochy zabozpeéoni prosklemich Eisti dvefl

Cl- do 300 000 dve‘fe ’ aé
zémek dvefi - bezpeénostnt uzamykaci. systém nebo

- zémek s bezpetnostnt cylindrickou vloikou a souéasné otev-[ratelné funkEnt mfll nebo

funkéni roleta
prosklené plochyl zahezpaéeni prosklemich téstf oken. dveH a jtnfich tochnickvch otvorfi s plochou vét§t nei

600 cm2
PZTS (EZS) PZTS (dFive E25) 5 plé§fovou a prostorovou ochranou s vyvedem’m poplachového signélu na

akustickx} hlésif

C5 do 500 000 dvefe plné
zémek dve‘r‘t - bezpatnostni uzarnykad systérn a soufasné pfldavnv bezpeEnostnt :émek nebo

- bezpelnostnt min. tfibodovv rozvorovy'v zémek nebo
- min. tfibodovv rozvorovg'l uzévér dvefi ovlédanv bozpeénostnfln uzamykadrn systémern nebo

- helpeEnostnt uzamykad systérn a soutasné otevirateLné funkEn'l mfli nebo funktnt roleta

prosklené plochy v rozsahu Ck
PZTS (EZS) PZTS (d'five E25) 5 pléfifovou a prostorovou ochranou s vyvedenim poplachového signélu do

PPC (df'ive PCO) nebo do mista s nephtrfltou sluibou

C6 nad 500 000 Individuétné ujednanv zpflsob zabezpefienf.
V pfipadé, ie V pojistné smLouvé neni individuélnf zpflsob za bezpeéeni ujednén. plati poiadévky na zpflsob

zabezpeéem’. pro Limit pojistného plnént do 500 000 Kt.

Poiisténé véd uloiené mimo uzav‘l‘env prostor na oploceném prostranstvi

Pojiéténi 5e vztahuje na §kody vznikLé krédefl s p‘fekonénim pFekéiky na vécech, u ktery'lch je obvyklé vzhLedem kjejich

vLastnostem a charakteru (hmotnost, objem. druh materiélu apod.) uloieni na opLoceném prostranstvi. Pojiéténi se nevztahuje

na ‘s'kody vzniklé na cennych pFedmétech. vécech umélecké, historické nebo sbératelské hodnoty. dokurnentaci, finanénich

prostFeddch. ruénim néfadi, vilpoéetni technice.

véci) apod.
elektronicch zafizenich (pokud nejsou souéésti nebo pHsLuEenstvim jiné

Tabulka E. lo Dal§i ooiadavky na zp‘fisoby zabezpeéeni proti krédeii s pi‘ekonénim pf'ekéiky

K6d {Eggného Poiadovanv minimétni zpfisob zabezpetent optoceného prostranstvt

aéntv KEE prvek zabezpeéeni kvalita prvku zabezpeéeni

DI. do 50 000 ogloceni ‘q‘fle 160 cm
zémek vstupfl - zémek dozick? nebo

- zimek s bezpalnostni qltnddckou vloikou nebo
- bgpgénostni visad zémek

D2 do 300 000 oflceni fl§ka 180 cm
zémek vstupl': - zimek s bezpeEnostni cylindrlckou vloikou nebo

- bezpoinostni visad zérnek
ostraha v mimopracovm' dobé st‘feiené voLné pobihajflcim hlfdaclm psem
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Dodatkové pojtstné podminky pro pojigténi hospodéisch rtzfl< P—SZO/M

‘EKéd pofistného
L‘m‘ifif’j gofadovan‘i miniméln'i zpfisob zabezpeéeni qptmenéfio prostransai
Jplnégglgt .vglgabezpefietli mumprvkuzabezpeaegi

DB do 500 000 oplocenf. WEka 180 cm
zémek vstupfi - zémek s bezpeénostni cylindrlckou vloikou nebo

- bezpeénostni visaci zérnak
ostraha — v mimopracovni dobé tnrale stfeiené jednoélennou fyztckou ostrahou nebo

- v mimopracovm' dobé oplocené prostranstvt osvétlené a stfeiené volné pobl’hajicim
hlidadm psem

DA- do 2 000 000 oplocen‘l v9§ka 180 cm
zémek vstu pI'JI - bezpetnostni uzamykad systém nebo

- bezpeEnostni visad zémek se zvfienou ochranou tFrnena visactho zémku
ostraha/PZTS (EZS) - v mimopracovni dobé osvétlené, trvale sti‘eiené jednot‘flennou fyzlckou ostrahou nebo

- v mimopracovm'. dobé chrénéné PZTS (dflve E25) 5 obvodovou (perimetrickou) ochranou,
jejfi poplachovy signél je vyveden do PPC (d‘r'ive PCO)

D5 do 5 000 000 oplocem' vfika 180 cm. po celém obvodé s vrcholovou ochranou (ostnaty drét apod.)
zémek vstu pfi - bezpeEnastnt uzamvkad systém nebo

- bezpeEnostni visad zémek sa zvv’lienou ochranou tFmene visacihn zémku
ostraha/PZTS (EZS) - v mimopracovni dobé osvétlené, trvale streiené dvouElennou fyzickou ostrahou nebo

- chrénéné PZTS (di‘tve EZS) min. ve stupnt zabezpefent 3 s obvodovou (perimetr-Lckou)
ochranou, jejfi poplachovy signél je vyveden do PPC (drive PCO) 3 prostranstvt je
monitorovéno systémem CCTV se zéznamem

06 nad 5 000 000 Individuélné ujednany zpfisob zabezpeéem’.
V pHpadé. ie vpojistné smlouvé neni individuélni zplflsob zabezpefeni ujednén. plati poiadavky na zpfisob
zabezpeéeni pro limit pojistného plnéni do 5 miL K5.

Doloika 002102 - PFedepsané zpfisoby zabezpeéeni finanénich prostFedkfi a cennfich pfedmé’cfl (1606)
1. Tato doloika stanovi poiadované zpfisoby zabezpeéeni poji§tén9ch véd proti krédeii s prekonénim prekéiky v névaznosti na

ujednént ZPP P-200/llr a stanovi odpov-idajid maximélni Limity pojistného aéni pro jednu a kaidou pojistnou udélost.

Obecné poiadavky na zpflsoby zabezpeleni pofiiténich véci
2. PojiEtény je povinen zajistit, aby v dobé pojistné udélosti byLy v zévislosti na poiadovaném zpfisobu uloient a zabezpeéem’.

1+.
5. Dal§i poiadavky na uloieni a zabezpeéeni poji§ténych véci podLe jejich charakteru a hodnoty vztahujici se k jednotlivym

6.

pojiétény'lch véci v konkrétnim pHpadé:
a) uzavtract a uzamykad mechanismy funkc‘fni.
b) otevfratelné otvory, jako jsou okna, vy’rlohy, svétliky aj., zevnitF uzavFeny, a pokud jsou otevtratelné zvenéi. i uzaméeny.
c) dveFe. vrata. vstupy, vjezdy apod. Fédné uzavreny a uzamEeny.
CD ostatni otvory o velikosti 600 cm2 a vétéi zevnit? zneprfichodnény.
e) poplachovfi zabezpeEovaci a tisfiovv svstém (PZTS. d‘five'EZS) funkéni a ve stavu stFeien’L.
f) schrénky a trezory Fédné uzavreny a uzaméeny.

Pokud jsou kliée 0d dvefi a vstupCI uloieny v misté poji§téni. ve kterérn jsou uloieny poj’Léténé véci, musi t tyto kliée
uLoieny (uschovény) v uzavreném a uzaméeném trezoru nebo schrénce. nebo v uzavreném prostoru. ktery mé shodné nebo
vy§§i zabezpeéent ve srovnéni s uzavrenymi prostory, jejichi kliEe jsou v ném uloieny. Musi by»: Fédné uzavFen a uzaméen
nebo trvale streien fyzickou ostrahou (napF. nepFetri-‘Lté obsLuhované vrétnice). V opaéném pfipadé musi byt tyto kliée
uloieny mimo misto pojis‘téni. ve kterém jsou pojiéténé véci uloieny.
KliEe od trezorfi a schrének nesmi t uloieny (uschovény) v tomtéi misté poji§téni. ve kterém jsou pojiéténé véci uloieny.

limitfim pojistného plnéni jsou uvedeny v nésledujidch tabulkéch 1. a 2.
Nedflnou souEésti této doloiky je vy'lklad poi'J uvedeny v doLoice 002105.

Finanfni prostfedky a cenné pfedméty uloiené v uzavfeném prostoru typu ,,A".

Tabulka E. 1 DalEi poiadavky na zpflsoby zabezpefieni proti krédeii s pFekonénim pFekéiky
Kéd 'Poiadovam'r minimélni zpfisoh zabezpeteni uzavfeného prostoru

prvek zabezpefien‘i ; kvalita prvku zabezpefeni
A1 déLe nespedflkovéno '
A2 dvefe 5' béiné

zémek dve'fi. - dozickv nebo
- bezpeénostni vlsad nebo
- zérnek s bezpat‘nostni cylindrickou vloikou

A3 dvei‘e Elné
zémek dvefi - zémek s bezpeénostni cylindrickou vloikou a bezpelnostntm kovénim nebo

- zémek s bezpeénostnt cylindrtckou vloikou a sour‘fiasné ctev-tratelné funkéni mfii nebo funkEn't rcleta
nebo
- dva bezpeénostni vised zémky

proskiené plochy zabezpeéeni proskLenych Eés’d dve‘r’i
Alp dvefe plné
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_ Kéd Poiadovan?fifiniméhfl‘ibfisob zv'a'limehz'fiéqée'firlfzafiéfiéhb‘ brastorflm ~

‘ mic ”augmémi ,kvuaiitaamazab .5 BE ni
zémek dve‘fi - bezpelnastn‘l unmykad systérn nebo

- zémek s bezpelnostnt cylindrickou vloikou a souéasné oteviratelné funkéni mHi nebo funkEn‘l roleta

prosklené plochy zabezpeéeni prosklenivch Eéstf. okerl, theft 3 flnVch tadm‘lckfich otvorfi s plochou vétfi net 600 cm2

A5 dvefe plhé
zémek dve‘ii - bezpeénostn't uamykad systém a souéasné pfldavnv bezpelnostnt :émek nebo

- bezpeEnostnt min. tHbodovv] rozvorovv zémek nebo
- min. tfibodovx’l rozvorov? uzévér dvefi ovlédany" bezpeénnstntm uzamvkadm systémem nebo

- bezpeénostnt uzamykad systém a souéasné oteviratelné funktni mHi nebo funkEni roleta

prosklené plochy v rozsahu Ah
nebo
dvei‘e plné
zémek dveH. bezpeinostnf u-mykad. systém -

PZTS (EZS) PZTS (dfive E23) 5 pléfiovou a prostorovou ochranOu s vyvedenim poplachového stgnélu na akusticky"

hlAS‘lE
A6 dvei‘e plné

zémek dvefi - bezpeénostnt uzamykad systérn a souEasné pHdavnV bezpeénostnf zérnek nebo
- bezpeinostnt min. tflbodovfi rozvorovi' zémak nebo
— min. tHbodoW rozvorovy uzévér dveH. ovlédany bazpeénostnim uzamykadm systémem

prosklené plochy zabezpetent prosklenficl'l fist! oken. dveH a j'lmich technickfich otvorfi s plochou vétfi nei 600 cm2:

- funklni ml’fii nebo funkEnt roletou nebo
- helpeEnostnim zasklentrn v kategorii odolnosti min. P3A

PZTS (EZS)/ostraha - PZTS (de E25) 5 plé§fovou a prostorovou ochranou s vyvedenim poplachového signéLu na akustickV/
hlésié nebo
- trvale stfeien jednot‘flennou fyzickou ostrahou

A7 dvei‘e bezpeinostni
zémek dvefi - vicebodovy’l uzévér dvef‘i ovlédam] bazpelnostnim uumykactm systémem nebo

- bezpeénostnl uzamykad systém a soutasné bezpeénostni min. tfibodovy'l rozvormn] zfimek (plati jen

pro bezpefinostn‘t dvefe pi‘estavené z aVch dveH) nebo
- min. ti‘tbodovx'l rozvorovf/ uzévér dveH ovtédam'l bezpefnostntrn uzamykadrrl systémem (plati jen pro

bezpeénostn‘l dve‘fe pfestavené z plm'tch dvef-O
prosklené plochy v rozsahu A6
PZTS (EZS)/ostraha - PZTS (dfive EZS) min. ve stu pni zabezpeéenj 3 s plé§fovou a prostorov0u ochranou s vyvedenirn

poplachového signélu na PPC (df'ive PCO) nebo do mista s nepfatrfltou sluibou nebo
- trvale st?eien jednoflennou fyzlckou ostrahou doprovézenou sluiebnim psem

AB dvefe v rozsahu A7
zémek dvefi v rozsahu A7
proskLené pLochy :abezpalen‘i prosklemich Eést‘l oken, chief-t a finish techntckfich otvorfi s plochou vét§t nei 600 cmz.

- funkint mHfl nebo funként roletou nebo
- bezpeEnostnim zasklanim v kategoru odolnosti min. P4A

PZTS (EZS)/ostraha - PZTS (dfive EZS) min. ve stupni za bezpeteni 3 s pléEt'ovou a prostorovou ochranou s vyvedentm
poplachového signélu na PPC (d‘rive PCO) nebo
- trvale stfeien dvouflennou fyzickou ostrahou

Tabulka E. 2 Daifi Daiaéavkv :2 zpjsoby zabezpeéem’i prct‘. krédefi s :Fekcnénim pFekéiky

K6:1 Limit poiistné-ha 5% Poiadévam? minimflni zpfisob zabezpeéem’ uzavi‘enéhc prostom .
v ' piaénw K6 -- i‘ g a uioieni finantntch prostfedka‘: a ceramich pfedmétfi "" * '

E1 do 5 000 ‘? zabezpeteni. v rozsahu kédu A3
E2 do 20 000 zabezpeéent v rozsahu kbdu A3 a souéasné uloieni ve schrénce

do 50 000 'i — zabezpeEeni v rozsahu kédu A3 a souEasné uloieni v trezoru nezj'iSténé konstrukce nebo ET 0
~, nebo
3 - zabezpetent v rozsahu kédu Ah 3 souéasné uloieni ve schrénce

El. do 100 000 g - za bezpeéeni v rczsahu kédu A3 a souEasné uloieni v trezoru min. 31‘ I
’ nebo

- zabezpetent v rozsahu kédu Al. 3 souéasné uloieni v trezoru nezjfiténé konstrukce nebo BT 0

E5 do 300 000 - zabezpeéem’ v rozsahu kédu A4 a souEasné u‘Lcieni v treloru min. BT II
nebo

- zabezpeteni v rozsahu kédu A5 a soufiasné uloieni v trazoru min. 31' I

E6 do 500 000 - zabezpeéeni v rozsahu kédu A5 a soufasné utoiemfi v traznru min. 31' II
nebo

- zabezpeéeni v rozsahu kédu A6 a souiasné uloieni v trezoru min. ET I

E7 do 1 000 000 - zahezpeéeni v rozsahu kédu A6 a souéasné uLoien‘L v trezoru min. BT II
nebo

- zabezpeéeni v rozsahu kédu A7 a souéasné uceni v trezoru min. ET I

E8 do 5 000 000 - zahezpeéem’ v rozsahu kédu A7 a soutasné uloiern’. v trazoru min. BT III _

nebo I
— zabezpeéent v rozsahu kédu A8 a souéasné uloieni v trezoru min B’T II
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Dodatkové poj'lstné podmtnky pro poji§tint hospodéF‘sky’rch rik 9-520/14

Kod ‘1 Lirmt pofistnéfio_ ’Poiadovany rmnimalnt zpfisob zabezpeéeni uzavhného prostdru
., . Jnénfuxt . ‘ .a. uloienifinantn , dku ppm .,
E9 nad 5 000 000 IndiVLduélné ujednany zpfisob zabezpeflen'l.

V pfipadé. ie V poiistné smbuvé neni individuéhi zpflsob zabezpeéeni ujednén. platt poiadavky na zpfisob
zabezflnt pro limit pofistného Llnéni do 5 000 000 Kt.

Doloika 002105 - Pfedepsané zpfisoby zabezpeéem’ - Vy‘lklad [30i (1401)
V§echny pojmy. které jsou v textu doloiek zpflsobfi zabezpeéem’. tuéné zvfnaznény. jsou definovény ve vykladu pojmfl. Toto plati.
pokud jinde nem’. ujednéno jinak VykLad pojml'J je nediLnou souéésti téchto doloiek.

U prvktl mechanicky’rch zébrannych prostredkfi uvedenVch v odst. 1. 32 8. a Eésti odst. 10. je poiadovéno, aby jejich bezpeénostni
arovefi byLa ovérena certifikétem shady, vydany'lm certifikaénim orgénem akreditovany’lm Ceskym institutem pro akreditaci (déle
jen ..CIA") nebo obdobny’rm zahraniéntm certifikaénim orgénem na zékLadé zkouéek provedeny’rch akreditovanou zku§ebni laboratoF-L
BezpeEnostni L'Jrovefi Wrobku je déna jeho zaFazenim do pfisluéné bezpeEnos‘tni tF'Iidy (déle jen "B1"') podle CSN EN 1627 nebo dle
predchozi ESN P ENV 1627. Odpovidajici je téi za‘razeni Wrobku do Pyramidy bezpeénostl (déle jen nPB"), pokud je k dispozici. Pokud
neni uvedeno jinak, poiaduje pojist'LteL Wrobky za‘razené min. do ET 3.

Nebude-Li bezpeénostni firovefi Wrobku ovéFena certifikétem. popr. nebude—li tuto skuteénost moiné ové‘fit, bude pojisfitel za vy'trobky
odpovidajicl vy'ée uvedenym podminkém povaiovat pouze takové. které splfiuji minimélné poiadavky uvedené v odst. 1. 32 8. a Eésti.
odst. 10.
V pfipadé elektronického ovlédéni vstupfi musi jednotlivé komponenty splfiovat poiadavky uvedené u pHsluEného limitu plnéni pro
mechanické za'branné prostFedky a pfipadné pro PZTS je—ii vyiadova’n.

1. Bezpelnostni cylindrické vloika je vloika zadlabactho zémku min. 5 prekrywm profilem chréntcim vloiku pred jejim
prekonénim tzv. vyhmaténtm.

2. Bezpe‘c’nostni dvef'e jsou dvei‘e profesionéLné vyrobené nebo upravené. s vicebodovym uzévérem ovtédamim bezpeénostnim
uzamykacim systémem, odolné proti vysazeni. Maji tuhou a pevnou konstrukci zesilenou Wztuhami. plechem nebo m‘fiii.
PHpadné jsou to dvefe plné. opatFené bezpeénostnim min. tHbodovim rozvorovfim zérnkem (uzamykéni dverniho k‘r’idla
min. do t‘r'i stran) ovlédany'lm bezpeénostnim pHdava zérnkern. zébranami proti vysazeni a vyraieni nebo je jejich uzévér
FeEen jako min. tHbodoW rozvorovg'l, ovlédany'l bezpeénostnim uzamykacim systémern. Za bezpeEnostm’. dve‘r‘e jsou
povaiova’na 1'. vrata (vjezdy apod.) dostateéné tuhé a pevné konstrukce, zhotovené z plného plechu 0 min. tlou§fce 3 mm
5 rémem z ocelového profiLu 0 min. tlouE‘Ece 5 mm, které jsou odolné proti vysazem‘. a vyraieni. 5 min. t‘r'ibodovym
rozvorovym uzévérem ovLédanym bezpeénostnim uzamykacim systémem. u dvoukfidlych vrat must by’rt instalovény ochrany
zéstréi proti jejich vyhéékovént (napr. visactm zémkem. pfit‘fnou zévorou apod.).

3. Bezpeénostni kovént je kova'nt. které chréni cylindrickou vLoiku pied rozlomenim a vytrienim. Vnéj§i §t1't bezpeénostniho
kovéni nesmi bit demontovatelnf/ z vnéjfii strany dve‘fi. Cylindrické vloika nesmi vyénivat z kovéni vice nei 3 mm.

A. BezpeEnostm'. kufi'ik je kuF’r‘ik nebo kontejner, kten'] je urEen k pFenosu nebo pFevozu finanénich prostFedkfi a cenny'lch
predmétfi, je profesionélné zhotoven atestovany'lm Wrobcem. mé pevné stény s rukojeti a je vybaven bezpeEnostnimi doplfiky
(napF. siréna. dovnice, ban/id moduLy).

5. Bezpeénostnt min. tHbodoW rozvorovi zémek je samostatny’r bezpec‘fnostnfm pHdava zémkem ovlédany'l systém
uzamykajici dvei‘n‘i k‘fidlo min. do tH stran a musi t pfipevnén z vnitrni strany dvefi.

6. Bezpelnostnt pfldavm] zémek je dopLfikovy'I zémek s bezpeénostni cylindrickou vLoikou a §titem, ktery’l zabrafiuje rozLomeni
a odvr‘tém’ vloiky, napr. vrchni p'ridavny'l bezpeénostni zémek. dvefjm'. zévora. P‘r'idavny'l zémek uzamyké dveFe v jiném misté nei
hlavm’ zadlabad zémek a musi b9t pfipevnén z vnitrm'. strany dve‘r'i. U proskleny’rch dve‘r'i musi by’It instalovén takow p‘r'I'davny'I
zémek. ktery'l nelze z vniti‘ni strany ovLédat bezkliEovy'Im zpfisobem.

7. Bezpeénostn'l visaci zémek je visaci zémek s tvrzenym tFmenem. s bezpeénostni cylindrickou vloikou nebo s uzamykacim
mechanismem odolny’lm proti vyhmatém'. Pettice i oka, jimii prochézeji tF'meny visacich zémkfi. musi vykazovat mechanickou
odolnost proti vLoupéni minimélné shodnou jako trmeny visacich zémkfl. pokud se jedné o uzaméeni Fetézu nebo lana. plati
tato podminka i pro né. PetLice a oka musi bitt z vnéj§i pHstupové strany upevnény nerozebirateLa spojem.
]e-li poiadovén bezpeEnostm’ visaci zémek se Mienou ochranou ti‘menu. musi by’rt instalovén bezpeénostni visaci zémek
konstrukt'né zhotovenv tak, 2e vlastni téleso zémku chrém’. t‘r'men pFed jeho napaden‘Lm (t‘fmen ukryty'l v télese zémku), nebo
je instalovén speciélni oceLov3'1 kryt, chrénici tFmen i samotné téleso zémku.

8. Bezpeénostni uzamykaci systém je komplet, ktery’: tvoH bezpeénostni stavebni (zadlabacO zémek, bezpeénostnt cylindrlcka'
vloika a bezpeénostni kovéni. Kovéni nebo provedeni bezpeénostni cylindrlcké vloiky must chrénit vloiku i proti odvrtém'. Za
bezpeénostni uzamykaci systém lze povaiovat i eLektromechanicky’I zémek, kten’l splfiuje poiadavky na odolnost proti
p‘rekonéni uvedené v tomto odstavci.

9. Dozickvim zémkem se rozumi zadiabaci zémek, jehoi uzamykaci mechanismus je tvoFen min. EtyFmi stavitky. které jsou
ovLédéna jednostranné ozubeny’rm klit’em.

18. Dvefmi plnymi se rozum'i dvere vrata vjezdy (déle jen dvere) pevné konstrukce. zhotovené z matena’lu odolného prob
vloupéni (drevo. plast km; skLo a jejirh kombinace) o m n1 mélm tlou§fcek0 mm nebo dveFe ET 2 podle CSN EN 1627 nebo
dle predchozi CSNP ENV1627. Dvere, které nevykazuji dostateénou odolnost proti vloupéni (napr. soiolitové svpni z
papimvé vofiiny, dvere s vyplmi zhotovenou z palubek). musi byt z vnitfni strany dodateéné zpevnény (napr. celoploiné
plechem 0 min. tlou§fce 1 mm. ocelovymi Vs'lztuhami. dodatetnou montéfi daléi mechanicky odolné vrstvy). instaiaci mf'iie
apod. Ie-li Wplfi kovové. must byt zhotovena 2 oceLového plechu min. tlou§fky 1 mm.
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Prosklené dveFe v pfipadé poiadavku pojistitele na zabezpeffeni jefich prosklenych Eés’d musi by’It zabezpefieny ve smyslu
odst. 30.
Dvoukfidlé dveF'e mus-i by‘rt zafié‘tény tak. aby obé kfidla méla stejnou hodnotu odporu jako dveFe jednokF-idLé, a souéasné must by’tt
zabezpeéeny 1'. prot'L tzv.vyhéEkovéni (napf. instalace pevny’tch zéstrC-i na neotviraném kF-idle dvefi. které jsou zaji§tény napF.
Eroubem s matici nebo visacim zémkem, ocelové Eepy pevné zakotvené do dvefniho rému nebo zdiva. instalace pfléné zévory.
instalace vzpéry neotviraného kfidla apod).
Dvai rémy (zérubné) must by’rt spoLehlivé ukotveny ve zdivu. Pokud dve‘fe nejsou zapu§tény do zérubné, must bit opati‘eny
zébranami proti vysazent.

11. FunkEnim poplachovfim zabezpeEovacim a tisfiovfrn systérnem (dfive "elektr‘lcké zabezpeéovaci signalizace‘I — ,.EZS"; déle
jen "PZTS" *) se rozumi systém, ktery'l splfiuje nésLeduj‘Lct podminky:
a) Komponenty PZTS musi splfiovat kr‘Ltér-‘La minimélné stupné zabezpeéem’ 2 podle CSN EN 50131-1, neni-li poiadovén

stupefi zabezpeéeni vy§§i, a musi ho mit doloien certifikétem shody vydany'lm certifikaéntm orgénem akreditovanfim CIA
nebo obdoam zahraniEnim certifikaénirn orgénem.

b) Projekt a montéi PZTS musi bit provedeny dle CSN EN 50131-1 a CSN CLC/TS 50131—7 v poslednich pLatny'Ich znénich
firmou. které mé ktémto finnostem pHsluEné oprévnént; pokud neni zném stupefi zabezpeEeni PZTS podle normy,
mflie t uznén za vyhovujici 1‘. PZTS, jehoi technicky stav a funkEnost individuétné posoudila odbomé osoba uréené
pojistitelern. Vpfipadé napadem’. zabezpeEeného prostoru nebo samotného PZTS must byt prokazatelnym zpfisobem
vyvolén poplach.

c} Pokud je vy'lstupm' signél z PZTS vyveden na akusticky’r hlésié. pfipouEti se pouze instalace tzv. inteligentniho hlésiEe s
vlastnim zélohovénim. ]e-li umistény'l na fasédé, pak v takové WEL aby byl obt‘iiné napadnutelnv, min. 3 m vysoko,
chrénény pFed klimatickymi vlivy, souEasné v§ak dobfe slyfiitelnv. PHvodni vodiée mus1‘. by’tt chrénény pf'ed napadnutim
(instalace pod fasédou, chréniEka apod.)_

Pojiétény'l je déle pov’Lnen trvale zabezpeéit, aby provoz. fidriba, kontroly a revize PZTS byly provédény v souladu s névodem
k obsLuze a fidribé; pokud neni stanoveno jinak, musi by'It minimélné jedenkrét za rok provedena prokazateam zpfisobem
komplexni kontrola vE. funkéni zkou§ky PZTS Wrobcem nebo jim pové‘r’enou servism'. organizaci.
Pfi nesplnéni uvedemich povinnost‘t mé pojistitel prévo povaiovat PZTS za nefunkém’.
'9 Vsour‘fasnych norméch jsou uiivdny angL zkratky ,,IAS" pro poplachovy zabezpec'ovaa’ systém, ”IS-HAS" pro poptachovy
zabezpeé’ovaci a fisfiovy systém, pFip. ,,HAS" pro poplachovy tisr’iovy systém.

12. Funkénim oplocentm se rozumi opLoceni. které mé ve v§ech mistech poiadovanou min. vfiku (tedy i v mistech. kde
prochézi oplocenim napF. potrubi vedené na povrchu)I s maximélnimi otvory 6 x 6 cm a s pfipadnou vrchoLovou ochranou
podle poiadavku. Vzdélenost pevny"ch opor (sloupfi), jejich ukotveni a samotné montéé oplocem’ musi zabrafiovat volnému
vstupu. snadnému proloment. podkopéni a podlezent

13. Fyzickou ostrahou je osoba star§i 18 let. plné svéprévné, bezéhonné. spolehlivé, fyzicky zdatné. psychicky odolné, které neni
pod vlivem aLkoholu Ei jiny’lch omamny'lch nebo psychotropnich létek. Mé poiadovany vycvik bezpeEnostniho a technického
personélu a pro§La odbora vzdéLénim a §kolenim. Must byt vybavené vhodny'lm ohranmjm prosti‘edkem a déle funkEnim
telefonem nebo jia obdobny'lm spojenirn umoifiujt’cim pfivolat pomoc a souéasné rédio prostFedkem pro vzéjemné
dorozumivéni. Tato osoba musi by'tt prokazatelné seznémena s Einnosti. kterou je nutné vykonévat, a s Cinnosti pFi hrozicim
nebo jii uskuteénéném odc'Lzeni a p‘r"'L ohlééeni poplachového signélu. Ostraha musi vykonévat pravidelné pochflzky
stFeieného prostoru. o ktery'lch musi hilt vedeny pisemné zéznamy. St‘r’eii-li ostraha prostor, ve kterém jsou umistény
finanéni prostfedky a cenné p‘fedméty. pak nesmi mit kliée 0d trezoru ant od mistnosti, v nii je trezor umtstén. pop‘f. nesmi
znét uzamykaci kéd trezoru.

11+.Hlidadm psem se rozumt pes nebo fena (déte jen ..pes") vybrany” ze sluiebnich a pracovn‘Lch plemen (nap‘r‘. némeckv ovéék,
boxer, dobrman. velkv kniraE, rottweiler) anebo pes tato plemena svym vzhledem p‘r’ipominajici (tzn. bez prokézaného
pflvodu). Déle je poiadovéno, aby hlidaci pes mél kohoutkovou W§ku vét§i nei 45 cm (vyioué'eni psfi malych piemen, viz
Ndrodm’ zku§ebni Féd CMKu).

15.Krétkou kulovou zbram'. se pro fléely poji§téni rozumi krétké kulové zbrafi kategorie B nebo kategorie A dle § 4
zékona E. 119/2002 Sb. ve znéni pozdéjéich pFedpisfl (zékon o stFelny’vch zbranich a stfelivu).

16.M{stem snepfetriitou sluibou se rozumi pracoviEté s vyvedenym poplachovy'lrn signélem PZTS (svételny'r. akustick?) ze
st‘feéeného prostoru. Na pracovfiti musi by’lt trvale pF-Ltomen pracovnik urEenV kostraze. ktery'! na zékladé aktivovaného
poplachového signélu musi neprodlené provést nebo zabezpeéit zésah proti naruéitelt

17. Obrana prostfedkern je zaHzeni, které slouii k osobni ochrané neozbrojenym zpfisobem a mé pachatele odradit od fltoku
nebo ho paralyzovat (napF. sprej. eL paralyzér).

18.0plocenfim prostranstvirn se rozumi voLné prostranstvi (areél. misto pojiEténi) celistvé ohraniéené funkEntm
oplocenim E-i. pevnou bariérou; vstupy (dveFe, vrata, vjezdy apod.) maji min. stejnou vy§ku jako poiadované oploceni.

Za véci uLoiené na oploceném prostranstvi se povaiuji i véci uloiené ve skladovacich haléch, jejich plééf je tvofen z lehkych
konstrukci. které neodpovidaji uzavi‘enému prostoru typu A, B nebo C (napF. plé§t' montovanv z plechfi tlou§fky
do 0,6 mm. plé‘été plachtcvého typu - polyetylenové, 2 PVC, 2 gumotextilnich materiélfi apod.).

19. Osobou doprovézejici se rozumi osoba starEi 18 Let. plné svéprévné, bezfihonné. spolehfivé. fi/zicky zciatnéI psychicky
odoLné, které neni pod vi‘wem alkoholu Ei jiny’tch omamnych nebo psychotropnich létek. M: poiadovam’l cik
bezpeénostniho a technického personéiu a pro§La odbomy’lm vzdélénim a ékolenim. Musi bit vybavené obrannixm
prostr‘redkem nebo ozbrojené podie poiadavku pojist‘ltele.

20.Pevnou bariérou se rozurm‘. opioceni z pevného a neprflhledného materlélu. které mé ve v§ech mistech poiadovanou min.
W’éku s pfipadnou vrcholovou ochranou podle poiadavku na zabezpeéeni. VzdéLenost pevnych opor (sloupfl), jejich ukotveni
a samotné montéi oploceni musi zabrafiovat volnému vstupu. snadnému prolomem’, podkopéni a podLezem‘.
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21. Poplachové p‘fiiimaci centrum (d‘r’ive pult centralizované ochrany — nPCO“, déle jen "PPC" “) je trvate obsluhované
dohledové pracoviité. které pomod iinek tetekomuntkaéni sité. rédiové sité. GSM 6i ISDN sité nebo jiného obdobného
pFenosu p'r'ljimé informace tajict se stavL’I jednoho nebo vice PZTS (zejména poplachové) o naruéeni zabezpeEenych
prostor, zobrazuje. vyhodnocuje a archivuje tyto informace. Musi byt trvale provozova'no poticii nebo koncesovanou
soukromou bezpeEnostm’ sluibou, majid pro tuto finnost oprévném‘, které zaji§fuje zésah v misté stfeieného objektu s dobou
dojezdu do 10 minut od pfijeti popLachového signélu pFenosovf/m zaF-izenim PPC. Doba mezi pfijimaai hlé§enirni
kontrolnich zprév konkrétntho PZTS stFefldho objekt pojiEténi nesmi pFekrofit 3 minuty, pf‘ipadné pFekroEeni této doby
musi byt kvalifikovéno jako ztréta spojem’ s PZTS. V pHpadé ztréty spojeni PPC s PZTS musi bfit v PPC prokazateam
zpfisobem vyvolz'ln popLach s néslednym zésahem v misté stFeieného objektu.
“9 V sourl'asnych normdch je pro poplachové pfijimaa’ centrum uffvdna angl. zkratka ,ARC".

22. Schrénkou 5e rozumi t‘éiky’r kus nébytku, kter\,'r je uzamEen cylindricky'lm nebo dozicky’rm zémkem. Schrénkou se rovnéi rozumi
pfiruéni pokLadna nebo bezpeénostni schrénka, které jsou pfipevnény k téikému kusu nébytku nebo k podlaze 6i ke zdi a
které lze demontovat jen po jejich odemEeni.

23. Sluiebm'm psern se rozumi pes uréem] a vycviéeny'l ke stréini a ochranné sluibé. Sluiebni pes musi absolvovat pfisluéné zkou§ky
minimélné vrozsahu Zkou§ky zékladn'tho minima (ZMT) dle Zku§ebn11ho Fédu Speclaflntho kynologického svazu .,TART'
(httpjl‘ wwwwcvikpsaxz) nebo jiné zkou§ky vobdobném doloiiteLném rozsahu. Ovykonéni téchto zkou§ek musi by'It vedena
pisemné evidence formou zépisu do Wkonnostni knfiky psa nebo jiného obdobného certlfikétu.

2h. Systém CCTV (kamerovxj systém) je systém sklédajici se 2 kamerovy’lch jednotek, paméfi. monitorovacich zafizen'i a pfidmienych
za‘fizeni pro pF'enos a ovlédad fiéely. Umoifiuje dlouhodobého sniméni obrazu, ktery'l je na phisLuEnVCh médtich stabilné
zaznamena’vén a uchovévén po stanovenou sjednanou dobu.

25. Tisfiavfi prostf‘edek (napF. tlar‘fitko, Liéta, kobereéek apod.) je zaf'tzeni PZTS, jehoi aktivaci je generovén tisfiow poplachovy’v signal
nebo zpréva (napF. v pfipadé napadent).

26.Trezorem se rozumi speciélm' uschovné objekty. jejichi odoLnost proti vloupéni je vyjédFena bezpeEnostni tfidou danou
certifikétem shody s pLatnou normou CSN EN 1143-1 a norem s ni souvisejicich. kten] vydal certifikaéni organ akreditovany‘l
CIA nebo obdobm} zahraniéni certifikaéni orgén. Za trezor se nepovaiuje ohnivzdorné skHfi.
Trezor o hmotnosti do 100 kg musi by’lt pevné zabudovam] do zdiva, podlahy nebo nébytku takovy’lm zpflsobem, 2e jej |.ze odnést
pouze po jeho otevFem’. nebo p0 vybouréni ze zdi. E1. podlahy. Trezor musi t ukotven Ei zazdén v souladu s pokyny Wrobce.
Za uzamykaci mechanismus se povaiuje mechanicky'v kliEovy’I zémek, mechanicky’r kédovy zémek. elektronicky’l kliEovy zémek
nebo elektronicky kédovy zémek.

27.Uzavi‘ené kabela nebo kufi'ik musi by'It opatFena minimélné jednim uzévérem nebo zémkem a nesmi bit zhotovena z létky,
silonu a obdobnych mékkfich materiélfl.

28. 23 uzavienv osobni automobfl je povaiovén automobil s uzavFenou kovovou karoserli (kromé proskleny’ch Eésti). Pléténé 5i
vyménné stFechy se nepfipou§tt Béhem pF'epravy jsou v§echna oteviratelné okna uzavFena a dvei‘e uzamc'eny.

29. lavf'ea pmstorem 5e rozumi prostor. ve kterérn jsou uloieny pojiéténé véc'L a ktery pojistnik nebo po§i§tén9 uitvé sém a
po prévu. Prvky zabezpet‘fujici uzavf'eny prostor musi byt provedeny tak, 2e zvnéjEi pfistupové strany je nelze demontovat
béinymi néstroji. jako jsou §roubovéky. kleété, montéini kltée apod., a neLze je z vnéj§i pHstupové strany pFekonat bez
destruktivnich meted. Podle charakteru materlélu, ze kterého jsou provedeny ohraniéujtci konstrukce pHsLu§ného uzavFeného
prostoru (plééf tvoFeny‘I sténami, podlahou, stropem, stFechou, vstupnimi dvef‘mi, okny atd.), se uzavi‘env prostor stavby
nebo mistnosti z hlediska odolnosti proti nésilnému vniknuti rozli§uje na:
3) Typ A, uzavFenV prostor béinv - stavebné ohraniéenfl prostor, ktery tvoh’. Fédné uzavFené a uzaméené mistnost nebo

soubor mistnostt. Stény tohoto prostoru maji min. tlou§fku 150 mm a jsou zhotoveny z plny’Ich cihel nebo z prostého
betonu Ei ietezobetonu tlouéfky min. 75 mm nebo tvoFeny z jiného materiélu, av§ak z hlediska mechanické odolnosti
proti nésiLnému vniknuti ekvivalentniho. Ekvivalentni moinost pFedstavuji téi stavebm’. konstrukce. jejichi mechanické
odoLnost je doloiena certifikétem shody s poiadavky na ET 3' dle CSN EN 1627 nebo pFedchozi CSN P ENV 1627 (napr‘:
bezpeénostm’ sédrokarton). Stropy a podtahy musi vykazovat shodné vlastnosti.

b) Typ B. uzavFenY/ prostor typu stének. bur'lka - prostor s ohraniéujicimi konstrukcemi tvoi‘eny’lmi rémem zhotovenym z
ocelovh profiLL‘J a nerozebiratelny’lm pléEtém tvoFeny’tm plechem min. tlou§fky 1 mm (nebo z jiny’lch ekvivalentnich
maten‘élfi kladoucich stejny’r odpor proti jejich nésiLnému pFekonéni — napF. lehké sendviéové panely). ]de napF. o obytné,
kanceLéF‘ské nebo stavebni bufiky. kiosky, rnarlngotky apod. Do tohoto typu uzavFeného prostoru patH téi Wrobni a
skladové haLy. které jsou opléétény lehkymi sendviEovymi paneLy (vétEinou s vrstvami: vnéjét’ plech tLouEt'ky 0.6 mm,
tepelné izolace cca 20 mm, vnitfni pLech tlou§fky 0.1+ mm).

:) Typ C, uzavFem’I prostor vnitFm' — stavebné ohraniEeny prostor, ktery'l tvofi F'édné uzavf‘ené a uzamEené mistnost nebo
soubor mistnosti. Stény tohoto prostoru maji tlouéfku men§i nei 150 mm u cihlového zdiva nebo men§i nei 75 mm u
zdiva z betonu Ei ielezobetonu. ]edné 5e zejména o vestavby uvnitF budov Ci hal (pfiéky z pérobetonu, duty’Ich cihel,
sédrokartonu. di‘eva apod.). Stropy a podlahy musi vykazovat shodné vlastnosti.

d) Speciélni uzavi‘emi prostor je stavebrzé ohraniéenv prostor, ktery‘l tvofi Fa'ldné uzavFené a uzaméené mistnost. Stény
tohoto prostoru maji min. tlou§t'ku 300 mm a jsou zhotoveny 2 a92h ciheL nebo - z hlediska mechanické odolnosti -
z jiného ekvivalentniho materiélu. Stropy a podlahy musi vykazovat shodné vlastnosti,

Za uzav‘fenfl prostor se nepovaiuje prostor motorového vozidLa.
30. Zabezpe‘c’enim prosklemich Eésfi oken. dvefi a jinfrch technickfrch otvorfl s plochou vét§i nei 600 cm2 se rozumt, 2e jakékoli

okna‘ proskLené dvei‘e nebo jejich Eésfi. svétliky, vétraci §achty. vyiohy, vitriny, prosklené stény apod. spiochou vét§i
nei 600 cm2, které jsou niie nei 2.5 m nad okolnim terénem nebo 1,2 m od pHstupové trasy (napf'. hromosvod, pevnir poiérni
iek, okno do nechrénéného prostoru 390d). jsou zabezpeéeny nékten’lm z déLe uvedeny’lch zpflsobfi:
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a) FunkEni ml‘ffi, jejii ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiélu, min. prfli‘ezu 1 cm2. osové vzdélenost prutCImi‘iiovych ok max. 20x20 cm (nebo jiné vzdélenost nepFevyEujici viak hodnotu plochy (‘Etverce 400cm2. tedynap}. 25x15 cm). Mfii musi bit dostateéné tuhé, odolné proti roztaieni. pruty spojeny nerozeb'iratelné (svaf‘enim,snytovénim), z vnéjfi strany musi by'It pevné, nerozebiratelny'lm zpflsobem ukotvena (zazdéna, zabetonovéna, pfipevnéna) ve2di. nebo neoteviratetném rému okna (61 jiného otvoru) minimélné ve Etyi‘ech kotevnich bodech do hloubky min. 80 mm. V
pfipadé odnimatelné mfiie musi by: mf‘ii uzaméena Etyi‘mi bezpeEnostnimi visacimi zémky (viz odst. 7.) Mh’i opatfena'dvaimi zévésy nebo mr'fi navijeci musi by’lt uzamEena jednim bezpeénostntm uzamykadm systémem (viz odst. 8.) nebodvéma bezpeEnostntmi visacimi. zémky (viz odst. 7) nebo je navijeci mF'ii vybavena mechanismem (napF. u eLektr’Lckyovlédané). kten'r zabrar‘fiuje neoprévnéné manipulaci a jejimu nadzvednuti. M‘r’fi a jeji pfisluéenstv-i lze z vnéj§t strany
demontovat pouze hrum nésilim (kladivo, sekéfi. pflka na ielezo, rozbru§ovaéka apod.).
Nebude-li mfii splhovat vfie uvedené poiadavky, bude pojistltel za funkéni mfii povaiova’: pouze takovou mfii. které mé
mechanickou odolnost proti vLoupém’. doloienou certifikétem a bude splfiovat poiadavky min. ET 3 podle CSN EN 1627nebo dLe pFedchozi CSN P ENV 1627.
VVEe uvedené poiadavky Matt 1 pro mfiie instalované v prostoru vstupnich otvorfl (dvefi).

b) Funké'ni roletou z aitého plechu nebo zoceLch El hlinikovy’lch lamel v bezpeénostnim provedeni doloieném
certifikétem. jei bude splfiovat poiadavky min. ET 3 podle CSN EN 1627 nebo clle pFedchozi CSN P ENV 1627. Poiadavkyna uzaméem’ rolety jsou shodné jako u vy'IEe uvedené m‘fiie. Roletu a jeji p‘fisiuienstvi [ze z vnéjéi strany demontovatpouze hrubym na’silim (kladivo, sekéE. pilka na ielezo. rozbru§ovaéka apod.)

c) Funként okenid zajiEténou z vnit‘fniho prostoru uzaviradmi mechanismy véetné zabezpeEent proti vyhéEkovéni.
Ukotveni zévésfl véetné jejich vlastni konstrukce. pokud jsou pouiity, musi bit nerozebiratelné z vnéj§i strany. zhotovenoz mechanicky pevné, tvrdé konstrukce. Okenici lze pi‘ekonat z vnéjEi strany pouze hrum nésilim (kladtvo. sekéE, pilka.rozbru§ovaEka apod.).

d) Bezpetnostnim zasklenim (bezpeénostnim vrstvenym sklem. sklem s dodateéné instalovanou bezpeénostni félii. sklem
s dréténou vloikou), které musi vykazovat kategorii odolnosti, pokud nent poiadovéno jinak, min. P2Apodle CSN EN 356.
ledné-li. se 0 provedem’ s dodateEnou instalaci bezpeénostni félie, must by’rt instalovéna na skle 5 min. tlou§fkou diecertifikétu shody této félie s poiadavky na konkrétni kategorli odoLnost'l dle CSN EN 356 (byvé min. 4 mm a vice). Pomonta’ii fétie na sklo musi zaskleni vykazovat kategorii odolnosti, pokud neni poiadovéno jinak, min. P2Adle CSN EN 356. FéLii musi na skLo odborné instalovat firma, které mé k této E‘Lnnosti oprévnéni. Félie musi byt nalepenana vnitFni stranu skla a musi zasahovat 32 na jeho okraj.
Bezpeénostni fircvefi vfie uvedenych Wrobkfi musi byt ovéFena zku§ebni laboratofi akreditovanou éIA nebo obdobnymzahraniénim certifikaénim orgénem a doloiena p‘r’isluEa osvédfienim (protokol o zkouéce).

e) Funkénim PZTS s detektory reagujicimi na rozbiti skLa (akustickv detektor). Neni—li u p‘r‘isiuiného limitu aénipoiadovéna souéasné i instalace PZTSI musi by'It instalovén PZTS min. 5 vy’rvodem poplachového signélu na akustickyhlésié umistény’: min. 3 m nad okolnim terénem. PZTS must splfiovat poiadavky uvedené vy'IEe v odst. 11.

Doloika DODP101 - Pojiiténi obecné odpovédnosfi za fljmu - ZékLadni rozsah poji§téni (1612)
Cinnosti nebo vztahem podLe EL 1 odst. 1) ZPP P-600/14 jsou Einnosti nebo vztahy vyply’lvajici z takového piedmé’cu podnikéni,pFedmétu finnosti nebo fléelu finnosti (déLe jen "pFedmét podnikéni") pojfiténého. kterf/ je uveden v listiné pfiloiené k pojistnésmlouvé (napf'. iivnostensky list. koncesm’. listina, Wpis z obchodniho rejstfiku apod.)

Pokud nékten‘l z pFedmétfl podnikém’ pojiéténého zahrnuje vice oborl’J, podskupin apod. (déie jen "obory Einnosti") — napt". oboryfinnosti fivnosti volné. povaiuji se u takového pFedmétu podnikéni 2a pFedmét podnikém’ pouze ty obory éinnost‘l, které jsouvyslovné uvedeny v pojistné smiouvé (vietné jejich pfiloh, pi‘iLoienych listin); nejsou-li obory finnosti v pojistné smlouvévyslovné uvedeny. povaiuji se u takového p‘r’edmétu podnikéni za p‘r‘edmét podnikém’ pouze ty obory Einnosti. které mépojiétény zapsény/uvedeny vsLuEném pFedmét podnikéni evidujicim rejst‘fiku. registru nebo jiném informaénim systémuve‘r'ejné sprévy (‘1‘. obdobné veFejné evidenc'L ke dni sjednéni poiiéténi.

Ustanoveni ("2L 1 odst. 6) ZPP P—600/14 se ru§1’. a nové zni takto: ..Poji§téni 5e vztahuje i na povinnost pojiéténého nahradit L’iuvyplyvajici z vlastnictvt, driby nebo jiného opra’vnéného ufivéni nemovitostifi

Doloika DODP103 - Cizi véci. pFevzaté - Roz§iFent rozsahu pojiéténi (1606)
PojiEtént se vztahuje i na povinnost nahradit l’iu zpfiscbenau n3 movité véc‘. nebo zvifeti, které pojifitény't pFevzai vsouvislosti s E-‘Lnnosti nebo vztahem podLe EL 1 odst. l) ZPP P-SOG’lk za flEeiem provedeni objednané Einnosti.

Toto pfipojfiténi 5e vztahuje i na pcvinncst nahradit :3i na motorovflch vozidlech, které pojiéténli pFevzai. za tim fléelem. abyna nick provedi chjednanou éinnos’: / spinii za’vazek (napf. provedi jejich opraw).

Toto pfipojiéténi 5e v‘s’ak nevztahuje n3 povinnost na‘nradit fijmu na motorch vozidlech. které pojiEtémf pFevza'L za timfiéelem. aby s jejich pomoci provedl objednanou Einncst I splnii zévazek (ti. na motorovf/ch vczidlech, které maj'i slouiit jakoprosti‘edek k provedem’ objednané {innosti / splnéni zévazku).

Doloika DODPIOAu - Cizi véci uiivané - Roz§iFeni rozsahu pojiEténi (1401)
Poji§téni se vztahuje i na povinnost nahradit L'iu zpflsobenou na movlté véci nebo zvfieti. které pojiétény oprévnéné uiivév souvislosti s Einnosti nebo vztahern podle fit. 1 odst. 1) ZPP P-GOO/llr, s vf/jimkou iy zpflsobené na uflvaném motorovémvozidle.
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Doloika DODP105 - Néklady zdravotm'. pofiifovny a regresy dévek nemocenského pofifléni - Roz§ifeni rozsahu poji§téni
(1401)
PojiEténi se vztahuje i na povinnost poskytnout:

i) néhradu nékladfi na hrazené sluiby vynaloiené zdravotni poji§fovnou.
ii) regresni néhradu orgénu nemocenského poifiténi v souvislosti se vznikem néroku na dévku nemocenského pojiéténi.

pokud takové povinnost vznikLa v dfisLedku pracovniho firazu nebo nemoci z povoléni. které utrpéL zaméstnanec pojiéténého
v souvisLosti s finnosti nebo vztahem pojiiténého podle EL 1 odst. 1) ZPP P-600/14.

Tyto néhrady se pro fiEeLy pojiétém‘. posuzuji obdobné jako néhrada (1i a plati pro né pfimérené podminky poji§tént
odpovédnosti za L'iu.

Doloika DODP106 - K'riiové odpovédnost - Roz§tfent rozsahu pojiétént (1401‘)
Odchylné 0d EL 2 odst. 4) pism. c) ZPP P-600/1‘e se poji§téni vztahuje i na L'iu, jejii néhradu je pojifiténff povlnen poskytnout
prévnické osobé. se kterou je majetkové propojen.

Doloika DODP109 - Provo: pracovnich stroifi - Roz§iFeni rozsahu poiiétém’. (1&12)
Odchyiné od EL 2 odst. 1) pism. b) ZPP P-600/14 se poji§téni vztahuje i na povinnost pojiéténého nahradit 1’1i zpflsobenou
v souvislosti s vlastnictvim nebo provozem motorového vozidLa sLouiiciho jako pracovni stroj. vt‘fetné fijmy zpfisobené Wkonem
finnosti pracovniho stroje.

Poji§téni 5e v§ak nevztahuje na povinnost pojiéténého nahradit l’iu, pokud:
a) v souvisLosti. se §kodnou udélosti bylo nebo mohlo bit uplatnéno prévo na plnéni z poji§téni odpovédnosti za (1i

(Ekodu) sjednaného ve prospéch poj‘liténého jinou pojistnou smLouvou (zejména z povinného pojiiténi odpovédnosti za
L'iu zpfisobenou provozem vozidla),

b) jde o L'iuI jejii néhrada je pFedmétem povinného pojiEténi odpovédnosti za liljmu zpflsobenou provozem vozidLa, ale
prévo na plném’ z takového pojiiténi nemohlo t uplatnéno z dflvodu, ie:
t) byla poru§ena povinnost takové pojiéténi uzavfit.
ii) jde o vozidlo. pro které prévni predpis stanovi Mimku z povtnného poji§tént odpovédnosti 2a ['1i zpfisobenou

provozem vozidLa. nebo
ik L'ié do§lo pfi provozu vozidia na pozemm’ komunikaci. na které bylo toto vozidLo provozovéno v rozporu s

prévnimi predpisy.
c) jde o fijmu. jejii néhrada je prévnim predpisem vylouéena z povinného pojiéténi odpovédnosti :3 iu zpflsobenou

provozem vozidla. nebo
CD ke vzniku Lfljmy doélo pfi fléasti na motoristickém zévodé nebo soutéii nebo v prflbéhu pFipravy na né.

Toto pojfiténi se pro pfipad ujmy zpfisobené:
a) vy'lkonem éinnosti pracovniho stroje. které (fijma) nemé pfivod vjeho jizdé, sjednévé se sublimitem ve vy'léi rovnajici se

limitu pojistného plném’. pro poji§téni odpovédnosti za fijmu,
b) jinak nei vpfipadé uvedeném pod pism. a) sjednévé 5e sublimitem uvedem’lm pro CIEely pojiéténi dle této doloiky

v pojistné smlouvé.

Doloika DODP110 - Penéiité néhrada nemaietkové fiimy - ochrana osobnosti - Roz§irent rozsahu poji§téni (11:01)
Odchylné od EL 2 odst. 1) pism. j) a odst. 3) pism. e) a nad rémec (‘EL 1 ZPP P-600/14 se pojiéténi vztahuje téi na povinnost
poji§téného poskytnout penéiitou néhradu nemajetkové l'iy v jint pHpadech. nei jsou uvedeny v El. 1 odst. 2) ZPP P~600/1£|-,
uloienou mu pravomocny’lm rozhodnutim soudu z dflvodu neoprévnéného zésahu poji§téného do préva na ochranu osobnosti
Elovéka nebo prévni osobnosti. prévnické osoby, k némui do§lo v souvislosti s Einnosti nebo vztahem pojiéténého podle EL 1
odst. 1) ZPP P-GOO/lh.

Mimo Wluk a omezeni pojistného plném’ pWajidch z pHsLuEnYch ustanoveni pojistné smlouvy a pojistny'lch podminek
vztahujic-ich 59 k pojiEténi odpovédnosti za [’1i sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojiétént déle nevztahuje na
povinnost k penéiité na’lhradéI nemajetkové Cljmy zpfisobené:

a) uréikou.pomluvou,
b) sexuélnim obtéiovénim nebo zneuiivénim.
c) poru§enim prév z prflmyslového nebo jiného du§evniho vlastnictvl (napf. prév na patent, prév z cchrannych znémek a

prfimyslovh vzorL'J, prév na ochranu nézvu prévnické osoby a oznaéeni pflvodu. pra‘v autorskych 3 prév s nimi
souvisejictch).

cl) pfi vilkonu verejné moci.

Doloika DODP111 - Eisté finanfni §kody - k poj’l‘s'téni obecné odpovédnosti. za fiimu - Roz§iFeni rozsahu pajiétén‘l (1701+)
Nad rérnec EL 1 ZPP P-600/14 se pojfiténi obecné odpovédnosti za l'enu vztahuje i na prévnim pFedpise-rn stanovenou povinnost
pojiéténého nahradit Eistou finanéni Ekodu, tj. 11i na jméni, k‘terou je moino vyjéd'rlt v penézich a které vznikla jinak, nei jako:

a) Ekoda zpflsobené na véci jejim poékozenim, zniéen'im nebo ztra'tou.
b) §koda zpfilsobené usmrcenim, ztrétou nebo zranénim zvffete,
c) nésledné finaném‘. §koda vzniklé jako pHmy’I dGsLedek L'Ijmy na fivoté nebo zdravi élovéka, véci nebo zvireti.
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Mirna vyluk a omezeni pojistného plnént vyplyvajicich ssluEnVch ustanoveni pojistné smlouvy a pojistmjch podminekvztahujicich se k pojiéténi odpovédnosti za (1i sjednanému pojistnou smlouvou se toto poiiétém’ déle nevztahuje napovinnost nahradit Elstou finanéni S'kodu zpflsobenou:
a) vadou vyrobku a vadou vykonané préce. které se projev-i po jejim predéni.
b) prodlenim se splnénim smLuvm’. povinnostl. nedodrienim lhl‘llt nebo termini), s vy’Ijimkou Lhflt stanovenych pra‘vnimp‘redpisem, soudem nebo jins’lm orgénem veFeiné mod,
c) poru§entm takové povinnosti, které byla dohodnuta nebo pFevzata nad rémec povinnostt stanoveny'lch pfimo v pra‘vm’mpredpisu. vE. prévné zévazm’lch technicky'lch norem (pfisnéji, v éiréim rozsahu).d) vadou Einnosti auditora, znalceI advoka'ta. notéF‘e. likvidétora. samostatného likvidétora pojistny'lch udélosti, draiebnika,exekutora nebo poskytovatele zdravotnich sluieb.
e) vadou projektové, konstrukEni. névrhérské, grafické, vyméf'ovaci E11 zaméFovaci. vy’tzkumné, zkuEebni, analytické, testovaci,kontroLni, dozorové. revizni. informaEni, poradenské, konzultaéni, flEetni. plénovaci. zprostfedkovatelské. tlumoEnické Eipfekladatelské finnosti. jakékofi du§evni tvflrE‘i éinnosti nebo Einnosti spoéivajici v zastupovéni, ocefiovéni majetku,sprévé maje’cku (vEetné finanr‘fnich hodnot) nebo vyméhéni pohledévek,
'F) v souvislosti s jakoukoli finanEni Ci platebni transakd. vEetné obchodova’m’ s cennymi papiry El jejich draiby,g) v souvislosti s fischovou finanEnich hodnot,
h) v souvislosti s vy'lkonem funkce Elena statutérniho nebo kontrolniho orgénu prévnické osoby,i) poru§enim prév z prfimyslového nebo jiného du§evniho vlastnictvi (napr. prév na patent. prév z ochrannych znémek aprfimyslch vzorfi, prév na ochranu nézvu prévnické osoby a oznaéeni pflvodu, prév autorskych a prév s nimisouvisejictch),
j) poskytovénim software nebo hardware. Einnosti souvisejici 5e zpracovém’m nebo poskytova'nim dat. hostingovy'lmi asouvisejictmi finnostmi nebo webovy’lmi. portély,
k) poruéenfm povinnosti mlEenlivosti.

Bez ohledu na jakékoli jiné ujednéni (napF. dle doloiky DODP106 - Kfiiové odpovédnost). svy'n'imkou vyslovné vpojistnésmLouvé ujednaného odchylného ujednént prévé od tohoto ujednéni této doloiky, neuhradi pojistitel z tohoto pojifiténi §kodu.jejii néhradu je poji§tén9 povinen poskytnout subjektL’Im uvedeny'lm v EL 2 odst. 4) pism. a) a2 c) ZPP P-600/14.
Doloika DODP113 - ZneEii-téni iivotniho prostl‘edi - Roz§iFeni rozsahu pojiiténi (1401)
Odchylné od EL 2 odst. 1) pism. t) ZPP P—GOO/lh- se poji§téni vztahuje 1‘. na pra’wnim pi‘edpisem stanovenou povinnostpojiéténého nahradit L’:jmu zpflsobenou zneéiéténtm fivotniho prostFedi. a to bez ohledu na to, zda L'Ijmu zpflsobila nebonezpfisobila néhlé a nahodilé porucha ochranného zaHzenL

Odchylné od EL 2 odst. l) pism. s) ZPP P-600/14 se toto poji§téni vztahuje i na pra'vnim pFedpisem stanovenou povinnostpojiEténého nahradit fijmu zpflsobenou v souvisLosti s nakléda’nim 5 nebezpeény’rmi chemickymi létkami nebo p‘r'ipravky nebonebezpeémimi odpady.

Skodnou udélosti 58 pro fiéely tohoto pojiéténi rozumi néhlé. nahodilé. mimoFédna’, éésteéné nebo zcela neovladatelné. Easové aprostorové ohraniEené udélost CskuteEnost). které vznikla v souvislosti s Einnosti nebo vztahem pojiéténého specifikovany’lmi.pojistnou smlouvou, a které by mohla bit dflvodem vzniku préva na pojistné plnéni.

NastaLo-li nésledkem §kodné uda’losti zneéfiténi fivotniho prostFedi, poskytne pojistitet nad rémec EL 1 ZPP P—600/14 pojistnéplnéni i v rozsahu pfiméreny'lch. L’IEelné vynaloieny'lch nékladfl (s pouiitim metod znémy’rch v dobé. kdy se zaé’alo s opatfenimi) nazamezeni, odstranéni a/nebo neutralizovém’. jakéhokotiv finiku nebo §tfeni nebezpefné létky. ke kterému do§lo nebo dochézinésledkem Ekodné udélosti, pokud z néj bezprostFedns‘.I hroz‘L v2nik 111i na iivoté, zdrav1’. nebo majetku fyzicky‘lch neboprévnickxjch osob odli§m7ch od poji§téného. na kterou se vztahuje pojiéténi odpovédnosti 23fii sjednané pojistnou smlouvou.
Odchylné od EL 5 odst. 2) 32 1+) ZPP P—600/14 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnéni z tohoto pojiétém’ z;predpokladu, 2e jsou souc'asné splnény nésledujici podminky:

a) §kodné udéLost nastala v dobé trvém’. tohoto pojiEtém',
b) prvni projev prvm'. I'iy vzniklé v dfisledku této Ekodné udélosti nastal v dobé trvéni tohoto poji§téni,c) pojiétém] zjistiL, 2e do§lo k této §kodné udélosti. do 72 hodin od jejiho vzniku.d) prvni flima zpflsobené zneéiéténim iivotniho prostfedi nastaLa do 72 hodin od vzniku této Ekodné udéLosti,e) pojiétény'l oznémfl pojistiteli neprodlené. nejpozdéji v§ak do 30 dnfl od vzniku této Ekodné udélosti:i.) vynaloieni nékladfl na zamezeni, odstranéni a/nebo neutralizovéni jakéhokoliv finiku nebo §iFeni nebezpeéné létky, kekterému do§lo nebo dochéz‘L néstedkem této Ekodné udélosfi. nebo

it) nérok na na'hradu fijmy uplatnénf/ po§kozenym proti poji§ténému,
'F) poji§tén§l uplatnil nérok na plnéni proti pojistiteli do 30 dnfl po oznémeni ve smyslu pism. e). nebude-li mezi.pojistitelem a pojiEtény'Im dohodnuto jinak.

Mirna vy'ILuk a omezeni pojistného plnéni vyplWajicich z pHsluEnych ustanoveni pojistné smiouvy a pojistch podminekvztahujidch se k pojiEtém' odpovédnosti za fljmu sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojiéténi déle nevztahuje napovinnost pojiéténého nahradit 1]i zpfisobenou:
a) po‘s'kozenim. zniEenim nebo ztrétou majetku, ktery je souéésti pfirodniho nebo kuLturniho dédictvi; zménou,poékozenim nebo zniéenim charakteristicky'lch prvkfi krajiny; vyhynutim fivoéiéného nebo rostlinného druhu.
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b) zménou, po§kozenim nebo zniéenim p'firozeného stavu nebo vlastnosti sLoEek iivotniho prostFedi (napf'. ovzdufl,
povrchovych a podzemnich vod, hornin, pfldy. fauny a fiery. ekosystémtl), které nejsou ve vlastnictvi ia’dné fyzické ani
prévnické osoby,

c) na plané rostoucich rostlina'lch a voLné fijidch fivoéifich,
d) nenéhly'lm, pozvolny'lm nebo postupny’tm pflsobenim nebezpeEny’tch Létek nebo béiny‘lm vlivem provozu na okoli (napF.

déletrvajicim uklédéntm kalfl a sedimentfl vznikly'lch po zpracova’ni odpadm’ch vod),
e) zneéi§ténim fivotniho prostfedi z doby p‘r‘ed vznikem Ekodné udélosti (staré za'téie),
f) v dflsledku poru§eni obecné zévazny'lch norem a opatFem’. vydanych k tomu oprévnénymi orgény, pokud toto poru§eni bylo

nebo s pfihlédnutim ke v§em okolnostem mohlo by'tt znémo pojiEténému. statutérnimu orgénu nebo jeho Elenu nebo
kompetentnim Hd'idm pracovnikflm pojiéténého pFed vznikem §kodné udélosti,

g) v dfisledku Epatného technického stavu, nedostateEné nebo vadné provedené udriby, pokud tyto skuteénosti byly nebo
s pF-ihlédnu‘u'm ke v§em okolnostem mohly byt znémy pojiiéténému, statutérnimu orgénu nebo jeho Elenu nebo
kompetentnim Hdicim pracovnikfim pojiEténého pied vznikem §kodné udélosti.

h) vdfisLedku pouiivém’ technoLogického zafizeni na naklédém’ s odpady Ci ochranného zafizeni po skonEeni doby jeho
pouiitelnosti deklarované vyrobcem nebo 1'1a k tomu oprévnénym subjektem.

i3 tak, ie nemohia by'It zjiéténa V dobé, kdy nastala fikodné udélost. nebof to tehdej‘s’i stav védecky'lch a technicky'lch znalosti
neumoifiovaL

j) tak, ie jeji fihrady lze doséhnout z jiného poji§téni poiiEténého. a to v rozsahu aéni z tohoto jiného pojiiténi,
k) v dfisledku zévainé havérie ve smyslu platch prévnich pFedpisfl.

Pro vyLouEent v§ech pochybnostt 5e ujednévé, ie toto pojiéténi se nevztahuje na jakoukoli odpovédnost, povinnost a/nebo
néklady vyplWajici 29 z. 6. 167/2008 5b.. 0 p‘r‘edchézeni ekologické (1i a o jeji népravé a o zméné nékten'lch zékonfl, a/nebo
Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovédnosti za fivotni prostFedi v souvislosti 5 prevenci a népravou
Ekod na fwotn'im prost‘fedi a/nebo obdoaCh platch prévnich pFedpisfl.

Dolnika DODP115 - Vfikon veFeiné mod - Rozéffeni rozsahu pojfiténi (1507)
Odchylné od EL 8 odst. 1) pism. b) VPP P-lOO/lh se poji§téni vztahuje i na prévnim pFedpisem stanovenou povinnost
pojiEténého nahradit fijmu zpflsobenou p'ri vykonu veFejné moci (a to ve smyslu EL 1 odst. 8) ZPP P-GOO/lh- 1'. vadou vykonané
préce. které se projevi po jejim pFedéni), jestliie povinnost vyplyvé ze za‘kona E. 82/1998 5b.. 0 odpovédnosti za ékodu
zpflsobenou pfi Wkonu veFejné moci rozhodnutim nebo nespréva fifednim postupem a o zméné zékona éeské nérodnt rady é.
358/1992 5b., 0 notéi‘ich a jejich Einnosti (notéFsky Fa'd).

Nad rémec EL 1 ZPP P-600/14 se toto pojiéténi vztahuje 1'. na prévnim pFedpisem stanovenou povinnost pojiEténého nahradit
Eistou finant’ni Ekodu, tj. fijmu na jméni, kterou je moino vyjédfit v penézich a ktera’ vznikla jinak. nei jako:

a) Ekoda zpflsobené na véc'L jejim po§kozenim, zniEenim nebo ztrétou.
b) Ekoda zpflsobena’ usmrcenim, ztra'tou nebo zranénim zviFete.
c) nésledné finanEni Ekoda vzniklé jako pfimfl dflsledek ujmysna fwoté nebo zdravi élovéka, véci nebo zviFetL

Odchylné od EL 2 odst. 1) pism. j) a odst. 3) pism. e) a nad rémec EL 1 ZPP P-600/llr 5e toto pojifiténi vztahuje téi na povinnost
pojiEténého poskytnout v penézich zadostiuéinéni 2a vznikLou nemajetkovou fljmu (penéiitou néhradu nemajetkové fljmy) podle
§ 31a zékona 6. 82/1998 Sb.
Mimo vuk 3 omezeni pojistného ptnént vyplyvajictch z pfisluEny’Ich ustanovem’ pojistné smlouvy a pojistnych podminek
vztahujicich se k pojiiétént odpovédnosti za t’iu sjednanému pojistnou smlouvou se pojiéténi v tomto rozsahu déle nevztahuje
na povinnost k penéfité néhradé nemajetkové djmy zpflsobené:

a) uréikou. pomluvou.
b) sexuélm'm obtéiovénim nebo zneui‘ivénim,
c) poruéenim pra'v z prflmyslového nebo jiného duéevniho vlastnicwi (napF. prév na patent. prév z ochranny'lch znémek a

prflmysLch vzorLZII prév na ochranu nézvu prévnické osoby a oznaéeni pflvodu, prév autorsch a prév s nimi
souvtsej'icich).

Z tohoto pojiéténi pojistitel. nad rémec (‘EL 1 ZPP P-600/14 uhradi také:
a) néklady Fizeni, které byly po§kozen9m Liléelné vynaloieny na zru§eni nebo zménu nezékonného rozhodnuti nebo na

népravu nesprévného flFedniho postupu poji§téného, jestliie jejich néhrada byla po§kozenému pfiznéna na zékIadé
pravomocného rozhodnut‘i vydaného v tomto Hzeni;
za takové na’klady Hzeni 5e povaiuji i fiéelné vynaloiené hotové vy'ldaje a odména za zastupovéni (néklady prévm’ho
zastoupem’.) po§kozeného;
tyto néklady Hzem'. se pro L'JEely tohoto pcjiéténi povaiuji za Ekodu.

b) néklady Hzeni. které vedlo ke zruéeni nebo zméné nezékonného rozhodnuti nebo népravé nesprévného fifedniho postupu
poji§téného, jestliie jejich néhrada byla jinému subjektu nei po§kczenému (napF. stétu) pfiznéna na zékladé
pravomocného rozhodnuti vydaného v tomto flzeni;
tyto néklady Hzeni 5e pro L'JéeLy tohoto poifiténi povaiuj'i za §kodu,

c) néklady prévniho zastoupeni pojiéténého v Hzenii které vedlo nebo mélo vést ke zru§eni nebo zméné neza‘konného
rozhodnuti nebo népravé nesprévného fifedniho postupu pojiéténého;
tyto néklady prévntho zastoupeni pojiEténého se pro fiEely tohoto pojiétém‘. povaiuji za néklady prévniho zastoupem’
pojiEténého podle El. 7 odst. 1) ZPP P—600/14.
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Doloika DODP116 - Obecn‘t policie - Roz§ifeni rozsahu pojiEtén‘i (11:01)
Odchylné od El. 8 odst. 1) pism. b) VPP P-lOO/lh se poji§téni vztahuje i na pra’wm’m pFedpisem stanovenou povinnost pojiéténé
obce nahradit L‘iu zpflsobenou pfi wkonu veFejné mod (3 to odchylné od EL 2 odst. 1) pism. s) ZPP P-GOO/lh i v souvislosti
s pouiitim sluiebni zbrané). jestliie povinnost vyplyvé 2 $ 24 zékona é. 553/1991 5b.. 0 obecni policii.

Nad rémec EL 1 ZPP P-600/14 se toto pojiéténi vztahuje i na prévnim pfedpisem stanovenou povinnost pojis‘téné obce nahradit
Eistou finanéni Ekodu. tj. fljmu na jméni. kterou je moino vyjédfit v penézfch a ktera': vznikla jinak, nei jako:

a) §koda zpflsobené na véci jejim po§kozenim. zniéenim nebo ztrétou.
b) §koda zpflsobené usmrcenim, ztrétou nebo zranénim zviF-ete.
c) nésledné finanEni Ekoda vzniklé jako pF‘imy dbsLedek L'Ijmy na iivoté nebo zdravi Elovéka, véci nebo zvifeti.

Odchylné od EL 2 odst. 1) pism. j) a odst. 3) pism. e) a nad rémec EL 1 ZPP P-600/1h 5e toto poji§téni vztahuje téi na povinnost
poji§téné obce poskytnout penéiitou néhradu nemajetkové fljmy v jiny’lch pf'tpadech, nei jsou uvedeny v EL 1 odst. 2) ZPP P-
600/1lr. uloienou ji na zékladé § 24 zékona E. 553/1991 Sb. pravomocny'lm rozhodnutirn soudu z dfivodu neoprévnéného zésahu
do pra’wa na ochranu osobnosti Elovéka nebo prévm’ osobnosti prévnické osoby.
Mirno vyluk a omezeni pojistného plnéni wplfivajidch sslu§nych ustanoveni pojistné smlouvy a pojistnych podminek
vztahujicich se k poji§téni odpovédnosti za [‘1i sjednanému pojistnou smlouvou se pojiéténi v tomto rozsahu déle nevztahuje
na povinnost k penéiité néhradé nemajetkové ujmy zpflsobené:

a) uréikou, pomluvou,
b) sexuélnim obtéiovénim nebo zneuflvénim.
c) poru§enim prév z prfimyslového nebo jiného du§evniho vLastnictvi (nap‘f. prév na patent. prév z ochrannVch znémek a

prfimyslovfich vzorfl, prév na ochranu nézvu prévnické osoby a oznaéeni pfivodu. prév autorskf/ch a prév s nimi
souvisejicich).

Pro toto poji§téni se ru§i a. 2 odst. 2) pism. a) a b) ZPP Moo/14.

V pfipadé povinnosti pojiEténé obce poskytnout jednorézové mimofédné odikodnéni vyply‘lvaji'ci 2 § 24 odst. 1+ zékona E.
553/1991 Sb. je pFedpokladem vzniku préva na plnéni z tohoto pojiéténi téi jeji uloieni pravomocny’lm rozhodnuttm soudu.

Mirno Wluk a omezem’ pojistného plnént pWajicich z pfisluinych ustanoveni pojistné smlouvy a pojistny’lch podrninek
vztahujtctch 5e k poifiténi odpovédnosti 2a (1i sjednanému pojistnou smLouvou se toto poji§tént déle nevztahuje na jakoukoli
povinnost poji‘éténé obce nahradit t’iu (véetné povinnosti poskytnout zadostqinénL' za vzniklou nemajetkovou fljmu). jestliie
takové povinnost vyplyvé ze zékona E. 82/1998 5b., 0 odpovédnosti 2a Ekodu zpfisobenou pi‘i. Wkonu vei‘ejné moci rozhodnutim
nebo nesprévny'lm fifednim postupem a o zméné zékona Ceské nérodmi rady E. 358/1992 Sb.. 0 notéHch a jejich finnosti
(notéFsky Féd).

Doloika DODP118 - Poskytovéni sodélntch sluieb - Roz§tfeni rozsahu pojiéténi (1401)
Odchylné od EL 2 odst. 1) pism. 1‘.) ZPP P-600/14 se pojiEténi vztahuje '1 na prévnim pFedpisem stanovenou povinnost
pojiiténého nahradit L‘iu zpflsobenou pfi poskytovém' sociélnich sluieb v rozsahu platného a L'JEinného rozhodnuti o registraci
poskytovatele sociélnich sluieb.

Toto pojiEténi se vztahuje téi na povinnost poji§téného nahradit Cljmu zpfisobenou v souvisLosti s oprévnéa poskytovénim
zdravotnich sluieb pojiétéa poskytovatelem sociélnich sluieb v rozsahu. v jakém k nému poji§tén§t z tituLu svého postaven‘i
poskytovatele soclélntch sLuieb nepoti‘ebuje oprévném’ k poskytovérli zdravotnich sluieb dLe zékona o zdravotnich sluibéch.
Mimo Wiuk a omezeni pojistného plném‘. vyplyvajicich z pHslu§nych ustanovem’ pojistné smlouvy a pojistny’lch podminek
vztahujicich se k pojiéténi odpovédnosti za fljmu sjednanému pojistnou smlouvou se pojiéténi v tomto rozsahu déle nevztahuje
na povinnost poji§téného nahradit L’Ijmu zpflsobenou:

a) poskytovénim zdravotnich sluieb / Wkonem zdravotm’. péEe, pro které poji§tén§1 nebo osoby pro néj éinné nemaj‘i
kvalifikaci ve smysLu pHsluEnx'Ich prévnich pFedpisfl; tato Wluka se v§ak neuplatn‘i. pokud byLa fljma zpfisobena pH.
poskytovéni prvm'. pomoci poji§tén9m.

b) vykonem funkce statutérniho orgénu nebo Elena statutérniho orgénu nebo kontroLniho orgénu prévnické osoby
(poskytovatele sociéLnich sluieb).

c) poruéenim povinnosti mlEenLivosti.
d) Einnosti krevni. banky,
e) Lékaf'skflm a biologick VVzkumem vietné kLinického hodnoceni LéEiv a zdravotnicky'lch prostf'edkfi.
f) pfi ovéf'ovéni poznatkfl nebo postupfi na fivém ELovéku pouiitim meted dosud nezavedeny'lch v klinické praxi,
g) genetickym po§kozenim jakéhokoli pflvodu,
h) pFenosem viru HIV,
‘1) zéFenim v§eho druhu. nedoélo-li k néhlé a nahodilé poru§e ochranného zaF-[zeni u p‘fistroje siouiiciho k vy§etfovéni nebo

iééeni,
j) wkonem plastické nebo kosmetické chirurgie pouze pro estetické UEeLy,
k) uméWm pFeru§enim téhotens’tvi. jedné-Li se 0 zdravotni wkon neposky'tovany'l na zékladé zdravotniho pojiéténi. tzn.

wkon 2a pf'imou finanéni L’Jhradu.
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Doloika DODP126 - Ruéeni vlastnikfi pozemntch komun'lkad za sprévce pozemni komuntkace — RozéiFeni rozsahu pojiEténi
(1603)
Pojiéténi 5e vztahuje i na povinnost poji§téného uhradit po§kozenému penéini Eéstku, pokud mu tato povinnost vznikla ve
smyslu 5 27 odst. 6 zékona 6. 13/1997 5b., 0 pozemn‘ich komunikacich. z dfivodu ruEeni poj‘léténého za splnéni povinnosti
sprévce pozemn‘i komunikace nahradit Ekodu (fljmu). Poj‘lstitel v§ak poskytne poj'lstné plnéni maxima'lné v rozsahu, v jakém by je
poskytL v pHpadé, kdy by vy’rkon spra'vy pozemni komunikace nebyl zajiéfova’m prost‘fednictvim sprévce, ale pHmo poji§tén9m

Doloika DODP127 - Véci odloiené a vnesené - Roz§iFeni rozsahu poji§téni (1603)
PojiEtém'. obecné odpovédnosti za (1i se vztahuje 1'. na povinnost pojiéténého nahradit Ekodu zpflsobenou na vneseny'lch nebo
odloieny’rch vécech ve smyslu obéanského zékoniku.

Doloika DODP130 - Véci zaméstnancfi - Roz§iPeni rozsahu poji§tént (1603)
Poji§tént obecné odpovédnosti za liljmu 5e vztahuje i na povinnost pojiEténého nahradit §kodu vznikLou zaméstnanci
poiiéténého na movité véci pfi aéni pracovnich fikolfl nebo v pfimé souvislosti s nim.

Doloika D03101 - Elektron'ické rizika — Viluka (1W1)
Ujednévé se. ie se pojiéténi nevztahuje na jakékol‘l po§kozeni, nésLedné Ekody, ztrétu uiitné hodnoty, néklady, néroky a Wdaje
preventivni i jiné. jakékoli povahy pHmo i nepf'imo plynouci nebo zpflsobené, af aé nebo Eésteéné:

a) uflvénim. zneufitim. selhénim fungovéni internetu. kterékoli vnitFni nebo soukromé sité. internetové strénky,
internetové adresy nebo podobného zaHzeni Ei sluiby.

b) jakymikoli daty nebo jinY/mi informacemi umtstény’mi na internetové strénce nebo podobném zai‘izeni,
c) projevem jakéhokoli pofitaéového viru nebo obdobného programul
d) jaky’rmkoli. elektronicky'lm p‘fenosem dat nebo jinYch informaci,
e) jaky'rmkoli. poru§enim, zniEenim. zkresLenim. zborcenimI naruienim, vymazém'm nebo jinou ztra'tou Ei po‘s'kozenim dat,

programového vybaveni, programovaciho souboru E1 souboru instrukCI'. jakéhokoli druhu.
1‘) ztrétou moinosti vyuiivéni dat nebo omezenim funkénosti dat, kédovéni, programfi, programového vybavent jakéhokoli

poEttaEe éi poéitaéového systému nebo jiného zaF‘izeni zévislého na jakémkoti mikroéipu nebo vestavéném logickém
obvodu. Vietné vypadku éinnosti na strané poji§téného.

g) jakymkoli poruiéentm, a‘é Gmysam nebo neflmyslny’vm. du§evnich majetkovy’tch prév (napr': ochranné znémky. autorského
préva, patentu apod.).

Vy'IEe uvedené wtuky se véak neuplatni, vznikne-li 2 Wk uvedenych pfiéin nésledné po§kozeni nebo zniteni poji§téné véc‘L
néktery'lm z pojistnych nebezpeét: poiérni nebezpeéi, néraz nebo péd. kouF. povodefi nebo zéplava. vichfice nebo krupobiti, sesuv
(ti. sesouvéni pfidy, zficeni skal nebo zemin, sesouvéni nebo zficeni lavin), zemétFeseni. tiha snéhu nebo na’mraza nebo
vodovodni nebezpeéi. je-li pfedmét pojifiténi proti takovému pojistnému nebezpec'i v pojistné smlouvé poifitén.

Doloika DOBlOB - Vfiklad pojmfi pro fiEely poiistné smlouvy (1&01)
1. Aerodynamickfirn tl‘eskern se rozumi hlukem doprovézené niEivé tlakové aa vyvolané leticim télesem pF‘L pFekroEeni

hranice rychlosti zvuku.
2. Agregovana' pojistné Eéstka je L'Jdaj, ktery vyjad‘r‘uje pojistnou hodnotu souboru pojiéfovanych véci a sjednévé se v pflpadé

pojiEténi souboru véci.
3. Celkovou poiistnou ééstku tvoF-i souEet pojistnych Eéstek jednotliWch véc‘i a sjednévé se v pfipadé pojiéténi vy'ICtu

jednotlivych véci a souétu jejich hodnot.
4. 23 cenné pfedméty se povaiujt

a) drahé kovy. perly a drahokamy a pfedméty z nich vyrobené.
b) drobné luxusm' pFedméty. jejichi hodnota p‘fesahuje 15 000 KE za jeden kus (hodiny. plnici pera, bry’rle apod.); za :enné

pFedméty se nepovaiuje elektronika.
5, la finam‘fni prostFedky se povaiuji:

a) penize, tj. pLatné tuzemské i clzozemské bankovky a mince;
b) ceniny. tj. poétovni znémky. kolky. losy,j1’.zdenky a kupcry MHS, dobijed kupony do mobilnich teLefonL‘i, da‘LniEni znémky.

stravenky apod.,
c) platebni karty a jiné obdobné dokumenty: cenné papiry; Vkiadni a Eekové kniiky.

6. Cizi pFedméty pFevzaté jsou movité pFedmétyi které pcj‘lfiténv uvedeny‘l v pojistné smlouvé pFevzal. pF'i. poskytovéni sluiby na
zékLadI‘é smlouvyI objedna’vky nebo zakézkovéEhc Listu.

7. Data jsou strojné nebo elektronicky zpracovatelné informace.
8. Dodavatelem se rozumi jaky’lkoli dodavatel, Wrcbce, pradejce, zhotovitel. nebo zpracovatel komponentfl. zboii nebo surovin.

a to jak specifikovany’r Ei nespecifikovam'l, kten} mé vfifii pojistn'ikovi (pojfiténému) zévazky vpvajici ze sjednaného
smluvniho vztahu.

9. Dopravni nehoda fe udélost v provozu na pozemnich komLJWCkaICIZCI':l napfiklad havérie nebo sréika, které se stala nebo byla
zapoéata na pozemni komunikaci a pH n12 dojde kusmrceni nebo zranéni osoby nebo ke ékodé ha maje‘tku vpfimé
souvislosti 5 provozem vozidla v pohybu.

10. Dopravni prostF-edek je motorové nebo nemotorové vozidlo uréené k pFepravé osob nebo materiélu.
11. Elektrontcké za‘r'izeni je zaweni. které pro svou funkci vyuiivé elektronické prvky.
12. Expert je odbornik na danou problematiku. oprévnény’r podLe pf'isLuEného prévniho pFedpisu vydévat pisemné posudky a

stanoviska.
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13. Franitza Easové je Easovv usek specifikovany'l nékolika pracovnimi dny. Prévo na pojistné plnéni vzniké jen tehdy, je-li provoz
zar‘izeni pFeruEen déle nei po tento poEet pracovnich dni. Pracovm‘m dnem se rozumi Easové obdobi. kdy je zaf'izeni béiné
v provozu.

14.Fran§iza integrélni se od plnéni neodec'ité, do jeji v9§e se v§ak pojistné plnéni neposkytuje. Mfiie birt vyjédrena pevnou
Eéstkou. procentem, Easovy'Im L'Jsekem nebo jejich kombinad.

15. Franii'za odEetné (spolufiEast) se vidy odeéité od celkové v9§e pojistného plnéni. Do jeji vy§e se pojistné plnéni
neposkytuje. Oprévnéné osoba se franéizou odfietnou (spolut'JEasti) podili na pojistném plnéni. Mflie by'rt vyjédf'ena pevnou
(:éstkou. procentem, Easo fisekem nebo jejich kombinaci

16. Integrélni Easové franfia je Easovf] fisek specifikovany nékolika pracovni'mi dny. Prévo na pojistné plnéni vzniké jen tehdy. je-
Li pteruieni provozu pojiéténého del§i nei tento poéet pracovnich dm’. Je-li v§ak preruéeni provozu poji§téného delii nei tento
poéet pracovnich dni. nemé integrélni Easové fran§tza vliv na vyii pojistného plnént

17. 2a kapalinu z vodovodnich zafizeni 5e povaiuje voda. topné. klimatizaéni a hasici média.
18. Ken? je smés plynnych a v ni rozpty'lleny'vch tuhy'lch produktfi ho‘reni.
19. Krédeii s pFekonénim phkéiky se rozumi krédei, u které jsou pHslu§mjm orgénem veFejné moci nebo na zékladé znaleckého

posudku zjiétény stopy prokazujici. ie se pachatel zmocnil poji§téné véci néktee déle uvedeny'lm zpflsobem:
a) do mista, ve kterém byla véc uloiena. se dostal takl 2e jej prokazatelné zpfistupnil néstroji, které nejsou urEeny k jeho

Fédnému otevirént.
b) v misté, ve kterém byla véc uloiena. se prokazatelné skryl a po jeho uzaméeni se véci zmocnil.
c) misto. ve kterém byla véc uloiena. otevrel kliEem nebo obdobny’tm prostFedkem. jehoi 5e neoprévnéné zmocnil krédeii

nebo loupeii.
20. Krupobittm se rozumi péd kouskfl ledu vytvoi'eny'lch v atmosfére.
21. Limitem poiistného plném'. se rozumi dohodnuté horni hranice plnéni. Sjednat lze:

a) maximélni roéni limit pojistného plnéni pro v§echny pojistné uda’losti nastalé v jednom pojistném roce,
b) limit pojistného plnéni pro jednu pojistnou uda'lost.
Neni—li sjednén limit pojistného plnéni pro jednu pojistnou udélost, povaiuje se sjednam} maximélni roéni limit pojistného
plném' i za limit pojistného plnéni pro jednu pojistnou udélost.

22. Loupefl se rozumi zmocnéni 5e véci za pouEiti nésili nebo pohrfliky bezprostr‘edniho nésili proti poji‘éténému. jeho
zaméstnanci nebo jiné osobé jimi povéfené.

23. Maximéln‘i roént limit poiistného plm‘int (MRLP) je horni hranici pojistného plnéni v souhrnu ze v§ech pojistny’lch udélosti
vzniklflch v jednom pojistném roce. 'Je-li poji§téni sjednéno na dobu krat§i nei jeden pojist rok je MRLP horni hranici
pojistného plnéni v souhrnu ze v§ech pojistni'tch udélosti vzniklflch za dobu trvéni pojiEténi.

24. Mobilni elektronické zaHzeni je elektronické zaFizeni, které je urt‘feno pFevéiné pro préci v terénu a je bud' pi‘enosné, nebo
pevné instalované ve vozidle.

25. Motorovy'rmi vozidly jsou osobni a nékladni motorové vozidla s p'ridélenou stétni poznévaci nebo registraéni znaEkou, jakoi
i névésy a p'n’vésy k témto vozidlfim s pFidélenou stétni poznévaci znaékou nebo registraEni znaékou.

26. Nédrz" je zéésti otevFeny'I nebo uzavrem’l prostor o obsahu nejméné 200 l uréeny’l ke skladovéni tekutin nebo sypkych hmot.
27. Nérazem nebo zHcenim letadla 5e rozumi dopad pilotovaného dopravniho prost‘r’edku. jeho Eésti nebo nékladu na

pojiéténou véc.
28. Nésledné Ekoda je §koda zpflsobené p‘reruEenim nebo omezenim provozu z dflvodu vzniku vécné §kody.
29.23 nézormj model se povaiuje funkfni i nefunkéni model stroje nebo zafizeni slouiici k vy’luce nebo demonstraci funkce.

Vfiimku tvof'i nézorné modely vyrébéné sériové specializovany’lm Wrobcem pro obecné pouiiti ve §kolstvi a odbornych
kurzech.

30. Neoprévnénflm uflvénim poji§téné véci se rozumi neoprévnéné zmocnéni 5e pojiéténé véci V CImyslu ji pFechodné uiivat.
31. Neprodejnfi vistavrrl exponét je takové véc, které nenavazuje na béinv program vy'vrobce, nebude jako takové déle prodévéna

a neni servisné zaji§téna.
32. Neprodejnv vzorek je takov? vy'lrobek nebo soubor vyrobkfi. které nejsou ve srovnatelné podobé dostupné na trhu. takie neni

stanovena jejich cena.
33.Neproporcionélni vicenéklady jsou vicenéklady vznikajici jednorézové pFi Wpadku zah’zeni, které nepFetrvévaji po celou

dobu ruéeni (nap‘r’. néklady na pfizpfisobeni programfl néhradnimu zafizeni, néklady na transport datovy'lch nosiéfl, néklady na
instalaci néhradniho zaF‘lzeni).

31+. Nosiée dat jsou paméfové média na strojné zpracovatelné informace.
35. Odbératelem 5e rozumi jaky'lkoli odbératel, specifikovanv Ei nespecifikovany’, vfléi némui mé pojistnik (poji§tén9) zévazky

vyplWajict z pisemné sjednaného smluvniho vztahu.
36.0chrannim zafizenim se rozumi za‘r‘izeni slouiici kochrané pr‘ed §kodliv§tm pflsobenim par, teplot. plynfl. zéFeni apod. na

Eivotni prostFedi. Nahodilou poruchou ochranného za‘r’izeni se rozumi porucha zpflsobené takovou vnitFni zévadou zaF‘lzeni,
jejimui vzniku pojifitény'l nemohl zabrénit.

37.0plocen1’. je ostatni stavba slouiici kohraniéeni daného prostoru. leho funkci je brénit pohybu osob a véci z daného
prostoru van a d0vnitF nebo mflie mit pouze funkci okrasnou.

38. OpotFebenim se rozumi pfirozeny dbytek hodnoty véci zpfisobeny‘l stérnutim, popF. uiivénim. Vfii opotl’ebeni ovlivfiuje také
o§etfovéni nebo udriovéni véci.

39. Loupeii pfepravovany’rch penéz nebo cenin se rozumi poji§téni sjednané pro pfipad odcizeni penéz nebo cenin. které
prepravuje poji§tén§t nebo osoba jim pOVéFené. loupeii.

40.Povodni se rozumi p‘fechodné Wrazné Méeni hladiny vodnich tokfl nebo jiny'lch povrchovh vodI pF-i kterém voda iii
zaplavuje misto poji§téni mimo koryto vodniho toku. Povodni je i stav. kdy voda z urEitého Lizemi nemflie dofasné
pFirozeny'Im zpflsobem odtékat nebo jeji odtok je nedostateény", pF‘ipadné je zaplavovéno uzemi pFi soust‘t‘edéném odtoku
sréikovy’lch vod.
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1+1. Poiér je ohefi, ktery vznikl. mimo urEené ohni§té nebo ktery uréené ohni§té opustil a kten’l se vlastni siLou roz§iFLl nebo byl
pachatelem Omyslné rozétren. Poiérem neni pfisobeni ufitkového ohné a jeho tepla. ihnuti a doutnéni s omezea
pfistupem vzduchu ani pflsobeni tepia p'ri zkratu v elektrickém vedeni nebo el. za'n'zeni, pokud se hoFeni vzniklé zkratem
déle neroz§ifilo.

42.Proporcionélni vicenéklady jsou vicena‘klady vznikajici pF'i. Wpadku zafizeni. které pi‘etrvévaji po celou dobu ruéem‘. (napF.
néjemné za techniku Ei najaté prostory, zvla'étni mzdové néklady za préci. pFesEas. o svétcich a 23 zvléétni personéD.

43. Prototyp je Wrobek zhotoveny pro ovéi‘ent skuteéné funkCnosti pi‘edpokLédané projektem. ktery’r nent uréen k prodeji.
M.Provozuschopm7 stav nastévé tehdy, jakmile je p0 ukonéeni zkui-Eebniho provozu (je-li vyiadovén) véc na misté pojifléni

pF-‘Lpravena k zahéjeni provozu nebo se na misté pojiétém’ iii v provozu nachézi.
45.Pfenosny'1m elektmnickfim za‘rizenim se rozum'i takové zaF'izen'i. které je urEeno prevéiné pro pra'ci vterénu a je bud' pFenosné.

nebo odm'matelné instalované ve vozidLe. Za pFenosné zafieni 5e nepovaiuji kalkulétory. diére, mobiLn'i telef'ony, pagery.
kamery a fotoaparéty, navigaén'i systémy (GPS) 3 mobilni komunikaéni zafizeni s vfiimkou notebookfl a tabletfi.

1+6.Pfin1fm fiderem blesku 5e rozuml’ pfimé a bezprost‘r'edni pfisobeni energie blesku nebo teploty jeho Wboje na véci. §koda
vzniklé fiderem blesku musi bid: zjistitelné podle viditelnych destrukc‘fnich flfinkfl na véc'L nebo na budové. v nfi byla véc v dobé
pojistné udélosti uLoiena. Uderem blesku neni doéasné prepéti v elektrorozvodné nebo komunikaéni siti, k némui do§lo
v dfisledku pflsobeni blesku na tato vedeni.

47.Pn’1vodnimi jevy poiéru se rozum1‘. teplo a zplodiny hoFeni vznikajici pF'i. poiéru a déLe pfisobem‘. hasebni Létky pouiité pf'i.
zésahu proti poiéru.

1+8. Pflslu§enstv1m stroje jsou zafizeni a prostfedky spojené se strojem. které jsou po technické strénce nezbytné pro finnost
stroje podle jeho fitelu. Za pHsLuEenstvi stroje se nepovaéuji data.

49. Pfisluienstvim véci jsou véci. které patfi vlastniku véci hlavni a jsou fim uréeny k tornu, aby se 5 hlavn'i véci trvale uiivaly.
50.Rekonstrukce dat je pro OEely tohoto poii§téni now vstup dat ze zéloinich nosiECI dat nebo now vstup dat provedenv

manuélné z pflvodnich dokumentfl.
51. Za sdruienf fivel 5e povaiuje poiérni nebezpeé’i. néraz nebo péd, kouF, povodefi nebo zépLava. vichfice nebo krupobiti, sesuv

(tj. sesouvém’. pfldy. z‘Hceni skal. nebo zemin, sesouva'ni nebo z‘r‘iceni lavin), zemétreseni. tiha snéhu nebo némraza. vodovodni
nebezpeéi.

52. Sesedénim pl’ldy se rozumt kleséni zemského povrchu smérem do sti‘edu Zemé v dfisledku pfisobent pfirodntch sil nebo lidské
Einnosti.

53. Sesouvénim nebo zficentm lavln se rozumi jev. kdy se masa snéhu nebo ledu néhle uvede do pohybu a Hti se do udoli.
51+.Sesouvénim pfldy, zficenim skal nebo zemin 5e rozum‘i pohyb hornin zvy§§ich poLoh svahu do niiéich. ke kterému dochézi

pflsobenim p‘Hrodnich sil nebo lidské Einnosti pH poruEeni podminek rovnova'hy svahu. Sesouvénim pfldy neni kleséni
zemského povrchu do centra zemé v dCIsledku pflsobem’ p‘firodnich sil. nebo lidské E‘Lnnosti. Za sesouvéni pfldy se déle
nepovaiuje pokles rovinatého terénu nebo zmény zékladovy’lch pomérL'I staveb, napr. promrzénimI sesychénim. podméEen‘Em
pfidy bez poru§eni rovnovéhy svahu.

55. SouEésti véci je v§echno, co k ni podle jeji povahy pat‘r’1’. a nemflie bid: oddéleno bez toho, anti se tim véc znehodnoti.
56. Strojni zai‘izeni je souhrn nékolika vzéjemné (technologicky a konstrukfiné) spojenVch strojfl a mechanismfi uréeny'lch na aéni

pFedepsanych funkCI'.
57. Sublimitem poi'istného plnéni se rozumi horm‘. hranice plnéni v rémci sjednaného limitu pojistného plnéni.
58. §kodnfi pn’lbéh je pomér mezi vyplaceny’vm plnénim a zapLacea pojistnym za hodnocené obdobi specifikované v pojistné

smLouvé vyjédrem] v procentech. 0d vyplaceného plnéni pojistitel odeflté pfijaté regresy.
59. gkody zplflsobené jadernfimi rlziky jsou §kody vzniklé:

a) z ionizujiciho zaHzeni nebo kontaminacemi radioaktivitou z jakéhokoli jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo
ze spalovéni jaderného paliva,

b) 2 radioaktivn'iho, toxického. kontaminujiciho nebo jiného rpflsoben'i. jakéhokoli nukLeérn’Lho zaHzen’L. reaktoru nebo
nukleérn'i montéie nebo nuklea’rniho komponentu,

c) z pfisobeni jakékoli zbrané vyui‘lvaj‘ici atomové nebo nukleérni Etépeni, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioakt‘lvni
sily nebo materiély.

60. gkodou vzniklou v dflsledku kybernetickfich nebezpeé’i se rozumi Ekoda zpflsobené:
a) :E‘Zva'nim, zneuiit‘im nebo selhénim internetu, kterékoLi. vnitFm'. nebo soukromé sité, internetové strénky, internetové

adresy nebo podobného zaf'izeni E12 sluiby,
h} jaky‘lmikoli daty nebo jiny’lmi informacemi umistény'lmi na internetové strénce nebo podobném zaHzeni,
:} projevem jakéhokoli. poEitavého viru nebo obdobného programu.
:9 jaks’lmkoli elektronickym pFenosem dat nebo jiny'lch informaci,
e) jalq’zmkoli poru§enim, zniEemfim, zkresLenim. zborcenim, naru§enim, vymaza‘nim nebo jinou ztra'tou (:1 poékozenim dat,

programového wbaveni, orogramovaciho scubcru Ci sou-hon: instrukci jakéhokofi druhu,
Q ztrétou moinosti vyuiivéni d3": nebo omezenim funkénosti dat. kédovéni. programfl, programového vybavent jakéhokoli

pcéitaée 6i pofitaéového systému nebo jiného zafizen‘l zévislého na jakémkoli mikroéipu nebo vestavéném logickém
cbvodu. véetné Wpadku Cinnosti na strané poji§téného.

61. Taveninou se stévé jakékoli hmotné substance, které je p‘r'i béiny’lch teplota‘ch vtuhém stavu a pfisobenim tepla pr‘echézi do
stavu tekutého (napr': sklo. kovy. li‘tina= ocel. EediE).

62. Tihou snéhu nebo némrazy se rozumi destruktivni pfisobeni jejich nadmérné hmotnost". na konstrukce budov. Za nadrnérnou 5e
povaiuje takové tiha snéhu nebo némrazy. které se v dané oblasti mista pojiiténi béiné nevyskytuje. Za §kody zpflsobené tihou
snéhu nebo némrazy se nepovaiuje pfisobeni rozpinavcsti ledu a prosakovéni taj‘iciho snéhu nebo ledu.

63. Ukonfenim finnost'l poflEténého 5e rozumi zénik jeho oprévnéni k podnikatelské finnosfi.
61+. Uiivénim véci se rozumi stav. kdy poji§tém7 mé véc ve své dispozici a mflie vyuiivat jeji uiité vlastnosti. a to i formou bram'

jejich plodfl a uiitkfl (poiivém’. vécl).

strana 17 z 19



Dodatkové pojistné podminky pro pojt§téni hospodé‘iskych n‘zik P-SZQ/lk

65. Véd slnuiid pmvozu poilEténého se rozumi véc'L, které maj'i hmotnou podstatu a které jsou uiivény pojiétém'lm
k podnikatelské finnosti, a déle véci. které majt hmotnou podstatu a které sLoufi poji§ténému k zajiéténi chodu provozu.
2a véci sloufld provozu pofiiténého 5e viak nepovaiuji pfistupové cesty (silnice. mosty, schodifité. virtahy, apod.) nachézejici
se mimo misto poji§tént

66. Vich‘r‘id se rozumi dynamické pflsobeni hmoty vzduchu. které se pohybuje rychlosti 20,8 m/s 3 vy§§11 Za §kodu zpfisobenou
vichfici se déLe povaiuj'i i Ekody zpfisobené vrienim jiného pFedmétu vichfici na véc.

67. Vodovodnim zafienirn se rozumi:
a) potrubi pro pFivod. rozvod a odvod vody vEetné armatur a zaFizeni na né pfipojenych.
b) rozvody topny'fch a klimatizat‘fnich systémfl vEetné téles a zaF-izem' na né pfipojenych.
Za vodovodni zaF-izem‘. se nepovaiuji stFe§ni ilaby a vnéj§i deéfové svody.

68. VVbavou se rozumt zékladni vilbava doda’vané k danému typu stroje nebo véci. Wrobcern, jakoi i wbava pi‘edepsané prévm‘.
normou. Za vy'lbavu stroje 5e nepovaiuji data.

69. Vibuchem se rozumi néhlx] niEivv projev tlakové sily spofi'vajici vrozpinavosti plynEI nebo par. Vibuchem se déle rozumi
prudké vyrovném' tlaku (imploze). VVbuchem nem‘. aerodynamicky'l tresk nebo vybuch ve spalovacim prostoru spalovaciho
motoru a jiny'lch zaf'izen'i. ve kterych 5e energie Wbuchu cilevédomé vyuiivé.

70.V\'rménné nosiEe dat jsou nosiée dat. které nejsou pevnou souEésti zaHzeni vy'lpoéetni techniky. napF. diskety. optické disky,
Wménné disky, magnetooptické disky. magnetické pésky.

71. Virobkern se rozumi hmotna’ movité véc. které byta vyrobena. vytéiena. vypéstovéna nebo jinak ziskéna a je uréena k uvedeni na
trh za fiEeLem prodeje. néjmu nebo jiného pouiiti. bez ohledu na stupefi jejiho zpracova’mi, a to 1‘. tehdy, je-li souc‘fésti nebo
pr'isluEenstvim jiné movité nebo nemovité véci. Za vyrobek se povaiuje také ovladatelné ph’rodni sila. které je uréena k uvedent
na trh, napfiklad elektfina.

72. Zéplavou se rozumi vytvoi‘eni souvislé vodnt plochy, které po uratou dobu stoji nebo proudi v mtsté pojiéténi.
73. Zatajenim véc‘l se rozumi pfivlastnéni si vécl. které 5e dostala do moc'L pachatele nélezem. omylem nebo jinak bez svoLeni

pofiEténého.
71+.Zemét‘r'esenim se rozumt otresy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kfiry, dosahujici intenzity alespofi 6. stupné

mezinérodni stupnice MSK - 64, udévajici makroseismické Cranky zemét‘feseni, a to v misté pojiéténi (nikoli v epicentru). ‘
75. ZneEiEténim 'z'ivotniho prostfedi se rozumi poékozent fwotniho prostFedt’ Ei jeho sloiek (napi‘. kontaminace pfidy, hornin,

ovzduEi, povrchch a podzemm’ch vod, iivy’rch organism?) - fléry a fauny). 23 [1i zpflsobenou zneéfiténim fivotniho
prostFedi se povaiuje i nésledné fijma, které vznikla V pfléinné souvisiosti se zneéiéténim iivotm’ho prostFedi (napF. flhyn ryb a
zvifat v dfisledku kontarninace vod, zniéem’ arody plodin v dl'Jsledku kontaminace pfldy). Kontaminaci se rozumi jakékoli
zamoreni, zneéiéténi Ei jiné zhoréeni jakosti. bonity. kvality jednotlivh sloiek fivotm’ho prostFed'i.

76. Znovuzfizenim véci se rozumi dosaieni stavu. v jakém se véc nachézela pred pojistnou uda’lost-i. Za odpovidajici néklad se
povazu1e:
a) u staveb ééstka, kterou je tFeba obvykle vynaloiit k vybudovént novostavby téhoi druhu, rozsahu a kvality v daném

misté. vEetné nékladfl na zpracovéni projektové dokumentace.
b) u movitych véd Eéstka. kterou je tFeba vynaloiit na obnovu véci nebo Eéstka, kterou je tFeba vynaloiit na vyrobu nové

véci stejného druhu a kvality v daném misté; urEujici je ta‘ ééstka. které je ze zjiéténVch ééstek niiéi.
77. Ztrétou véci se rozumi stavI kdy osoba oprévnéné s véci disponovat pozbyLa nezévtsle na své villi moinost 5 n1 disponovat.

Doloika DOBlOlo - Demollce. suf - Roz§fi‘ent pojistného plném'. (111-01)
1. Pojistitel z pojiéténi dle této doloiky uhradi kromé zachrafiovacich nékLadfl (EL 13 odst. 2) VPP P-100/11+) aéelné vynaloiené

néklady zjii nastalé pojistné udélosti z jiného pojistnou smlouvou sjednaného pojiéténi na demolici/rozebréni poji§ténych
véci movitého nebo nemovitého charakteru zniéeny’rch touto udélosti. na vykltzeni nebo odkLizeni téchto véd. jejich zbytkfi
Ei suti a nékLady na jejich uLoieni na nejblifii vhodnou sklédku nebo na provedeni jejich odpovidajici likv-ldace v nejblifiim
vhodném misté, vEetné nékLadfi na jejich odvoz na takové misto (sklédku). déle jen "demoliEni néklady".

2. Demolit’ni néklady uhradi pojistitel pouze v pfipadé. 2e pojiéténé véci shledaL neopravitelny'lmi nebo jejich
demolici/rozebrém’. naridil po pojistné udéLosti orgén stétni sprévy z dfivodfl bezpeEnostnich.

'4. DemoliEni néklady uhradi pojistitel pouze v pfipadé. 2e zniEeni pojiéténflch véci bylo zap'riéinéno nékterym z déle uvedeny'lch
pojistny’lch nebezpefii. je-li pro takové pojistné nebezpeéi poji§téné véc pojiéténa: poiérni nebezpeé‘i. néraz nebo péd, kouF,
povodefi nebo zéplava, vichfice nebo krupobitt, sesuv. tj. sesouvém’m pfldy, zr'icenim skal nebo zemin. sesouvénim nebo
z‘ficenim lavin. zemétresenim. tihou snéhu nebo némrazy (pouzs.I pro Ekody na pojifitény'lch budovéch), vodovodntm
nebezpeE‘im.

1+. Pojiiténi 5e sjednévé na prvni riziko ve smyslu EL 23 odst. 1) pism. a) VPP P—lOO/llr.

Doloika 003105 - Tiha snéhu, na'mraza - Vymezeni podminek (1401)
1. Pojiéténi sjednané pro pojistné nebezpefi tiha snéhu nebo némraza se nevztahuje na poékozeni nebo zniéem’ nosné

konstrukce stFech budov a/nebo krytiny. které ai funkci profiexplozivniho opatfeni napF. pi'i zpracovéni WbuEnin.
2. Pojistitel je oprévnén snfi'it pojistné plnéni v pfipadé pojistné udélosti. ke které dojde na zcela Ei. 2 Eést". zcha’tralyc‘n,

shnilfich nebo jinak poékozeny'lch nosny’ch konstrukci st‘r’ech budov nebo krytinéch a/nebc s pfispén‘im takovéhc stavu
nosnych konstrukc‘i stFech budov nebo krytin ke vzniku §kodné udélosti.

3. PojistiteL je déle oprévnén sn'iiit pojistné plnéni v pfipadé. kdy v dobé vzniku §kodné udélosti vyéka snéhové vrstvy kdekoli.
na plo§e sti‘echy pojiiténé budovy pF‘esahovaLa vfiku 1+Ocm. Toto ustanovem’ se tyké pouze strech plochy‘lch a stFech se
sklonem stre§nich rov-‘Ln do 15-ti stupfifl,
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StFecha. nebo také stFe§ni konstrukce. patfi mezi obvodové konstrukce objektu. Déli se na stfe§nt plééf a na nosnou konstrukci
stFech.
Nosné konstrukce stf'ech je Eést st‘r‘echy, které p‘fené’éi zatiieni od vlastni hmotnosti, hmotnosti stFeEniho plé§té, od
klimatickych vnéjéich vlivfi (snih. vitr. voda). zatfieni od provozu zamem’, do ostatnich nosnych systémfl objektu.
StFe§nt plééf je Cést stFechy, které kromé za’kladni nosné vrstvy a krytiny mfiie obsahovat Fadu doplfikovf/ch vrstev (napF. tepelné
izoLace).

Doloika 003107 - Deflntce jedné pojistné udélosti pro pofistné nebezpeEi povodefi. zéplava. vichflce. krupobiti (1401)
Ujednévé se. 2e §kody zpfisobené katastroficky'lmi pojistnymi. nebezpef‘imi povodefi nebo zéplava nastalé z jedné p‘r'iéiny béhem
72 hod'ln. vichfici nebo krupobitim nastalé z jedné pF-iEiny béhem 48 hodin se povaiuji za jednu pojistnou udélost. Nety'lka' se
pojfiténi pFeruEem’. nebo omezeni provozu. V pHpadé vzniku takové jedné pojistné udélosti na vice mistech pojiEtE-ni 59 0d
celkové WEe pojistného plném’ za pojistnou udélost odeétté pouze ta spolufiéast, které je nejvy§§i ze v§ech spolufiéasti
sjednanVCh a nésledné vypoEtemich pro jednott’wé mista pojiEténi postiiené touto pojistnou udélosti.

Doloika DOBlOB : DoEasné pF-emisténi pofiiténich véci movttého charakteru - Roz§iFeni pojistného aéni (1401)
1. Pojistitel z poji§téni dle této doLoiky uhradt kromé zachrafiovacich nékladfil (EL 13 odst. 2) VPP P-100/14) flEelné vynaloéené

néklady z jii nastalé pojistné udélosti z jiného pojistnou smlouvou sjednaného poji§téni na doEasné pFemisténi poji§tén9ch
véci movitého charakteru uloienflch v misté poji§téni, ve kterérn nastala tato pojistné udélost.

2. Pojistitel také uhradi flEeLné vynaloiené néklady na néjemné za doc‘fasné uskLadnéni téchto pojiétény’lch véci v dz-ich
prostoréch a nékLady na jejich nésledné navrécem’ do mista pojiéténi.

3. Poji’éténi se sjednévé na prvni riziko ve smyslu EL 23 odst. 1) pism. a) VPP P-100/14.

Doloika DODC101 - Po§kozeni vnéjflho kontaktniho zateplovadho systému (zatepleni fasédy) ptactvem. hmyzem a hlodavci
- Roz§iFeni rozsahu poji§téni (1401)
1A Odchylné od 6L 2 ZPP P-200/14 se pojiEtém’ vztahuje i na po§kozen1i nebo zniéeni vnéj§iho kontaktniho zateplovaciho

systému poji§téné budovy nebo ostatni stavby. poji§téné proti fivelnim nebezpeétm touto pojistnou smlouvou. zpfisobené
destruktivni Cinnosti hlodavcfl. ptactva C-‘L drobného hmyzu.

2. Pro flEely pojiéténi podle této doloiky se za vnéj§i kontaktni zateplovad systém rozumi vnéj§i tepelné izolaéni kompozitni
systém s tepelnou izolaci z pénového polystyrenu nebo z minera’Lni vlny a 5 koneénou povrchovou apravou omitky nebo
omttky a nétérem.
Poji§téni se sjednévé na novou cenu.
PojiEténi se nevztahuje na pofikozeni vnéj§£ho zateplovaciho systému trusem nebo 1‘1a zneEiéténim.
PojiEténi se nevztahuje na jakékcLiv nésledné §kody spojené s timto pojistnym nebezpeEim.
Pojiéténi se sjednévé se spoLuL’JEasti a maximélnim roEnim limitem pojistného plnéni uvedeny'lmi v pojistné smlouvé.9‘

15
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Doloika DODC102 - Malby, na'stfiky nebo polepeni - RozéiFem' rpzsahu poji§téni (1401)
1. Odchylné od EL 3 odst. 1) pism. a) ZPP P—200/14 5e ujednévé. 2e 56 pojiEtém’ vztahuje i na §kody zpfisobené matbami.

na’st‘fiky (napF. spreji a barvami) nebo polepem’m vnéj§tch éésti poji§tén9ch ostatnich staveb.
2. Pojiéténi se sjednévé se spoLufléasti a maximélnim roénim limitem pojistného aéni uvedenymi v pojistné smlouvé.
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