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Pojistná smlouva  
�. 0518818018 

 
 

uzav�ená mezi smluvními stranami: 
 
 
 
 
 
 

 Obchodní jméno : Hasi�ská vzájemná pojiš�ovna, a.s.,  
zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném M�stským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 2742 

sídlo : Praha 2, �ímská 45, 120 00, �eská republika 
  I� : 46973451 
 zástupce : Bc. Milan Šim�nek, broker 
 bankovní spojení : �SOB, a.s. Praha 
 �íslo ú�tu : 2252383/0300 
    (dále jen "pojistitel") 

 
a 

 

 Obchodní jméno : M�sto Blansko 
sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 

  I� : 00279943 
 zástupce : Ing. Ji�í Crha, starosta 

    (dále jen "pojistník") 
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�lánek I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pojišt�ní se �ídí platnými právními p�edpisy a dále všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele 
(dále jen „VPP“) a smluvními ujednáními uvedenými u jednotlivých pojišt�ní (dále jen „SU“), které 
jsou sou�ástí této smlouvy. 

2. Tato pojistná smlouva je sjednána prost�ednictvím pojiš�ovacího maklé�e OK GROUP a.s.; I�: 
25561804; Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno. Pojišt�ný pov��uje pojiš�ovacího maklé�e 
vedením, �ízením a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk a veškeré úkony, které se 
budou týkat této pojistné smlouvy, budou provád�ny výhradn� prost�ednictvím tohoto zplnomocn�ného 
maklé�e, který je jedin� oprávn�n p�ijímat smluvn� závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí 
smluvních partner�. Smluvn� závazná opat�ení p�edávaná mezi smluvními stranami jsou platná 
okamžikem jejich doru�ení zplnomocn�nému maklé�i. 

3. Dojde-li v pr�b�hu trvání pojistné smlouvy ke zm�n� rozsahu pojistných nebezpe�í �i pojiš�ovaných 
rizik, bude cena pojišt�ní upravena dodatkem k pojistné smlouv�, p�i�emž cena úpravy bude vypo�tena 
na základ� nabídkové ceny pojistitele uvedené v rámci ve�ejné zakázky na pojišt�ní sjednané touto 
pojistnou smlouvou. Pojistitel se tím zavazuje zachovat sazby pojistného uvedené v nabídce. 

4. Pojišt�ným je pojistník a jím z�ízené a založené subjekty uvedené v p�íloze �. 1 této pojistné smlouvy. 
Okruh t�chto subjekt� bude moci být ze strany pojistníka jednostrann� m�n�n, a to na základ� 
písemného oznámení zaslaného pojistiteli. 

5. Není-li dále uvedeno jinak, jsou pojišt�né v�ci pojišt�ny v nových cenách a pln�ní je poskytováno vždy 
také v nových cenách, bez uplatn�ní opot�ebení. 

6. Není-li dále uvedeno jinak, platí pro pojišt�ní majetku tato místa pojišt�ní: 

- území �R, tj. všechna místa, která pojišt�né subjekty vlastní, spravují �i jinou formou po právu 
užívají ke své �innosti a všechna místa, kde se prokazateln� nachází majetek pojišt�ných subjekt� i 
v p�ípad� zap�j�ení na základ� smlouvy smluvním partner�m, 

- území �R pro pojišt�ní exponát� b�hem výstavy (v�. p�epravy), 

- území �R pro pojišt�ní elektroniky, 

- území �R pro pojišt�ní p�edm�t� umíst�ných v zavazadlovém prostoru dopravních prost�edk�. 

- území Evropy pro pojišt�ní mobilních elektronických za�ízení. 

�lánek II. 
ROZSAH POJIŠT�NÍ 

1. Živelní pojišt�ní 

Živelní pojišt�ní je upraveno VPP – obecná �ást pro škodové pojišt�ní T.�.: NP/01/2014, SU pro pojišt�ní 
staveb T.�.: NP/08/2005 a SU pro pojišt�ní movitých v�cí T.�.: NP/09/2005.  

Pojišt�ní se sjednává v rozsahu �l. 2, odst. 3 SU - sdružené živelní pojišt�ní, tj. požár, výbuch, p�ímý úder 
blesku, náraz nebo z�ícení letadla �i jiného podobného stroje nebo jeho �ásti �i nákladu (soubor t�chto 4 
pojistných nebezpe�í dále jen jako „FLEXA“), vich�ice, krupobití, sesuv lavin, z�ícení skal nebo zemin, 
tíha sn�hu nebo námrazy, pád stromu, stožáru a jiných p�edm�t�, náraz silni�ního dopravního prost�edku, 
voda nebo topné médium vytékající z vodovodních za�ízení, povode�, záplava, jednání pachatele za ú�elem 
odcizení pojišt�ných v�cí. 

Odchyln� od �l. 2., odst. 3. SU se ujednává, že se pojišt�ní vztahuje také na pojistné nebezpe�í „kou�“. 

Odchyln� od �l. 2., odst. 3. SU se ujednává, že se pojišt�ní vztahuje také na pojistné nebezpe�í 
„aerodynamický t�esk“. 
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Odchyln� od �l. 2., odst. 3. SU se ujednává, že se pojišt�ní vztahuje také na pojistné nebezpe�í 
„atmosférické srážky“. 

Odchyln� od �l. 2., odst. 3. SU se ujednává, že se pojišt�ní vztahuje také na pojistné nebezpe�í „nep�ímý 
úder blesku“. 

Odchyln� od �l. 2., odst. 3. SU se ujednává, že se pojišt�ní vztahuje také na pojistné nebezpe�í 
„zem�t�esení“, p�i�emž zem�t�esením se rozumí ot�esy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské 
k��e, které dosahují alespo� 6. stupn� mezinárodní stupnice udávající makroseizmické ú�inky zem�t�esení 
(MCS). 

Odchyln� od �l. 2., odst. 3. SU se ujednává, že se pojišt�ní vztahuje také na pojistné nebezpe�í „sesuv 
p�dy“. 

Odchyln� od �l. 7, odst. 9. a 10. SU se ujednává, že se pojistné nebezpe�í „povode�, záplava“ vztahuje také 
na škody zp�sobené zp�tným vystoupáním kapaliny z odpadního potrubí, které bylo zp�sobeno zahlcením 
venkovní kanalizace v d�sledku povodn�, záplavy nebo atmosférických srážek. 

Odchyln� od �l. 7, odst. 11. SU se ujednává, že se pojistné nebezpe�í „voda z vodovodních za�ízení“ 
vztahuje také na škody zp�sobené zp�tným vystoupáním kapaliny z odpadního potrubí, které bylo 
zp�sobeno zahlcením venkovní kanalizace v d�sledku povodn�, záplavy nebo atmosférických srážek. 

Odchyln� od �l. 7, odst. 11. SU se ujednává, že se pojistné nebezpe�í „voda z vodovodních za�ízení“ 
vztahuje také na škody zp�sobené vodou vytékající z klimatiza�ních za�ízení, sprinterových a samo�inných 
hasicích za�ízení a škody na potrubí pro odvod vody, ke kterým došlo i p�etlakem nebo zamrznutím 
kapaliny v tomto potrubí. 

Dále se smluvn� ujednává, že pojišt�ní dle této pojistné smlouvy kryje také ztrátu pojišt�né v�ci v p�í�inné 
souvislosti s pojistnou událostí pojišt�nou touto pojistnou smlouvou. 

Pro jednotlivá pojistná nebezpe�í se sjednávají následující ro�ní limity pojistného pln�ní: 

- FLEXA = do výše pojistných �ástek, 
- povode�, záplava v�. zp�tného vystoupání vody z kanalizace = 125.000.000 K�, 
- vich�ice, krupobití = 50.000.000 K�, 
- vodovodní škody v�. zp�tného vystoupání vody z kanalizace = 20.000.000 K�, 
- sesuv p�dy, z�ícení skal nebo zemin, sesouvání nebo z�ícení lavin, zem�t�esení, tíha sn�hu nebo 

námrazy, pád strom�, stožár� nebo jiných p�edm�t� = 50.000.000 K�, 
- kou� = 25.000.000 K�, 
- aerodynamický t�esk = 25.000.000 K�, 
- náklady na hašení, demolici, odvoz suti a jiné náklady související s odstran�ním škod = 25.000.000 

K�, 
- vodovodní škody – poškození a/nebo zni�ení potrubí – vodné, sto�né = 1.000.000 K�, 
- nep�ímý úder blesku = 1.000.000 K�, 
- atmosférické srážky = 1.000.000 K�, 
- poškození zateplené fasády hmyzem, ptactvem, hlodavci = 200.000 K�, 
- náklady na vým�nu zámk� = 200.000 K�, 
- náklady na obnovu výrobní a provozní dokumentace = 500.000 K�. 

 
Pro jednotlivá pojistná nebezpe�í a jednotlivé pojišt�né subjekty se sjednávají následující spoluú�asti: 
 

a) M�sto Blansko a p�ísp�vkové organizace vyjma mate�ských a základních škol: 
- FLEXA (budovy) = 20.000 K�, 
- FLEXA (ostatní p�edm�ty pojišt�ní) = 5.000 K�, 
- povode�, záplava = 1%, min. 20.000 K�, 
- vodovodní škody = 5.000 K�, 
- ostatní pojistná nebezpe�í = 5.000 K�. 
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b) základní a mate�ské školy, Kulturní st�edisko m�sta Blanska, M�stská knihovna Blansko a Služby 
Blansko: 

- FLEXA = 1.000 K�, 
- povode�, záplava = 1%, min. 5.000 K�, 
- vodovodní škody = 1.000 K�, 
- ostatní pojistná nebezpe�í = 1.000 K�. 

1.1. Sjednává se pojišt�ní souboru budov a staveb vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních a cizích budov, staveb a hal v�etn� technického zhodnocení a 
stavebních sou�ástí vn�jších i vnit�ních, v�etn� kanalizace, inženýrských sítí, lehkých staveb, d�evostaveb, 
uvedený v p�íloze �. 2 této pojistné smlouvy. 

Pojistná �ástka �iní………………………………………………………………………...1.419.700.000 K�. 

1.2. Sjednává se pojišt�ní souboru budov a staveb vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních a cizích budov, staveb a hal v�etn� technického zhodnocení a 
stavebních sou�ástí vn�jších i vnit�ních, v�etn� kanalizace, inženýrských sítí, lehkých staveb, d�evostaveb, 
uvedený v p�íloze �. 3 této pojistné smlouvy. 

Pojistná �ástka �iní………………………………………………………………………..........7.200.000 K�. 

1.3. Sjednává se pojišt�ní souboru budov a staveb vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních a cizích budov, staveb a hal v�etn� technického zhodnocení a 
stavebních sou�ástí vn�jších i vnit�ních, v�etn� kanalizace, inženýrských sítí, lehkých staveb, d�evostaveb, 
uvedený v p�íloze �. 4 této pojistné smlouvy. 

Pojistná �ástka �iní………………………………………………………………………......309.400.000 K�. 

1.4. Sjednává se pojišt�ní souboru budov a staveb vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní jsou ostatní vlastní a cizí v�ci nemovité na volném prostranství, nap�. mosty, rampy, 
komíny, ve�ejné osv�tlení, oplocení, brány, zábradlí, dopravní zna�ení, gabionové st�ny, chodníky, za�ízení 
h�iš�, stavby ve vodních tocích, odvod�ovací systémy apod.; v�etn� odnímatelných �ástic (jako nap�. EZS, 
�idla, kamerové zabezpe�ovací systémy, kanaliza�ní a jiné šachtice, poklopy, odpadkové koše, památníky, 
kaple, sochy, lavi�ky, parkovací automaty apod.). 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..5.000.000 K�. 

1.5. Sjednává se pojišt�ní souboru budov a staveb vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor budov, staveb a stavebních sou�ástí budov - adm. budova, díly, p�ístavba 
dílen, garáže, sklady, areál Komenského 2, Blansko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………22.880.000 K�. 

1.6. Sjednává se pojišt�ní souboru budov a staveb vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor budov, staveb a stavebních sou�ástí budov - kompostárna (hala na 
zpracování odpadu, op�rná ze	, oplocení areálu, p�ípojka el. energie, trafostanice), parc.�. 461/4, 461/13, 
461/14, 461/27, 461/28, 461/29, 461/30, 461/31, 461/36, 461/41, 464/3, st. 5211, k.ú. Blansko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………10.774.000 K�. 

1.7. Sjednává se pojišt�ní souboru budov a staveb vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor technologického za�ízení centrálního zásobování teplem (za�ízení kotelen a 
teplovodních rozvod� v k.ú. Blansko). 

Pojistná �ástka �iní…………………………………………………………………………..100.000.000 K�. 
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1.8. Sjednává se pojišt�ní souboru budov a staveb vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor nemovitých objekt� “PODUKLÍ“ – pergola �ervená, pergola porostlá 
zelení, vodní prvek, h�išt�, terénní vyrovnánací plochy a zpevn�né plochy (nerezové sít�, kovové atypické 
konstrukce, ocelové konstrukce, d�ev�né sedáky a op�ráky), v míst� bývalého hotelu DUKLA, Nám�stí 
Republiky 1a, Blansko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..3.215.243 K�. 

1.9. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních a cizích v�cí movitých v�. stroj� a strojních za�ízení, elektronika, 
ostatní - vybavení kancelá�í, drobný majetek apod., v�etn� zásob vlastních a cizích. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………30.000.000 K�. 

1.10. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vybraných ost. vlastních a cizích v�cí movitých - plastové kontejnery na 
komunální odpad. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.000.000 K�. 

1.11. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor zpracování odpadu - kompostárna, parc.�. 461/4, 461/13, 461/14, 461/27, 
461/28, 461/29, 461/30, 461/31, 461/36, 461/41, 464/3, st. 5211, k.ú. Blansko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………16.020.296 K�. 

1.12. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor písemností, plán�, výkres�, nosi�� dat a záznam� na nich. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….300.000 K�. 

1.13. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor nehmotného majetku. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….100.000 K�. 

1.14. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor v�cí vnesených a odložených - v�ci zam�stnanc�, návšt�v apod.. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….200.000 K�. 

1.15. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je vybraná v�c zvláštní kulturní a historické hodnoty - prapor Rastislav. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….350.000 K�. 

1.16. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní jsou um�lecká díla, v�ci zvláštní kulturní a historické hodnoty (nap�. sochy, 
kašny,…), v�etn� exponát� na výstavách. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 
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Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..2.000.000 K�. 

1.17. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní jsou vícenáklady na opravy nebo znovupo�ízení um�leckého �i jiného díla, které je 
stavbení sou�ástí pojišt�ných budov. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.000.000 K�. 

1.18. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní jsou peníze a cennosti uzam�ené v podkladnách a trezorech. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….620.000 K�. 

1.19. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních a cizích investic - nemovitosti. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..5.000.000 K�. 

1.20. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních a cizích investic - v�ci movité. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..5.000.000 K�. 

1.21. Sjednává se pojišt�ní souboru nemovitých v�cí, stavebních sou�ástí a movitých v�cí vlastních i 
cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je nafukovací hala s gumotextilním oplášt�ním v�. technologie pro oh�ev, záložního 
generátoru a vnit�ního osv�tlení, parc.�. 1060/16 a 1060/4, Blansko - Služby Blansko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..2.930.000 K�. 

1.22. Sjednává se pojišt�ní souboru nemovitých v�cí, stavebních sou�ástí a movitých v�cí vlastních i 
cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je srubová chata správce a stánek pokladny + dráhy a p�ekážky minigolfového h�išt� – 
d�ev�ná stavba, areál minigolfu, parc.�. 837/2, 2577 a 2578, Blansko - Služby Blansko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….400.000 K�. 

1.23. Sjednává se pojišt�ní souboru nemovitých v�cí, stavebních sou�ástí a movitých v�cí vlastních i 
cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je kancelá�ská bu�ka, parc.�. 499/16 a 499/17, Blansko (útulek pro psy) - Služby 
Blansko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….500.000 K�. 

1.24. Sjednává se pojišt�ní souboru nemovitých v�cí, stavebních sou�ástí a movitých v�cí vlastních i 
cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je kancelá�ská bu�ka, parc.�. 1060/16 a 1060/4, Blansko - Služby Blansko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….104.000 K�. 

1.25. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor movitých v�cí zimního stadionu v�. restaurace a ubytovny, Mlýnská 624/17, 
Blansko, krytých lázní v�. venkovních prostor, Mlýnská 1828/15, Blansko, areálu minigolfu parc.�. 837/2, 
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2577 a 2578, Blansko, tenisových kurt� – stavba sociálního za�ízení, parc.�. 1053/2, Blansko, sportovní 
haly ASK, parc.�. 3234, Blansko, budovy ubytovny, parc.�. 3235, Blansko, budovy garáže (hangáru), 
parc.�. 3238, Blansko, šaten na fotbalovém h�išti, parc.�. 3236 a 3237, Blansko, kuželny �p. 961, parc.�. 
3116, Blansko, šaten fotbalového areálu na h�išti + sociální vybavení, parc.�. 1627, Blansko, herny 
stolního tenisu, parc.�. 4422, Blansko, útulku pro psy – mobilní bu�ka – administrativní budova + 
skladovací budova na krmivo, parc.�. 499/16 a 499/17, Blansko - Služby Blansko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..2.000.000 K�. 

1.26. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor zásob zimního stadionu v�. restaurace a ubytovny, Mlýnská 624/17, 
Blansko - Služby Blansko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….100.000 K�. 

1.27. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních cenných p�edm�t� a finan�ních prost�edk�, zimní stadion v�. 
restaurace a ubytovny, Mlýnská 624/17, Blansko, kryté lázn�, Mlýnská 1828/15, Blansko, areál minigolfu, 
parc.�. 837/2, 2577 a 2578, Blansko – Služby Blansko. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….400.000 K�. 

1.28. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor ostatních vlastních v�cí movitých - Kulturní st�edisko m�sta Blansko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..2.850.000 K�. 

1.29. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor ostatních vlastních v�cí movitých - M�stská knihovna Blansko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.000.000 K�. 

1.30. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor zásob - M�stská knihovna Blansko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.000.000 K�. 

1.31. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních movitých za�ízení a vybavení (vybavení t�íd, kabinet�, kancelá�í, 
výpo�etní technika, kuchyn�, t�locvi�na, šatny) - ZŠ Erbenova 13. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..4.000.000 K�. 

1.32. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor cizích v�cí po právu užívaných na základ� písemné smlouvy (vybavení t�íd, 
kabinet�, kancelá�í, výpo�etní technika, nápojový automat) - ZŠ Erbenova 13. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….400.000 K�. 

1.33. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních cenných p�edm�t� a finan�ních prost�edk� - ZŠ Erbenova 13. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Pojistná �ástka �iní………………………………………………………………………………...50.000 K�. 

1.34. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních movitých za�ízení a vybavení - ZŠ TGM. 
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Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.500.000 K�. 

 

1.35. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních movitých za�ízení a vybavení - ZŠ a MŠ Dvorská 26. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..4.888.320 K�. 

1.36. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor cizích v�cí movitých - vybavení a za�ízení školy v majetku M�sta Blansko a 
spol. AUTOCONT. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….936.348 K�. 

1.37. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor zásob - ZŠ a MŠ Salmova 17. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….170.000 K�. 

1.38. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních v�cí movitých - ZŠ a MŠ Salmova 17. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..4.485.000 K�. 

1.39. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor cizích v�cí po právu užívaných - ZŠ a MŠ Salmova 17. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.065.000 K�. 

1.40. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních v�cí movitých - ZŠ a MŠ Salmova 17 (Dolní Lhota 87 a 177). 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….260.000 K�. 

1.41. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor cizích v�cí po právu užívaných - MŠ Rodkovského 2a. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….200.000 K�. 

1.42. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních cenných p�edm�t� a finan�ních prost�edk� - MŠ Rodkovského 2a. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Pojistná �ástka �iní………………………………………………………………………………...20.000 K�. 

1.43. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních v�cí movitých - MŠ Divišova 2a. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….700.000 K�. 

1.44. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních movitých za�ízení a vybavení - MŠ Údolní 8. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….200.000 K�. 

1.45. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních cenných p�edm�t� a finan�ních prost�edk� - MŠ Údolní 8. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 
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Pojistná �ástka �iní………………………………………………………………………………...10.000 K�. 

1.46. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních v�cí movitých - MŠ Dvorská 96. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….300.000 K�. 

1.47. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních cenných p�edm�t� a finan�ních prost�edk� - MŠ Dvorská 96. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Pojistná �ástka �iní………………………………………………………………………………...20.000 K�. 

1.48. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních movitých za�ízení a vybavení - MŠ T�chov 124. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.200.000 K�. 

1.49. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních cenných p�edm�t� a finan�ních prost�edk� - MŠ T�chov 124. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Pojistná �ástka �iní………………………………………………………………………………...30.000 K�. 

1.50. Sjednává se pojišt�ní náklad� na demolici a odvoz suti 

P�edm�tem pojišt�ní jsou náklady na demolici a odvoz suti. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………25.000.000 K�. 

2. Pojišt�ní pro p�ípad odcizení  

Pojišt�ní je upraveno VPP - obecná �ást pro škodové pojišt�ní T.�.: NP/01/2014, SU pro pojišt�ní staveb 
T.�.: NP//08/2005, SU pro pojišt�ní movitých v�cí T.�.: NP/09/2005 a Limity pojistného pln�ní a 
podmínky zabezpe�ení movitých v�cí pro p�ípady odcizení T.�.: ÚNP/9/99. 

Pojišt�ní se sjednává v rozsahu �l. 2, odst. 4.11. SU pro pojišt�ní staveb T.�.: NP/08/2005 a SU pro 
pojišt�ní movitých v�cí T.�.: NP/09/2005., tj. škoda vzniklá:  
- p�i krádeži nebo ztrát� pojišt�né v�ci, ke které došlo v p�ímé souvislosti se živelnou událostí,  
- p�i krádeží vloupáním. 

Odchyln� od �l. 2, odst. 4.11. SU se ujednává, že se pojišt�ní vztahuje také na odcizení movitých v�cí 
z motorového vozidla na území Evropy a to s limitem pln�ní 100.000 K� pro 1 pojistnou událost. 

Odchyln� od �l. 2, odst. 4.11. SU se ujednává, že se pojišt�ní vztahuje také na  prostou krádež a to s ro�ním 
limitem pln�ní 100.000 K�. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Spoluú�ast �iní 1.000 K�. 

2.1. Sjednává se pojišt�ní souboru stavebních sou�ástí 

P�edm�tem pojišt�ní jsou stavební sou�ásti a p�íslušenství uvnit� i vn� budov, hal a staveb, v�etn� 
zabudovaných technologií, �isti�ek odpadních vod, za�ízení kotelen a teplovodních rozvod�, rozestav�ných 
nemovitostí, dále ostatní stavby jako oplocení, chodníky, komunikace, autobusové zastávky s p�íst�ešky, 
v�etn� odnímatelných �ástic (jako nap�. EZS, �idla, kamerové zabezpe�ovací systémy, mechanické 
zábranné systémy, kanaliza�ní a jiné šachtice, poklopy, odpadkové koše, památníky, kaple, sochy, lavi�ky, 
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parkovací automaty apod.). 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.000.000 K�. 

2.2. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor zásob vlastních a cizích v�cí movitých v�etn� plastových kontejner�, stroj� 
a strojních za�ízení. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.000.000 K�. 

2.3. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor protipožárních prost�edk� pojišt�ných subjekt� - hydrantové sk�ín� v�etn� 
jejich vybavení (hydrantové hadice, proudnice, ventily, zákmy apod.), hasicí p�ístroje v�etn� sk�íní. 

Pojistná �ástka �iní………………………………………………………………………………...50.000 K�. 

2.4. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní jsou písemnosti, plány, výkresy, nosi�e dat a záznamu na nich. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….100.000 K�. 

2.5. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor nehmotného majetku. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….100.000 K�. 

2.6. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní jesou v�ci vnesené a odložené - v�ci zam�stnanc�, návšt�v, v�etn� jízdních kol 
zam�stnanc� používaných na cestu do zam�stnání apod.. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….100.000 K�. 

2.7. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní jsou um�lecká díla, v�ci zvláštní kulturní a historické hodnoty (nap�. sochy, 
kašny,…), v�etn� exponát� na výstavách. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.000.000 K�. 

2.8. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je vybraná v�c zvláštní kulturní a historické hodnoty - prapor Rastislav. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….350.000 K�. 

2.9. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní jsou peníze a cennosti uzam�ené v podkladnách a trezorech. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….500.000 K�. 

2.10. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní jsou vlastní a cizí investice - stavební sou�ásti. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….500.000 K�. 

2.11. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní jsou vlastní a cizí investice - v�ci movité. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….500.000 K�. 

2.12. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor zásob vlastních a cizích v�cí movitých (organizace). 
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Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.000.000 K�. 

2.13. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní jsou peníze a cennosti uzam�ené v podkladnách a trezorech (organizace). 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….250.000 K�. 

3. Pojišt�ní pro p�ípad vandalismu  

Pojišt�ní vandalismu je upraveno VPP – obecná �ást pro škodové pojišt�ní T.�.: NP/01/2014, SU pro 
pojišt�ní staveb T.�.: NP/08/2005 a SU pro pojišt�ní movitých v�cí T.�.: NP/09/2005.  

Odchyln� od rozsahu pojišt�ní uvedeného v SU se pojišt�ní vtahuje na škody zp�sobené zjišt�ným �i 
nezjišt�ným pachatelem. Pojišt�ny nejsou škody na sklech. 

Odchyln� od SU se ujdnává, že se pojišt�ní vztahuje také na pojistné nebezpe�í „sprejerství“ a to s ro�ním 
limitem pln�ní 200.000 K�. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Spoluú�ast �iní 1.000 K�. 

3.1. Sjednává se pojišt�ní souboru stavebních sou�ástí 

P�edm�tem pojišt�ní jsou stavební sou�ásti a p�íslušenství uvnit� i vn� budov, hal a staveb, v�etn� 
zabudovaných technologií, �isti�ek odpadních vod, za�ízení kotelen a teplovodních rozvod�, rozestav�ných 
nemovitostí, dále ostatní stavby jako oplocení, chodníky, komunikace, autobusové zastávky s p�íst�ešky, 
v�etn� odnímatelných �ástic (jako nap�. EZS, �idla, kamerové zabezpe�ovací systémy, mechanické 
zábranné systémy, kanaliza�ní a jiné šachtice, poklopy, odpadkové koše, památníky, kaple, sochy, lavi�ky, 
parkovací automaty apod.). 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.000.000 K�. 

3.2. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor zásob vlastních a cizích v�cí movitých v�etn� plastových kontejner�, stroj� 
a strojních za�ízení. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….500.000 K�. 

3.3. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor protipožárních prost�edk� pojišt�ných subjekt� - hydrantové sk�ín� v�etn� 
jejich vybavení (hydrantové hadice, proudnice, ventily, zákmy apod.), hasicí p�ístroje v�etn� sk�íní. 

Pojistná �ástka �iní………………………………………………………………………………...50.000 K�. 

3.4. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní jsou písemnosti, plány, výkresy, nosi�e dat a záznamu na nich. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….100.000 K�. 

 

3.5. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor nehmotného majetku. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….100.000 K�. 

3.6. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní jsou v�ci vnesené a odložené - v�ci zam�stnanc�, návšt�v, v�etn� jízdních kol 
zam�stnanc� používaných na cestu do zam�stnání apod.. 
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Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….100.000 K�. 

3.7. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní jsou um�lecká díla, v�ci zvláštní kulturní a historické hodnoty (nap�. sochy, 
kašny,…), v�etn� exponát� na výstavách. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….500.000 K�. 

3.8. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je vybraná v�c zvláštní kulturní a historické hodnoty - prapor Rastislav. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….350.000 K�. 

3.9. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní jsou vlastní a cizí investice - stavební sou�ásti. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….500.000 K�. 

3.10. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní jsou vlastní a cizí investice - v�ci movité. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….500.000 K�. 

3.11. Sjednává se pojišt�ní souboru movitých v�cí a zásob vlastních i cizích 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor zásob vlastních a cizích v�cí movitých (organizace). 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.000.000 K�. 

4. Pojišt�ní cenností a v�cí zvláštní hodnoty p�i p�eprav� poslem 

Pojišt�ní je upraveno VPP - obecná �ást pro škodové pojišt�ní T.�.: NP/01/2014 a SU pojišt�ní cenností a 
v�cí zvláštní hodnoty p�i p�eprav� poslem T.�.: NP/11/2005. Pojišt�ní se sjednává v rozsahu �l. 2, odst. 2. 
SU (pro p�ípad krádeže vloupáním, loupeže, zpronev�ry). 

Místem pojišt�ní je území �R. 

Odchyln� od �l. 2, odst. 2. SU se ujednává, že se pojišt�ní vztahuje také na pojistná nebezpe�í „sdružený 
živel“. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….300.000 K�. 

Spoluú�ast �iní……………………………………………………………………………………...1.000 K�. 

5. Pojišt�ní skel 

Pojišt�ní skel je upraveno VPP – obecná �ást pro škodové pojišt�ní T.�.: NP/01/2014 a SU pro pojišt�ní 
skel T.�.: NP/10/2005.  

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních skel, sv�telné reklamy a sv�telné nápisy v�etn� jejich elektrické 
instalace a nosné konstrukce, sklen�né pulty, vitríny a sklen�né st�ny uvnit� budov. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko.  

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….100.000 K�. 

Spoluú�ast �iní………………………………………………………………………………………..500 K�. 

6. Pojišt�ní elektroniky 

Pojišt�ní elektroniky je upraveno VPP - obecná �ást pro škodové pojišt�ní T.�.: NP/01/2014 a SU T.�.: 
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NP/21/2007 pro pojišt�ní elektroniky. Sjednává se pojišt�ní all risk v�. živlu, krádeže, loupeže a 
vandalismu. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Spoluú�ast �iní 1.000 K�. 

6.1. Sjednává se pojišt�ní souboru vlastních a cizích stacionárních a mobilních elektronických 
za�ízení v�etn� p�íslušenství 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..2.000.000 K�. 

6.2. Sjednává se pojišt�ní rozvod� 

Pojistná �ástka �iní………………………………………………………………………………...50.000 K�. 

6.3. Sjednává se pojišt�ní náklad� na obnovu dat a nosi�� dat 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….100.000 K�. 

7. Pojišt�ní exponát� b�hem výstavy 

Pojišt�ní je upraveno VPP - obecná �ást pro škodové pojišt�ní T.�.: NP/01/2014 a SU pro pojišt�ní výstav 
T.�.: NP/26/2005.  

P�edm�tem pojišt�ní je soubor vlastních a cizích exponát� (vystavované v�ci charakteru um�leckého díla, 
která jsou ve vlastnictví m�sta Blansko nebo t�etích osob a m�sto Blansko je užívá na základ� smluvního 
vztahu za ú�elem provedení výstav). 

P�edm�ty pojišt�ní jsou pojišt�ny v cenách jiných (znalecký posudek apod.). 

Odchyln� od �l. 4 SU se ujednává, že se pojišt�ní vztahuje na škody vzniklé jakoukoli nahodilou událostí, 
která není vylou�ena v �l. 4 SU. 

Sjednává se ro�ní limit pln�ní pro škody zp�sobené sprejery ve výši 100.000 K�. 

Pojišt�ní se sjednává na 1. riziko. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….500.000 K�. 

Spoluú�ast �iní……………………………………………………………………………………...1.000 K�. 

8. Pojišt�ní odpov�dnosti  

Pojišt�ní odpov�dnosti za škodu je upraveno VPP – obecná �ást pro škodové pojišt�ní T.�.: NP/01/2014, 
SU pro pojišt�ní odpov�dnosti za újmu z provozní �innosti T.�.: NP/19/2014, dodatkem T.�.: NP/22/2014 
k SU pro pojišt�ní odpov�dnosti za újmu z provozní �innosti, dodatkem T.�.: NP/23/2014 k SU pro 
pojišt�ní odpov�dnosti za újmu z provozní �innosti, SU pro pojišt�ní odpov�dnosti zastupitel� za škodu 
zp�sobenou obci T.�.: NP/33/2012 a SU pro pojišt�ní odpov�dnosti za újmu zp�sobenou vadou výrobku 
T.�.: NP/16/2014. 

Územní rozsah Evropa. 

Sjednávají se tyt spoluú�asti: 

- v�ci zam�stnanc�, osoby ve výkonu ve�ejných funkcí, �lenové SDH a JSDHO, mobilní telefony, 
notebooky, ostatní elektronická za�ízení, jízdní kola, úrazy žák� a d�tí, krádež, poškození v�ci = 0 K�, 

- ostatní škody = 1.000 K�.  

8.1. Sjednává se pojišt�ní obecné odpov�dnosti za újmu v�. škod na majetku a nemajetkové újmy na 
zdraví t�etích osob, následných finan�ních škod, duševních útrap osoby blízké p�i zvláš� 
závažném ublížení na zdraví nebo usmrcení, škod na životním prost�edí v d�sledku nenadálého 
selhání ochranného za�ízení, regres� ZP a regres� ONP t�etích osob, škody vzniklé osobám ve 
výkonu ve�ejné funkce, odpov�dnosti za vadu výrobku v�. vadn� vykonané práce po p�edání, 
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odpov�dnosti z vlastnictví a držby nemovitostí a pronájmu nemovitostí 3. strany, odpov�dnosti 
z provozování sportovních, kulturních, sociálních, rekrea�ních za�ízení/akcí/služeb, 
odpov�dnosti správce komunikace a správce nemovitostí, odpov�dnosti obecního hasi�ského 
sboru/odpov�dnosti dobrovolného hasi�ského sboru, odpov�dnosti provozovatele školy a 
školského za�ízení v�. po�ádání školních akcí a výlet� 

Pojišt�ní se sjednává v rozsahu �l. 2 odst. 1. SU. Pojišt�ní obecné odpov�dnosti se vztahuje na újmu 
zp�sobenou �innostmi dle zákona �. 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, z�izovací listiny, výpisu z 
obchodního rejst�íku a výpisu ze živnostenského rejst�íku.  

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………15.000.000 K�. 

8.2. Sjednává se pojišt�ní odpov�dnosti za újmu zp�sobenou jinak než na zdraví, usmrcením, 
poškozením, zni�ením nebo poh�ešováním v�ci (�istá finan�ní škoda) v�. výrobkové odpov�dnosti 
a odpov�dnosti za vadn� provedenou práci 

Pojišt�ní se sjednává v rozsahu �l. 2, odst. 2.5. SU. Pojišt�ní se dále �ídí dodatkem T.�.: NP/22/2014 k SU 
pro pojišt�ní odpov�dnosti za újmu z provozní �innosti. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.000.000 K�. 

8.3. Sjednává se pojišt�ní odpov�dnosti za v�ci p�evzaté a užívané  

Pojišt�ní se sjednává v rozsahu �l. 2, odst. 2.2. a 2.3. SU. Pojišt�ní se vztahuje i na škody na vozidlech. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….500.000 K�. 

8.4. Sjednává se pojišt�ní regres� zdravotních pojiš�oven a orgán� nemocenského pojišt�ní - 
zam�stnanci (osoby ve výkonu ve�. funkce, �lenové SDH, �lenové MP, zam�stnanci organizací) 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.000.000 K�. 

8.5. Sjednává se pojišt�ní odpov�dnosti za osobnostní nemajetkovou újmu 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.000.000 K�. 

8.6. Sjednává se pojišt�ní odpov�dnosti za škody zp�sobené obecní policií v�. asistent� MP 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.000.000 K�. 

8.7. Sjednává se pojišt�ní odpov�dnosti za výkon ve�ejné správy 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..5.000.000 K�. 

8.8. Sjednává se pojišt�ní odpov�dnosti za odpov�dnost zastupitel� 

Pojišt�ní se sjednává v rozsahu SU pro pojišt�ní odpov�dnosti zastupitel� za škodu zp�sobenou obci T.�.: 
NP/33/2012. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..5.000.000 K�. 

8.9. Sjednává se pojišt�ní odpov�dnosti za výkon ve�ejné služby 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..5.000.000 K�. 

8.10. Sjednává se pojišt�ní odpov�dnosti za poskytovatele sociální pé�e 

Pojišt�ní se dále �ídí dodatkem T.�.: NP/23/2014 k SU pro pojišt�ní odpov�dnosti za újmu z provozní 
�innosti. 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.000.000 K�. 

8.11. Sjednává se pojišt�ní odpov�dnosti za škody na životním prost�edí (vzniklé jinak než 
v d�sledku nenadálého selhání ochranného za�ízení) 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….500.000 K�. 
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8.12. Sjednává se pojišt�ní odpov�dnosti za k�ížovou odpov�dnost 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.000.000 K�. 

8.13. Sjednává se pojišt�ní odpov�dnosti za v�ci zam�stnanc� (v�. osob ve výkonu ve�ejných funkcí, 
�len� sboru hasi��, zam�stnanc� MP v�. mobilních telefon�, notebook�, ostatních 
elektronických za�ízení a jízdních kol) 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….500.000 K�. 

8.14. Sjednává se pojišt�ní odpov�dnosti za odpov�dnost v souvislosti s rozší�ením salmonely a 
jiných p�enosných chorob v souvislosti s mikrobiologickou kontaminací výrobku 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.000.000 K�. 

8.15. Sjednává se pojišt�ní odpov�dnosti za odpov�dnost školského za�ízení za krádež v�cí žák�, 
student�, u��� v šatnách v�. finan�ní hotovosti, mobilních telefon�, od�v�, obuvi 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….500.000 K�. 

8.16. Sjednává se pojišt�ní odpov�dnosti za odpov�dnost žáka, studenta, u�n� za škodu v��i t�etím 
osobám v�etn� školských za�ízení 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………….500.000 K�. 

8.17. Sjednává se pojišt�ní odpov�dnosti za odpov�dnost za škodu v d�sledku pozvolného vnikání 
vlhka a kapalin všeho druhu, p�sobením plyn�, par, vlhkostí nebo srážek 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.000.000 K�. 

8.18. Sjednává se pojišt�ní odpov�dnosti za odpov�dnost zastupitel� za jinou než �istou finan�ní 
škodu 

Pojistná �ástka �iní……………………………………………………………………………..1.000.000 K�. 

�lánek III. 
SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ 

 
Tato smluvní ujednání mají vždy p�ednost p�ed jakýmikoliv ujednáními pojistných podmínek, 
standardizovaných smluvních/zvláštních ujednání, podmínek zabezpe�ení apod. 
 

a) Obecné smluvní ujednání  

Ujednává se, že pojistitel neuplatní podpojišt�ní ve smyslu ustanovení pojistných podmínek v p�ípad�, že v 
dob� vzniku škodní události je pojistná �ástka uvedená v pojistné smlouv� nižší než pojistná hodnota 
pojiš�ovaného majetku o mén� než 10%, není-li ujednáno jinak.  
Pojistník je povinen oznámit pojistiteli zm�nu pojistné hodnoty pojišt�né v�ci nebo souboru v�cí, zvýšila-li 
se v dob� trvání pojišt�ní alespo� o 10%, není-li ujednáno jinak, p�i nespln�ní této povinnosti má pojistitel 
právo uplatnit podpojišt�ní. 
 
Pojistník sjednává toto pojišt�ní ve sv�j prosp�ch, tzn. je zárove� pojišt�ným a v p�ípad�  spole�enství 
vlastník� jednotek, bytových družstev, jednotlivých vlastník� bytových jednotek, apod. i ve prosp�ch 
t�chto nov� vzniklých subjekt� (právnických, fyzických), jejichž majetek je pojišt�n touto pojistnou 
smlouvou. 
 

b) Majetkové pojišt�ní (živelní pojišt�ní) 

Investice 
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Pojišt�ní souboru investic se rovn�ž vztahuje i na projekty spolufinancované z evropských fond�. 

Jiná cena 

Jinou cenou se pro ú�ely tohoto pojišt�ní rozumí cena stanovená jiným zp�sobem, nap�. znaleckým 
zp�sobem. 

Skla 

Pojišt�ní skel se vztahuje i na oby�ejné sklo v oknech, dve�ích, sv�tlících, st�echách, obytných st�nách a ve 
vitrínách. 

Exponáty b�hem výstavy 

Ujednává se, že pojišt�ní exponát� b�hem výstavy se vztahuje také na pojišt�ní exponát� b�hem dopravy 
(živel, odcizení, vandalismus). 

Místa pojišt�ní 

Území m�sta Blansko, �eská republika. 

Místa na území �eské republiky, která pojišt�ný a spolupojišt�né organizace oprávn�n� užívají nebo se na 
nich nachází majetek s max. ro�ním limitem pojistného pln�ní ve výši 5.000.000 K�. 

Ostatní území �eské republiky, pro pojišt�ní v�ci p�i doprav� po území �eské republiky, nap�. pojišt�ní 
exponát� b�hem dopravy na místo výstavy, nebo pojišt�ní elektronických za�ízení, které bylo umíst�no 
v zavazadlovém prostoru dopravního prost�edku. 

Území Evropy a to pouze pro mobilní elektronická za�ízení s max. ro�ním limitem pojistného pln�ní ve 
výši 200.000 K�. 

Automatické pojišt�ní nového majetku 

Ujednává se, že veškerý nový majetek, který pojišt�ný nabude v pr�b�hu pojistného období, je automaticky 
zahrnut do pojišt�ní. Zvýší-li se tím pojistná �ástka o mén� než 10%, nebude pojistitel požadovat doplatek 
pojistného. Pojišt�ný je povinen oznámit navýšení pojistných �ástek, pokud dojde ke zvýšení hodnoty 
pojišt�ných v�cí v pr�b�hu pojistného období o více než 10 %. Pojistitel se zavazuje ú�tovat dodate�né 
pojistné vypo�tené pojistnou sazbou použitou pro výpo�et pojistného uvedeného v pojistné smlouv�. 

Cizí v�ci užívané – p�echod vlastnictví 

Ujednává se, že pojišt�né cizí v�ci, které pojišt�ný užívá na základ� leasingových, nájemních �i jiných 
smluv, jsou v p�ípad� p�evodu do vlastnictví pojišt�ného automaticky pojišt�ny v rozsahu sjednané pojistné 
smlouvy 

Spoluú�ast – pojistná událost na více souborech 

V p�ípad� pojistné události na více pojišt�ných souborech (z téže p�í�iny) ode�te pojistitel pouze jednu 
spoluú�ast, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro klienta výhodn�jší ode�tení spoluú�astí z jednotlivých 
p�edm�t� pojišt�ní, jichž se pojistná událost týká. Toto se vztahuje také na p�ípady, kdy pojistná událost 
nastane z téže p�í�iny na více místech pojišt�ní. 

Katastrofická rizika - uplatn�ní spoluú�asti 

Ujednává se, že u škod zp�sobených riziky "záplava, povode�" a nastalých z jedné p�í�iny b�hem 72 hodin 
se ode�ítá pouze jedna spoluú�ast, pro riziko "vich�ice a krupobití" platí �asová lh�ta 48 hodin. Toto 
ujednání se vztahuje také na p�ípady, kdy pojistná událost nastane z téže p�í�iny na více místech pojišt�ní. 

Záplava, povode� – škodní událost následkem povodn� do 10-ti dní 

Ujednává se, že vznikne-li škodná událost následkem povodn� nebo v p�ímé souvislosti s povodní do 10 
dn� po sjednání pojišt�ní je pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné pln�ní.  
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Zp�tné vystoupení vody z kanaliza�ních potrubí 

Pro pojišt�ní vodovodních škod se ujednává také krytí škod z vodovodních �i kanaliza�ních potrubí 
a za�ízení p�ipojených na potrubí v�etn� škod zp�sobených únikem kapaliny z technických za�ízení (v�etn� 
nákladu na odstran�ní závady a škod na t�chto za�ízeních) zp�sobených p�etlakem páry nebo kapaliny nebo 
zamrznutím vody ve vodovodním �i kanaliza�ním potrubí a za�ízeních p�ipojených na potrubí. Pojišt�ní se 
vztahuje na škody vzniklé zp�tným vystoupáním vody z kanaliza�ního a vodovodního �ádu. 

Pojistné nebezpe�í „povode�, záplava“ se vztahuje i na škody zp�sobené zp�tným vystoupáním kapaliny 
z odpadního potrubí, které bylo zp�sobeno zahlcením venkovní kanalizace v d�sledku atmosférických 
srážek, povodn� nebo záplavy“ 

Je-li proti pojistnému nebezpe�í „vodovod“ pojišt�na budova, pak vzniká právo na pln�ní také za 
poškození nebo zni�ení potrubí pro odvod vody, došlo li k n�mu p�etlakem nebo zamrznutím kapaliny 
v tomto potrubí. 

Vodovodní škody – sprinklery 

Ujednává se, že pojišt�ní vodovodních škod se vztahuje i na škody zp�sobené vodou vytékající z 
klimatiza�ních za�ízení, sprinklerových a samo�inných hasicích za�ízení v d�sledku poruchy tohoto 
za�ízení. 

Aerodynamický t�esk 

Pojišt�ní se sjednává i pro p�ípad škod vzniklých následkem aerodynamickým t�eskem. Aerodynamickým 
t�eskem se pro ú�ely tohoto pojišt�ní rozumí p�sobení rázové vlny ší�ící se vzduchem, zp�sobené p�edm�ty 
letícími rychlostí vyšší než je rychlost zvuku. Pojistná �ástka 25.000.000 K�.   

Kou� 

Pojišt�ní se sjednává i pro p�ípad škod vzniklých následkem kou�e, který vystupuje náhle ze spalovacího, 
topného, varného nebo sušícího za�ízení nacházejícího se na míst� pojišt�ní, pokud kou� vychází mimo 
ur�ené otvory. Pojišt�ní se však nevztahuje na škody, které vzniknou trvalým p�sobením kou�e. Pojistná 
�ástka 25.000.000 K�. 

Náraz dopravního prost�edku, pád stromu 

Ujednává se, že pojišt�ní pro p�ípad poškození nebo zni�ení pojišt�né v�ci nárazem dopravního prost�edku 
nebo jeho nákladu, pádem strom�, stožár� nebo jiných p�edm�t� se vztahuje i na sou�ásti poškozené v�ci 
nebo sou�ásti téhož souboru jako poškozená v�c. 

�ekací lh�ta 

Pojistitel neuplatní �ekací dobu pro riziko povode� a záplava a pro riziko vich�ice, pop�. další rizika. 

Pojišt�ní nemovitostí, na kterých jsou provád�ny stavební úpravy 

Pojišt�ní budov, hal a staveb (dále jen nemovitosti) se vztahuje také na škody vzniklé v d�sledku 
pojišt�ných nebezpe�í na nemovitostech, na kterých jsou provád�ny stavební úpravy, v�etn� t�ch, k nimž je 
t�eba stavební povolení.  Pojišt�ní se vztahuje také na nemovitosti ve výstavb� anebo p�ed kolaudací, 
pokud k t�mto nemovitostem p�ešlo nebezpe�í škody na pojišt�ného, jakož i na v�cech v takové 
nemovitosti umíst�ných, a to za p�edpokladu, že ke škod� nedošlo bezprost�edn� v d�sledku stavebn� 
montážní �innosti. 

Úder blesku 

Úderem blesku se rozumí také škoda vzniklá úderem blesku bez viditelných destruk�ních ú�ink� na v�ci 
nebo na budov�. Úderem blesku je také zkrat nebo p�ep�tí v elektrorozvodné nebo telekomunika�ní síti, 
k n�muž došlo v d�sledku p�sobení blesku na tato vedení. Toto pojišt�ní se sjednává se souhrnným ro�ním 
limitem pln�ní 1.000.000 K� a spoluú�astí 1.000 K�. 

Atmosférické srážky 
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Pojišt�ní budov, staveb, v�cí movitých a zásob se dále vztahuje také na škody vzniklé v d�sledku p�sobení 
atmosférických srážek;  

Pro toto pojišt�ní se sjednává ro�ní limit pln�ní ve výši 1.000.000 K� se spoluú�astí 1.000 K�. 

Tíha sn�hu, námraza 

Ujednává se, že p�edm�tem pojišt�ní jsou také škody na stavebních sou�ástech, nap�. poškození žlab�, 
deš�ových svod� v�etn� jejich upev�ovacích konstrukcí nebo st�ešní krytiny nebo dalších p�íslušenství 
budov (antény, reklamy apod.), i když sou�asn� ze stejné p�í�iny nedošlo k poškození nosné konstrukce 
st�ech budov.  

Ztráta pojišt�né v�ci 

Pojistnou událostí je i ztráta pojišt�né v�ci v p�í�inné souvislosti s pojistnou událostí pojišt�nou touto 
pojistnou smlouvou, byla-li pojišt�ná v�c pro p�ípad této události pojišt�na. 

Náklady na hašení, demolici, odvoz suti a likvidaci zbytk�    

Pojišt�ní zahrnuje i krytí náklad� na hašení, demolici, odvoz suti, likvidaci zbytk� a následk� pojistné 
události v�etn� náklad� na do�asné p�emíst�ní majetku. Toto pojišt�ní sjednává na první riziko nebo 
s limitem pln�ní 25.000.000 K� se spoluú�astí 5.000 K�. 

Ostatní stavby na vodních tocích 

Pojišt�ní se vztahuje i na ostatní stavby na vodních tocích. Pro tento p�edm�t pojišt�ní se stanovuje max. 
ro�ní limit pojistného pln�ní ve výši 5.000.000 K�. 

Vodné, sto�né 

Vznikne-li pojistná událost p�sobením vodovodního nebezpe�í, poskytne pojistitel pln�ní i za vodné a 
sto�né ú�tované za únik vody, ke kterému došlo v souvislosti s pojistnou událostí. Pojišt�ný je povinen 
prokázat výši škody dokladem od smluvního dodavatele vody. Maximální ro�ní limit pojistného pln�ní �iní 
1.000.000 K�. 

Zachra�ovací náklady 

Pojistitel nahradí zachra�ovací náklady maximáln� do výše 10% z horní hranice pln�ní sjednané pro 
pojišt�ní, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí 
vynaložení zachra�ovacích náklad�; toto omezení neplatí pro zachra�ovací náklady, které byly vynaloženy 
na záchranu života nebo zdraví osob. 

c) Majetkové pojišt�ní (pojišt�ní odcizení a vandalismu) 

Pojišt�ní se vztahuje i na p�ípady, kdy byl pachatel �inu zjišt�n i nezjišt�n. 

Pojišt�ní vandalismu se vztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslné zni�ení pojišt�né v�ci,    a to bez 
ohledu na to, zda toto poškození/ zni�ení nesouvisí s pokusem o vloupání, �i s vloupáním. 

V p�ípad� pojistných událostí uplat�ovaných na kamerovém systému poskytne pojistitel pln�ní, budou-li 
pojišt�né v�ci umíst�ny mimo uzav�ený prostor, mimo oplocené prostranství a p�i jejich odcizení dojde k 
p�ekonání konstruk�ního upevn�ní. 

Pojišt�ní zahrnuje do výše sjednané pojistné �ástky, resp. sjednaného limitu pln�ní i náklady na odstran�ní 
škod, které vznikly v d�sledku odcizení resp. pokusu o odcizení, v�. pachatelem úmysln� poškozených a 
zni�ených v�cí (vandalismus). 

Zabezpe�ení 
Definice uzav�eného prostoru 

Ujednává se, že za uzav�ený prostor se považuje i prostor ohrani�ený prosklenou fasádou a prostor 
ohrani�ený plášt�m (i st�echou) sendvi�ové konstrukce a lehkými stavebními p�í�kami (sádrokartonovými i 
prosklenými). Ve st�eše se mohou nacházet sv�tlíky a požární klapky. Za uzav�ený prostor se dále považují 
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také staveništní mobilní bu�ky. Za uzam�ené dve�e nebo vrata se považují i požární dve�e, prosklené dve�e 
(uzav�ené elektromechanickým ovládáním) a vratové systémy. Za uzam�ená vrata se považují i vrata a 
m�íže uzav�ené elektrickým pohonem. Prosklené plochy nemusí být mechanicky zabezpe�eny.  

Elektronický zabezpe�ovací systém 

Elektrickým zabezpe�ovacím systémem se rozumí systém instalovaný dle projektové dokumentace nebo 
dle �SN EN 50131 udržovaný v provozuschopném stavu, jehož signál je vyveden do místa se stálou 
obsluhou (za místo se stálou obsluhou se považuje i recepce a vrátnice). 

P�ekonání p�ekážky 

Za p�ekonání p�ekážky se považují rovn�ž p�ípady, kdy se pachatel zmocnil pojišt�né v�ci p�ekonáním 
jejího konstruk�ního upevn�ní. Konstruk�ním upevn�ním se rozumí rozebíratelné nebo nerozebíratelné 
pevné spojení pojišt�né v�ci se stavbou nebo s rámem pojišt�ného stroje. Za nerozebíratelné je také 
považováno takové spojení, kdy pojišt�nou v�c nelze odcizit bez jeho destruk�ního narušení. V p�ípad� 
rozebíratelného spojení je za dostate�né považováno pouze takové, k jehož p�ekonání je nutno použít min. 
ru�ního ná�adí, pokud nejde o b�žn� používaná spojení, jejichž konstrukci nelze ovlivnit (nap�. zav�šení 
dve�í �i oken v pantech).  

U pojišt�ní cizích v�cí zvláštní hodnoty vztahuje i na jejich odcizení v provozní dob� bez p�ekonání 
p�ekážky (prostá krádež) se sublimitem pojistného pln�ní 100.000 K� je maximální ro�ní limit pro jednu a 
všechny pojistné události. Z pojišt�ní vzniká právo na pln�ní jen tehdy, byla-li tato událost vyšet�ována 
Policií �eské republiky. 

Zásoby a v�ci movité: dojde-li ke krádeži pojišt�ných v�cí je pln�ní pojistitele z jedné pojistné události 
limitováno �ástkou odpovídající zp�sobu zabezpe�ení pojišt�ných v�cí v dob� pojistné události. 

- Pln�ní limitováno �ástkou 100.000,- K� – uzav�ený prostor �ádn� uzam�en 

- Pln�ní limitováno �ástkou od 100.000,-K� do 250.000,- K� – uzav�ený prostor �ádn� uzam�en 
jedním bezpe�nostním zámkem. 

- Pln�ní limitováno �ástkou od 250.001,- K� do 500.000,- K� – uzav�ený prostor, jehož dve�e jsou 
uzam�eny zámkem s cylindrickou vložkou min. v BT3 dle �SN EN 1627 nebo zámkem 
s cylindrickou vložkou s p�ekrytým profilem nebo se zvýšenou odolností proti vyhmatání nebo 
elektromechanickým ovládáním dve�í vykazující stejnou odolnost proti p�ekonání.  

- Pln�ní limitováno �ástkou od 500.001,- K� do 1.500.000,- K� je uzam�ený prostor st�ežen 
elektrickým zabezpe�ovacím systémem, jehož svod poplachového signálu je vyveden do místa se 
stálou obsluhou (nap�. recepce), nebo je areál monitorován kamerovým systémem se signálem 
vyvedeným do místa se stálou obsluhou (nap�. recepce), nebo je areál st�ežen nep�etržit� min. jedním 
�lenem fyzické ostrahy provád�jícím obch�zky, vybaveným mobilním telefonem 

U pojišt�ní cenností a pen�z uložených v trezoru – peníze, stravenky, kolky apod. se považuje trezor 
upevn�ný k podlaze, zdi nebo trezor t�žší než 80 kg. 

Ujednává se, že se pojišt�ní vztahuje i na úmyslné poškození pojišt�né v�ci malbami, nást�iky (nap�. spreji 
a barvami) nebo polepením. P�i poškození pojišt�né v�ci pojistným nebezpe�ím tohoto odstavce poskytne 
pojistitel pln�ní, jehož výše odpovídá p�im��eným a nezbytn� vynaloženým náklad�m na vy�išt�ní, 
p�ípadn� i opravu plochy, která byla pojistnou událostí bezprost�edn� dot�ena. Vynaložil-li pojišt�ný po 
pojistné události náklady na konzervaci pojišt�né v�ci (nap�. prevence proti poškození spreji a barvami), 
budou sou�ástí pojistného pln�ní i takto vynaložené náklady, max. však ve výši 20 % z �ástky vynaložené 
na tuto konzervaci pojišt�né v�ci. Pro toto pojišt�ní se ujednává limit pln�ní: 200.000,- K� 

Alternativní zabezpe�ení 

Odchyln� od p�íslušných pojistných podmínek se ujednává, že se pojišt�ní vztahuje na odcizení p�edm�tu 
pojišt�ní krádeží i bez p�ekonání mechanického zabezpe�ení (definovaného touto pojistnou smlouvou), je-
li p�edm�t pojišt�ní v dob� vzniku pojistné události monitorován kamerovým systémem nebo je st�ežen 
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elektrickým zabezpe�ovacím systémem (nap�. ot�esové �idlo), jehož svod poplachového signálu je 
vyveden do místa se stálou obsluhou (nap�. recepce). 

Parkovací automat 

Odchyln� od p�íslušných pojistných podmínek se ujednává, že parkovací automat na mince se považuje za 
uzav�ený prostor. 

Kamerový systém 

V p�ípad� pojistných událostí uplat�ovaných na kamerovém systému poskytne pojistitel pln�ní, budou-li 
pojišt�né v�ci umíst�ny mimo uzav�ený prostor, mimo oplocené prostranství a p�i jejich odcizení dojde 
k p�ekonání konstruk�ního upevn�ní. 

Stavební sou�ásti 

Pojistitel poskytne pojistné pln�ní i v p�ípad� krádeže vlastních a cizích stavebních sou�ástí a v�cí 
pojišt�ných pojistnou smlouvou v neobydlených bytech m�sta. 

Mobilní elektronická za�ízení 

Pojišt�ní se vztahuje i na p�ípad odcizení p�epravované mobilní elektroniky z dopravního prost�edku. P�i 
p�eprav� vozidlem bylo elektronické za�ízení umíst�no v uzam�eném vozidel v zavazadlovém prostoru, 
p�ípadn� je pevn� spojeno s vozidlem. Místem pojišt�ní pro mobilní elektroniku je území Evropy. Pro toto 
pojišt�ní se ujednává limit pln�ní ve výši 100.000 K�. 

Bonifikace 

Pojistitel poskytne bonus za p�íznivý škodný pr�b�h dle zadávací dokumentace. 

Škodným pr�b�hem se rozumí pom�r mezi vyplaceným pojistným pln�ním (v�. rezervy na škody vzniklé, 
nahlášené, ale v dob� poskytnutí bonifikace nevyplacené) a p�ijatým pojistným, p�i�emž vyplacené 
pojistné pln�ní i p�ijaté pojistné jsou vztahovány k pojistnému období v délce jednoho roku. Pro výpo�et 
škodného pr�b�hu se do vyplaceného pojistného pln�ní zapo�ítávají p�ijeté regresy. 

Pojistitel na základ� písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodného pr�b�hu pojistné smlouvy 
za hodnocené období, kterým je pojistný rok. Bude-li skute�ná hodnota škodného pr�b�hu pojistné 
smlouvy nižší než hodnota smluvn� stanovená, p�izná pojistitel bonifikaci následovn�: 

Škodný pr�b�h   Výše bonifikace 

Do 0%    30% 

Do 10%   20% 

Do 20%   10% 

 
d) Pojišt�ní elektroniky 

Pro pojišt�ní elektroniky se ujednává, že se pojišt�ní vztahuje i na za�ízení, jejichž stá�í v dob� vzniku 
škody p�esáhlo 5 let. 
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Pojišt�ní elektroniky – rozší�ení pojistného krytí 

Pojišt�ní elektroniky se vztahuje i na škody vzniklé na elektronickém za�ízení v d�sledku poškození nebo 
zni�ení, za které je dodavatel (smluvní partner nebo oprávce) odpov�dný podle zákona nebo smlouvy. 
 

e) Pojišt�ní odpov�dnosti za újmu 

Retroaktivní pojistné krytí od 01. 05. 2010 

Pojišt�ní odpov�dnosti nebude sjednáno na bázi Claims Made 

Pojistnou událostí se rozumí vznik škody, za kterou pojišt�ný/pojistník právn� odpovídá, a která nastala v 
pr�b�hu trvání pojišt�ní v d�sledku jednání pojišt�ného/pojistníka nebo jiné skute�nosti v p�ímé 
souvislosti s �inností pojišt�ného/pojistníka, a to bez ohledu na to, kdy nastala p�í�ina takové škody nebo 
kdy byl vznesen nárok na její náhradu. 

Pokud o náhrad� škody rozhoduje p�íslušný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy 
rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci. Do doby, kdy rozhodnutí o škod� nabude právní moci, trvá 
ve vztahu k této škod� pojistná ochrana dle této smlouvy bez ohledu na sjednaný konec pojišt�ní. 

V�ci užívané – nemovitosti 

V p�ípad� sjednaného pojistného krytí pro škody na v�cech p�evzatých nebo užívaných se toto p�ipojišt�ní 
vztahuje také na nemovitosti.  

Odpov�dnost z držby nemovitosti 

Toto pojišt�ní se vztahuje i na odpov�dnost za škodu zp�sobenou výkonem vlastnických práv 
k nemovitostem, správou a provozem t�chto nemovitostí.  

Regresy zdravotní pojiš�ovny 

Odpov�dnost za škodu zp�sobenou zdravotní pojiš�ovn� vynaložením náklad� na poskytnutou zdravotní 
pé�i hrazenou ze zdravotního pojišt�ní p�i poškození zdraví nebo života v d�sledku nedbalostního 
protiprávního jednání pojišt�ného. Pojišt�ní se vztahuje na t�etí osoby i zam�stnance pojišt�ného.  

Regresní nároky - nemocenské pojišt�ní 

Pojišt�ní se vztahuje též na p�ípady nároku orgánu nemocenského pojišt�ní v��i pojišt�nému na regresní 
náhradu vyplacených dávek nemocenského pojišt�ní (nap�. § 126 zákona �. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojišt�ní).  

Škody zp�sobené majetkov� propojeným subjekt�m - rozší�ení pojistného krytí 

Pojišt�ní se vztahuje na škody zp�sobené pojišt�ným majetkov� propojeným osobám, a to pro veškerý 
rozsah pojistného krytí a do limit� pojistného pln�ní sjednaných touto pojistnou smlouvou. 

Odpov�dnost za škodu zp�sobenou vadou výrobku v�etn� odpov�dnosti za škodu zp�sobenou 
zavle�ením salmonely a jiných p�enosných chorob 

Pojišt�ní se vztahuje i na odpov�dnost za újmu zp�sobenou vadou výrobku v�etn� odpov�dnosti za škodu 
zp�sobenou zavle�ením salmonely a jiných p�enosných chorob. 

M�stská policie, hasi�ské sbory 

Pojišt�ní se vztahuje i na odpov�dnost za újmu zp�sobenou �leny M�stské Policie i �leny obecního i 
dobrovolného hasi�ského sboru – újma/škoda na majetku �i zdraví, kterou uvedená osoba zp�sobí nebo jí 
bude zp�sobena. 

Poskytování sociálních služeb 

Pojišt�ní se vztahuje i pro p�ípad odpov�dnosti za škodu zp�sobenou p�i poskytování sociálních služeb 
podle zákona �. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
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f) Další smluvní ujednání (pojišt�ní majetku) 

- ujednává se, že v p�ípad� pojistných událostí uplat�ovaných na kamerovém systému poskytne pojistitel 
pln�ní, budou-li pojišt�né v�ci umíst�ny mimo uzav�ený prostor, mimo oplocené prostranství a p�i jejich 
odcizení dojde k p�ekonání konstruk�ního upevn�ní, 

- ujednává se, že pojistitel poskytne pln�ní i v p�ípad� krádeže vlastních a cizích stavebních sou�ástí a v�cí 
pojišt�ných pojistnou smlouvou v neobydlených bytech m�sta, 

- ujednává se, že pojišt�ní se vztahuje i na p�ípad odcizení p�epravované mobilní elektroniky z dopravního 
prost�edku. P�i p�eprav� vozidlem bylo elektronické za�ízení umíst�no v uzam�eném vozidle 
v zavazadlovém prostoru, p�ípadn� je pevn� spojeno s vozidlem. Místem pojišt�ní pro mobilní elektroniku 
je území Evropy. Pro toto pojišt�ní se ujednává limit pln�ní ve výši 200.000 K�, 

- pojišt�ní souboru investic: ujednává se, že pojišt�ní se rovn�ž vztahuje na projekty spolufinancované 
z evropských fond�. 

- pojišt�ní skel se vztahuje i na oby�ejné sklo v oknech, dve�ích, sv�tlících, st�echách, obytných st�nách a 
ve vitrínách, 

- ujednává se, že pojišt�ní exponát� b�hem výstavy se vztahuje také na pojišt�ní exponát� b�hem dopravy 
(živel, odcizení, vandalismus), 

- pro pojišt�ní majetku jsou místem pojišt�ní: 

a) území m�sta Blansko, �eská republika, 
b) místa na území �eské republiky, která pojišt�ný a spolupojišt�né organizace oprávn�n� užívají nebo se 
na nich nachází jejich majetek s max. ro�ním limitem pojistného pln�ní ve výši 5.000.000 K�, 
c) ostatní území �eské republiky, pro pojišt�né v�ci p�i doprav� po území �eské republiky, nap�. pojišt�ní 
exponát� b�hem dopravy na místo výstavy, nebo pojišt�ní elektronických za�ízení, které bylo umíst�no 
v zavazadlovém prostoru dopravního prost�edku, 
d) území Evropy a to pouze pro mobilní elektronická za�ízení s max. ro�ním limitem pojistného pln�ní ve 
výši 200.000 K�. 
 

g) Další smluvní ujednání (pojišt�ní odpov�dnosti) 

- pojišt�ní odpov�dnosti se vztahuje i na �leny M�stské Policie – újma/škoda na majetku �i zdraví, kterou 
uvedená osoba zp�sobí nebo jí bude zp�sobena, 

- pro poskytování sociálních služeb se ujednává, pojišt�ní se vztahuje i pro p�ípad odpov�dnosti za škodu 
zp�sobenou p�i poskytování sociálních služeb podle zákona �. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

- pro poskytování sociálních služeb podle zákona �. 108/2006 Sb. se ujednává, že pojišt�ní se vztahuje i na 
škody na zdraví v�etn� usmrcení, ke kterým došlo v d�sledku profesního pochybení pojišt�ného 
v souvislosti s poskytováním zvláštní ambulantní pé�e ve smyslu zákona �. 48/1997 Sb., o ve�ejném 
zdravotním pojišt�ní ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (zákon �. 109/2006 Sb.). Pojišt�ní se nevztahuje na 
odpov�dnost za škodu zp�sobenou �inností pojišt�ného nebo jeho zam�stnanc�, k níž nebyli odborn� 
zp�sobilí. 

- ujednává se, že pojišt�ní se vztahuje i na škody na zdraví v�etn� usmrcení, ke kterým došlo v d�sledku 
profesního pochybení pojišt�ného v souvislosti s poskytováním ošet�ovatelské a rehabilita�ní pé�e ve 
smyslu zákona �. 108/2006 Sb. v aktuálním zn�ní. Pojišt�ní se nevztahuje na odpov�dnost za škodu 
zp�sobenou �inností pojišt�ného nebo jeho zam�stnanc�, k níž nebyli odborn� zp�sobilí. 
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Pojistná smlouva �. 0518818018 
Získatel: 42 309 

�lánek IV. 
POJISTNÉ 

1. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem p�ipsání p�íslušné �ástky pojistného na ú�et pojistitele.  

2. Výše ro�ního pojistného: 

a) Živelní pojišt�ní……………….............................................................................................301.117 K� 
b) Pojišt�ní pro p�ípad odcizení.………………………………………….…………………….27.800 K� 
c) Pojišt�ní pro p�ípad vandalismu.………………………………………….…………………28.100 K� 
d) Pojišt�ní cenností a v�cí zvláštní hodnoty p�i p�eprav� poslem………………………………6.000 K� 
e) Pojišt�ní skel………………………………………………….……………………………….3.000 K� 
f) Pojišt�ní elektroniky..………………………………………….…………………………….20.300 K� 
g) Pojišt�ní exponát� b�hem výstavy………………………….………………………………...2.500 K� 
h) Pojišt�ní odpov�dnosti……………………………………….…………………………….205.432 K� 

 Celkové ro�ní pojistné (bez DPH)………………………………………………………..594.249 K� 
 

3. Celkové ro�ní pojistné bude poukázáno prost�ednictvím pen�žního ústavu na základ� faktury vystavené 
pojistitelem na ú�et pojistitele �íslo 2252383/0300 vedený u �SOB, a.s. Praha vždy k 01. 05. pojistného 
roku. Variabilní symbol je �íslo této pojistné smlouvy. 
Pojistné za první pojistné období od 01. 05. 2020 do 30. 04. 2021 je splatné do 20. 05. 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 
 

Pojistná smlouva �. 0518818018 
Získatel: 42 309 

�lánek V. 
ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ 

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 01. 05. 2020 (po�átek pojišt�ní) do 30. 04. 2023 
(konec pojišt�ní). Pojistným obdobím je 1 rok. 

2. Pojistník prohlašuje, že byl p�ed uzav�ením pojistné smlouvy podrobn� seznámen s jejím obsahem i se 
zn�ním všeobecných pojistných podmínek, dopl�kových pojistných podmínek a smluvních ujednání, 
které jsou její nedílnou sou�ástí. 

3. Nedílnou sou�ástí této pojistné smlouvy je p�íloha �.1 – Seznam pojiš�ovaných organizací, p�íloha �. 2 
– Soubor budov a staveb, p�íloha �. 3 – Soubor budov a staveb, p�íloha �. 4 – Soubor budov a staveb a 
p�íloha �. 5 – Soubor movitého majetku. 

4. Op�ní právo 

Pojistník je oprávn�n na základ� op�ního práva, které si vyhradil v podmínkách zadávacího �ízení, 
požadovat poskytnutí dalších služeb obdobného �i podobného charakteru dle této pojistné smlouvy, a to 
p�edevším poskytnutí dalších (nových) služeb v oblasti pojišt�ní (pojistných produkt�) ve vztahu 
k majetku pojistníka/pojišt�ného.“ Charakter a rozsah t�chto služeb bude sjednán na základ� dodatku 
k této smlouv� uzav�eného na základ� jednacího �ízení bez uve�ejn�ní v souladu s § 23 odst. 7 písm. b) 
zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách (p�ípadn� analogického ustanovení dle nového zákona o 
ve�ejných zakázkách). Jednací �ízení však musí být zahájeno nejpozd�ji do t�í let ode dne uzav�ení 
pojistné smlouvy.“ 

5. Smluvní strany výslovn� souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zve�ejn�na v systému ve�ejné správy – 
Registru smluv a na profilu zadavatele (pojistníka) a to v�etn� všech jejích dodatk�. Pojistník zajistí 
zve�ejn�ní smlouvy v Registru smluv v souladu s p�íslušnými právními p�edpisy a o této skute�nosti 
bude informovat pojistitele. Smluvní strany prohlašují, že skute�nosti uvedené v této smlouv� 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ob�anského zákoníku a ud�lují svolení k jejich užití a 
zve�ejn�ní bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž pojistník obdrží 1, pojistitel obdrží 2 a pojiš�ovací 
maklé� obdrží 1. 

7. Tato smlouva byla schválena Radou m�sta Blansko na její 34. sch�zi dne 21.04.2020 usnesením �. 4 
nadpolovi�ní v�tšinou hlas� všech �len� rady m�sta." 

 
 
 
Za pojistitele:                                                    

V Plzni dne 22. dubna 2020 
 
 
 
…………………………………………………..                              

                Bc. Milan Šim�nek, broker 
 
Za pojistníka:                                                    

V Blansku dne ……………………………….. 
 
 
 
……………………………………………………..                              

                     Ing. Ji�í Crha, starosta 



PO�. 
�.

NÁZEV ORGANIZACE SÍDLO ORGANIZACE I�

1. Základní škola Blansko, Erbenova 13 Erbenova 1237/13, 678 01 Blansko 49464191

2.
Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, 
Rodkovského 2

Rodkovského 822/2, 678 01 Blansko 49463276

3. Základní škola a Mate�ská škola Blansko, Dvorská 26 Dvorská 1415/26, 678 01 Blansko 49464205

4. Základní škola a Mate�ská škola Blansko, Salmova 17
Salmova 1940/17, 678 01 Blansko - 
Blansko

49464213

5.
Mate�ská škola Blansko, Rodkovského 2a, p�ísp�vková 
organizace

Rodkovského 2a/1587, 678 01 Blansko 71006435

6.
Mate�ská škola Blansko, Divišova 2a, p�ísp�vková 
organizace

Divišova 2a/1809, 678 01 Blansko 71006362

7. Mate�ská škola Blansko, Údolní 8, p�ísp�vková organizace Údolní 1893/8, 978 01 Blansko 71006443

8.
Mate�ská škola Blansko, Dvorská 96, p�ísp�vková 
organizace

Dvorská 1894/96, 678 01 Blansko 71006427

9.
Mate�ská škola Blansko, T�chov 124, p�ísp�vková 
organizace

T�chov 124, 678 01 Blansko 71006419

10. Kulturní st�edisko m�sta Blansko Hybešova 240/1, 678 01 Blansko 00163848

11. M�stská knihovna Blansko Rožmitálova 2302/4, 678 01 Blansko 47885670

12. Služby Blansko, s.r.o. Nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 65277333

PS �. 0518818018 p�íloha �. 1

Seznam p�ísp�vkových organizací



PO�. 
�.

ZA�AZENÍ BUDOVA / STAVBA MÍSTO POJIŠT�NÍ
POJISTNÁ 
�ÁSTKA

1. D�m likusový Blansko Purky�ova 5, Blansko 3 000 000 K�
2. Tribuna krytá Údolní 10, Blansko 250 000 K�
3. Správní budova FK Blansko Údolní 10, Blansko 3 500 000 K�
4. Kuželna Údolní 10, Blansko 18 000 000 K�
5. Sportovní hala v�etn� technologie Údolní 10, Blansko 20 000 000 K�
6. Chata Lan�ov st. pl. 2146 Lan�ov 413, Blansko 500 000 K�
7. Budova minigolfu + WC - RO Palava Blansko 500 000 K�
8. ZŠ 226 Dolní Lhota Dolní Lhota 87, Blansko 10 000 000 K�
9. MŠ 203 Rodkovského �.p. 1347 Rodkovského 2b, Blansko 10 000 000 K�
10. MŠ 208 Dvorská �.p. 1810 Dvorská 30, Blansko 10 000 000 K�
11. MŠ 207 Rodkov �.p. 1587 Rodkovského 2a, Blansko 10 000 000 K�
12. MŠ 209 Divišova �.p. 1809 Divišova 2, Blansko 10 000 000 K�
13. MŠ 205 T�chov + plyn. kotelna T�chov 124, Blansko 3 300 000 K�
14. MŠ 212 Dolní Lhota Dolní Lhota 177, Blansko 10 000 000 K�
15. MŠ 211 Údolní �.p. 1893 Údolní 8, Blansko 15 000 000 K�
16. MŠ 215 Dvorská Dvorská 96, Blansko 10 000 000 K�
17. ZŠ Salmova Salmova, Blansko 20 000 000 K�
18. ZŠ Dvorská + p�ístavba Dvorská, Blansko 60 000 000 K�
19. ZŠ TGM + p�ístavba Rodkovského, Blansko 50 000 000 K�
20. ZŠ Erbenova + p�ístavba Erbenova, Blansko 50 000 000 K�
21. Klub d�chodc� Bezru�ova 2, Blansko 30 200 000 K�
22. DPS - bytový d�m pro d�chodce Pod Javory 32, Blansko 100 000 000 K�
23. Poradna Sladkovského 2a Sladkovského 2a, Blansko 9 900 000 K�
24. Pe�ovatelská služba 9. kv�tna 1 - bytový d�m 9. kv�tna 1, Blansko 50 200 000 K�
25. Noclehárna pro bezdomovce Lu�ní 10, Blansko 2 500 000 K�
26. Objekt hasi�� Olešná Olešná (bez �ísla), Blansko 500 000 K�
27. Objekt hasi�� T�chov T�chov 83, Blansko 700 000 K�

p�íloha �. 2PS �. 0518818018

Soubor budov a staveb

T�lovýchova TJ �KD

T�lovýchova

Školství

Sociální



28. Objekt hasi�� Ob�rka Ob�rka (bez �ísla), Blansko 500 000 K�
29. Objekt hasi�� Klepa�ov 38 Dlouhá 167, Blansko 500 000 K�
30. Objekt hasi�� Horní Lhota Horní Lhota (bez �ísla), Blansko 500 000 K�
31. Garáž hasi�� Lažánky Lažánky (bez �ísla), Blansko 500 000 K�
32. Kotelna �. 17 Smetanova Smetanova, Blansko 500 000 K�
33. Kotelna �. 25 Salmova 19 Salmova 19, Blansko 500 000 K�
34. Kotelna �. 31, Dvorská Dvorská, Blansko 500 000 K�
35. Kotelna �. 28, Zborovce Okružní, Blansko 500 000 K�
36. Kotelna �. 32, Píse�ná Pod Javory 32, Blansko 500 000 K�
37. Kotelna �. 1 Chel�ického - nebytový prostor Chel�ického, Blansko 500 000 K�
38. Kotelna �. 9, 9. kv�tna 14 9. kv�tna 14, Blansko 500 000 K�
39. Kotelna �. 2, 9. kv�tna 35 9. kv�tna 35, Blansko 500 000 K�
40. OA Klepa�ov �.p. 166 Dlouhá 166, Blansko 600 000 K�
41. Radnice nám. Svobody 3, Blansko 25 000 000 K�
42. OA Olešná + k�lna Olešná, Blansko 2 500 000 K�
43. Radnice - západní k�ídlo v�etn� ve�ej. WC nám. Svobody 3, Blansko 8 100 000 K�
44. Garáž 9. kv�tna, st.pl. 2715 ul. 9. kv�tna 932, Blansko 150 000 K�
45. Budova bývalého okresního ú�adu Nám. Republiky 1, Blansko 80 000 000 K�
46. Smute�ní ob�adní sí� + stavby na h�bitov� Dvorská 17, Blansko 16 600 000 K�
47. RD Lažánky �.p. 74 - kaple Lažánky 74, Blansko 1 300 000 K�
48. RD Komenského �.p. 325 Komenského 28, Blansko 700 000 K�
49. RD Komenského �.p. 319 Komenského 24, Blansko 1 500 000 K�
50. Zahradnictví + WC Sadová Sadová 96, Blansko 20 000 000 K�
51. Objekty sklad� H. Palava Horní Palava (bez �ísla), Blansko 6 000 000 K�
52. Prodejna Píse�ná 1b Jasanová 15, Blansko 16 600 000 K�
53. Garáž p�i ZŠ Erbenova Erbenova, Blansko 150 000 K�
54. RD Zahradní 4, �.p. 1108 Zahradní 4, Blansko 3 200 000 K�
55. Skleník ZŠ Erbenova Sadová 96, Blansko 900 000 K�
56. Skleník ZŠ Erbenova LUR Sadová 96, Blansko 700 000 K�
57. D�íve ZŠ Klepa�ov Dlouhá 29, Blansko 10 000 000 K�
58. Terasa, garáže Mlýnská ulice Mlýnská (bez �ísla), Blansko 2 000 000 K�
59. OD Sadová 2, �.p. 149 - m�stská policie Sadová 2, Blansko 44 000 000 K�
60. ZUŠ - budova napravo, �.p. 3, parc.�. 35/1 Zámek 3, Blansko 31 000 000 K�
61. ZUŠ - budova nad pr�chodem, �.p. 4, parc. �. 35 Zámek 4, Blansko 13 100 000 K�

Místní správa

Budovy - nebytové 
prostory, komunální služby

Kotelny

Hasi�i



62. Bývalá požární zbrojnice, �.p. 5, parc.�. 35/2 Zámek 5, Blansko 9 400 000 K�
63. MŠ Dvorská �.p. 28 Dvorská 28, Blansko 14 000 000 K�
64. Budova pod zámkem - Zámek 2 Zámek 2, Blansko 5 000 000 K�
65. Jungmanova 10, �.p. 370 Jungmanova 10, Blansko 10 600 000 K�
66. Údolní 1160/15 Údolní 1160/15, Blansko 17 000 000 K�
67. 9. kv�tna 1163/20 9. kv�tna 1163/20, Blansko 15 000 000 K�
68. 9. kv�tna 1165/22 9. kv�tna 1165/22, Blansko 17 000 000 K�
69. 9. kv�tna 1167/24 9. kv�tna 1167/24, Blansko 29 700 000 K�
70. Údolní 1168/23 Údolní 1168/23, Blansko 29 600 000 K�
71. 9. kv�tna 1174/3 9. kv�tna 1174/3, Blansko 28 000 000 K�
72. Chel�ického 1181/48 Chel�ického 1181/48, Blansko 20 000 000 K�
73. Komenského 46/4 Komenského 46/4, Blansko 4 000 000 K�
74. Zborovce, Okružní 3a, b, c Okružní 3a, b, c, Blansko 38 900 000 K�
75. Jasanová 2321/30 Jasanová 2321/30, Blansko 20 000 000 K�
76. Jasanová 2322/32 Jasanová 2322/32, Blansko 20 000 000 K�
77. Jasanová 2323/34 Jasanová 2323/34, Blansko 20 000 000 K�
78. Antonína Dvo�áka 4 Antonína Dvo�áka 4, Blansko 100 000 000 K�
79. Jasanová 24 - bytový d�m Jasanová 24, Blansko 5 700 000 K�
80. R�žová 20/7, Blansko R�žová 20/7, Blansko 1 500 000 K�
81. Veranda Ob�rka Ob�rka (bez �ísla), Blansko 2 000 000 K�
82. Kino Hybešova �.p. 658 Hybešova 6, Blansko 25 000 000 K�
83. Knihovna Horní Lhota �.p. 14 Horní Lhota 14, Blansko 1 000 000 K�
84. Knihovna Dolní Lhota Dolní Lhota (bez �ísla), Blansko 250 000 K�
85. D�lnický d�m Hybešova 1, Blansko 50 000 000 K�
86. M�stská knihovna Rožmitálova 4, Blansko 23 800 000 K�
87. Kulturní d�m Klepa�ov Dlouhá 84, Blansko 5 500 000 K�
88. Kulturní d�m Lažánky Lažánky 199, Blansko 5 000 000 K�
89. Kulturní d�m T�chov T�chov 171, Blansko 6 600 000 K�
90. Budova zámku Zámek 1, Blansko 90 000 000 K�
91. Útulek pro psy Brn�nská (bez �ísla), Blansko 700 000 K�
92. H�bitov Klepa�ov Klepa�ov (bez �ísla), Blansko 100 000 K�
93. Stavby - kultura - památníky k.ú. spravovaná m�stem Blansko 4 000 000 K�
94. Autobusové zastávky - p�íst�ešky MHD k.ú. spravovaná m�stem Blansko 500 000 K�

Ostatní

Byty

Kultura



95.
Vybrané venkovní stavby p�i MŠ 211 Údolní �.p. 1893 
(p�íst�ešek a sklad hra�ek, dome�ek 1, dome�ek 2, lo�)

Údolní 8, Blansko 1 700 000 K�

1 419 700 000 K�CELKEM



PO�. 
�.

ZA�AZENÍ BUDOVA / STAVBA MÍSTO POJIŠT�NÍ
POJISTNÁ 
�ÁSTKA

1. Hasi�i Garáž hasi�� Dolní Lhota Dolní Lhota (bez �ísla), Blansko 1 600 000 K�
2. Kotelny Kotelna �. 14 Družstevní Družstevní, Blansko 500 000 K�

3.
Nebytové prostory, 
komunální služby

Kaufland Ludvíka Da�ka (bez �ísla), Blansko 5 100 000 K�

7 200 000 K�CELKEM

PS �. 0518818018 p�íloha �. 3

Soubor budov a staveb



PO�. 
�.

ZA�AZENÍ BUDOVA / STAVBA MÍSTO POJIŠT�NÍ
POJISTNÁ 
�ÁSTKA

1. Budova K.J. Mašky �.p. 1413 K.J. Mašky 2, Blansko 6 500 000 K�

2. Budova Edwarda Beneše �.p. 2497
Edwarda Beneše 2497/1, 
Blansko

1 000 000 K�

3. Zimní stadion + ubytovna Mlýnská 17, Blansko 100 000 000 K�
4. Technologie zimního stadionu Mlýnská 17, Blansko 5 700 000 K�

5. T�lovýchova
Lázn� st.pl. 227 v�etn� technologie 
lázn�

Mlýnská 15, Blansko 79 400 000 K�

6. Bazén v�. technologie Mlýnská 15, Blansko 50 000 000 K�
7. Provozn� sociální budova Mlýnská 15, Blansko 23 600 000 K�

8.
Sportovní hala + administrativní 
budova

Mlýnská 19, Blansko 30 000 000 K�

9. Ubytovna Mlýnská 19, Blansko 7 500 000 K�
10. Šatna sportovc� - 2 budovy Mlýnská 19, Blansko 3 000 000 K�
11. Tribuna stadionu Mlýnská 19, Blansko 1 500 000 K�
12. Tenisové šatny Mlýnská 19, Blansko 700 000 K�
13. Sklad Mlýnská 19, Blansko 500 000 K�

309 400 000 K�

PS �. 0518818018 p�íloha �. 4

Soubor budov a staveb

T�lovýchova

CELKEM

Místní správa

T�lovýchova TJ �KD

Koupališt�

T�lovýchova



p�íloha �. 5

PO�. 
�.

BUDOVA / STAVBA MÍSTO POJIŠT�NÍ
POJISTNÁ 
�ÁSTKA

1. D�lnický d�m Hybešova 1, Blansko 2 000 000 K�
2. Galerie Bezru�ova 2, Blansko 945 440 K�
3. Kino Hybešova 6, Blansko 2 000 000 K�
4. M�stské televizní vysílání Smetanova 3, Blansko 373 784 K�
5. Knihovna - soubor movitého majetku Rožmitálova 4, Blansko 6 169 232 K�
6. Muzeum - soubor movitého majetku Zámek 1, Blansko 600 000 K�

7. M�stský ú�ad
Nám. Svobody 3, nám. Republiky1, Sadová 2, 
Blansko

15 000 000 K�

8. Sportovní hala a kuželna Údolní 10, Blansko 500 000 K�
9. Malá vodní elektrárna Mlýnská 57, Blansko - Salm�v mlýn 500 000 K�
10. Zimní stadion Mlýnská 17, Blansko 2 000 000 K�
11. Lázn� Mlýnská 15, Blansko 2 000 000 K�
12. Sportovní hala Mlýnská 19, Blansko 500 000 K�
13. Administrativní budova Mlýnská 19, Blansko 500 000 K�

33 088 456 K�CELKEM

PS �. 0518818018

Soubor movitého majetku



ČLÁNEK 1
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 2
POČÁTEK A DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ČLÁNEK 3
ZÁNIK A ZMĚNY POJIŠTĚNÍ

1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
(dále jen pojistitel), se řídí právním řádem České republiky, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen
Občanský zákoník), těmito všeobecnými pojistnými podmínkami –
obecná část pro škodové pojištění (dále jen VPP), příslušnými
doplňkovými pojistnými podmínkami, smluvními ujednáními
a ustanoveními pojistné smlouvy.

2. Osoba, která uzavře s pojistitelem ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí
osoby pojistnou smlouvu, je v těchto pojistných podmínkách označena
jako pojistník.

3. Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost nebo jinou
hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje, je pojištěným.

4. Ten, komu je pojistitel v případě pojistné události povinen za pojištěného
poskytnout pojistné plnění, za majetkovou újmu, za kterou pojištěný
odpovídá, je v těchto pojistných podmínkách označen jako poškozený.

5. Pojistitel a pojistník jsou v těchto pojistných podmínkách označeni
společně jako smluvní strany.

6. Oprávněnou osobou je ta osoba, které v důsledku pojistné události
vznikne právo na pojistné plnění.

1. K uzavření pojistné smlouvy je třeba, aby nabídka pojistitele na pojištění
byla druhou stranou přijata do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky
druhé straně. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo
jiné změny, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku.
Odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky
nabídky, je rovněž odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku.
Tento odstavec platí obdobně i pro případ, kdy smluvní strana navrhuje
změnupojistné smlouvy.

2. Nabídku pojistitele lze přijmout též zaplacením pojistného ve výši uvedené
v nabídce, jestliže se tak stane ve lhůtě stanovené v odstavci 1. pojistná
smlouva je v takovémpřípadě uzavřena, jakmile bylo pojistné zaplaceno.

3. Pojištění vzniká prvním dnem následujícím po dni uzavření pojistné
smlouvy, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto, že vznikne již uzavřením
pojistné smlouvy nebo později.

4. Není-li v pojistné smlouvě dojednáno jinak, pojistná smlouva se uzavírá na
dobu neurčitou s pojistnýmobdobím jeden rok.

5. Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné
smlouvy.

1. Pojištění zaniká zejména:
1.1. uplynutím pojistné doby, na kterou bylo pojištění sjednáno. Bylo-li

pojištění ujednáno na dobu určitou, lze ujednat, že uplynutím této
doby pojištění nezanikne, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně
šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně nesdělí, že
nemá zájem na dalším trvání pojištění. Nezanikne-li pojištění
a nejsou-li ujednány podmínky a doba prodloužení, prodlužuje se
pojištění za týchž podmínek o tutéž dobu, na kterou bylo ujednáno,

1.2. je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na
základě písemné výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci
pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později
než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká
pojištění ke konci následujícího pojistného období,

1.3. písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka podanou do dvou
měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní doba je
osmidenní a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní
straně. Jejímuplynutímpojištění zaniká,

1.4. zánikem pojištěné věci nebo jiné majetkové hodnoty, dnem zániku
pojištěné právnické osoby bez právního nástupce, zánikem
pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby nebo dnem
odmítnutí pojistného plnění, nestanoví-li pojistná smlouva jinak,

1.5. písemnou dohodou pojistitele s pojistníkem. V této dohodě musí být
určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného
vyrovnání závazků,

1.6. upomene-li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho
v upomínce, že pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplaceno ani
v dodatečné lhůtě, která musí být stanovena nejméně v trvání
jednoho měsíce ode dne doručení upomínky, zanikne pojištění
marným uplynutím této lhůty. Lhůtu pro zaplacení dlužného
pojistného lze před jejímuplynutímdohodou prodloužit,

1.7. zanikne-li pojistný zájem za trvání pojištění, zanikne i pojištění;
pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku
pojistného zájmudozvěděl.

2. Pojistitel i pojistníkmají po každé pojistné události právo pojištění písemně
vypovědět do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události.
Výpovědní doba v délce jednoho měsíce počíná běžet dnem doručení
výpovědi a jejímuplynutímpojištění zaniká.

3. Prokáže-li pojistitel, že by uzavřel smlouvu za jiných podmínek, pokud by
pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu existovalo již při uzavírání smlouvy,
má právo navrhnout novou výši pojistného. Neučiní-li tak do jednoho
měsíce ode dne, kdymu změna byla oznámena, jeho právo zaniká. Není-li

návrh přijat nebo nově určené pojistné zaplaceno v ujednané době, jinak
do jednoho měsíce ode dne doručení návrhu, má pojistitel právo pojištění
vypovědět s osmidenní výpovědní dobou; toto právo však pojistitel nemá,
neupozornil-li na možnost výpovědi již v návrhu. Nevypoví-li pojistitel
pojištění do dvou měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas s návrhem,
nebo kdymarně uplynula doba podle tohoto odstavce, zanikne jeho právo
vypovědět pojištění.

4. Prokáže-li pojistitel, že by vzhledem k podmínkám platným v době
uzavření smlouvy smlouvu neuzavřel, existovalo-li by pojistné riziko ve
zvýšeném rozsahu již při uzavírání smlouvy,má právo pojištění vypovědět
s osmidenní výpovědní dobou. Nevypoví-li pojistitel pojištění do jednoho
měsíce ode dne, kdy mu změna byla oznámena, zanikne jeho právo
vypovědět pojištění.

5. Pojistitel může pojistné plnění odmítnout, byla-li příčinou pojistné události
skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události, a kterou při
sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit v důsledku
zaviněného porušení povinnosti stanovené v § 2788 Občanského
zákoníku a pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy
tuto smlouvu neuzavřel, nebo pokud by ji uzavřel za jiných podmínek.
Dnemdoručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne.

6. Nebylo-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, že pojištění změnou
vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku nezaniká, zanikne
pojištění dnemoznámení této změny pojistiteli.

7. Jakýchkoliv změn v pojistné smlouvě lze dosáhnout písemnou dohodou
smluvních stran.

1. Pro účely doručování písemností v souvislosti s pojištěním se doručování
provádí na adresu bydliště nebo sídla smluvní strany uvedené v pojistné
smlouvě. V případě změny adresy jsou smluvní strany povinny tuto změnu
bez zbytečného odkladu prokazatelným způsobem písemně oznámit
druhé smluvní straně.

2. V případě, že se písemnosti z takto uvedených adres vrátí jako
nedoručené, považuje se zásilka za doručenou dnemnásledujícím po dni,
kdy byla vrácena zpět odesilateli, a to i když se smluvní strana o tomto
doručení nedozvěděla.

3. Zmaří-li vědomě druhá strana dojití písemnosti, platí, že písemnost řádně
došla.

1. zahájit bez zbytečného odkladu, po oznámení vzniku škodné události,
šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření
je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na
pojistné plnění; na žádost této osoby jí pojistitel v písemné formě zdůvodní
výši pojistného plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí,

2. ukončit šetření do tří měsíců po tom, co mu byla tato událost podle odst.
1 oznámena. Nemůže-li ukončit šetření v této lhůtě je pojistitel povinen
sdělit oznamovateli důvody, pro které nelze šetření ukončit. Požádá-li o to
oznamovatel, sdělí mu pojistitel důvody dle předchozí věty v písemné
formě,

3. poskytnout osobě, která uplatňuje právo na pojistné plnění, na základě její
písemné žádosti, přiměřenou zálohu na výplatu pojistného plnění, trvá-li
šetření ohledně výše pojistného plnění déle než tři měsíce a je-li
nepochybné, že došlo k pojistné události, ze které bude pojistné plnění
poskytnuto; to neplatí, je-li rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít,

4. umožnit pojištěnému nahlédnout do spisových materiálů pojistitele
týkajících se jeho pojistné události a umožnitmupořídit si kopii,

5. projednat s pojištěným výsledky šetření nutného ke zjištění výše
pojistného plnění nebomu je sdělit,

6. vrátit pojištěnémuzapůjčené doklady, které si vyžádá.

1. Vedle povinností, které jsou stanoveny právními předpisy, jsou pojištěný
a pojistník dále povinni:
1.1. dát pravdivé a úplné odpovědi na veškeré písemné dotazy pojistitele

vznesené v souvislosti se sjednáním pojištění nebo změnou pojistné
smlouvy,

1.2. dbát, aby pojistná událost nenastala a neprodleně odstranit každou
závadu nebo nebezpečí, které by mohlo mít vliv na vznik pojistné
události. Pokud již pojistná událost nastala, učinit taková opatření,
aby újmabyla co nejmenší,

1.3. bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, že pojistná

ČLÁNEK 4
DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
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ČLÁNEK 7
POVINNOSTI POJISTITELE
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POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO A POJISTNÍKA

Pojištění se z důvodu nezaplacení pojistného ve smyslu Občanského
zákoníku běhempojistné doby nepřerušuje.

Odstoupení od pojistné smlouvy je upraveno příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.

Kromě povinností, které jsou stanoveny právními předpisy je pojistitel dále
povinen:
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událost nastala. V souvislosti s šetřením pojistné události podat
pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události,
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění,
předložit doklady potřebné ke zjištění okolností rozhodných pro
posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši a umožnit pojistiteli
pořídit si kopie těchto dokladů. Pokud byla pojistná událost
oznámena jinak než písemně, je povinností učinit tak dodatečně na
příslušném tiskopise pojistitele. Pojistník, pojištěný nebo jiný
oznamovatel pojistné události je povinen bezodkladně vyrozumět
pojistitele, kde je možno poškozené nebo zničené věci prohlédnout.
Je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, má tuto povinnost
oprávněná osoba,

1.4. písemně oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli skutečnost, že
proti němu poškozený uplatnil právo na náhradu a vyjádřit se ke své
povinnosti nahradit vzniklou újmu, k požadované náhradě a k její výši,

1.5. došlo-li k pojistné události, nesmí měnit bez souhlasu pojistitele stav
pojistnou událostí způsobený, dokud nejsou poškozené pojištěné
věci pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty. Toto však
neplatí, je-li taková změna nutná z bezpečnostních, ekologických
a hygienických důvodů, v obecném zájmu nebo pro zmírnění výše
újmy nebo ji oprávněný orgán nařídil. V takovém případě je povinen
zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu pojistné události
uchováním poškozených věcí, fotografickým nebo filmovým
materiálem, videozáznamem, svědectvím třetích osob a škodným
protokolem,

1.6. v řízení o náhradě újmy z pojistné události postupovat v souladu
s pokyny pojistitele, zejména se nesmí bez souhlasu pojistitele
zavázat k náhradě promlčené pohledávky a nesmí bez jeho souhlasu
uzavřít soudní smír. Proti rozhodnutí příslušných orgánů, které se
týkají náhrady újmy, je povinen se včas odvolat, pokud v odvolací
lhůtě neobdrží jiný pokyn od pojistitele,

1.7. učinit opatření, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práva na
náhradu újmy, které podle Občanského zákoníku a jiných právních
předpisů přechází na pojistitele,

1.8. uplatnit vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení
vyplacené částky pojistného plnění, vzniklo-li mu na to právo. Pokud
pojistitel za pojištěného již tuto částku zaplatil, přechází toto právo na
pojistitele. Na pojistitele přechází též právo pojištěného na úhradu
nákladů řízení o náhradě újmy, které mu bylo přiznáno proti odpůrci,
pokud je pojistitel za něj uhradil. Pokud tyto právní skutečnosti
nastanou, je pojištěný povinen to neprodleně oznámit pojistiteli
a předložitmudoklady potřebné k uplatnění těchto práv,

1.9. sdělit bez zbytečného odkladu pojistiteli, že v souvislosti s pojistnou
událostí bylo zahájeno trestní řízení proti pojištěnému nebo jeho
zaměstnanci, a pojistitele informovat o průběhu a výsledcích tohoto
řízení,

1.10. bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že se našla věc
pohřešovaná v souvislosti s pojistnou událostí. V případě, že obdržel
pojistné plnění za tuto věc, je povinen vrátit pojistiteli pojistné plnění
snížené o přiměřené a účelně vynaložené náklady potřebné na
opravu této věci, pokud byla poškozena v době od pojistné události
do doby, kdy byla nalezena, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno
jinak,

1.11. bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli změnu nebo zánik
pojistného rizika,

1.12. bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli všechny změny
skutečností, na které byl pojistitelempři sjednání pojištění tázán,

1.13. neprodleně oznámit pojistiteli, že uzavřel další pojištění proti témuž
pojistnému nebezpečí u jiného pojistitele a sdělit název pojistitele
a výši pojistných částek nebo výši limitů pojistného plnění,

1.14. netrpět porušování uložených povinností ze strany třetích osob
(u pojištěné právnické osoby se za třetí osoby považují také všechny
fyzické a právnické osoby pro pojištěného činné),

1.15. plnit i další povinnosti uložené mu pojistitelem v pojistné smlouvě
nebo pojistných podmínkách.

2. Pojistník nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné
nebezpečí nebo pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; zjistí-li až
dodatečně, že bez pojistitelova souhlasu dopustil, že se pojistné
nebezpečí nebo pojistné riziko zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného
odkladu oznámí. Zvýší-li se pojistné nebezpečí nebo pojistné riziko
nezávisle na pojistníkově vůli, oznámí to pojistník pojistiteli bez
zbytečného odkladu poté, co se o tom dozvěděl. Je-li pojištěno cizí
pojistné riziko,má tuto povinnost pojištěný.

3. Poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení pojistného
rizika,má pojistitel právo pojištění vypovědět bez výpovědní doby. Vypoví-
li pojistitel pojištění, náleží mu pojistné až do konce pojistného období,
v němž pojištění zaniklo; jednorázové pojistné náleží pojistiteli v tomto
případě celé. Nevypoví-li pojistitel pojištění do dvou měsíců ode dne, kdy
se o zvýšení pojistného rizika dozvěděl, zanikne jeho právo vypovědět
pojištění. Poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení
pojistného rizika a nastala-li po této změně pojistná událost, má pojistitel
právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký je poměr pojistného, které
obdržel, k pojistnému, které by měl obdržet, kdyby se byl o zvýšení
pojistného rizika z oznámení včas dozvěděl.

4. Mělo-li porušení povinností uvedených v tomto článku těchto
všeobecných pojistných podmínek nebo i jiných povinností pojistníka,
pojištěného nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný
vliv na stanovení nižšího pojistného nebo vznik pojistné události, její
průběh nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události anebo
zjištění nebo určení výše pojistného plnění, je pojistitel oprávněn pojistné

plnění vyplývající z pojistné smlouvy snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo
toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

1. Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění. Pojistné je úplatou
za pojištění. Stanovené pojistné za dobu trvání pojištění platí pojistník,
nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Právo na zaplacení
pojistného vzniká pojistiteli dnem uzavření pojistné smlouvy nebo dnem
dohodnutým v pojistné smlouvě. Je-li pojistník v prodlení s placením
pojistného, je pojistitel oprávněn požadovat zejména náhradu
upomínacích výloh dle Sazebníku poplatků a úroku z prodlení ve výši,
kterou určuje platný právní předpis. Pojistné zaplacené za dobu po zániku
pojištění je tzv. nespotřebované pojistné.

2. V pojistné smlouvě se stanoví pojistná doba, to je doba, na kterou bylo
pojištění sjednáno. Je-li pojištění sjednáno na dobu určitou a pojistné
stanoveno na celou dobu pojištění, jedná se o jednorázové pojistné. Je-li
sjednáno pojištění na dobu neurčitou, platí se pojistné za dohodnutá
pojistná období (běžné pojistné). Nebylo-li dohodnuto jinak, je
jednorázové pojistné splatné dnem počátku pojištění a běžné pojistné
prvním dnempojistného období. Pojistitel není povinen zasílat pojistníkovi
žádné výzvy k zaplacení pojistného.

3. Pojistný rok je rok, který začíná vždy ve výroční den pojištění a končí jeden
den před následujícím výročním dnem pojištění. Výroční den počátku
pojištění je den v kalendářním roce, který se svým označením, tj. číslem
dne v kalendářnímměsíci i číslem kalendářního měsíce shoduje se dnem
počátku pojištění.

4. V pojistné smlouvě lze dohodnout splátky pojistného, termíny splatnosti
a výši jednotlivých splátek. Nebude-li některá splátka uhrazena řádně
a včas a v dohodnuté výši, výhoda splátky odpadá a pojistitel má právo
žádat zaplacení zbývající části pojistného najednou.

5. Není-li běžné pojistné za příslušné pojistné období zaplaceno v plné výši,
použije pojistitel jakoukoliv další platbu pojistného, popř. její část, na
úhradu dlužného pojistného, a to i v případě, je-li tato další platba
pojistníkemurčena na jiné pojistné období.

6. Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky
pojistného a jiné splatné pohledávky, včetně náhrady upomínacích výloh
a úroku z prodlení, a to i tehdy, není-li oprávněná osoba totožná
s pojistníkem. Případné přeplatky pojistného použije pojistitel na úhradu
pojistného za další pojistné období nebo je vrátí pojistníkovi. Pojistitel je
rovněž oprávněn odečíst dlužné pojistné z případného vloženého
mimořádného pojistného.

7. Pojistné stanoví pojistitel zejména podle rozsahu a obsahu pojištění,
ohodnocení přijímaného rizika, výše pojistné částky a dohodnuté výše
spoluúčasti. Na žádost pojistníka je pojistitel povinen sdělit zásady pro
stanovení výše pojistného.

8. Zanikne-li pojištění v důsledku pojistné události, náleží pojistiteli pojistné
do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala. V takovém
případě náleží pojistiteli jednorázové pojistné celé.

9. Pojistitel má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro
stanovení výše pojistného upravit nově výši běžného pojistného na další
pojistné období. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného
sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě dvou měsíců před dnem splatnosti
pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.
Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí, může svůj
nesouhlas uplatnit do jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované
změně výše pojistného dozvěděl. V tomto případě pak pojištění zanikne
uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li
dohodnuto jinak. Pojistitel je povinen ve sdělení o nově stanovené výši
pojistného pojistníka na tento následek upozornit. Pokud není v uvedené
době takový nesouhlas dán, platí, že pojistník s novou úpravou souhlasí.

10. Sníží-li se podstatně pojistné riziko v pojistné době, vzniká pojistiteli
povinnost snížit pojistné úměrně k snížení pojistného rizika s účinností
ode dne, kdy se o tomto snížení dozvěděl.

11. Pojistitel je oprávněn stanovit výši minimálního běžného pojistného. Bez
ohledu na jiná ustanovení těchto všeobecných pojistných podmínek platí,
že pojistník je povinen hradit pojistiteli, z jedné pojistné smlouvy,
minimálně běžné pojistné ve výši stanoveného minimálního běžného
pojistného. Výše minimálního běžného pojistného je stanovena v pojistné
smlouvě. Pokud není výše minimálního běžného pojistného stanovena
v pojistné smlouvě, platí, že minimální běžné pojistné bylo mezi
pojistníkem a pojistitelem dohodnuto ve výši uvedené v Sazebníku
poplatků.

1. Pojistnou hodnotou je nejvyšší možnámajetková újma, která může nastat
v důsledku pojistné události.

2. Pojistná hodnota věcimůže být vyjádřena jako:

3. Pojištění může být sjednáno i na jinou cenu, která musí být výslovně
ujednána v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK 9
POJISTNÉ

ČLÁNEK 10
POJISTNÁ HODNOTA

?

?

nová cena věci, tj. cena, za kterou lze v daném místě a v daném
čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou
nebo novou, stejného druhu a účelu, pokud je pojištění sjednáno
na novou cenu,
časová cena, tj. cena, kterou měla věc bezprostředně před
pojistnou událostí. Stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží
ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo zhodnocení
věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným
způsobem, pokud je pojištění sjednáno na časovou cenu.



ČLÁNEK 11
POJISTNÁ ČÁSTKA

ČLÁNEK 12
PODPOJIŠTĚNÍ A PŘEPOJIŠTĚNÍ

ČLÁNEK 13
VYMEZENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI A VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

ČLÁNEK  14
POJISTNÉ PLNĚNÍ

1. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, je pojistné plnění pojistitele
omezeno horní hranicí. Horní hranice se určí pojistnou částkou nebo
limitempojistného plnění.

2. Pojistná částka se stanoví na návrh a odpovědnost pojistníka tak, aby
odpovídala pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí
v době uzavření pojistné smlouvy. Vztahuje-li se pojištění na několik
pojištěných souborů věcí, určí se pojistná částka nebo limit pojistného
plnění na každý soubor samostatně. Věci, které se staly součástí
pojištěného souboru po uzavření pojistné smlouvy, jsou pojištěny. Věci,
které přestaly být součástí souboru, přestávají být pojištěny.

3. Nelze-li v době uzavření pojistné smlouvy určit pojistnou hodnotu, určí se
na návrh a odpovědnost pojistníka horní hranice pojistného plnění limitem
pojistného plnění. Limit pojistného plnění se v pojistné smlouvě stanoví
i v případě, že pojištění se vztahuje pouze na část hodnoty pojištěného
majetku nebo jestliže tomuodpovídá pojistný zájem.

4. Z jedné pojistné události je pojistitel povinen plnit do výše pojistné částky
(resp. limitu pojistného plnění) dohodnuté v pojistné smlouvě. Bylo-li
v pojistné smlouvě sjednáno pojištění pro jednu a všechny pojistné
události vzniklé v pojistném roce, je pojistná částka (resp. limit pojistného
plnění) horní hranicí plnění pojistitele pro plnění ze všech pojistných
událostí, které vznikly v témžepojistném roce.

5. Při sjednání pojištění na první riziko může být pojistná částka po dohodě
smluvních stran vědomě snížena pod pojistnou hodnotu pojišťované věci
nebo souboru věcí. Tento způsob pojištění musí být výslovně v pojistné
smlouvě uveden. Sjednaná pojistná částka je horní hranicí plnění pro
jednu a všechny pojistné události, ke kterým došlo v průběhu sjednané
doby pojištění (pojistného období).

1. Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota
pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru,
v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty
pojištěnéhomajetku.

2. Ustanovení odst. 1 neplatí:

3. Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku, mají
pojistitel i pojistník právo navrhnout druhé smluvní straně, aby byla
pojistná částka snížena při současném poměrném snížení pojistného pro
další pojistné období, následující po této změně. Nepřijme-li strana návrh
do jednohoměsíce ode dne, kdy jej obdržela, pojištění zaniká.

4. Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěnéhomajetku a bylo-
li ujednáno jednorázové pojistné, má pojistitel právo domáhat se snížení
pojistné částky pod podmínkou, že bude poměrně sníženo i pojistné,
a pojistník má právo domáhat se snížení pojistného pod podmínkou, že
bude poměrně snížena i pojistná částka.

1. Pojistnou událostí je nahodilá událost, se kterou je spojen vznik povinnosti
pojistitele plnit.

2. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nevztahuje se pojištění na
újmy zapříčiněné:
2.1. válečnými událostmi, jinými ozbrojenými konflikty (např. vzpoura,

povstání, nebo jiné hromadné násilné nepokojemotivované politicky,
sociálně, ideologicky, nábožensky či jinak) a s tím spojenými
vojenskými, policejními a úředními opatřeními; stávkou;
teroristickými činy vedenými přímonebo nepřímoproti pojištěnému,

2.2. působením jaderné energie, radiace, exhalace a emisemi; při
hospodaření s azbestem a formaldehydem nebo neoprávněném či
neopatrném použití nebezpečných látek (např. hořlaviny, výbušniny,
jedy); znečištěním životního prostředí, (např. kontaminací vody,
hornin, půdy, ovzduší, flóry a fauny).

1. Právo na pojistné plnění vznikne, nastanou-li skutečnosti uvedené
v pojistné smlouvě, se kterými je spojen vznik povinnosti pojistitele
poskytnout pojistné plnění. Pojistné plnění poskytne pojistitel v penězích
(v tuzemskéměně), pokud nerozhodne, že poskytne naturální plnění. Pro
přepočet cizí měny se použije kurzu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni
vzniku pojistné události.

2. Pokud o vzniku povinnosti pojištěného k náhradě újmy rozhoduje soud
nebo jiný oprávněný státní orgán, platí, že pojistitel je povinen poskytnout
pojistné plnění teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní
moci.

3. Pojistné plnění je splatné do 15. dnů po skončení šetření pojistitele,
nutného ke zjištění rozsahu pojistného plnění. Šetření je skončeno,
jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky pojištěnému nebo oprávněné osobě,
která uplatnila právo na pojistné plnění.

4. Pojistitel není v prodlení s pojistným plněním po dobu, po kterou je
pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba v prodlení s plněním
povinností, které jsou uloženy pojistnými podmínkami nebo pojistnou
smlouvou.

5. Pojistitel uhradí v případě pojištění věci na novou cenu:
5.1. u zničených a pohřešovaných věcí částku odpovídajícím nákladům

na znovupořízení nové nebo stejné věci nebo nákladům na výrobu

2.1. byla-li pojistná částka stanovena pojistitelem a takto výslovně
uvedena v pojistné smlouvě,

2.2. bylo-li pojištění sjednáno na první riziko.

věci stejného druhu a kvality, sníženou o cenu případných zbytků,
vždy však nižší z uvedených částek,

5.2. u poškozených věcí částku odpovídající přiměřeným nákladům na
opravu poškozené věci, sníženou o cenu upotřebitelných zbytků
nahrazovaných částí poškozené věci.

6. Pojistitel uhradí v případě pojištění věci na časovou cenu:
6.1. u zničených a pohřešovaných věcí částku odpovídajícím nákladům

na znovupořízení nové věci nebo nákladům na výrobu věci stejného
druhu a kvality, sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení
nebo jiného znehodnocení a zvýšenou o případné zhodnocení věci
před pojistnou událostí a dále sníženou o cenu případných
upotřebitelných zbytků,

6.2. u poškozených věcí částku odpovídající přiměřeným nákladům na
opravu poškozené věci sníženou o částku odpovídající stupni
opotřebení nebo jinému znehodnocení a zvýšenou o případné
zhodnocení poškozené věci z doby před pojistnou událostí a dále
sníženou o cenu upotřebitelných zbytků nahrazovaných částí
poškozené věci.

7. Došlo-li k pojistné události na věci pojištěné na jinou cenu, řídí se plnění
pojistitele příslušnými ustanoveními pojistné smlouvy. Pokud není
v pojistné smlouvě uvedeno jinak, nesmí plnění přesáhnout částku
odpovídající nákladům na znovupořízení věci v době bezprostředně před
pojistnou událostí sníženou o cenu případných upotřebitelných zbytků.

8. Pojistitel dále uhradí:
8.1. u pojištěných zásob zničených nebo pohřešovaných, náklady na

jejich novou výrobu nebo pořízení, nejvýše však částku, kterou by
pojištěný obdržel při jejich prodeji v době pojistné události sníženou
o hodnotu ušetřených nákladů na prodej a distribuci a cenu
upotřebitelných zbytků,

8.2. u pojištěných zásob poškozených částku, která je potřebná na jejich
opravu nebo úpravu v době bezprostředně před pojistnou událostí
sníženou o cenu upotřebitelných zbytků,

8.3. u pojištěných nosičů dat a záznamů na nich, písemností, plánů,
obchodních knih, kartoték, výkresů a jiné obdobné dokumentace,
které byly poškozeny, zničeny nebo pohřešovány, částku
odpovídající přiměřeným nákladům na jejich opravu či
znovupořízení, jestliže je pojištěný vynaložil. Od této částky se odečte
hodnota upotřebitelných zbytků. Pokud pojištěný tyto náklady
nevynaložil, pojistitel je oprávněn poskytnout pojistné plnění
odpovídající hodnotěmateriálu,

8.4. u pojištěných cizích věcí poškozených, zničených nebo
pohřešovaných částku odpovídající nákladům na jejich
znovupořízení v době bezprostředně před pojistnou událostí
sníženou o cenu upotřebitelných zbytků. Pojistitel poskytne plnění jen
tehdy, je-li pojištěný povinen vynaložit náklady na uvedení
poškozených věcí do původního stavu nebo tyto náklady již vynaložil,

8.5. u pojištěných věcí zvláštní hodnoty vzniká pojištěnému v případě
jejich poškození, zničení nebo pohřešování nárok, aby mu pojistitel
vyplatil pojistné plnění odpovídající nákladům na uvedení do
původního stavu. Nelze-li věc do původního stavu uvést, pojistitel
poskytne pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky nebo limitu
pojistného plnění. Pojištění nezohledňuje historickou ani uměleckou
hodnotu pojištěné věci,

8.6. u pojištěných vkladních a šekových knížek, platebních karet, cenných
papírů a cenin, došlo-li k jejich poškození, zničení nebo pohřešování,
vyplatí pojistitel částku na jejich umoření.

9. Finanční náklady na provizorní opravu pojištěných věcí nahradí pojistitel
pouze tehdy, pokud tyto náklady jsou součástí celkových nákladů na
opravu a nezvyšují celkové plnění pojistitele. Expresní příplatky, práci
přesčas, cestovní náklady servisních techniků hradí pojistitel pouze tehdy,
pokud se k tomu zavázal.

10. Pokud pojistitel rozhodl o tom, že poskytne naturální pojistné plnění,
a pojištěný přesto provedl opravu nebo výměnu věci jiným než
stanoveným způsobem, poskytne pojistitel pojistné plnění jen do té výše,
kterou by poskytl, kdyby pojištěný postupoval podle jeho pokynů.

11. Veškeré ceny při poskytování pojistného plnění nebo stupně opotřebení či
zhodnocení budou vždy stanoveny odborným posouzením nebo
odhadem pojistitele, případně k tomu způsobilou osobou po dohodě
s pojistitelem.Dále pojistitel rozhodne, kdy se jedná o poškození věci nebo
zničení věci.

12. Pojistitel uhradí vždy pouze přiměřené a hospodárně vynaložené náklady
na opravu. Přiměřenýmnáklademnaopravu věci je cena opravy věci nebo
její části, která je v místě opravy obvyklá a je prováděna obvyklou
technologií bez příplatků za urychlení opravy a nepřesáhne pojistnou
hodnotu věci.

13. U jednotlivých věcí tvořících jeden celek nebere pojistitel v úvahu celkové
znehodnocení, které utrpí i jednotlivé nepoškozené předměty
poškozením, zničenímnebo ztrátou ostatních věcí.

14. Jestliže pojištěný nahradil poškozenému újmu sám, je pojistitel oprávněn
přezkoumat a zhodnotit všechny skutečnosti týkající se vzniku práva na
plnění z pojištění, jako by k náhradě újmy pojištěnýmnedošlo.

15. Právo na pojistné plnění nevznikne, byla-li pojistná událost způsobena
pojištěným nebo oprávněnou osobou úmyslně nebo z jejího podnětu,
úmyslným jednáním statutárních zástupců, rodinných příslušníků nebo
osob žijících s pojištěnýmve společné domácnosti.

16. Pokud byly náklady šetření vynaložené pojistitelem, vyvolány nebo
zvýšeny porušením povinností pojistníka nebo pojištěného, má pojistitel
právo požadovat na tom, kdo povinnost porušil přiměřenou náhradu.

17. Vznikla-li pojistná událost za okolností vzbuzujících podezření z trestného



činu nebo pokusu o něj, vzniká právo na pojistné plnění až po oznámení
této skutečnosti a rozsahu způsobené újmy příslušným policejním
orgánům.

18. Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení
vyplacené částky, přechází toto právo na pojistitele, pokud za pojištěného
tuto částku zaplatil. Na pojistitele přechází též právo pojištěného na
úhradu nákladů řízení o náhradě újmy, které mu bylo přiznáno proti
odpůrci, pokud je pojistitel za něj uhradil. Pokud tyto právní skutečnosti
nastanou, je pojištěný nebo oprávněná osoba povinna postupovat tak, aby
pojistitel mohl toto právo uplatnit (mj. neprodleně oznámit tuto skutečnost
pojistiteli a předložitmudoklady potřebné k uplatnění těchto práv).

19. Zmařil-li pojištěný nebo oprávněná osoba přechod svých nároků na
pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnění snížit až do výše částek, které
by jinak mohl získat. Projeví-li se následky takového jednání až po výplatě
pojistného plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného plnění až do
výše částek, které by jinakmohl získat.

20. V pojistné smlouvě lze dohodnout, že pojistitel neposkytne pojistné
plnění, pokud výše újmy nepřesáhne hranici stanovenou v pojistné
smlouvě. Lze dohodnout, že pojištěný nebo oprávněná osoba se bude
podílet na úhradě vzniklé újmy způsobem stanoveným v pojistné smlouvě
(spoluúčast). Spoluúčast je v pojistné smlouvě vyjádřena sjednanou
pevnou částkou, procentem nebo kombinací pevné částky a procenta.
Spoluúčast se stanoví z hodnoty pojistného plnění. Spoluúčast pojistitel
odečte od vypočtené výše pojistného plnění a vyplatí oprávněné osobě
pojistné plnění ve výši po odečtení spoluúčasti.

21. Není-li v době pojistné události pojištěný, resp. poškozená osoba, plátcem
daně z přidané hodnoty, pak se uvedená daň zahrnuje do pojistného
plnění.

1. Jestliže pojištěný způsobí újmu svým jednáním, které bylo ovlivněno
požitím alkoholu nebo aplikací omamných nebo psychotropních látek
nebo přípravku takovou látku obsahujícího, má pojistitel proti němu právo
na náhradu toho co za něho plnil.

2. Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy pojištěný užil léky
obsahující návykové látky nebo přípravky obsahující návykové látky,
pokud tyto léky užil způsobem předepsaným lékařem a pokud nebyl
lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době aplikace těchto léků
nelze vykonávat činnost, v důsledku které způsobil újmu.

1. Učinil-li pojistník nebo pojištěný opatření, i bezúspěšná, která mohl
vzhledem k okolnostem považovat za nutná k odvrácení bezprostředně
hrozící pojistné události nebo na zmírnění již nastalé pojistné události,
pojistitel mu uhradí účelně vynaložené náklady, byly-li úměrné ceně
pojištěné věci nebo částce, kterou by byl pojistitel povinen plnit.

2. Pokud měl pojistník nebo pojištěný povinnost z důvodů hygienických,
ekologických či bezpečnostních učinit opatření k odklizení poškozeného
pojištěného majetku nebo jeho zbytků, a pokud k poškození došlo
pojistnou událostí, uhradímupojistitel i tyto účelně vynaložené náklady.

3. Zachraňovací náklady prokazatelně vynaložené podle odstavce 1 a 2 jsou
omezeny částkou 20% pojistné částky nebo limitu sjednaného pojistného
plnění, nejvýše však pojistitel vyplatí 100.000,- Kč, pokud toto omezení
není zákonemzakázáno.

4. Zachraňovací náklady, které pojistník vynaložil se souhlasem a na pokyn
pojistitele a k nimž by jinak nebyl povinen, pojistitel uhradí bez omezení.

5. Plnění poskytnuté podle tohoto článku se do vyplacených pojistných
plnění nezapočítávají.

6. Pojistitel nehradí náklady vynaložené na běžnou údržbu nebo ošetřování
pojištěné věci a na zásah hasičů nebo jiných osob, které jsou povinny
zasáhnout ve veřejnémzájmu.

1. Pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud není ujednáno jinak, jen tehdy,
došlo-li k pojistné události v době trvání pojištění, a to v místě určeném
vpojistné smlouvě jakomísto pojištění.

2. Pojištění se vztahuje i na věci, které byly z důvodu bezprostředně hrozící
nebo již nastalé pojistné události přemístěny z místa pojištění, a to na
nezbytně nutnou dobu.

1. Pojistitel je oprávněn účtovat pojistníkovi poplatky za mimořádné úkony,
které provádí na žádost pojistníka a určovat jejich výši. Uvedeny jsou
v Sazebníku poplatků přístupném na obchodních místech a webových
stránkách pojistitele. Sazebník poplatků je seznam poplatků, které je
pojistitel oprávněn účtovat pojistníkovi za mimořádné úkony a pravidla pro
provádění těchto úkonů vydávané pojistitelem. Do Sazebníku poplatků je
možno u pojistitele nahlédnout.

2. Poplatky jsou účtovány za provedené úkony podle platného Sazebníku

ČLÁNEK 15
PRÁVO POJISTITELE NA NÁHRADU POJISTNÉHO PLNĚNÍ

ČLÁNEK 16
ZACHRAŇOVACÍ NÁKLADY

ČLÁNEK 17
MÍSTO POJIŠTĚNÍ

ČLÁNEK 18
PROMLČENÍ

ČLÁNEK 19
PŘÍSLUŠNOST SOUDU A POUŽITELNÉ PRÁVO

ČLÁNEK 20
NÁKLADY A POPLATKY

Právo na plnění z pojištění se promlčí nejpozději za 3 roky; promlčecí lhůta
u práva na pojistné plnění počíná běžet za 1 rok po vzniku pojistné události.

Jakýkoliv spor vyplývající z pojištění sjednaného s pojistitelem bude řešen
u příslušného soudu v České republice podle právních předpisů platných na
územíČeské republiky.

poplatků k datu provedení úkonu. Úhrada poplatků je splatná předem.
Poplatky nejsou součástí pojistného.

1. Pojistitel zpracovává osobní údaje účastníků pojištění, v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Účastníci pojištění
podpisem návrhu na uzavření pojistné smlouvy s jejich zpracováváním
souhlasí.

2. Pro účely tohoto článku těchto VPP jsou pojistník a pojištěný označováni
společně jako účastníci pojištění.

3. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů udělil účastník pojištění
uzavřením, respektive podpisem pojistné smlouvy, jejíž nedílnou součástí
jsou tyto VPP, pojistiteli souhlas ke zpracování osobních údajů
obsažených v pojistné smlouvě za účelem nabízení obchodu nebo služeb
pojistitele, pojistitelemúčastníkovi pojištění.

4. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů udělil účastník pojištění
uzavřením, respektive podpisem, pojistné smlouvy, jejíž nedílnou
součástí jsou tyto VPP, pojistiteli souhlas ke zpracování osobních
a citlivých údajů za účelem provozování pojišťovací činnosti, činností
souvisejících s pojišťovací činností a zajišťovací činnosti.

5. Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů
uděluje účastník pojištění pojistiteli souhlas k tomu, aby k údajům
v rozsahu podle ustanovení § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů
získaným pojistitelem, coby správcem, přiřazoval pojistitel další osobní
údaje účastníka pojištění.

6. Všechny výše uvedené souhlasy uděluje účastník pojištění pojistiteli na
dobu od okamžiku uzavření pojistné smlouvy, jejímž uzavřením,
respektive podpisem, účastník pojištění výše uvedené souhlasy pojistiteli
udělil a jejíž nedílnou součástí jsou tyto VPP, do uplynutí pěti let od zániku
posledního právního vztahu pojištění sjednaného uvedenou pojistnou
smlouvou, resp. v případě zpracování citlivých údajů na dobu trvání práv
a povinností z pojištění sjednaného uvedenou pojistnou smlouvou.

7. Dále účastník pojištění souhlasí s předáváním jeho osobních údajů do
jiných států.

8. Pojistitel tímto informuje a poučuje účastníka pojištění o tom, že:

9. Ve smyslu ustanovení § 13 c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, souhlasí účastník pojištění s tím, aby ve stejném rozsahu, za
stejným účelem a po stejnou dobu jako ostatní osobní údaje bylo
využíváno rodné číslo, jehož je účastník pojištění nositelem.

10. V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, uděluje účastník pojištění pojistiteli výslovný souhlas
k využití podrobností jeho elektronického kontaktu obsažených v pojistné
smlouvě, jejímž uzavřením, respektive podpisem, účastník pojištění výše
uvedené souhlasy pojistiteli udělil a jejíž nedílnou součástí jsou tyto VPP,
za účelem šíření obchodních sdělení pojistitele, elektronickými
prostředky.

11. V souladu s ustanovením ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009
Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, uděluje účastník
pojištění pojistiteli výslovný souhlas s poskytnutím informací týkajících se
pojištění, k němuž se vztahuje právní jednání, jehož obsahovou součástí
tento souhlas je,

1. Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit písemnou
dohodou odchylně.

2. Stížnosti pojistníků, pojištěných, oprávněných osob nebo zájemců lze
podat písemně na adresu sídla pojistitele. Pojistitel každou stížnost
prošetří a stěžovateli písemně odpoví do 30 dnů od doručení stížnosti.
Nebude-li z objektivních důvodů možné stížnost v této lhůtě vyřídit, bude
stěžovatel písemně informován o důvodech, proč se tak stalo. Podáním
stížnosti pojistiteli není dotčeno právo obrátit se se stížností na orgán
dohledu nad pojišťovnami, kterým jeČeská národní banka.

3. Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014
a jsou nedílnou součástí těch pojistných smluv, které se na ně výslovně
odvolávají a ke kterým jsou připojeny.

ČLÁNEK 21
INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ČLÁNEK 22
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) osobní údaje účastníka pojištění budou zpracovány v rozsahu
osobních údajů obsažených v pojistné smlouvě, jejímž uzavřením,
respektive podpisem, účastník pojištění výše uvedené souhlasy
pojistiteli udělil a jejíž nedílnou součástí jsou tyto VPP a v rozsahu
osobních údajů sdělených účastníkem pojištění pojistiteli
v souvislosti s právnímvztahempojištění,

b) osobní údaje účastníka pojištění budou zpracovány za účelem
provozování pojišťovací činnosti, činností souvisejících
s pojišťovací činností, zajišťovací činnosti, a dále za účelem
nabízení obchodu nebo služeb pojistitele, účastníkovi pojištění
pojistitelem,

c) osobní údaje účastníka pojištění bude zpracovávat pojistitel,
d) poskytnutí osobních údajů účastníkem pojištění pojistiteli je

dobrovolné,
e) účastník pojištění je oprávněn využít práv (zejména práva přístupu

k osobním údajům a práva na opravu osobních údajů) daných mu
ustanovením§12a§21 zákona o ochraně osobních údajů.

a) zajišťovnámpojistitele,
b) ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví

a zájmovýmsdruženímči korporacím těchto subjektů.



1T.Č.: NP/8/2005

 SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
pro pojištění staveb

ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Toto pojištění je upraveno příslušnými ustanoveními Všeobecných pojistných
podmínek HVP, a.s., obecná část pro škodové pojištění, těmito smluvními
ujednáními a ustanoveními pojistné smlouvy.

2. Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
3. Pojištění sjednané dle těchto smluvních ujednání je pojištěním škodovým.

ČLÁNEK 2
ROZSAH POJIŠTĚNÍ

1. Pojištění lze sjednat proti poškození nebo zničení předmětu pojištění dále
uvedenými pojistnými nebezpečími.

2. Základní živelní pojištění:
2.1. požár,
2.2. výbuch,
2.3. přímý úder blesku,
2.4. náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části

nebo nákladu.
3. Sdružené živelní pojištění:

3.1. požár,
3.2. výbuch,
3.3. přímý úder blesku,
3.4. náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části

nebo nákladu,
3.5. vichřice,
3.6. krupobití,
3.7. sesuv lavin,
3.8. zřícení skal nebo zemin,
3.9. tíha sněhu nebo námrazy,
3.10. pád stromu nebo stožáru,
3.11. náraz silničního dopravního prostředku,
3.12. voda nebo topné médium vytékající z vodovodních zařízení,
3.13. povodeň a záplava,
3.14. jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí.

4. Dodatkové připojištění:
4.1. vichřice,
4.2. krupobití,
4.3. zemětřesení,
4.4. zřícení skal nebo zemin,
4.5. sesuv lavin,
4.6. tíha sněhu nebo námrazy,
4.7. povodeň a záplava,
4.8. pád stromu nebo stožáru,
4.9. náraz silničního dopravního prostředku,
4.10. voda nebo topné médium vytékající z vodovodních zařízení,
4.11. odcizení; právo na plnění vzniká:

4.11.1. při krádeži nebo ztrátě pojištěné věci, ke které došlo v přímé
souvislosti se živelnou událostí,

4.11.2. při krádeži vloupáním.
5. Dodatkové pojištění je možno sjednat v případě, že bylo sjednáno základní

živelní pojištění nebo sdružené živelní pojištění.
6. Výběr (specifikaci) pojištěných nebezpečí dohodnou účastníci v pojistné

smlouvě.

ČLÁNEK 3
 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

1. Pojištění se vztahuje na stavby, jejichž vlastníkem je pojištěný. Je-li to v
pojistné smlouvě dojednáno, vztahuje se pojištění i na stavby, které nejsou ve
vlastnictví pojištěného, které však pojištěný po právu užívá nebo spravuje.

2. Na dále uvedené příslušenství a součásti předmětu pojištění, tj. na vedlejší
stavby, jednoduché stavby, drobné stavby, seskupení a soubory staveb atp.,
kterým nebylo přiděleno popisné či evidenční číslo, na trvalé porosty, terénní
úpravy a na vnější anténní systémy či konzole elektrického nebo jiného
vedení instalované na pojištěné stavbě, se pojištění vztahuje, jen když je to v
pojistné smlouvě výslovně dojednáno.

3. Je-li to v pojistné smlouvě dojednáno, vztahuje se pojištění i na drobnou
stavební mechanizaci, nedokončené stavby (tj. stavební objekty ve výstavbě)
a na stavební materiál, určený k dokončení nebo údržbě pojištěné stavby.
Předpokladem vzniku práva na plnění z pojistné smlouvy je, že stavební dílo
je zhotovováno v souladu s právními předpisy a že stavební materiál je řádně
uskladněn v místě pojištění, tj. v prostoru, dostatečně zajištěném proti
znehodnocení, zničení, ztrátě a odcizení.

4. Výběr (specifikaci) pojištěných věcí dohodnou účastníci v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK 4
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

1. Toto pojištění nezakládá právo na pojistné plnění v případě, že škoda na
předmětu pojištění je přímým nebo nepřímým důsledkem těchto nebezpečí:
1.1. zatečení, koroze, eroze, kavitace, oxidace, opotřebení vlivem provozu,

postupné stárnutí, únavy materiálu, nedostatečné používání, dlouhodobé
uskladnění, usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin, působení
dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu, hniloby, kontaminace vody,
hornin, půdy, ovzduší, flóry a fauny a nedostatečná údržba pojištěné věci,

1.2. hospodaření s radioaktivními látkami, pozvolné působení tepla, plynů,
vlhkostí, páry a usazenin,

1.3. poddolování půdy, zřícení skal, zemin, sněhu a ledu, atp., pokud k němu
došlo v důsledku stavební a geologické činnosti, popřípadě jiného
lidského jednání či opomenutí,

1.4. sesuv půdy,
1.5. tlak spodní vody a nedostatečná či poškozená hydroizolace předmětu

pojištění.
2. Z pojištění nevzniká nárok na plnění za:

2.1. ušlý zisk a výdělek, za nepřímé škody všeho druhu (např. škody vzniklé
nemožností používat určitou věc, nemožností vykonávat určitou činnost),
na následné škody a vedlejší škody (např. vzniklé úhradou expresních
příplatků) za škody, vzniklé vynaložením dalších nákladů, za škody,
způsobené uvedením věci do původního stavu (např. odstraněním
zničených věcí nebo opravou či nahrazením za věc novou),

2.2. uložené nebo uplatňované pokuty, úroky z prodlení, penále či jiné
sankční platby.

3. V pojistné smlouvě lze dojednat další výluky z pojištění.

ČLÁNEK 5
POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO

Vedle povinností stanovených zákonem a Všeobecnými pojistnými podmínkami
– obecná část, je podmínkou vzniku práva na pojistné plnění z pojištění pro
případ poškození nebo zničení vodou z vodovodních zařízení, že pojištěný v
chladných ročních obdobích budovu buď dostatečně vytápí nebo udržuje
všechna vodovodní zařízení prázdná (bez vody nebo zamrzajícího topného
média).

ČLÁNEK 6
LIMITY PLNĚNÍ

1. Plnění z jedné pojistné události nesmí přesáhnout pojistnou částku
dojednanou v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech plnění
poskytnutých z jedné pojistné události nebo z více časově spolu souvisejících
pojistných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje,
příčiny, události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí.

2. Celková částka vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu
jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek pojistné částky
sjednané v pojistné smlouvě. Plnění, které přesáhne tuto hranici, je pojišťovna
oprávněna odmítnout.

3. Horní hranicí pojistného plnění z jedné pojistné události a jedné pojištěné
nemovité stavby je u dodatkového připojištění nebezpečí povodeň a záplava
podle čl. 2 odst. 4.7. pojistná částka. Horní hranice pojistného plnění ze
sdruženého živelného pojištění podle čl. 2, odst. 3.13. (nebezpečí povodeň a
záplava) činí 5.000,- Kč z jedné pojistné události a jedné pojištěné nemovité
stavby.

4. Horní hranice pojistného plnění v případě škody, vzniklé na předmětu
pojištění odcizením jejího příslušenství či součásti, činí 50.000,- Kč z jedné
pojistné události, nedohodnou-li se účastníci v pojistné smlouvě jinak.

5. Horní hranice pojistného plnění v případě škody, vzniklé na pojištěném
stavebním materiálu určeném pojištěným pro údržbu pojištěné stavby činí
20.000,- Kč z jedné pojistné události, není-li v pojistné smlouvě dojednána
částka vyšší.

6. Horní hranice pojistného plnění v případě vzniku škody na pojištěném
stavebním materiálu, který je určen na zhotovení stavby, vestavbu, přístavbu,
nadstavbu atp., tj. na stavební činnosti, k jejichž provádění zákon stanoví
souhlas příslušného stavebního úřadu, je pojistné plnění omezeno dohodnutou
pojistnou částkou, není-li v pojistné smlouvě dojednáno jinak.

7. Horní hranice pojistného plnění v případě škody vzniklé na pojištěných
drobných stavebních strojích je omezena částkou 10.000,- Kč, není-li v
pojistné smlouvě dojednáno jinak.

8. Pokud byl pojistník povinen vynaložit zachraňovací náklady ve smyslu znění
Všeobecných pojistných podmínek – obecná část, uhradí mu pojistitel tyto
náklady do výše 20 % z pojistné částky pojištěné věci, nejvýše však 100.000
Kč.

9. Pojištění na první riziko - Není-li možné stanovit pojistnou hodnotu nebo
dohodnou-li se tak účastníci pojistné smlouvy, určí pojistnou částku pojištěný
podle svého uvážení a své pojistné potřeby. Takto určená pojistná částka je
horní hranicí pojistného plnění ze všech pojistných událostí nastalých v
pojistném roce nebo období, na které bylo sjednáno pojištění. V pojistné
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smlouvě musí být výslovně uvedeno, že se jedná o pojištění prvního rizika.
V tomto případě pojistitel neuplatní podpojištění.

ČLÁNEK 7
VÝKLAD POJMŮ

V těchto ujednáních, pojistné smlouvě a v každém doplňku, který bude do ní
včleněn, budou následující slova a výrazy mít význam, který je jím v tomto
článku přiřazen, ledaže by z kontextu vyplynulo něco jiného:
1. Stavbou je nemovitá stavba, prostorově soustředěná a navenek převážně

uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi. Má jeden nebo více
ohraničených užitkových prostorů.

2. Příslušenstvím pojištěné stavby se rozumí předměty patřící vlastníku
pojištěné stavby, které jsou určeny k tomu, aby se s hlavní věcí (stavbou)
trvale užívaly. Jedná se o vedlejší stavby, drobné stavby, přístavby, garáže
atp.

3. Součástí věci se rozumí to, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být
odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Součástí pozemku jsou trvalé
porosty, studny, bazény, vodovodní, plynové, telefonní, elektrické a jiné
rozvody, přípojky a zařízení po patu domu, terénní úpravy, kanalizační
přípojky, žumpy, zpevněné plochy, ploty a jiné věci podobného druhu.
Stavebními součástmi se rozumí věci, které jsou pevně spojené s pojištěnou
stavbou, jako např. ohřívače vody, kotle všeho druhu a etážové či jiné topení,
zařízení koupelen, vodovodní baterie, vestavěný nábytek, obklady stěn a
stropů, příčky, lepené koberce a jiné podlahové krytiny pevně spojené s
podlahou, malby stěn, tapety, venkovní anténní systémy, či konzole
elektrického nebo telefonního vedení  instalované na pojištěné budově.

4. Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl
mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou;
požárem není žhnutí a doutnání s omezeným přístupem kyslíku, jakož i
působení užitkového ohně a tepla. Požárem dále není působení tepla při
zkratu v elektrickém vedení (zařízení), pokud se plamen zkratem vzniklý dále
nerozšíří.

5. Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v
rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá reakce nestabilní soustavy). Za
výbuch tlakové nádoby (kotle, potrubí atp.) se stlačeným plynem nebo párou
se považuje roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému
vyrovnání tlaku mezi vnějškem a vnitřkem nádoby.

6. Přímým úderem blesku se rozumí bezprostřední působení energie blesku
(atmosférického elektrického výboje) nebo tepla jeho výboje na pojištěnou
věc. Přímým úderem blesku není škoda na pojištěné věci, vzniklá jako
důsledek přímého působení energie blesku na elektrickou síť.

7. Krádeží se rozumí jednání pachatele, spočívající v přisvojení si pojištěné
věci, tím, že se jí zmocní.

8. Krádeží vloupáním se rozumí jednání pachatele spočívající v přisvojení si
pojištěné věci krádeží s překonáním překážky. Za krádež s překonáním
překážky se považuje zmocnění se pojištěné věci proti vůli jejího vlastníka,
pokud tato věc byla jednotlivě proti odcizení zabezpečena nebo byla odcizena
násilným vniknutím do uzamčeného prostoru vloupáním.
Za překonání překážky se nepovažuje zejména: podvodné nebo lstivé opatření
klíčů od prostoru, kde se pojištěná věc nalézá, vniknutí do pojištěného
prostoru, jestliže v nepřítomnosti pojištěného nebo jiných odpovědných osob
nebyla všechna uzamykací, uzavírací a zabezpečovací zařízení v činnosti,
použití shodného nebo nepravého klíče, neprokázané (pravděpodobné) použití
planžety nebo jiného zařízení podobného určení, vniknutí do pojištěných
prostor nezjištěným způsobem, případně beze stop násilí atp.

9. Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, která
se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží nebo tyto břehy či hráze protrhla
nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu
toku.

10. Záplavou se rozumí jev, při kterém v důsledku atmosférických srážek
došlo k vytvoření souvislé vodní plochy, která v místech pojištění po
určitou dobu stojí nebo proudí. Za záplavu se nepovažuje souvislá vodní
hladina, která v místě pojištění vznikla v důsledku zvednutí hladiny
podzemních vod nebo vody, vytékající z vodovodního zařízení.

11. Vodou z vodovodních zařízení se rozumí:
11.1. voda, unikající z poškozených vodovodních zařízení a nádrží, jež

jsou součástí pojištěné stavby. Vodovodní zařízení je přivádějící a
odpadové potrubí vody. Vodovodním zařízením nejsou vnitřní a
vnější dešťové svody. Nádrž je zčásti otevřený nebo uzavřený
prostor o obsahu vody do 200 litrů, pokud je součástí pojištěné
stavby,

11.2. kapalina nebo pára unikající z poškozeného ústředního, etážového a
dálkového topení,

11.3. hasící médium, vytékající ze samočinného hasícího zařízení, jež je
součástí pojištěné stavby.

Právo na plnění pojišťovny nevznikne, jestliže škoda vznikla selháním
měřících, regulačních anebo zabezpečovacích zařízení nebo nedostatkem
vody v těchto zařízeních.

12. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje
rychlostí vyšší než 20,8 metrů za sekundu (75 km/hod). Není-li tato
rychlost pro místo škody zjistitelná, musí pojištěný prokázat, že pohyb
vzduchu způsobil v okolí místa pojištění škody na řádně udržovaných
budovách nebo shodně odolných jiných věcech anebo že škoda při
bezvadném stavu pojištěné budovy mohla vzniknout pouze v důsledku
vichřice.

13. Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru,
velikostí, váhy a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou věc
a tím dochází k jejímu poškození nebo zničení.

14. Zřícením skal se rozumí pád kamenů vyvolaný porušením rovnováhy.
15. Lavinou sněhu nebo ledu se rozumí sesuv této hmoty působením gravitace,

vyvolané porušením rovnováhy; za lavinu se považuje rovněž sesuv sněhu
a ledu se střechy.

16. Jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí je jev, při kterém
pachatel zničil nebo poškodil stavební součásti předmětu pojištění bránící
odcizení pojištěné věci.

ČLÁNEK 8
 ÚČINNOST

Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti 1.1.2005.

ČLÁNEK 9
ČÍSELNÍK KÓDŮ POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ

POJISTNÉ NEBEZPEČÍ KÓD

Základní živelní pojištění 007
Sdružené živelní pojištění 006
Dodatkové připojištění vichřice 505

krupobití 506
 zřícení skal nebo zemin 508

zemětřesení 515
sesuv lavin 507
tíha sněhu, námrazy 512
povodeň, záplava 514
pád stromu, stožáru 513
náraz dopravního prostředku 510
voda z vodovodních zařízení 509
odcizení 526
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 SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
pro pojištění movitých věcí

ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Toto pojištění je upraveno příslušnými ustanoveními Všeobecných pojistných
podmínek HVP, a.s., obecná část pro škodové pojištění, těmito smluvními
ujednáními a ustanoveními pojistné smlouvy.

2. Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
3. Pojištění sjednané dle těchto smluvních ujednání je pojištěním škodovým.

ČLÁNEK 2
ROZSAH POJIŠTĚNÍ

1. Pojištění lze sjednat proti poškození nebo zničení předmětu pojištění dále
uvedenými pojistnými nebezpečími.

2. Základní živelní pojištění:
2.1. požár,
2.2. výbuch,
2.3. přímý úder blesku,
2.4. náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části

nebo nákladu.
3. Sdružené živelní pojištění:

3.1. požár,
3.2. výbuch,
3.3. přímý úder blesku,
3.4. náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části

nebo nákladu,
3.5. vichřice,
3.6. krupobití,
3.7. sesuv lavin,
3.8. zřícení skal nebo zemin,
3.9. tíha sněhu nebo námrazy,
3.10. pád stromu nebo stožáru,
3.11. náraz silničního dopravního prostředku,
3.12. voda nebo topné médium vytékající z vodovodních zařízení,
3.13. povodeň a záplava,
3.14. jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí.

4. Dodatkové připojištění:
4.1. vichřice,
4.2. krupobití,
4.3. zemětřesení,
4.4. zřícení skal nebo zemin,
4.5. sesuv lavin,
4.6. tíha sněhu nebo námrazy,
4.7. povodeň a záplava,
4.8. pád stromu nebo stožáru,
4.9. náraz silničního dopravního prostředku,
4.10. voda nebo topné médium vytékající z vodovodních zařízení,
4.11. odcizení; právo na plnění vzniká:

4.11.1. při krádeži nebo ztrátě pojištěné věci, ke které došlo v přímé
souvislosti se živelnou událostí,

4.11.2. při krádeži vloupáním.
5. Dodatkové pojištění je možno sjednat v případě, že bylo sjednáno základní

živelní pojištění nebo sdružené živelní pojištění.
6. Výběr (specifikaci) pojištěných nebezpečí dohodnou účastníci v pojistné

smlouvě.

ČLÁNEK 3
 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

1. Pojištění se vztahuje na věci uvedené v odst. 2., 3. a 4. tohoto článku, pokud
v době vzniku pojištění byly v provozuschopném stavu. Soubor movitých
věcí je pojištěn jen je-li takto v pojistné smlouvě pojmenován a označen.

2. Pojištění se vztahuje na dále uvedené věci jejichž vlastníkem je pojištěný. Na
věci které nejsou ve vlastnictví pojištěného, se kterými však pojištěný po
právu nakládá, se pojištění vztahuje jen když je tak v pojistné smlouvě
výslovně ujednáno. Pojištěny jsou:
2.1. věci provozní, výrobní a obchodní povahy,
2.2. hotové a rozpracované výrobky a zásoby.

3. Pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění rovněž na dále
uvedené věci ve vlastnictví pojištěného:
3.1. cennosti,
3.2. věci zvláštní hodnoty,
3.3. výrobní a provozní dokumentaci,
3.4. průmyslové vzory, modely a prototypy.

4. Výběr (specifikaci) pojištěných věcí dohodnou a označí účastníci v pojistné
smlouvě. Cennosti a věci zvláštní hodnoty, musí být v příloze pojistné
smlouvy uvedeny samostatně (zvlášť).

5. Věci, které se staly příslušenstvím pojištěného souboru po uzavření pojistné
smlouvy, jsou pojištěny. Věci, které přestaly být příslušenstvím věci hlavní, a
staly se tedy samostatnou právní věcí, pojištěny nejsou.

ČLÁNEK 4
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

1. Toto pojištění nezakládá právo na pojistné plnění v případě, že škoda na
předmětu pojištění je přímým nebo nepřímým důsledkem těchto nebezpečí:
1.1. zatečení, koroze, eroze, kavitace, oxidace, opotřebení vlivem provozu,

postupné stárnutí, únavy materiálu, nedostatečné používání, dlouhodobé
uskladnění, usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin, působení
dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu, hniloby, kontaminace vody,
hornin, půdy, ovzduší, flóry a fauny a nedostatečná údržba pojištěné
věci,

1.2. hospodaření s radioaktivními látkami, pozvolné působení tepla, plynů,
vlhkostí, páry a usazenin,

1.3. poddolování půdy, zřícení skal, zemin, sněhu a ledu, atp., pokud k němu
došlo v důsledku stavební a geologické činnosti, popřípadě jiného
lidského jednání či opomenutí,

1.4. sesuv půdy,
1.5. tlak spodní vody a nedostatečná či poškozená hydroizolace předmětu

pojištění,
1.6. škoda vzniklá na dílech a nástrojích, které se vyměňují při změně

pracovního úkonu nebo opotřebení (např. formy, kokily, matrice,
razidla, zápustky, listy pil, pneumatiky),

1.7. výpadek, přepětí nebo podpětí elektrického proudu, a to bez ohledu na
příčinu, která tento jev vyvolala.

2. Z pojištění nevzniká nárok na plnění za:
2.1. ušlý zisk a výdělek, za nepřímé škody všeho druhu (např. škody vzniklé

nemožností používat určitou věc, nemožností vykonávat určitou
činnost), na následné škody a vedlejší škody (např. vzniklé úhradou
expresních příplatků) za škody, vzniklé vynaložením dalších nákladů, za
škody, způsobené uvedením věci do původního stavu (např. odstraněním
zničených věcí nebo opravou či nahrazením za věc novou),

2.2. uložené nebo uplatňované pokuty, úroky z prodlení, penále či jiné
sankční platby,

2.3. škody, vzniklé zničením, poškozením, odcizením nebo ztrátou datových
souborů nebo nosičů těchto souborů,

2.4. škodu, vzniklou na činných médiích jako jsou maziva, paliva,
katalyzátory.

3. V pojistné smlouvě lze dojednat další výluky z pojištění.

ČLÁNEK 5
POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO

Vedle povinností stanovených zákonem a Všeobecnými pojistnými
podmínkami – obecná část je podmínkou vzniku práva na pojistné plnění
následující:

1. pokud je sjednáno pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí povodní,
záplavou nebo vodou z vodovodních zařízení, jsou tyto věci uskladněny
(uloženy) podle doporučení výrobce těchto věcí, nejméně však 15 cm nad
úrovní podlahy,

2. pojištěné věci jsou zabezpečeny způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě a
všechna bezpečnostní a ochranná zařízení jsou v provozuschopném stavu.

ČLÁNEK 6
LIMITY PLNĚNÍ

1. Plnění z jedné pojistné události nesmí přesáhnout pojistnou částku
dojednanou v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech plnění
poskytnutých z jedné pojistné události nebo z více časově spolu souvisejících
pojistných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje,
příčiny, události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí.

2. Celková částka vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu
jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek pojistné částky
sjednané v pojistné smlouvě. Plnění, které přesáhne tuto hranici, je
pojišťovna oprávněna odmítnout.

3. Pokud byl pojistník povinen vynaložit zachraňovací náklady ve smyslu znění
Všeobecných pojistných podmínek – obecná část, uhradí mu pojistitel tyto
náklady do výše 20 % z pojistné částky pojištěné věci, nejvýše však 100.000
Kč.

4. Pojištění na první riziko - Není-li možné stanovit pojistnou hodnotu nebo
dohodnou-li se tak účastníci pojistné smlouvy, určí pojistnou částku pojištěný
podle svého uvážení a své pojistné potřeby. Takto určená pojistná částka je
horní hranicí pojistného plnění ze všech pojistných událostí nastalých v
pojistném roce nebo období, na které bylo sjednáno pojištění. V pojistné
smlouvě musí být výslovně uvedeno, že se jedná o pojištění prvního rizika. V
tomto případě pojistitel neuplatní podpojištění.
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ČLÁNEK 7
VÝKLAD POJMŮ

V těchto ujednáních, pojistné smlouvě a v každém doplňku, který bude do ní
včleněn, budou následující slova a výrazy mít význam, který je jím v tomto
článku přiřazen, ledaže by z kontextu vyplynulo něco jiného:
1. Soubor věcí tvoří předměty, které mají podobný nebo stejný charakter,

anebo jsou určeny ke stejnému hospodářskému účelu.
2. Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl

mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou;
požárem není žhnutí a doutnání s omezeným přístupem kyslíku, jakož i
působení užitkového ohně a tepla. Požárem dále není působení tepla při
zkratu v elektrickém vedení (zařízení), pokud se plamen zkratem vzniklý
dále nerozšíří.

3. Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v
rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá reakce nestabilní soustavy). Za
výbuch tlakové nádoby (kotle, potrubí atp.) se stlačeným plynem nebo párou
se považuje roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému
vyrovnání tlaku mezi vnějškem a vnitřkem nádoby.

4. Přímým úderem blesku se rozumí bezprostřední působení energie blesku
(atmosférického elektrického výboje) nebo tepla jeho výboje na pojištěnou
věc. Přímým úderem blesku není škoda na pojištěné věci, vzniklá jako
důsledek přímého působení energie blesku na elektrickou síť.

5. Krádeží se rozumí jednání pachatele, spočívající v přisvojení si pojištěné
věci, tím, že se jí zmocní.

6. Krádeží vloupáním se rozumí jednání pachatele spočívající v přisvojení si
pojištěné věci krádeží s překonáním překážky. Za krádež s překonáním
překážky se považuje zmocnění se pojištěné věci proti vůli jejího vlastníka,
pokud tato věc byla jednotlivě proti odcizení zabezpečena nebo byla odcizena
násilným vniknutím do uzamčeného prostoru vloupáním.
Za překonání překážky se nepovažuje zejména: podvodné nebo lstivé
opatření klíčů od prostoru, kde se pojištěná věc nalézá, vniknutí do
pojištěného prostoru, jestliže v nepřítomnosti pojištěného nebo jiných
odpovědných osob nebyla všechna uzamykací, uzavírací a zabezpečovací
zařízení v činnosti, použití shodného nebo nepravého klíče, neprokázané
(pravděpodobné) použití planžety nebo jiného zařízení podobného určení,
vniknutí do pojištěných prostor nezjištěným způsobem, případně beze stop
násilí atp.

7. Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou,
která se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží nebo tyto břehy či hráze
protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením
průtočného profilu toku.

8. Záplavou se rozumí jev, při kterém v důsledku atmosférických srážek došlo
k vytvoření souvislé vodní plochy, která v místech pojištění po určitou dobu
stojí nebo proudí. Za záplavu se nepovažuje souvislá vodní hladina, která v
místě pojištění vznikla v důsledku zvednutí hladiny podzemních vod nebo
vody, vytékající z vodovodního zařízení.

9. Vodou z vodovodních zařízení se rozumí:
9.1. voda, unikající z poškozených vodovodních zařízení a nádrží, jež jsou

součástí pojištěné stavby. Vodovodní zařízení je přivádějící a odpadové
potrubí vody. Vodovodním zařízením nejsou vnitřní a vnější dešťové
svody. Nádrž je zčásti otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu vody do
200 litrů, pokud je součástí pojištěné stavby,

9.2. kapalina nebo pára unikající z poškozeného ústředního, etážového a
dálkového topení,

9.3. hasící médium, vytékající ze samočinného hasícího zařízení, jež je
součástí pojištěné stavby.

Právo na plnění pojišťovny nevznikne, jestliže škoda vznikla selháním
měřících, regulačních anebo zabezpečovacích zařízení nebo nedostatkem
vody v těchto zařízeních.

10. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje
rychlostí vyšší než 20,8 metrů za sekundu (75 km/hod). Není-li tato rychlost
pro místo škody zjistitelná, musí pojištěný prokázat, že pohyb vzduchu
způsobil v okolí místa pojištění škody na řádně udržovaných budovách nebo
shodně odolných jiných věcech anebo že škoda při bezvadném stavu
pojištěné budovy mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice.

11. Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru,
velikostí, váhy a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou věc a
tím dochází k jejímu poškození nebo zničení.

12. Zřícením skal se rozumí pád kamenů vyvolaný porušením rovnováhy.
13. Lavinou sněhu nebo ledu se rozumí sesuv této hmoty působením

gravitace, vyvolané porušením rovnováhy; za lavinu se považuje rovněž
sesuv sněhu a ledu se střechy.

14. Cennostmi se rozumí:
14.1. peníze, kterými jsou platné tuzemské a zahraniční bankovky,

státovky a běžné mince.
14.2. drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly,

drahokamy a předměty z nich vyrobené.
14.3. vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné podobné dokumenty,

cenné papíry a ceniny (např. platné poštovní známky, kolkové
známky, lístky a časové kupóny MHD).

15. Věcmi zvláštní hodnoty se rozumí:
15.1. věci umělecké hodnoty, kterými jsou obrazy, grafická a sochařská

díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce,
gobelíny atp.; jedná se o originální nebo unikátní díla, jejichž
prodejní cena není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou
kvalitou, originalitou a autorem díla,

15.2. věci historické hodnoty, což jsou věci, jejichž hodnota je dána tím,
že mají vztah k historii, historické osobě či události atp.,

15.3. starožitnosti jsou věci, zpravidla starší 100 let, které mají taktéž
uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu,

15.4. sbírky,
15.5. jiné cenné věci, kterými jsou předměty s pojistnou hodnotou nad

50.000,- Kč.
16. Jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí je jev, při

kterém pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěné věci
před odcizením a při kterém poškodil nebo zničil předmět pojištění.

ČLÁNEK 8
 ÚČINNOST

Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti 1.1.2005.

ČLÁNEK 9
ČÍSELNÍK KÓDŮ POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ

POJISTNÉ NEBEZPEČÍ KÓD

Základní živelní pojištění 007
Sdružené živelní pojištění 006
Dodatkové připojištění vichřice 505

krupobití 506
 zřícení skal nebo zemin 508

zemětřesení 515
sesuv lavin 507
tíha sněhu a námrazy 512
povodeň, záplava 514
pád stromu, stožáru 513
náraz dopravního prostředku 510
voda z vodovodních zařízení 509
odcizení 526
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Limity pojistného plnění a podmínky zabezpečení movitých věcí

pro případy odcizení

Maximálním plněním pojišťovny je pojistná částka sjednaná pro riziko odcizení. Dojde-li však k odcizení
pojištěných věcí poskytne pojišťovna pojistné plnění maximálně do výše odpovídající skutečnému
zabezpečení v době vzniku pojistné události, a to:

1. Při odcizení pojištěných věcí umístěných ve výkladních skříních (tj. zasklený uzamčený prostor), poskytne
pojišťovna plnění:

a) do 10.000,- Kč  při běžném uzamčení a zasklení tabulovým sklem o síle min. 4mm,

b) do 50.000,- Kč v případě, že bude výkladní skříň opatřena bezpečnostní fólií resp. funkční mříží nebo
roletou

Výkladní skříň, která se otvírá zvenčí, musí být uzamykaná bezpečnostním zámkem nebo bezpečnostním
visacím zámkem.

2. Při odcizení pojištěných movitých věcí (včetně peněz a cenin, drahých kovů a výrobků z nich) z
uzamčeného prostoru (budova, místnost), poskytne pojišťovna pojistné plnění:

a) do 50.000,- Kč za věci movité běžné tam, kde vchodové prostory jsou zabezpečeny zadlabacím zámkem s
cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem, nebo jsou opatřeny masivní petlicí a bezpečnostním visacím
zámkem, okenní části jsou z běžného tabulového skla. Peníze a ceniny, drahé kovy a výrobky z nich musí
být uzavřeny v příruční pokladně.

b) do 200.000,- Kč za věci movité běžné tam, kde vchodové prostory jsou zabezpečeny bezpečnostní
cylindrickou vložkou zabraňující vyhmatání a bezpečnostním kováním, dvoukřídlé dveře musí být opatřeny
závorou nebo rozvorovým zámkem, na oknech bezpečnostní fólie o tl. min. 250 mikronů nebo funkční
mříže. Peníze a ceniny, drahé kovy a výrobky z nich musí být v takto zabezpečených prostorech, uloženy v
trezoru nebo sejfu zabudovaném v podlaze nebo ve zdi s bezpečnostním zámkem, zadní stěna sejfu
pancéřová, překryta vrstvou zdiva o síle min. 250 mm.

c) do 500.000,- Kč, bude-li uzamčený prostor zabezpečen způsobem dle bodu b), dále bezpečnostními dveřmi
s přídavným bezpečnostním zámkem, nebo funkční mříží před dveřmi, instalací elektronické zabezpečovací
signalizace (EZS), poplachový signál akustický, zvukové a poplachové zařízení umístěné tak, aby bylo silně
slyšitelné, peníze a ceniny, drahé kovy a výrobky z nich v trezoru nebo pancéřové pokladně o hmotnosti
minimálně 90 kg s bezpečnostním zámkem.

d) do 1.000.000,- Kč, bude-li uzamčený prostor zabezpečený způsobem dle bodu c) s uzamykajícím systémem
zabraňujícím vyhmatání, rozlomení a odvrtání vložky. Oplechované dveře zabezpečené dvojitou
bezpečnostní závorou nebo rozvorou, nebo funkční mříže přede dveřmi. Peníze a ceniny, drahé kovy a
výrobky z nich dle bodu c.

e) do 3.500.000,- Kč, bude-li uzamčený prostor zabezpečený způsobem dle bodu d) a funkční EZS
celoplošnou nebo plášťovou, vyvedenou na pult centrální ochrany (PCO) objektů bezpečnostní služby nebo
policie, nebo trvalou strážní službou v mimopracovní době. Peníze a ceniny, drahé kovy a výrobky z nich v
trezoru nebo pancéřové pokladně s bezpečnostním zámkem o hmotnosti minimálně 150 kg.

f) nad 3.500.000,- Kč, bude zabezpečení stanoveno individuálně v součinnosti s pověřenými pracovníky
generálního ředitelství.

3. Při odcizení krádeží vloupáním pojištěných věcí v areálu mimo uzamčený prostor, pojišťovna škodu na
cennostech nehradí a za všechny ostatní pojištěné movité věci poskytne plnění max.do výše 500.000,- Kč,
je-li areál opatřen funkčním oplocením pozemku s minimální výší 2 metry s uzamykatelnými vraty se
dvěma bezpečnostními zámky a trvalou strážní službou v mimopracovní době.

4. Při odcizení loupežným přepadením při přepravě peněz a cenin poskytne pojišťovna pojistné plnění:

a) do 100.000,- Kč, jestliže přepravu provádí pojištěný nebo jím pověřená osoba + další pověřená osoba a
pojištěné věci jsou uloženy v běžném kufříku nebo pevné tašce s pevným uzávěrem.

b) do 300.000,- Kč, jestliže přepravu provádí pojištěný nebo jím pověřená osoba + další pověřená osoba
vybavená střelnou zbraní a pojištěné věci jsou uloženy v běžném kufříku nebo pevné tašce s pevným
uzávěrem.
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c) do 500.000,- Kč, jestliže přepravu provádí pojištěný nebo jím pověřená osoba + další pověřená osoba
vybavená střelnou zbraní a pojištěné věci jsou uloženy v bezpečnostním zavazadle vybaveném poplašným
zařízením s akustickým alarmem.

d) do 1.000.000,- Kč, jestliže přepravu provádí pojištěný nebo jím pověřená osoba + další dvě pověřené osoby
vybavené střelnou zbraní a pojištěné věci jsou uloženy v bezpečnostním zavazadle s kouřovým nebo
zvukovým alarmem.

Výklad pojmů

Areál - oplocený prostor (výška oplocení minimálně 2 metry)

Bezpečnostní dveře - musí odolávat po celé ploše proražení, rozlomení a proříznutí, roztažení zárubní,
vypáčení a vyražení, vysazení ze závěsů. Musí mít nejméně cylindrickou vložku zabraňující rozlomení,
odvrtání a vyhmatání a bezpečnostní kování. Záruky požadovat od výrobce (atest apod.).

Bezpečnostní fólie - na tabulové sklo, za mokra lepené speciální vrstvené fólie, chrání prosklené části budov
před vloupáním. Je uznávána jako plnohodnotná náhrada mříží. Pro potřeby pojišťovny se uznává bezpečnostní
fólie o síle od 250 mikronů a to pro prosklené části až do výše prvního nadzemního podlaží. Pro druhé a další
nadzemní podlaží se tato ochrana nevyžaduje.

Bezpečnostní kování - šrouby držící kování nesmí být z vnější strany dveří volně přístupné, cylindrická vložka
nesmí přesahovat z vnější strany dveří bezpečnostní kování, typ vložky musí být odolný proti odvrtání a
vyhmatání.

Bezpečnostní zámek - zámek schválený Kriminalistickým ústavem ČR s cylindrickou vložkou zabraňující
vyhmatáním s bezpečnostním štítem odolným proti rozlomení a odvrtání vložky.

Bezpečnostní visací zámek - visací zámek s kaleným okem o průměru min. 8 mm.

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS):

- plášťová ochrana znamená instalaci čidel, které pokrývají plochy vymezující chráněný pojišťovaný objekt -
ať již jde o celou budovu nebo určené vnitřní prostory

- prostorová ochrana celoplošná znamená instalaci čidel ve všech prostorách pojišťovaného objektu kde se
nacházejí pojišťované věci.

Funkční mříže, rolety - ocelový materiál nebo legovaný hliník o průměru min. 16 mm, ploché pruty o
rozměrech min. 20 x 5 mm. Mezery mezi jednotlivými pruty musí být takové velikosti, aby byl znemožněn
průvlek osoby a nebo roztažení prutů. Mříž nebo roleta musí být uzamčena min. dvěma bezpečnostními
visacími zámky nebo jedním bezpečnostním uzamykacím systémem.

Masivní petlice - nesmí být vyrobena z obyčejného tenkého plechu, oko petlice min. průměr 8 mm, zakalené.
Petlice musí být ukotvena dvěma šrouby s maticí jištěnou z vnitřní strany dveří.

Osoba přepravující cennosti - musí být starší 21 let, musí být způsobilá k právním úkonům a být fyzicky
schopna tuto činnost vykonávat.

Trezor - bezpečnostní opancéřovaná schránka opatřená bezpečnostním zámkem volně ložená nebo připevněná
k podlaze nebo ke stěně.

Sejf - bezpečnostní schránka opatřená bezpečnostním zámkem zabudovaná ve zdi nebo v podlaze.

Strážní služba - fyzická osoba určená k nepřetržité ochraně majetku v určeném prostoru, vybavená střelnou
zbraní a plánem ostrahy.

Rozvory a závory - mechanismy, které zabezpečují vstupní dveře, většinou se montují nad stávající dveřní
kování. Otočením klíče v zámkovém mechanismu se pohybují západky na obou koncích závory současně.
Rozvory jsou obdobou závor, ale mají tři až pět uzamykatelných bodů po obvodu dveří.

Nárok na pojistná plnění pojištěnému vzniká pouze tehdy, jestliže v době vloupání byly dveře,
bezpečnostní schránka prokazatelně uzamčeny. Elektronická zabezpečovací signalizace musí být
funkční, svod signálu je vyveden do vnější sirény blikače, popřípadě do místa stálé obsluhy.
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 SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
pro pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty při přepravě

poslem

ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Toto pojištění je upraveno příslušnými ustanoveními Všeobecných pojistných
podmínek HVP, a.s., obecná část pro škodové pojištění, těmito smluvními
ujednáními a ustanoveními pojistné smlouvy.

2. Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
3. Pojištění sjednané dle těchto smluvních ujednání je pojištěním škodovým.

ČLÁNEK 2
ROZSAH POJIŠTĚNÍ

1. Tato smluvní ujednání se vztahují na škody, ke kterým došlo v době trvání
pojištění na pojištěných věcech během přepravy a při úkonech s touto přepravou
souvisejících. Přeprava počíná okamžikem uložení předmětu pojištění do
přepravky a započetím cesty v místě převzetí a končí okamžikem předání
pojištěných věcí příjemci v místě určení.

2. Pojištěnými nebezpečími jsou : 
2.1. krádež vloupáním,
2.2. loupež,
2.3. zpronevěra.

3. Pojištění lze sjednat pro:
3.1. jednorázovou přepravu pojištěných věcí,
3.2. všechny přepravy pojištěných věcí, uskutečněné během pojistného období.

4. Pojištění se vztahuje na přepravu, uskutečněnou pojištěným nebo jeho
zmocněncem.

5. Výběr (specifikaci) pojištěných nebezpečí dohodnou účastníci v pojistné
smlouvě.

ČLÁNEK 3
 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

1. Pojištěny jsou cennosti, vedené v účetních dokladech a účetní evidenci
pojištěného, pokud splňují předpoklady vzniku práva na pojistnou ochranu,
uvedené v tomto článku.

2. Pojištěny jsou rovněž obaly, které tvoří s hmotným obsahem pojištěné věci
neoddělitelný celek. Zvláštní schránky, použité k ochraně pojištěné věci před
poškozením jsou pojištěny, je-li tak v pojistné smlouvě stanoveno.

3. Specifikaci pojištěných věcí dojednají účastníci v pojistné smlouvě.
4. Pojistná ochrana je poskytována pojištěným věcem, které jsou přepravovány do

místa určení v bezpečnostní přepravce. Věcem, které není možné takto
přepravovat pro jejich rozměr, váhu, atp., je pojistná ochranu poskytována za
předpokladu, že jsou zabezpečeny během přepravy jiným způsobem,
odpovídajícím jejich hodnotě.

5. Vznik práva na pojistné plnění může být vázán na dodatečná bezpečnostní a
technická opatření dojednaná v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK 4
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

1. Z pojištění nevzniká nárok na plnění za:
1.1. ušlý zisk, výdělek a jiné výnosy, nepřímé škody všeho druhu (např. škody

vzniklé nemožností používat určitou věc, nemožností vykonávat určitou
činnost), následné škody a vedlejší škody (např. vzniklé úhradou
expresních příplatků) škody, vzniklé vynaložením dalších nákladů,

1.2. uložené nebo uplatňované pokuty, úroky z prodlení, penále či jiné sankční
platby.

2. V pojistné smlouvě lze ujednat další výluky z pojištění.

ČLÁNEK 5
MÍSTO POJIŠTĚNÍ

Místem pojištění je nejkratší a nejbezpečnější trasa přepravy pojištěných věcí z
výchozího místa do místa určení na území ČR.

ČLÁNEK 6
LIMITY PLNĚNÍ

1. Plnění z jedné pojistné události nesmí přesáhnout pojistnou částku dojednanou v
pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech plnění poskytnutých z jedné
pojistné události nebo z více časově spolu souvisejících pojistných událostí,
které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje, příčiny, události,
okolnosti, závady či jiného nebezpečí.

2. Plnění vyplacené ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho
pojistného roku nesmí přesáhnout pojistnou částku sjednanou v pojistné
smlouvě.

3. Došlo-li k pojistné události, vypočítá se výše pojistného plnění:
3.1. při pojištění platné cizí měny - podle kursovního lístku ČNB, platného v

den vzniku škodní události,
3.2. při pojištění drahých kovů, perel a drahokamů - podle ceny těchto věcí,

platné v den vzniku škodní události na burze anebo podle ceny, stanovené
znalcem zapsaným pro daný obor v seznamu znalců místně příslušného
soudu,

3.3. při pojištění předmětů vyrobených z drahých kovů, perel a drahokamů -
podle ceny, stanovené znalcem zapsaným pro daný obor v seznamu znalců
místně příslušného soudu,

3.4. při pojištění cenných papírů - podle jejich tržní hodnoty v den vzniku
škodní události; u veřejně obchodovatelných cenných papírů a akcií podle
jejich ceny, platné v okamžiku vzniku škodní události na burze cenných
papírů,

3.5. při pojištění vkladní knížky, platební karty atp. - podle vkladu, zapsaného
pro tuto knížku (platební kartu atp.) v okamžiku vzniku škodní události u
příslušného peněžního ústavu,

3.6. při pojištění věcí zvláštní hodnoty - z časové ceny těchto věcí; u věci
umělecké, sběratelské nebo historické hodnoty z ceny, stanovené znalcem,
zapsaným pro daný obor v seznamu znalců místně příslušného soudu.

4. Znalce uvedeného v odst. 3.2., 3.3. a odst. 3.6. ustanoví na vlastní náklad
pojišťovna.

5. Pokud byl pojistník povinen vynaložit zachraňovací náklady ve smyslu znění
Všeobecných pojistných podmínek – obecná část, uhradí mu pojistitel tyto
náklady do výše 20 % z pojistné částky pojištěné věci, nejvýše však 100.000
Kč.

ČLÁNEK 7
VÝKLAD POJMŮ

V těchto ujednáních, pojistné smlouvě a v každém doplňku, který bude do ní
včleněn, budou následující slova a výrazy mít význam, který je jím v tomto článku
přiřazen, ledaže by z kontextu vyplynulo něco jiného:
1. Krádež vloupáním - jednání pachatele spočívající v přisvojení si pojištěné věci

krádeží s překonáním překážky. Za krádež s překonáním překážky se považuje
zmocnění se pojištěné věci proti vůli jejího vlastníka, pokud tato věc byla
jednotlivě proti odcizení zabezpečena nebo byla odcizena násilným vniknutím
do uzamčeného prostoru vloupáním.
Za překonání překážky se nepovažuje zejména: podvodné nebo lstivé opatření
klíčů od prostoru, kde se pojištěná věc nalézá, vniknutí do pojištěného prostoru,
jestliže v nepřítomnosti pojištěného nebo jiných odpovědných osob nebyla
všechna uzamykací, uzavírací a zabezpečovací zařízení v činnosti, použití
shodného nebo nepravého klíče, neprokázané (pravděpodobné) použití planžety
nebo jiného zařízení podobného určení, vniknutí do pojištěných prostor
nezjištěným způsobem, případně beze stop násilí atp.

2. Loupež - jednání pachatele, který proti pojištěnému nebo jiné osobě užije násilí
nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se věci pojištěného.

3. Zpronevěra - přisvojení si cizí věci osobou, které byla pojištěná věc svěřena.
4. Bezpečnostní přepravka - bezpečnostní kufřík pevně spojený se zápěstím ruky

posla. Tento kufřík je opatřen dvěma funkčními uzamčenými zámky, je opatřen
bezpečnostním zařízením, které se po vytržení z ruky uvede do činnosti a
projevuje se silným akustickým signálem včetně optické signalizace dýmem.
Kufřík musí být otestován a schválen k tomu oprávněnou zkušebnou. Za
přepravku se rovněž považuje kazetová nádoba dodaná výrobcem peněžních
bankomatů, jedná-li se o přepravu peněz v souvislosti se zajištěním provozu
těchto zařízení.

5. Cennostmi se rozumí:
5.1. peníze, kterými jsou platné tuzemské a zahraniční bankovky, státovky a

běžné mince.
5.2. drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly, drahokamy a

předměty z nich vyrobené.
5.3. vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné podobné dokumenty, cenné

papíry a ceniny (např. platné poštovní známky, kolkové známky, lístky a
časové kupóny MHD).

6. Věcmi zvláštní hodnoty se rozumí:
6.1. věci umělecké hodnoty, kterými jsou obrazy, grafická a sochařská díla,

výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny
atp.; jedná se o originální nebo unikátní díla, jejichž prodejní cena není
dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou, originalitou a
autorem díla,

6.2. věci historické hodnoty, což jsou věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají
vztah k historii, historické osobě či události atp.

6.3. starožitnosti jsou věci, zpravidla starší 100 let, které mají taktéž uměleckou
hodnotu, případně charakter unikátu,

6.4. sbírky,
6.5. jiné cenné věci, kterými jsou předměty s pojistnou hodnotou nad 50.000,-

Kč.
7. Posel - fyzická nebo právnická osoba, kterou pojištěný pověřil přepravou

cenností.

ČLÁNEK 8
 ÚČINNOST

Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti 1.1.2005.

ČLÁNEK 9
ČÍSELNÍK KÓDŮ POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ

Pojistné nebezpečí Kód
Sdružená rizika při přepravě poslem (viz čl. 2. odst. 2 těchto ujednání) 036
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SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ  
pro pojišt ní elektroniky 

lánek 1 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Toto pojišt ní je upraveno p íslušnými ustanoveními Všeobecných 

pojistných podmínek HVP, a.s., obecná ást pro škodové pojišt ní, 

t mito smluvními ujednáními a ustanoveními pojistné smlouvy. 

2. Tato smluvní ujednání jsou nedílnou sou ástí pojistné smlouvy. 

3. Pojišt ní sjednané dle t chto smluvních ujednání je pojišt ním 

škodovým. 

lánek 2 
ROZSAH POJIŠT NÍ 

1. Pojišt ní se sjednává pro p ípad poškození nebo zni ení p edm tu 

pojišt ní jakoukoliv nahodilou událostí, která nastane ne ekan  a náhle a 

není dále vylou ena. Právo na pojistné pln ní vzniká, dojde-li k pojistné 

události zejména z t chto p í in: 

1.1. požár, výbuch, p ímý úder blesku, náraz nebo z ícení letadla, jeho 

ásti nebo jeho nákladu, 

1.2. záplava, povode , vich ice, krupobití, sesouvání p dy, z ícení skal 

nebo zemin, tíha sn hu nebo námrazy, sesouvání nebo z ícení lavin, 

1.3. pád pojišt né v ci, pád strom  a jiných p edm t , náraz, 

1.4. voda vytékající z vodovodních za ízení, 

1.5. nesprávná obsluha. 

2. Pojišt ní se sjednává pro takový p ípad poškození nebo zni ení pojišt né 

v ci, které omezuje nebo vylu uje její funk nost. 

3. Právo na pln ní vzniká také tehdy, byla-li pojišt ná v c nebo její ást 

poh ešována v p í inné souvislosti s událostí, za kterou vzniklo 

pojišt nému právo na pln ní podle t chto pojistných podmínek. 

lánek 3 
POJIŠT NÉ V CI 

Pojišt ní se vztahuje pouze na takové v ci a jejich p íslušenství a sou ásti, 

které byly v dob  vzniku pojišt ní v provozuschopném stavu a které jsou i s 

pojistnou ástkou v pojistné smlouv  jmenovit  uvedeny. 

lánek 4 
VÝLUKY Z POJIŠT NÍ 

1. Z pojišt ní nevzniká právo na pln ní za jakékoliv škody, zv tšení škod 

p ímo i nep ímo vzniklé následkem:  

1.1. vady, kterou m l p edm t pojišt ní již v dob  uzav ení pojišt ní a 

která byla nebo mohla být známa pojišt nému, jeho zmocn nc m 

nebo zástupc m bez ohledu na to, zda byla známa pojiš ovn , 

1.2. zastavení nebo p erušení innosti p edm tu pojišt ní, a to 

áste ného nebo úplného, 

1.3. havárie zap í in né testem pojišt né v ci, jejím úmyslným 

p etížením nebo experimenty, které vystavují pojišt nou v c 

abnormálnímu zatížení. 

2. Z pojišt ní nevzniká právo na pln ní za: 

2.1. škody zp sobené bezprost edním následkem koroze, eroze, 

kavitace, oxidace, opot ebení, trvalého vlivu provozu, postupného 

stárnutí, únavy materiálu, nedostate ného používání, dlouhodobého 

uskladn ní, usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin, 

2.2. škody, za které je odpov dný dodavatel, smluvní partner podle 

zákona nebo smlouvy a škody, zp sobené úmyslným jednáním 

pojišt ného nebo výše uvedených osob z jejich podn tu a škoda, 

která vznikla nespln ním povinnosti t chto osob k jejímu odvrácení, 

2.3. škody na dílech, které podléhají zvýšenému opot ebení nebo se 

b žn  vym ují v d sledku své specifické funkce, nap . 

vym nitelné nosi e dat, pojistky, emeny, hadice, akumulátorové 

lánky, typová kola, zdroje sv tla, ezné lisovací a ostatní nástroje,  

2.4. škody vzniklé na inných médiích jako jsou maziva, paliva, 

katalyzátory, chemikálie, filtra ní hmoty, chladiva a na spot ebním 

materiálu jako nap . tonery, cartridge, barevné pásky, vývojky, 

filmy, 

2.5. škody vzniklé na pojišt ných v cech p ímým ú inkem zamrznutí 

chladicí kapaliny, vody nebo podobného média, 

2.6. tlakem spodní vody nebo nedostate n  i poškozené hydroizolace, 

škody vzniklé vlivem atmosférických srážek, 

2.7. škody všeho druhu na zvukových, obrazových, datových a jiných 

záznamech, 

2.8. škody, vzniklé odcizením, ztrátou nebo poh ešováním p edm tu 

pojišt ní s výjimkou p ípadu upraveného v bod  3 lánku 2. 

3. Z pojišt ní nevzniká nárok na pln ní : 

3.1. za ušlý zisk a výd lek, za nep ímé škody všeho druhu (nap .: škody 

vzniklé nemožností používat ur itou v c, nemožností vykonávat 

ur itou innost), na následné škody a vedlejší škody (nap .: vzniklé 

úhradou expresních p íplatk ) za škody vzniklé vynaložením 

dalších náklad  (vícenáklady), za škody zp sobené uvedením v ci 

do p vodního stavu (nap .: odstran ním zni ených v cí nebo 

opravou i nahrazením za v c novou atp.) a ztráty vzniklé 

z prodlení, ztrátou trhu nebo kontraktu, 

3.2. za uložené nebo uplat ované pokuty, úroky z prodlení, penále i 

jiné sank ní platby, 

3.3. za škodu zp sobenou úmysln . 

4. V pojistné smlouv  lze ujednat, že pojišt ní se nevztahuje i na jiné 

škody, než uvedené v tomto lánku. 

lánek 5 
PLN NÍ POJIŠ OVNY 

1. Byl-li p edm t pojišt ní poškozen, vzniká pojišt nému právo (pokud 

není dále stanoveno jinak), aby mu pojiš ovna zaplatila ástku, 

odpovídající p im eným náklad m na opravu poškozeného p edm tu 

pojišt ní, v etn  náklad  na dopravu pojišt né v ci do opravny a z 

opravny a náklad  na celní poplatky. Od takto stanovených náklad  

ode te pojiš ovna hodnotu zbytk  nahrazovaných ástí.  

2. Pokud byla pojišt ná v c zni ena, vzniká pojišt nému právo, aby mu 

pojiš ovna vyplatila ástku odpovídající nové hodnot  pojišt né v ci v 

dob  pojistné události, sníženou o hodnotu upot ebitelných zbytk  a 

p im ené náklady na demontáž.  

3. P im enými náklady na opravu v ci je cena opravy v ci nebo její ásti, 

která je v dob  vzniku pojistné události v míst  pojišt ní obvyklá. 

lánek 6 
LIMITY PLN NÍ 

1. Pln ní z jedné pojistné události nesmí p esáhnout pojistnou ástku 

dojednanou v pojistné smlouv . To platí i pro sou et všech pln ní 

poskytnutých z jedné škodní události nebo z více asov  spolu 

souvisejících škodních událostí, které vyplývají p ímo nebo nep ímo ze 

stejného zdroje, p í iny, události, okolnosti, závady i jiného nebezpe í. 

2. Není-li ve smlouv  ujednáno jinak, pln ní vyplacené ze všech pojistných 

událostí nastalých v pr b hu jednoho pojistného roku nebo v pojistném 

období nesmí p esáhnout sjednanou pojistnou ástku za jednu a všechny 

škody.  

3. Pokud byl pojistník povinen vynaložit zachra ovací náklady ve smyslu 

zn ní Všeobecných pojistných podmínek – obecná ást, uhradí mu 

pojistitel tyto náklady do výše 20 % z pojistné ástky pojišt né v ci, 

nejvýše však 100.000 K . 

lánek 7 
VÝKLAD POJM  

V t chto ujednáních, pojistné smlouv  a v každém dopl ku, který bude do ní 

v len n, budou následující slova a výrazy mít význam, který je jím v tomto 

lánku p i azen, ledaže by z kontextu vyplynulo n co jiného: 

1. P íslušenství v ci - právn  samostatné v ci, které jsou vlastníkem této 

v ci i jinou oprávn nou osobou ur eny k tomu, aby byly s hlavní v cí 

trvale užívány, tj. aby s hlavní v cí tvo ily jeden funk ní celek. 

2. Sou ást v ci - to, co k ní podle její povahy náleží a nem že být 

odd leno, aniž by se tím v c funk n  znehodnotila. 
3. Soubor v cí tvo í p edm ty, které mají podobný nebo stejný charakter, 

anebo jsou ur eny ke stejnému hospodá skému ú elu. 

4.  Požár - ohe  v podob  plamene, který provází ho ení a vznikl mimo 

ur ené ohništ  nebo takové ohništ  opustil a ší í se vlastní silou; 

požárem není žhnutí a doutnání s omezeným p ístupem kyslíku, jakož i 

p sobení užitkového ohn  a tepla. Požárem dále není p sobení tepla p i 

zkratu v elektrickém vedení (za ízení), pokud se plamen zkratem vzniklý 

dále nerozší í. 

5. Výbuch - náhlý ni ivý projev tlakové síly spo ívající v rozpínavosti 

plyn  nebo par (velmi rychlá reakce nestabilní soustavy). Za výbuch 

tlakové nádoby (kotle, potrubí atp.) se stla eným plynem nebo párou se 

považuje  roztržení jejich st n v takovém rozsahu, že došlo k náhlému 

vyrovnání tlaku mezi vn jškem a vnit kem nádoby. 

6. P ímý úder blesku - bezprost ední p sobení energie blesku 

(atmosférického elektrického výboje) nebo tepla jeho výboje na 

pojišt nou v c. P ímým úderem blesku není škoda na pojišt né v ci 

vzniklá jako d sledek p ímého p sobení energie blesku na elektrickou 

sí . 

7.  Povode  - zaplavení v tších i menších územních celk  vodou, která se 

vylila z b eh  vodních tok  nebo nádrží nebo tyto b ehy i hráze 

protrhla nebo byla zp sobena náhlým a neo ekávaným zmenšením 

pr to ného profilu toku. 

8. Záplava - jev, p i kterém v d sledku atmosférických srážek došlo k 

vytvo ení souvislé vodní plochy, která v místech pojišt ní po ur itou 

dobu stojí  nebo proudí. Za záplavu se nepovažuje souvislá vodní 
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hladina, která v míst  pojišt ní vznikla v d sledku zvednutí hladiny 

podzemních vod nebo vody, vytékající z vodovodního za ízení. 

9. Voda z vodovodních za ízení: 
9.1. voda, unikající z poškozených vodovodních za ízení a nádrží jež 

jsou sou ástí pojišt né stavby. Vodovodní za ízení je p ivád jící a 

odpadové potrubí vody. Vodovodním za ízením nejsou vnit ní a 

vn jší deš ové svody. Nádrž je z ásti otev ený nebo uzav ený 

prostor o obsahu vody do 200 litr , pokud je sou ástí pojišt né 

stavby, 

9.2. kapalina nebo pára unikající z poškozeného úst edního, etážového a 

dálkového topení, 

9.3. hasící médium, vytékající ze samo inného hasícího za ízení, jež je 

sou ástí pojišt né stavby. 

Právo na pln ní pojiš ovny nevznikne, jestliže škoda vznikla selháním 

m ících, regula ních anebo zabezpe ovacích za ízení nebo nedostatkem 

vody v t chto za ízeních. 

10. Vich ice - dynamické p sobení hmoty vzduchu, která se pohybuje 

rychlostí vyšší než 20,8 metr  za sekundu (75 km/hod). Není-li tato 

rychlost pro místo škody zjistitelná, musí pojišt ný prokázat, že pohyb 

vzduchu zp sobil v okolí místa pojišt ní škody na ádn  udržovaných 

budovách nebo shodn  odolných jiných v cech anebo že škoda p i 

bezvadném stavu pojišt né budovy mohla vzniknout pouze v d sledku 

vich ice. 

11. Krupobití - jev, p i kterém kousky ledu r zného tvaru, velikostí, váhy a 

hustoty vytvo ení v atmosfé e dopadají na pojišt nou v c a tím dochází 

k jejímu poškození nebo zni ení. 

12. Z ícení skal - pád kamen  vyvolaný porušením rovnováhy. 

13. Lavina sn hu nebo ledu - sesuv této hmoty p sobením gravitace, 

vyvolané porušením rovnováhy; za lavinu se považuje rovn ž sesuv 

sn hu a ledu se st echy. 

lánek 8 
Ú INNOST 

Tato smluvní ujednání nabývají ú innosti 1.8.2007. 

lánek 9 
ÍSELNÍK KÓD  POJISTNÝCH NEBEZPE Í 

 Pojistné nebezpe í Kód nebezpe í 

Pojišt ní v cí na všechna nebezpe í 039 
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SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
pro pojištění skel

ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Toto pojištění je upraveno příslušnými ustanoveními Všeobecných pojistných
podmínek HVP, a.s., obecná část pro škodové pojištění, těmito smluvními
ujednáními a ustanoveními pojistné smlouvy.

2. Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
3. Pojištění sjednané dle těchto smluvních ujednání je pojištěním škodovým.

ČLÁNEK 2
ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Tato smluvní ujednání se vztahují na poškození nebo zničení pojištěných věcí
uvedených v čl. 3. odst. 1., 2. a 3. těchto ujednání, ke kterému došlo v době
trvání pojištění. Z pojištění vzniká právo na pojistné plnění, jestliže pojištěná
věc byla poškozena nebo zničena pojištěnými nebezpečími, která nejsou dále
vyloučena.

ČLÁNEK 3
 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

1. Pojištění se vztahuje na skla uvedená v tomto odstavci. Předpokladem vzniku
práva na plnění je, že síla těchto skel je větší než 4 milimetry. Pojistná
ochrana je poskytována těmto sklům : 
1.1. skla okenní, pevně osazená nebo zasazená ve vnějším obvodovém plášti

budovy,
1.2. skla výlohová, která jsou součástí obvodového pláště budovy a výlohy

uvnitř budovy,
1.3. skla vstupních dveří do budovy,
1.4. skla zrcadel osazených nebo zasazených uvnitř budovy,
1.5. skla (zrcadla) dělících stěn uvnitř budovy,
1.6. skla (zrcadla) obložení stěn, stropů a podhledů osazených nebo

zasazených uvnitř budovy,
1.7. nápisy a jiné reklamní prvky, pokud jsou nebo se staly součástí výše

uvedených skel.
2. Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na škody,

vzniklé na bezpečnostních fóliích a bezpečnostních páscích s čidly a jiných
zařízeních bezpečnostního charakteru, ke kterým došlo v příčinné souvislosti
s poškozením nebo zničením skla, na kterém byly připevněny.

3. Je-li to v pojistné smlouvě dojednáno, vztahuje se pojištění rovněž na
skleněné věci zvláštní hodnoty, které jsou takto v pojistné smlouvě výslovně
označeny.

4. Výběr (specifikaci) pojištěných věcí dohodnou účastníci v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK 4
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

1. Toto pojištění nezakládá právo na pojistné plnění v případě, že škoda na
předmětu pojištění je přímým nebo nepřímým důsledkem těchto rizik:
1.1. přeprava, zasklívání a montáž nebo demontáž pojištěných věcí,
1.2. běžné opotřebení, zatečení, eroze, vrypy, pomalování či oprýskání

pojištěných věcí a systémů jejich osazení a usazení,
1.3. zemětřesení, záplava.

2. Z pojištění nevzniká nárok na plnění za škodu:
2.1. na věcech určených k reklamě a na příslušenství a součásti těchto věcí;

výluka neplatí v případech, kdy věc uvedená v předchozí větě je součástí
či příslušenstvím pojištěných věcí,

2.2. na věcech pojištěných, které jsou kryty pojištěním staveb,
2.3. na věcech majících charakter cennosti; výluka neplatí v případech, kdy

je takováto věc pojištěna dle čl. 3. odst. 3. těchto ujednání,
2.4. na skleněné součásti movitých věcí (např. skle nábytku, osvětlovacích

tělesech, sklokeramických varných plochách apod.),
2.5. ke které došlo v objektech ve výstavbě, rekonstrukci atp.,
2.6. která vznikla krádeží či ztrátou věcí umístěných v pojištěné výloze nebo

jiném podobném prostoru.
3. Pojišťovna není povinna poskytnou pojistné plnění za:

3.1. následně vzniklé škody a ztráty všeho druhu, které vznikly v příčinné
souvislosti s poškozením nebo zničením předmětu pojištění,

3.2. ušlý zisk a výdělek, na zvýšené náklady, za uložené nebo uplatňované
smluvní pokuty, úroky z prodlení, penále či jiné sankční platby,

ČLÁNEK 5
POJISTNÁ HODNOTA

Pojistnou hodnotou předmětu pojištění je nová hodnota, tj. částka, kterou je
obvykle třeba vynaložit k pořízení věci téhož druhu, rozsahu a kvality v daném
místě, včetně nákladů na zasklení.

ČLÁNEK 6.
LIMITY PLNĚNÍ

1. Plnění z jedné pojistné události nesmí přesáhnout pojistnou částku
dojednanou v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech plnění
poskytnutých z jedné pojistné události nebo z více časově spolu souvisejících
pojistných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje,
příčiny, události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí.

2. Celková částka vyplacená ze všech pojistných událostí, ke kterým došlo v
průběhu jednoho pojistného roku, nesmí     přesáhnout dvojnásobek pojistné
částky sjednané v pojistné smlouvě.

3. Pokud byl pojistník povinen vynaložit zachraňovací náklady ve smyslu znění
Všeobecných pojistných podmínek – obecná část, uhradí mu pojistitel tyto
náklady do výše 20 % z pojistné částky pojištěné věci, nejvýše však 100.000
Kč.

ČLÁNEK 7.
VÝKLAD POJMŮ

V těchto ujednáních, pojistné smlouvě a v každém doplňku, který bude do ní
včleněn, budou následující slova a výrazy mít význam, který je jím v tomto
článku přiřazen, ledaže by z kontextu vyplynulo něco jiného:
1. Věcmi zvláštní hodnoty se rozumí:

1.1. věci umělecké hodnoty, kterými jsou obrazy, výrobky ze skla, keramiky
a porcelánu, atp.; jedná se o originální nebo unikátní díla, jejichž
prodejní cena není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou
kvalitou, originalitou a autorem díla,

1.2. věci historické hodnoty, což jsou věci, jejichž hodnota je dána tím, že
mají vztah k historii, historické osobě či události atp.

1.3. starožitnosti jsou věci, zpravidla starší 100 let, které mají taktéž
uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu,

1.4. sbírky,
1.5. jiné cenné věci, kterými jsou předměty s pojistnou hodnotou nad

50.000,- Kč.
2. Usazení skel či zrcadel - uložení na vybrané místo ve stavbě nebo budově

(např. obložení stěn, stropní podhledy atp.)
3. Osazení skel či zrcadel - uložení skel nebo zrcadel po obvodu do pevné

rámové konstrukce.

ČLÁNEK 8
 ÚČINNOST

Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti 1.1.2005.

ČLÁNEK 9
ČÍSELNÍK KÓDŮ POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ

Pojistné nebezpečí Kód
Poškození nebo zničení skel 517
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 SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ 
 pro pojišt ní výstav 

 LÁNEK 1 
 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Toto pojišt ní je upraveno p íslušnými ustanoveními Všeobecných 

pojistných podmínek HVP, a.s., obecná ást pro škodové pojišt ní, t mito 

smluvními ujednáními a ustanoveními pojistné smlouvy. 

2. Tato smluvní ujednání jsou nedílnou sou ástí pojistné smlouvy. 

3. Pojišt ní sjednané dle t chto smluvních ujednání je pojišt ním škodovým. 

 LÁNEK 2 
 P EDM T POJIŠT NÍ 

1. Je-li sjednáno pojišt ní p edm tu pojišt ní s ozna ením I (tabulka P edm t 

a rozsah pojišt ní), vztahuje se toto pojišt ní na soubor vystavovaných 

exponát , p i emž cena žádného z nich nep evyšuje 20.000,- K . 

2. Je-li sjednáno pojišt ní p edm tu pojišt ní s ozna ením II (tabulka P edm t 

a rozsah pojišt ní), vztahuje se toto pojišt ní na soubor movitých v cí ve 

vlastnictví pojišt ného, které slouží k bezprost ednímu zajišt ní výstavy. 

P edm tem pojišt ní nejsou osobní v ci fyzických osob. 

3. Je-li sjednáno pojišt ní p edm tu pojišt ní s ozna ením III (tabulka 

P edm t a rozsah pojišt ní), vztahuje se toto pojišt ní na jednotliv  

uvedený vystavovaný exponát popsaný v tabulce P edm t a rozsah 

pojišt ní, jehož cena p evyšuje 20.000,- K . 

 LÁNEK 3 
 MÍSTO POJIŠT NÍ 

1. Pro typ pojišt ní A (viz. l. 4 - Rozsah pojišt ní) 

Pojišt ní se týká pojistných událostí, které b hem doby trvání pojišt ní 

nastanou v prostranstvích, kde se výstava koná. 

2. Pro typ pojišt ní B (viz. l. 4 - Rozsah pojišt ní) 

Pojišt ní se týká pojistných událostí, které b hem pojišt ní nastanou v 

uzam ených budovách, kde se výstava koná. Místem pojišt ní nejsou pro 

typ pojišt ní B prostory a prostranství umíst né mimo uzam ené budovy. 

 LÁNEK 4 
 ROZSAH POJIŠT NÍ 

1. Je-li sjednáno pojišt ní typu A je p edm t pojišt n pro p ípad poškození 

nebo zni ení následujícím pojistným nebezpe ím: 

a. požár  

b. výbuch  

c. p ímý úder blesku 

d. vich ice 

e. krupobití 

f. sesuv lavin 

g. z ícení skal nebo zemin, pokud k n mu nedošlo vlivem lidské innosti 

h. povode  nebo záplava 

i. voda nebo topné médium vytékající z potrubí poškozeného p etlakem 

nebo mrazem 

2. Je-li sjednáno pojišt ní typu B je p edm t pojišt ní pro p ípad poškození 

nebo zni ení následujícím pojistným nebezpe ím: 

a. odcizení 

b. jednání pachatele za ú elem odcizení pojišt ných v cí 

 LÁNEK 5 
 VÝLUKY Z POJIŠT NÍ 

1. Pojišt ní se nevztahuje na poškození nebo zni ení p edm tu pojišt ní, ke 

kterému došlo vlivem p irozeného opot ebení nebo vlivem nedostate né 

údržby. 

2. Pojišt ní se nevztahuje na ušlý zisk zp sobený vlivem pojistné události. 

3. Pojišt ní se nevztahuje na poškození nebo zni ení p edm tu pojišt ní 

vzniklé následkem nesprávné obsluhy nebo nesprávné údržby, nebo za 

které je odpov dný podle zákona nebo smlouvy dodavatel nebo opravce. 

4. P edm tem pojišt ní nejsou záznamy na nosi ích obrazu, zvuku a dat. 

 LÁNEK 6 
 POVINNOSTI POJIŠT NÉHO 

1. Pokud pojišt ný požaduje na pojistiteli pojistné pln ní za pojistnou událost, 

je povinen pojistiteli bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji do ukon ení 

výstavy písemn  oznámit, že nastala pojistná událost, dát pravdivé 

vysv tlení o jejím vzniku a rozsahu a p edložit pot ebné doklady, které si 

pojistitel vyžádá. 

2. Pokud dojde k pojistné události, která vznikla za okolností vzbuzujících 

podez ení z trestného inu a byla-li zp sobena škoda vyšší než 300,- K , je 

pojišt ný povinen tuto skute nost oznámit neprodlen  policejním nebo 

jiným orgán m inným v trestním ízení. Dále je povinen nejpozd ji do 3 

dn  od data oznámení pojistné události policii p edložit pojistiteli rozsah 

vzniklé škody podložený inventurou a potvrzeny policií. 

3. Pojišt ný je povinen zaplatit pojistné p i sjednání pojišt ní. 

4. Pojišt ný je povinen postarat se nebo zajistit náležitý dozor v prostorách 

výstavy jak b hem jejího trvání, tak i v dob , kdy budou prostory, v nichž 

je p edm t pojišt ní uložen, uzav eny pro ve ejnost i v dob  instalace 

výstavy a p i odklizovacích pracích po skon ení výstavy, pokud je 

pojišt ní v platnosti i pro toto období. 

5. Pojišt ný je povinen doložit cenu p edm tu pojišt ní, pokud tato p evyšuje 

ástku 20.000,- K , znaleckým posudkem nebo odborným posudkem 

výrobce (prospekt). U p edm tu pojišt ní, jehož cena p evyšuje 100.000,- 

K  pak navíc fotodokumentaci p edm tu pojišt ní po ízené ze dvou stran. 

6. P i nespln ní n které z výše uvedených povinností má pojistitel právo 

pojistné pln ní p im en  snížit. 

 LÁNEK 7  
 POJISTNÉ PLN NÍ POJISTITELE 

Pro každé pojistné pln ní pojistitele platí: 

1. Pojistné pln ní se poskytuje v cenách platných p i vzniku pojistné události 

a v m n  platné na území státu, kde má sídlo pojistitel, 

2. Vzniklo-li právo na pln ní z pojistné události, kterou byla movitá v c z 

p edm tu pojišt ní poškozena, zni ena nebo odcizena, je pojistitel 

povinnen vyplatit ástku pot ebnou na její opravu nebo znovuz ízení, a to 

až do výše odpovídající její cen  bezprost edn  p ed pojistnou událostí. 

Takto stanovenou ástku sníží pojistitel o cenu upot ebitelných zbytk  a o 

sjednanou spoluú ast. 

3. Cena, kterou m la v c bezprost edn  p ed pojistnou událostí se rovná cen  

nové v ci snížené o opot ebení nebo cen  ur ené odborným odhadem 

pojistitele, p ípadn  cen  stanovené k tomu zp sobilou osobou. 

 LÁNEK 8 
 HORNÍ HRANICE PLN NÍ 

1. Pro p edm t s ozna ením I (tabulka P edm t a rozsah pojišt ní) je pro 

každý jednotlivý exponát ze souboru horní hranicí pln ní 20.000,- K . 

2. Pro p edm t pojišt ní s ozna ením II (tabulka P edm t a rozsah pojišt ní) 

je pro uvedený soubor movitých v cí horní hranicí pln ní pojistná ástka, 

na kterou je tento soubor pojišt n. 

3. Pro p edm t pojišt ní s ozna ením III (tabulka P edm t a rozsah pojišt ní) 

je pro každý jednotlivý pojišt ný exponát horní hranicí pln ní pojistná 

ástka, na kterou je tento exponát pojišt n. 

4. Pokud byl pojistník povinen vynaložit zachra ovací náklady ve smyslu 

zn ní Všeobecných pojistných podmínek – obecná ást, uhradí mu 

pojistitel tyto náklady do výše 20 % z pojistné ástky pojišt né v ci, 

nejvýše však 20.000,- K . 

 LÁNEK 9 
 POJISTNÁ ÁSTKA 

Pojistná ástka je ástka, která je p i sjednávání pojišt ní smluvn  dohodnuta 

mezi pojišt ným a pojistitelem, a to u p edm tu pojišt ní s ozna ením I 

(tabulka P edm t a rozsah pojišt ní) pro celý soubor, u p edm tu pojišt ní s 

ozna ením II (tabulka P edm t a rozsah pojišt ní) pro celý soubor a u 

p edm tu pojišt ní s ozna ením III (tabulka P edm t a rozsah pojišt ní) pro 

každý jednotliv  uvedený exponát. 

 LÁNEK 10 
 VÝKLAD POJM  

V t chto ujednáních, pojistné smlouv  a v každém dopl ku, který bude do ní 

v len n, budou následující slova a výrazy mít význam, který je jím v tomto 

lánku p i azen, ledaže by z kontextu vyplynulo n co jiného: 

1. Zú astn ná osoba - pojišt ný a zam stnanci pojišt ného. 

2. Uzam ená budova - samostatný pozemní stavební objekt, který je od 

venkovního prostoru odd len nepoškozenými stavebními konstrukcemi a 

výpln  otvor  (p edevším okna a dve e) jsou uzam eny nebo dostate ným 

zp sobem zabezpe eny, aby nebylo možno do t chto prostor vniknout bez 

použití násilí. 

3. Požárem - ohe  v podob  plamene, který provází ho ení a vznikl mimo 

ur ené ohništ  nebo takové ohništ  opustil a ší í se vlastní silou; požárem 

není žhnutí a doutnání s omezeným p ístupem kyslíku, jakož i p sobení 

užitkového ohn  a tepla. Požárem dále není p sobení tepla p i zkratu v 

elektrickém vedení (za ízení), pokud se plamen zkratem vzniklý dále 

nerozší í. 

4. Výbuch - náhlý ni ivý projev tlakové síly spo ívající v rozpínavosti plyn  

nebo par (velmi rychlá reakce nestabilní soustavy). Za výbuch tlakové 

nádoby (kotle, potrubí atp.) se stla eným plynem nebo párou se považuje  
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roztržení jejich st n v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání 

tlaku mezi vn jškem a vnit kem nádoby. 

5. P ímý úder blesku - bezprost ední p sobení energie blesku (atmosférického 

elektrického výboje) nebo tepla jeho výboje na pojišt nou v c. P ímým 

úderem blesku není škoda na pojišt né v ci, vzniklá jako d sledek p ímého 

p sobení energie blesku na elektrickou sí . 

6. Vich ice - dynamické p sobení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 

vyšší než 20,8 metr  za sekundu (75 km/hod). Není-li tato rychlost pro 

místo škody zjistitelná, musí pojišt ný prokázat, že pohyb vzduchu 

zp sobil v okolí místa pojišt ní škody na ádn  udržovaných budovách 

nebo shodn  odolných jiných v cech anebo že škoda p i bezvadném stavu 

pojišt né budovy mohla vzniknout pouze v d sledku vich ice. 

7. Krupobití - jev, p i kterém kousky ledu r zného tvaru, velikostí, váhy a 

hustoty vytvo ení v atmosfé e dopadají na pojišt nou v c a tím dochází k 

jejímu poškození nebo zni ení. 

8. Sesuv lavin - p írodní jev, p i kterém dochází ke zni ení nebo poškození 

p edm tu pojišt ní dynamickými ú inky sn hu, k n muž došlo porušením 

rovnovážného stavu sn hové masy na šikmé ploše. 

9. Z ícení skal nebo zemin, k n muž nedošlo následkem lidské innosti, je 

p írodní jev, p i n mž dochází samovoln  ke z ícení skal nebo zemin na 

p edm t pojišt ní a k jeho poškození nebo zni ení. 

10. Poškození nebo zni ení p edm tu pojišt ní vodou nebo topným médiem 

vytékajícím z potrubí poškozeného p etlakem nebo mrazem je jev, p i 

kterém došlo k poškození nebo zni ení p edm tu pojišt ní vodou 

vytékající z vodovodního potrubí a rozvodného topená ského potrubí 

v etn  armatur a za ízení na tato potrubí p ipojených. Toto se netýká 

pohyblivých rozvod  a zavin ného jednání zú astn né osoby. 

11. Jednání pachatele za ú elem odcizení pojišt ných v cí je jev, p i kterém 

pachatel prokazateln  p ekonal p ekážky (nebo se o to prokazateln  

pokusil) chránící pojišt né v ci (umíst né dle l. 3 bod 1) p ed odcizením 

a p i kterém pachatel poškodil nebo zni il p edm t pojišt ní. Podmínkou 

je vyšet ení orgány innými v trestním ízení. 

12. Povode  je jev, p i kterém dynamické ú inky vody poškodí nebo zni í 

p edm t pojišt ní. 

13. Záplava je jev, p i kterém došlo k poškození nebo zni ení p edm tu 

pojišt ní vodou, která vytvo ila souvislou hladinu. Za záplavu se 

nepovažuje poškození zp sobené pouze tlakem spodní vody. 

14. Odcizení je jev, p i kterém pachatel odebral v c, která byla sou ástí 

p edm tu pojišt ní a p itom prokazateln  p ekonal p ekážky chránící tuto 

v c p ed odcizením. Podmínkou je vyšet ení orgány innými v trestním 

ízení. Prokázání p ekonání p ekážek je vždy na pojišt ném. 

 LÁNEK 11 
 Ú INNOST POJIŠT NÍ 

Tato smluvní ujednání nabývají ú innosti dnem 1.1. 2005. 

 

      

   



ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 2
ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Základní pojištění

Dodatkové připojištění

ČLÁNEK 3
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozní činností je
upraveno příslušnými ustanoveními Všeobecných pojistných
podmínek HVP, a.s., obecná část pro škodové pojištění, těmito
smluvními ujednáními a ustanoveními pojistné smlouvy.

2. Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

3. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozní činností
sjednané dle těchto smluvních ujednání je pojištěním škodovým.

1. lze sjednat pro případ odpovědnosti
pojištěného za újmu:

1.1. kterou způsobil jinému provozní činností, pokud za tuto škodu
odpovídá podle § 2924 občanského zákoníku (oz) a kterou
způsobil jinému porušením povinnosti stanovenou zákonem,
pokud za tuto újmu odpovídá podle § 2910 oz

1.2. vyplývající z vlastnictví staveb specifikovaných v pojistné
smlouvě a jejich příslušenství.

2. lze sjednat jen v případě, že bylo
dojednáno základní pojištění. Dodatkové připojištění lze sjednat
pro případ odpovědnosti pojištěného za újmu:

2.1. vyplývající z vlastnictví movitých věcí, uvedených v pojistné
smlouvě (§ 2937 oz),

2.2. která vznikla na věcech, jenž nejsou ve vlastnictví
pojištěného, které však pojištěný po právu užívá k provozní
činnosti,

2.3. která vznikla na věci, kterou pojištěný převzal do své moci od
jiné osoby za účelem zpracování, opravy, prodeje, úschovy,
uskladnění, poskytnutí odborné pomoci anebo ke splnění
jiného závazku (§ 2944 oz),

2.4. která vznikla na vnesených věcech, pokud za ní odpovídá
podle § 2946 až § 2949 oz.

2.5. vzniklou jinak než škodou na zdraví, usmrcením nebo na věci,
nepřímé škody všeho druhu (např. škody vzniklé nemožností
používat určitou věc, nemožností vykonávat určitou činnost)
a následné a vedlejší škody (tzv. čistá finanční škoda)

2.6. Pokud v pojistné smlouvě nebudou uvedeny jednotlivé
předměty dodatkového připojištění, má se za to, že nejsou
pojištěny.

3. Dodatkové připojištění lze sjednat rovněž na náhradu nákladů,
vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve
prospěch jiné fyzické osoby, pokud k újmě na zdraví nebo smrti
úrazem došlo následkem zaviněného porušení pracovních
povinností v pracovních vztazích a pokud pojištěný za tuto újmu
odpovídá.

4. Předpokladem vzniku práva na plnění z tohoto pojištění je, že
odpovědnost za újmu vznikla pojištěnému při provozní činnosti
nebo v souvislosti s touto činností, nebo vztahem pojištěného,
určeným v pojistné smlouvě.

5. Výběr pojištěných odpovědnostních titulů dojednají strany
smlouvy podle čl. 10 těchto ujednání.

1. Vedle výluk uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách,
obecná část, se pojištění nevztahuje na odpovědnost pojištěného
za újmu:

1.1. způsobenou úmyslným jednáním pojištěného anebo jiných
osob z jeho podnětu a újmu, která vznikla nesplněním
povinnosti pojištěného k jejímu odvrácení,

1.2. kterou pojištěný převzal nad rámec stanovený právními
předpisy nebo smlouvou,

1.3. která jinému nastala v důsledku neoprávněného užívání
obchodního jména, nekalosoutěžním jednáním, a porušením
zákazu konkurence a v důsledku neplatnosti právního úkonu,

1.4. která vznikla zaměstnanci pojištěného při plnění pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních
povinností, nebo úmyslným jednáním proti pravidlům
slušnosti a občanského soužití.

1.5. vzniklou při činnosti, jejíž vykonávání zákon spojuje
s povinností sjednat povinné smluvní pojištění,

1.6. ke které došlo v příčinné souvislosti s výkonem činnosti,
provozované neoprávněně, nebo jako důsledek zvlášť
závažného porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci,

1.7. způsobenou sesedáním a sesouváním půdy, erozí
a v důsledku poddolování,

1.8. vzniklou na životním prostředí kontaminací vody, hornin,
půdy, ovzduší, flóry a fauny, nebo jiným porušením předpisů
o ochraně životního prostředí, hospodaření s radioaktivními
látkami a s přírodními zdroji, pokud ke škodě nedošlo
v důsledku nenadálé poruchy ochranného zařízení,

1.9. způsobenou provozem zvlášť nebezpečným (§2925 oz)
a neoprávněným nebo neodborným použitím nebezpečné
látky, např. hořlavé látky, výbušného materiálu, jedovatých
látek atp., explozí, pozvolným působením teploty, plynů,
vlhkostí, parou, usazeninami, odpadními vodami, tvořením
houby, emanací, exhalací, popílkem, formaldehydem,
azbestem, atp.,

1.10. která vznikla poškozenému v důsledku vady výrobku, nebo
jakéhokoliv jiného vadného plnění, pokud pojištěný za tuto
újmu ze zákona nebo smlouvy odpovídá,

1.11. odcizením věci ve střeženém objektu při zajišťování ostrahy
majetku,

1.12. vzniklou neoznámením existence překážky, která brání
pojištěnému splnit sjednaný závazek, nebo která nastala
v důsledku nemožnosti pojištěného dostát sjednanému
závazku,

1.13. vzniklou jako důsledek toho, že strpěl porušení jemu
uložených povinností ze strany třetích osob nebo svých
zaměstnanců,

1.14. vzniklou jako důsledek toho, že pojištěný nevznesl námitku
promlčení nároku na plnění, zavázal se k plnění promlčeného
závazku, uzavřel dohodu o narovnání nebo soudní smír bez
souhlasu pojistitele nebo proto, že na sebe převzal
odpovědnost za újmu, kterou ze zákona nebo smlouvy
neměl,

1.15. způsobenou provozem motorového vozidla, motorové lodě
a letadla,

1.16. způsobenou při projekci, konstrukci a stavbě letadla nebo
dodávkou součástek nebo jiných výrobků, které jsou
s vědomím pojištěného instalovány v letadlech,

1.17. způsobenou rozšířením nebo zavlečením viru HIV nebo jiné
nakažlivé choroby lidí, zvířat či rostlin, nebo se projevuje
genetickými vadami,

2. Pojistitel není povinen nahradit:

• uložené nebo uplatňované pokuty, úrok z prodlení, penále či
jiné sankční platby,

• platby uložené pojištěnému oprávněným subjektem, prodlení
se splněním sjednaného závazku,

• škody z přepravních smluv včetně škod způsobených
poškozením, zničením, ztrátou a závlekem přepravovaných
věcí,

• škody vzniklé porušením autorských popřípadě patentových
práv a jiným duševním statkům,

• jakékoliv škody přisouzené soudem Spojených států
amerických nebo Kanady.

3. Pojistitel není povinen za pojištěného v případě pojistné události
nahradit újmu, za kterou pojištěný odpovídá:

3.1. svému manželu, příbuzným v řadě přímé, osobám, které žijí
s pojištěným ve společné domácnosti, společníkům,
akcionářům jejich manželům či příbuzným v řadě přímé
a pobočné a osobám, které s nimi žijí ve společné
domácnosti,

3.2. podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný nebo
některá z osob uvedených v bodě 3.1. tohoto článku,
majetkovou účast větší než 10 %.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na
území České republiky, není-li ujednáno jinak.

ČLÁNEK 4
MÍSTO POJIŠTĚNÍ

NP/19/2014

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
pojištění odpovědnosti za újmu

z provozní činnosti

HASICSKÁ
VZÁJEMNÁ

POJI�TOVNA, A.S.

P - O - PČ
Druh pojištění: 015
Druh pojištění: 018



a zařízení po patu domu, terénní úpravy, kanalizační přípojky,
žumpy, zpevněné plochy, ploty a jiné věci podobného druhu.

se rozumí věci, které jsou pevně spojené
s pojištěnou nemovitou stavbou, jako na př. ohřívače vody, kotle
všeho druhu a etážové či jiné topení, zařízení koupelen,
vodovodní baterie, vestavěný nábytek, obklady stěn a stropů,
příčky, lepené koberce a jiné podlahové krytiny pevně spojené
s podlahou, malby stěn, tapety, venkovní anténní systémy, či
konzole elektrického nebo telefonního vedení instalované na
pojištěné budově, atp.

6. se rozumí:

a. Peníze, kterými jsou platné tuzemské a zahraniční bankovky,
státovky a běžné mince.

b. Drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly,
drahokamy a předměty z nich vyrobené,

c. Vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné podobné
dokumenty, cenné papíry a ceniny (např. platné poštovní
známky, kolkové známky, lístky a časové kupóny MDH).

7. se rozumí:

a. věci umělecké hodnoty, kterými jsou obrazy, grafická
a sochařská díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně
vázané koberce, gobelíny atp.; jedná se o originální nebo
unikátní díla, jejichž prodejní cena není dána pouze výrobními
náklady, ale i uměleckou kvalitou, originalitou a autorem díla,

b. věci historické hodnoty, což jsou věci, jejichž hodnota je dána
tím, že mají vztah k historii, historické osobě či události atp.,

c. starožitnosti jsou věci, zpravidla starší 100 let, které mají taktéž
uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu,

d. sbírky,
e. jiné cenné věci, kterými jsou předměty s pojistnou hodnotou

nad 50.000,- Kč.
8. se rozumí hmotné porušení (změna) věci,

kterou je objektivně možné a účelné odstranit opravou. Je-li
hmotné porušení trvalé a věc nelze opravou vrátit do původního
stavu, popřípadě přestala-li věc existovat zcela (např. shořela),
jde o totální škodu - úplné zničení věci.

9. se rozumí škoda, způsobená
úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, které lze přičíst
pojištěnému. Škoda je způsobena úmyslně také tehdy, jestliže
původ škody spočívá ve vědomém nedodržení právních předpisů,
technolog ické kázně a závazných norem, anebo
v nerespektování instrukcí či pokynů oprávněné osoby, pokud lze
takovou protiprávnost přičíst pojištěnému.

10. se označuje činnost, konaná pojištěným
pravidelně a organizovaně za účelem dosažení určitého cíle
v souladu s předmětem jeho činnosti, vykonávané na základě
zákonného povolení, zřizovací listiny, živnostenského oprávnění,
nebo jiného než živnostenského zákona podle zvláštních
předpisů.

11. , je-li způsobena
činností která má provozní povahu nebo věcí použitou při této
činnosti.

12. se rozumí změna podmínek
a oprávnění vykonávat provozní činnost, stanovená rozhodnutím
příslušného orgánu (např. vydání či odnětí živnostenského
oprávnění, vyhlášení konkursu na majetek pojištěného soudem,
změna právní formy pojištěného subjektu, změny v organizační
struktuře).

Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti dnem 1.1. 2014.

Stavebními součástmi

Cennostmi

Věcmi zvláštní hodnoty

Poškozením věci

Škodou způsobenou úmyslně

Provozní činností

Škoda je způsobena provozní činností

Změnou provozní činnosti
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ČLÁNEK 5
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ČLÁNEK 6
ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

ČLÁNEK 7
PŘECHOD PRÁV NA POJISTITELE

ČLÁNEK 8
VÝKLAD POJMŮ

Újmou

Finanční újmou

Budovou

Příslušenstvím věci

Součástí věci

Součástí pozemku

1. Z jedné pojistné události je pojistitel povinen plnit do výše pojistné
částky dohodnuté v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech
plnění poskytnutých z jedné pojistné události, nebo z více časově
spolu souvisejících pojistných událostí.

2. Ze všech pojistných událostí, k nimž došlo v období jednoho
pojistného období, popř. pojistné doby, je pojistitel povinen v úhrnu
plnit do výše dvojnásobku pojistné částky dohodnuté v pojistné
smlouvě.

3. Pokud je současně uplatněn nárok více poškozených a úhrn
plnění pojistnou částku přesahuje, odškodní pojistitel nároky
poškozených poměrně.

4. Uplatnilo-li nárok na plnění z jedné pojistné události více
poškozených, odečítá se spoluúčast pouze jednou a spoluúčast
se mezi poškozené rovnoměrně rozdělí.

Pokud se k tomu pojistitel v pojistné smlouvě zavázal, nahradí
v souvislosti se škodní události za pojištěného náklady:
1. které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za

obhajobu v přípravném řízení před soudem prvního stupně
v rámci trestního řízení, vedeném proti pojištěnému v souvislosti
se škodní událostí; obdobné náklady před odvolacím soudem
nahradí pojistitel jen tehdy, jestliže se k jejich úhradě zavázal,

2. které vynaložil pojištěný v souvislosti s mimosoudním
projednáváním nároku na náhradu škody, pokud je povinen je
uhradit.

1. Kromě práv, která na pojistitele přecházejí ze zákona, přechází na
něj i práva, která má pojištěný:

1.1. vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení
vyplacené částky nebo snížení důchodu či zastavení jeho
výplaty, pokud za pojištěného tuto částku zaplatila nebo za
něj vyplácí důchod,

1.2. na úhradu nákladů řízení o náhradu škody, které byly
pojištěnému přiznány proti odpůrci, pokud je pojistitel za
pojištěného zaplatil.

2. Pojištěný je povinen bez prodlení pojistiteli oznámit, že nastaly
okolnosti odůvodňující práva uvedená v odst. 1 tohoto článku,
a odevzdat doklady potřebné k uplatnění těchto práv.

3. Pojistitel má vůči pojištěnému právo na náhradu až do výše
poskytnutého plnění, jestliže odpovědnost za újmu vznikla
pojištěnému při činnosti, kterou pojištěný vykonával bez povolení.

Výklad této smlouvy, jakož i všechny právní poměry z těchto
smluvních ujednání vyplývající, se řídí právem České republiky.
V pojistné smlouvě a v každém doplňku, který bude do tohoto
ujednání včleněn, budou následující slova a výrazy mít význam,
který je jim v tomto článku přiřazen, ledaže by z kontextu vyplynulo
něco jiného.
1. se rozumí:

a. ujma na zdraví a při usmrcení
b. ujma na jmění (škoda)
c. jiná majetková ujma vyplývající z ujmy podle bodu a) a b)

včetně náhrady nákladů, vynaložených zdravotní
pojišťovnou na zdravotní péči v důsledku zaviněného
protiprávního jednání pojištěného.

2. se rozumí majetková ujma nevyplývající z újmy
na zdraví, při usmrcení a na jmění.

3. se rozumí, stavba prostorově soustředěná a navenek
převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešními
konstrukcemi. Má jeden nebo více ohraničených užitkových
prostorů.

4. (pojištěné stavby) - se rozumí předměty
patřící vlastníku pojištěné stavby, které jsou jim určeny k tomu, aby
se s hlavní věcí (stavbou) trvale užívaly. Jedná se o vedlejší
stavby, drobné stavby, přístavby, garáže atp.

5. se rozumí to, co k ní podle její povahy náleží
a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc funkčně znehodnotila.

jsou trvalé porosty, studny, bazény,
vodovodní, plynové, telefonní, elektrické a jiné rozvody, přípojky

Odpovědnostní titul KÓD
Odpovědnost za újmu způsobenou provozní činností 4604

Odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitých staveb
a jejich příslušenství

4603

Odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví movitých věcí 4612

Odpovědnost za škodu na vypůjčených nebo najatých věcech 4607

Odpovědnost za škodu na převzatých věcech 4605

Odpovědnost za náhradu  nákladů vynaložených zdravotní
pojišťovnou na péči ve prospěch jiné fyzické osoby

4613

Odpovědnost za škodu podle § 2946 až 2949 oz. (vnesené věci) 4606

Finanční újma 4618



 NP/22/2014 

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou jinak než na zdraví, 
usmrcením, poškozením, zni ením nebo poh ešováním v ci 

(finan ní škoda) 
 

Dodatek ke smluvním ujednáním pojišt ní odpov dnosti za újmu z provozní innosti t .: NP/19/2014 

 
 
Tímto dodatkem se ujednává, že pojišt ní se vztahuje na odpov dnost za škodu vzniklou 
t etí osob  jinak než úrazem této osoby nebo nemoci této osoby, poškozením, zni ením 
nebo poh ešováním v ci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. 

P edpokladem vzniku práva na pln ní tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v dob  
trvání pojišt ní v souvislosti s pojišt nou inností nebo vztahy z této innosti vyplývajícími. 
 
Pojišt ní se však nevztahuje na odpov dnost za škodu vzniklou: 

- plánováním, poradenstvím, výstavbou nebo montážním dohledem, kontrolou i 
posudkovou inností,  

- aktivitami souvisejícími s pen zi (zejména nepravidelností v úhradách a inkasu pen z), 
úv ry, pojišt ním, leasingem, prodejem nebo nákupem nemovitostí a majetku jakékoliv 
povahy nebo podobnými obchodními transakcemi vyžadující jakýkoliv pen žní tok i 
operaci, a na odpov dnost za škodu vzniklou p i obchodování s cennými papíry, 
p ekro ením rozpo tu, ocen ní i odhadu náklad  a úv ru, 

- schodkem na majetku (zahrnuje i zpronev ru a odcizení) a finan ních hodnotách (nap .: 
peníze, cenné papíry, cennosti), jejichž správou byl pojišt ný pov en, 

- prodlením se spln ním smluvní povinnosti, nedodržením termín , sch zek, 

- radami, doporu eními i p íkazy, které byly vydány ekonomicky propojeným 
spole nostem, 

- jakýmikoliv aktivitami souvisejícími se zpracováním dat, racionalizací a automatizací, 
zajišt ním informací, p ekladem, zajišt ním a provedením (uskute n ním) cestovních 
zájezd , 

- úmyslným odchýlením od právních nebo ú edních p edpis , p íkaz  i podmínek 
vydaných klientem nebo jakýmkoliv jiným úmyslným porušením povinností, 

- jakýmkoliv zanedbáním i opomenutím ú innosti nebo správy pojišt ní, 

- pojišt ným jako lenem p edstavenstva i dozor í rady jakékoliv obchodní spole nosti. 

Tento dodatek nabývá ú innosti dnem 1. 1. 2014. 



Pojišt ní odpov dnosti za újmu zp sobenou  
p i poskytování sociálních služeb 

Dodatek ke smluvním ujednáním pojišt ní odpov dnosti za újmu z provozní innosti t .: NP/19/2014 

 
 
 
Pojišt ní se vztahuje na innost poskytovatele sociálních služeb v rozsahu stanoveném 
v § 80 zák. . 108/2006 Sb. o sociálních službách v celém rozsahu (tj. i na innost spo ívající 
v ošet ovatelské a rehabilita ní pé i prost ednictvím svých zam stnanc , kte í mají odbornou 
zp sobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního p edpisu – zák. 
96/2004 Sb.). Pro tento p ípad se ruší výluka uvedená v l. 3, odst. 1.5 smluvních ujednání. 

Pro ú ely pojišt ní této odpov dnosti se l. 3 smluvních ujednání rozši uje o výluku škod 
zp sobených: 

- výkonem zdravotní pé e, pro kterou pojišt ný nemá kvalifikaci ve smyslu 
p íslušných právních p edpis , 

- vedlejším ú inkem lék  i jiných prost edk  použitých p i lé ení  nebo vyšet ování  
poškozeného nebo p i ov ování poznatk  v dy a techniky na živém lov ku a p i 
použití lék , jakýchkoliv jiných prost edk  a lé ebných metod dosud nezavedených 
do klinické praxe, 

- zdravotn  kosmetickými výkony, které mají pouze kosmetický charakter a nejsou 
poskytovány z d vod  preventivních nebo lé ebných nebo v zájmu vývoje fyzického 
nebo psychického zdraví dít te, 

- lé ením nebo vyšet ováním poškozeného s použitím radioaktivních látek nebo 
zá ení; výluka se nevztahuje na p ípady, kdy ke škod  došlo v d sledku 
nep edvídané a nep edvídatelné poruchy za ízení použitého p i této innosti, 

- nedodržením hygienických, technických a jiných podmínek stanovených právním 
p edpisem pro poskytování zdravotní pé e a provoz zdravotnického za ízení, 

- um lým p erušením t hotenství a v souvislosti s ním, pokud nejde o zdravotní výkon 
poskytovaný na základ  zdravotního pojišt ní bez finan ní spoluú asti 
poškozeného, 

- porušením léka ského tajemství nebo porušením zákona o ochran  osobních dat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NP/23/2014 

 



ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 2
ROZSAH POJIŠTĚNÍ

ČLÁNEK 3
VYMEZENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI

ČLÁNEK 4
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku je
upraveno příslušnými ustanoveními Všeobecných pojistných
podmínek HVP, a.s., obecná část pro škodové pojištění, těmito
smluvními ujednáními a ustanoveními pojistné smlouvy.

2. Tyto smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

sjednané dle těchto smluvních ujednání je pojištěním
škodovým.

1. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit
újmu, k níž v důsledku nahodilé události uvedené v čl. 2. těchto
ujednání, která nastala v době trvání pojištění, došlo
usmrcením, poškozením zdraví nebo poškozením či zničením
jiné věci než je vadný výrobek, pokud za ní pojištěný odpovídá
podle právních předpisů.

2. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění z pojištění je, že:

1. Vedle případů stanovených všeobecnými pojistnými
podmínkami se pojištění nevztahuje na odpovědnost
pojištěného za újmu:

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené
odpovědnosti pojištěného za škodu, která poškozenému vznikla
na zdraví, usmrcením, nebo na jiné věci, než je vadný výrobek,
v důsledku vady výrobku, za kterou pojištěný odpovídá.

2.1.nahodilá událost, která je příčinou vzniku škody, není dále
vyloučena,

2.2.ke škodě došlo v době trvání pojištění v souvislosti s činností
nebo vztahem pojištěného uvedeným v pojistné smlouvě,

2.3.nárok na náhradu této škody byl uplatněn u pojištěného
v době trvání pojištění.

Újma na zdraví je úraz a nemoc. Za vznik úrazu se považuje
okamžik, kdy došlo k náhlému, krátkodobému a násilnému
působení zevních vlivů, které způsobily poškození zdraví. Za vznik
nemoci se považuje okamžik, který je jako vznik nemoci lékařsky
doložen.
Újmou na životě je usmrcení následkem úrazu nebo nemoci. Pro
vznik práva na plnění z pojištění je rozhodující okamžik vzniku
úrazu nebo nemoci, v jejichž důsledku smrt nastala.
Jestliže újma na zdraví není okamžitě viditelná, za vznik pojistné
události bude považován okamžik, kdy poškozený poprvé
kontaktoval lékaře kvůli symptomům škody na zdraví, jestliže je
příčinný vztah objeven v pozdějším stadiu.

1.1.kterou pojištěný uznal nad rámec stanovený právními
předpisy,

1.2.ztrátou, zničením nebo poškozením samotného vadného
výrobku a škodu, která nastala na majetku pojištěného a na
věcech, které pojištěný nebo jeho zaměstnanec spravuje,
drží nebo s nimi jinak po právu nakládá,

1.3. jejíž příčinou bylo porušení povinnosti z doby před
uzavřením pojištění; totéž platí o odpovědnosti za újmu
o jejíž existenci pojištěný věděl v době sjednávání pojištění
nebo o níž vzhledem k okolnostem vědět měl a mohl,

1.4.způsobenou výrobkem farmaceutického, kosmetického
nebo tabákového průmyslu,

1.5.která se projevuje genetickými změnami organizmu,
1.6.způsobenou výrobkem, který nebyl dostatečně testován

podle uznávaných pravidel vědy a techniky nebo způsobem
stanoveným závazným právním předpisem

1.7.způsobenou výrobkem, který pojištěný získal za podmínek,
které mu brání v souladu s právními předpisy uplatnit právo
na náhradu škody vůči jinému odpovědnému subjektu,

1.8.způsobenou výrobkem, který je sice z technického hlediska
bez vady, ale nedosahuje avizovaných funkčních
parametrů,

1.9.která je důsledkem vady, která v době, kdy pojištěný
výrobek uvedl na trh, neexistovala,

1.10. která byla způsobena výrobkem, který pojištěný vyrobil
nebo dovezl pro vlastní podnikatelské účely,

1.11. způsobenou vadou výrobku, kterou pojištěný předem
oznámil poškozenému,

1.12. způsobenou výrobkem, který byl na žádost poškozeného
změněn nebo poškozeným používán v rozporu s určením,
pro které byl vyroben,

1.13. způsobenou rozšířením nebo zavlečením viru HIV nebo
jiné nakažlivé choroby lidí, zvířat a rostlin nebo porušením
předpisů upravujících šlechtění a plemenitbu zvířat
a rostlin,

1.14. která je důsledkem nesprávného užití, skladování nebo
přepravy výrobku,

1.15. neposkytnutím nebo opomenutím pojištěného poskytnout
poškozenému odbornou informaci (návod), jak má být
s výrobkem nakládáno nebo zacházeno,

1.16. která nastala na území USA nebo Kanady a za jakoukoliv
náhradu újmy přisouzenou soudem USA a Kanady; dále
se pojištění nevztahuje na odpovědnost pojištěného za
újmu, která nastala v souvislosti s prodejem, nabídkou,
opravou, změnou, ošetřením nebo montáží výrobku
subjektu, který má licenci, je registrován, evidován nebo
má sídlo v USAnebo Kanadě,

1.17. která nastala porušením smluvního závazkového vztahu,
1.18. která nastala při kontrole, opravách, náhradě nebo vrácení

či stažení výrobku z oběhu,

2.1.který je výrobcem součásti výrobku - za škodu, způsobenou
konstrukcí výrobku, do něhož byla uvedená součást
výrobku zapracována,

2.2.který je výrobcem součásti výrobku - za škodu, která je
důsledkem toho, že výrobce konečného (finálního) výrobku
vypracoval nesprávný návod k jeho použití,

2.3.za škodu způsobenou při projekci, konstrukci a stavbě
letadla a jakéhokoliv jiného prostředku určeného k létání
vzduchem, motorového vozidla, motorové lodě nebo
dodávkou součástek nebo jiných výrobků, které jsou
s vědomím pojištěného instalovány do těchto prostředků,

2.4.za kterou pojištěný odpovídá svému manželu, příbuzným
v řadě přímé, osobám, které žijí s pojištěným ve společné
domácnosti, společníkům, jejich manželům či příbuzným
v řadě přímé a pobočné a osobám, které s nimi žijí ve
společné domácnosti,

2.5.za kterou pojištěný odpovídá podnikatelskému subjektu, ve
kterém má pojištěný, nebo některá z osob uvedených
předchozím odstavci majetkovou účast větší než 10 %.

3.1.náklady spojené s demolicí, odklízením či demontáží
poškozeného či zničeného vadného výrobku, kterým byla
škoda způsobena a náklady spojené s obstaráváním
a instalací výrobku nahrazujícího vadný výrobek;

3.2.ušlý zisk a výdělek, nepřímé škody všeho druhu (např.
škody vzniklé nemožností používat určitou věc,
nemožností vykonávat určitou činnost) a následné škody,

3.3.uložené nebo uplatňované pokuty, úrok z prodlení, penále či
jiné sankční platby, které mají represivní, exemplární nebo
preventivní charakter,

3.4.platby, uložené pojištěnému oprávněným subjektem z titulu
odpovědnosti za vady a z titulu odpovědnosti za prodlení se
splněním sjednaného závazku.

2. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, nevztahuje se
pojištění na odpovědnost pojištěného:

3. Pojistitel není povinen za pojištěného v případě pojistné události
nahradit :

NP/16/2014

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
pro pojištění odpovědnosti za újmu

způsobenou vadou výrobku

HASICSKÁ
VZÁJEMNÁ

POJI�TOVNA, A.S.

Druh pojištění: 015
P - O - VV

Druh pojištění: 018



ČLÁNEK 5
MÍSTO POJIŠTĚNÍ

ČLÁNEK 6
LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

ČLÁNEK 7
ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

ČLÁNEK 8
PŘECHOD PRÁV NA POJISTITELE

1. Plnění z jedné pojistné události nesmí přesáhnout částku
sjednanou v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech plnění
z více časově spolu souvisejících škodných událostí, které
vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje příčiny,
události, okolnosti, vady či jiného nebezpečí (dále jen "sériová
škodní událost").

2. Ze všech pojistných událostí, k nimž došlo v období jednoho
pojistného roku, popř. pojistné doby, je pojišťovna povinna
v úhrnu plnit do výše pojistné částky dohodnuté v pojistné
smlouvě.

3. Pokud z pojistné události uplatnilo u pojištěného nárok více
poškozených a úhrn plnění z těchto nároků přesáhne sjednanou
pojistnou částku, odškodní pojišťovna uplatněné nároky
poměrně do vyčerpání pojistné částky. Uplatnilo-li nárok na
plnění z jedné pojistné události více poškozených, odečítá se
spoluúčast pouze jednou.

4. Škoda na věci způsobená vadou výrobku se hradí jen v částce
převyšující částku vypočtenou z 500 EUR kursem devizového
trhu vyhlášeným Českou národní bankou v den, v němž škoda
vznikla; není-li tento den znám, pak v den, kdy byla škoda
zjištěna.

1. které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za
obhajobu v přípravném řízení a v řízení před soudem prvního
stupně v rámci trestního řízení, vedenému proti pojištěnému
v souvislosti se škodní událostí, obdobné náklady před
odvolacím soudem nahradí pojistitel jen tehdy, jestliže se k jejich
úhradě zavázal,

2. které vynaložil pojištěný v souvislosti s mimosoudním
projednáváním nároku na náhradu škody, pokud je povinen je
uhradit.

1. Kromě práv, která na pojistitele přecházejí ze zákona, přechází
na něj i práva, která má pojištěný:

2. Pojištěný je povinen bez prodlení pojišťovně oznámit, že nastaly
okolnosti odůvodňující práva uvedená v odst. 1 tohoto článku,
a odevzdat doklady potřebné k uplatnění těchto práv.

3. Pojistitel má vůči pojištěnému právo na náhradu až do výše
poskytnutého plnění, jestliže odpovědnost za škodu vznikla
pojištěnému při činnosti, kterou pojištěný vykonával bez
povolení.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území
České republiky a všech evropských států.

Pokud se k tomu pojistitel v pojistné smlouvě zavázal, nahradí
v souvislosti se škodní události za pojištěného náklady:

1.1.vůči poškozenému nebo jiné osobě na vrácení vyplacené
částky nebo snížení důchodu či zastavení jeho výplaty,
pokud za pojištěného tuto částku zaplatila nebo za něj
vyplácí důchod,

1.2.na úhradu nákladů řízení o náhradu škody, které byly
pojištěnému přiznány proti odpůrci, pokud je pojistitel za
pojištěného zaplatil.

ČLÁNEK 9
VÝKLAD POJMŮ

ČLÁNEK 10
ČÍSELNÍK KÓDU PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ

ČLÁNEK 11
ÚČINNOST POJIŠTĚNÍ

1. se rozumí jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena,
vytěžena, vypěstována nebo jinak získána bez ohledu na
stupeň jejího zpracování, pokud je určena k uvedení na trh.
Výrobkem jsou rovněž součásti a příslušenství věci movité i
nemovité. Za výrobek se nepovažuje elektřina a jiná ovladatelná
přírodní síla. Za výrobek se nepovažují rovněž zemědělské
a lesní přírodní produkty a zvěř, pokud neprošly prvotním
zpracováním, přičemž za prvotní zpracování se považuje
taková úprava, která změní charakter výrobku nebo k němu
dodá další látky; za zpracování se považuje i balení a každá jiná
úprava, která má průmyslovou povahu a která ztěžuje kontrolu
výrobku uživatelem.

2. je pro účely tohoto pojištění:

3. , jestliže z hlediska bezpečnosti jeho užití
nezaručuje vlastnosti, které lze od něj oprávněně očekávat,
zejména s ohledem na

4. se rozumí okamžik, kdy výrobek
poprvé přechází úplatně nebo bezúplatně z fáze výroby nebo
provozu do fáze distribuce jako zboží určené k prodeji.

5. se rozumí škoda, způsobená
úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, které lze
přičíst pojištěnému. Škoda je způsobena úmyslně také tehdy,
jestliže původ škody spočívá ve vědomém nedodržení právních
předpisů, technologické kázně a závazných norem, anebo
v nerespektování instrukcí či pokynů oprávněné osoby, pokud
lze takovou protiprávnost přičíst pojištěnému.

6. se rozumí zejména válka, mobilizace, živelné nebo
jiné katastrofy, které pojištěný nemohl předvídat ani jim zabránit,
občanské nepokoje, stávka a výluka.

Výrobkem

Výrobcem

Výrobek je vadný

Uvedením výrobku na trh

Škodou způsobenou úmyslně

Vyšší mocí

Výklad této smlouvy jakož i všechny právní poměry z těchto
smluvních ujednání vyplývající, se řídí právem České republiky.
V pojistné smlouvě a v každém doplňku, který bude do tohoto
ujednání včleněn, budou následující slova a výrazy mít význam,
který je jim v tomto článku přiřazen, ledaže by z kontextu vyplynulo
něco jiného.

Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014.

2.1.ten, kdo výrobek vyrobil nebo na výrobku uvedl své jméno,
ochrannou známku nebo jiný rozlišovací znak,

2.2.ten, kdo výrobek doveze do České republiky nebo vyveze
z České republiky za účelem prodeje, nájmu nebo jiné formy
užití v rámci své obchodní činnosti,

2.3.není-li výrobce podle odst. 2.1. znám, považuje se za
výrobce podle těchto ujednání každý, kdo výrobek dodal
a ve lhůtě jednoho měsíce od uplatnění nároku na náhradu
škody nesdělí poškozenému totožnost výrobce; totéž platí
v případě dovozce a vývozce dle odst. 2.2. i když je jméno
výrobce podle odst. 2.1. známo.

3.1.informace o výrobku, které byly pojištěným jako výrobcem
poskytnuty, nebo

3.2.předpokládaný účel, ke kterému má výrobek sloužit, nebo
3.3.dobu, kdy byl výrobek uveden na trh.
Výrobek nelze považovat za vadný pouze z toho důvodu, že
později byl uveden na trh dokonalejší výrobek.

Odpovědnostní titul KÓD

Škoda způsobená v důsledku vady výrobku 4609
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LÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pojišt ní odpov dnosti zastupitel za škodu zp sobenou
obci je upraveno p íslušnými ustanoveními Všeobecných
pojistných podmínek HVP, a.s., obecná ást pro škodové
pojišt ní, t mito smluvními ujednáními a ustanoveními
pojistné smlouvy.

2. Tato smluvní ujednání jsou nedílnou sou ástí pojistné
smlouvy.

3. Soukromé pojišt ní odpov dnosti zastupitel za škodu
zp sobenou obci sjednané dle t chto smluvních ujednání
je pojišt ním škodovým.

LÁNEK 2
P EDM T A ROZSAH POJIŠT NÍ

1. Pojišt né osoby
Osobou, na jejíž odpov dnost za škodu se toto pojišt ní
vztahuje, je fyzická osoba, která v dob trvání pojišt ní
vykonávala výkon funkce starosty, místostarosty, lena rady
nebo lena zastupitelstva obce (zastupitel) dále jen
„pojišt ný“.
2. Pojistné nebezpe í

2.1. Pojišt ní se sjednává pro p ípad vzniku odpov dnosti
pojišt ného za finan ní škodu zp sobenou obci
uvedené v pojistné smlouv (dále jen „pojistník“)
v d sledku porušení právní povinnosti vyplývající
z výkonu funkce zastupitele.

2.2. Pojišt ný má právo, aby za n j pojistitel uhradil
finan ní škodu, pokud proti n mu byl vznesen
oprávn ný nárok podle obecn závazných právních
p edpis na náhradu škody.

2.3. Právo na pln ní vznikne, uplatnil li je pojišt ný v i
pojistiteli v dob trvání pojišt ní (nejdéle do 30 dn
od zániku tohoto pojišt ní) na základ písemn
uplatn ného nároku ze strany poškozeného a došlo
li k porušení jeho povinnosti v dob trvání tohoto
pojišt ní.

LÁNEK 3
VÝLUKY Z POJIŠT NÍ

1. Pojišt ní se nevztahuje na nároky uplatn né v i
pojišt nému, nesplnil li následující informa ní povinnost.
Pojistník a pojišt ný jsou povinni písemn oznámit
pojistiteli bezprost edn p ed uzav ením pojistné
smlouvy všechny okolnosti, které by mohly mít vliv na
vznik povinnosti pojistitele plnit podle t chto pojistných
podmínek, zejména:

všechny proti pojišt nému již uplatn né nároky na
náhradu škody,
všechna porušení povinností, která mohou vést
k uplatn ní nároku na náhradu škody proti
pojišt nému, o kterých pojistník nebo pojišt ný ví
nebo vzhledem k okolnostem a svým osobním
pom r m, funkci atp. v d t m l nebo mohl,
zám ry jiných fyzických i právnických osob, o nichž
je jim známo, že mají sm ovat k uplatn ní nároku
proti pojistníkovi nebo pojišt nému.

2. Pojišt ní se nevztahuje na odpov dnost:
2.1. za škodu zp sobenou trestným inem, úmyslným

jednáním za ú elem dosažení neoprávn ného
majetkového prosp chu nebo následkem
ne estného jednání nebo svévolného konání
pojišt ného a za škodu p evzatou nad rámec
stanovený právními p edpisy nebo smlouvou, jakož i
na nároky vznesené za ú elem dosažení jakékoliv
neoprávn né výhody z titulu tohoto pojišt ní,

2.2. za škodu vzniklou:
2.2.1. na život , na zdraví, na v cech (v etn zví at),

ani na jiné majetkové škody z ní vyplývající,
2.2.2. sesedáním i sesouváním p dy, erozí

a v d sledku poddolování,
2.2.3. z porušení povinností, jichž se pojišt ný

dopustil v postavení lena statutárního i
dozor ího orgánu anebo ve vedoucí funkci
v jiné právnické osob než je pojistník,

2.2.4. z finan ního investování (obchod s cennými
papíry, nemovitostmi apod.),

2.2.5. ze schodku na finan ních hodnotách (fondy,
správa penzijních p ísp vk apod.), jejichž
správou byl pojišt ný pov en,

2.2.6. z prodlení se spln ním smluvní povinnosti,
2.2.7. p ímo nebo nep ímo z pokut, penále a jiných

obdobných pen žitých sankcí uložených
v souladu s právními p edpisy a z da ových
povinností a dále z událostí, které se považují
za nepojistitelné podle právního ádu, kterým
se ídí tato smluvní ujednání,

2.3. za škodu zp sobenou nebo vzniklou následkem nebo
v souvislosti:
2.3.1. s prokazatelnou nebo údajnou urážkou nebo

pomluvou nebo z nich p ímo i nep ímo
vyplývající, narušení soukromí, nezákonného
vstupu, vypuzení, neoprávn ného uv zn ní,
duševního trýzn ní, emocionálního utrpení,

2.3.2. s porušením autorských, patentových
pop ípad jiných nehmotných práv,

2.3.3. z nesjednání nebo neudržování p im ené
pojistné ochrany pojistníka (podpojišt ním),

2.3.4. s jinou škodní událostí, pokud vznikla p ímo
nebo nep ímo ze stejné p í iny, události,
okolnosti i jiného nebezpe í a jež byla poprvé
uplatn na v i pojišt nému p ed po átkem
pojistné smlouvy,

2.3.5. s vykonáváním profesních služeb jedním i více
pojišt nými nebo pojistníkem pro jiné za
úplatu, nebo s jakýmkoliv úkonem,
pochybením i opomenutím s tím spojeným.

3. Pojistitel není povinen plnit za škodu:
3.1. zp sobenou porušením povinností

z pracovn právních vztah pojišt ného
k pojistníkovi,

3.2. vzniklou následkem nebo v souvislosti se získáním
zisku nebo výhody nebo p ijetím odm n, na které
nemá pojišt ný právní nárok,
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3.3. vzniklou v d sledku porušení zákazu konkurence
pojišt ným,

3.4. vzniklou mate ské, dce iné nebo ovládané i
ovládající spole nosti.

4. Pojišt ní se nevztahuje na p ípady, kdy pojistník byl
povinen nahradit škodu zp sobenou manželovi
pojišt ného, p íbuzným pojišt ného v ad p ímé nebo
osobám, které žijí s pojišt ným ve spole né domácnosti.

5. Pojišt ní se rovn ž nevztahuje na odpov dnost za škodu
vzniklou podnikatelskému subjektu, ve kterém má
pojistník a pojišt ný, jeho manžel, p íbuzný v ad p ímé,
nebo osoba, která žije s pojišt ným ve spole né
domácnosti, majetkovou ú ast.

LÁNEK 4
LIMITY POJISTNÉHO PLN NÍ

1. Pro všechny pojišt né osoby uvedené v pojistné smlouv
se sjednává jedna celková pojistná ástka a jedna
spoluú ast.

2. Pokud z pojistné události je sou asn uplatn n nárok více
poškozených a úhrn pln ní pojistnou ástku p esahuje,
odškodní pojistitel nároky poškozených pom rn podle
velikosti škody, která jim touto pojistnou událostí vznikla.

3. Pln ní vyplacené ze všech pojistných událostí týkajících
se pojišt ných osob (v etn pln ní podle lánku 5 t chto
smluvních ujednáních), jež nastaly v pr b hu jednoho
pojistného období, nesmí p esáhnout pojistnou ástku
sjednanou touto smlouvou.

4. Pojišt ní se podílejí na pln ní z každé pojistné události
spoluú astí ve výši uvedené v pojistné smlouv jen
jednou, bez ohledu na po et odpov dných pojišt ných.
Na pln ní ze sériových pojistných událostí se všichni
pojišt ní podílejí spoluú astí jen jednou, bez ohledu na
po et událostí v sérii. Uplatnilo li nárok na pln ní z jedné
pojistné události více poškozených, ode ítá se spoluú ast
pouze jednou a spoluú ast se mezi poškozené
rovnom rn rozd lí.

LÁNEK 5
ZVLÁŠTNÍ P ÍPADY POJISTNÉHO
PLN NÍ – Náklady právní ochrany

1. Pokud pojišt ný splnil všechny povinnosti uložené mu
p íslušnými právními p edpisy, pojistnými podmínkami
a pojistnou smlouvou, je pojistitel povinen uhradit
náklady:
1.1. ízení o náhrad škody p ed p íslušným orgánem,

pokud bylo nutné ke zjišt ní odpov dnosti
pojišt ného nebo výše náhrady škody, a náklady
právního zastoupení pojišt ného v tomto ízení, a to
ve všech stupních,

1.2. za obhajobu v trestním ízení (tj. v p ípravném ízení
i ízení p ed soudem ve všech stupních) vedeném
proti pojišt nému v souvislosti se škodní událostí,

1.3. mimosoudního projednání nároku poškozeného na
náhradu škody, pokud se k tomu písemn zavázel.

2. Náklady právního zastoupení a obhajoby podle odst.
1 tohoto lánku, které p esahují mimosmluvní odm nu
advokáta v R stanovenou p íslušnými právními p edpisy,
pojistitel uhradí pouze v p ípad , že se k tomu písemn
zavázal.

3. Pojistitel nenahradí náklady podle odst. 1. tohoto lánku,
jestliže byl pojišt ný v souvislosti se škodnou událostí
uznán vinným úmyslným trestním inem. Pokud již
pojistitel tyto náklady uhradil, má proti pojišt nému
právo na vrácení vyplacené ástky.

LÁNEK 7
ZÁNIK POJIŠT NÍ

Vedle d vod uvedených v právních p edpisech
a všeobecných pojistných podmínkách – obecná ást pro
škodové pojišt ní, toto pojišt ní zaniká písemnou výpov dí
bez uvedení d vod s t icetidenní výpov dní lh tou. Její b h
po íná doru ením výpov di druhé smluvní stran .

LÁNEK 8
VÝKLAD POJMU

Pojistník je obec uvedená v pojistné smlouv , která uzav ela
s pojistitelem pojistnou smlouvu. Obcí se rozumí také m sto,
m stys a p im en také m stský obvod a m stská ást.

Škodou zp sobenou úmysln se rozumí škoda, zp sobená
úmyslným jednáním nebo úmyslným opomenutím, za které je
odpov dný pojišt ný, nebo o kterém pojišt ný v d l. Škoda
je zp sobena úmysln také tehdy, jestliže p vod škody
spo ívá ve v domém nedodržení právních p edpis ,
technologické kázn a závazných norem anebo
v nerespektování instrukcí i pokyn oprávn né osoby, pokud
lze protiprávnost jednání nebo úmyslného opomenutí p i íst
pojišt nému.

Škodou se pro ú ely této smlouvy rozumí majetková újma,
kterou je možno vyjád it v pen zích a která nevznikla
v d sledku úrazu nebo spojenou s úrazem, nemocí nebo
smrtí, ani v souvislosti s poškozením, zni ením nebo
poh ešováním v ci tzv. finan ní škoda.

LÁNEK 9

íselník odpov dnostních titul (p edm t pojišt ní)

ODPOV DNOSTNÍ TITUL KÓD P EDM TU POJ.

Odpov dnost zastupitel 4635
za škodu zp sobenou obci

LÁNEK 10
Ú INNOST POJIŠT NÍ

Tato smluvní ujednání nabývají ú innosti dnem 1. 3. 2013.


