
HASIČSKÁ
VZÁJEMNÁ

POJIŠŤOVNA,AJ.

Dodatek č.01 
k pojistné smlouvě 

č. 0517377018

uzavřená
mezi smluvními stranami:

Pojistitel:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zápis v obchodním rejstříku: 
Telefonní spojení:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
Praha 2, Římská 45, 120 00, Česká republika
ing. Lukáš Bosák, na základě plné moci
46973451
CZ46973451
ČSOB, a.s.,
č.ú.2252383/0300
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2742 
+ 420 739 220 276, email: bo.sakto.hvD.cz

(dále jen „pojistitel “) - na straně jedné

a

MĚSTO VYSOKÉ MÝTO
B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto, Česká republika 
00279773 
CZ00279773
JUDr. Libor Poláček, vedoucí odboru právního a majetkového; 
na základě usnesení rady města č. 53/17 ze dne 18.08.2017 
ač. 612/17 ze dne 01.08.2017

(dále jen ,,pojistník/pojištěný“) - na straně druhé

Pojistník:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:

uzavírají

podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 
tento dodatek č.01 k pojistné smlouvě, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na 

které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.



Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Předmětem tohoto dodatku č.01 k pojistné smlouvě je připojištění stavby NAUČNÉ STEZKY.

2. Místem pojištění je k.ú. Města Vysoké Mýto.

3. Doba pojištění: Pojištění se sjednává na dobu určitou od 11.08.2021 do 31.10.2021.

4. Pro pojištění podle tohoto dodatku č.01 k pojistné smlouvě příslušně platí následující pojistné 
podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu. Sjednává se, že 
pokud jsou smluvní ujednání dle této smlouvy v rozporu s přiloženými VPP nebo ZPP nebo DPP, 
pak mají tato smluvní ujednání přednost před ustanoveními přiložených VPP nebo ZPP nebo DPP.

Všeobecné pojistné podmínky - obecná část pro škodové pojištění-NP/01/2014 
Smluvní ujednání pro pojištění staveb - NP/08/2005 
Smluvní ujednání pro pojištění movitých věcí - NP/9/2005 
Smluvní ujednání pro pojištění skel - NP/10/2005
Smluvní ujednání pro pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty při přepravě poslem - NP/11/2005
Smluvní ujednání pro pojištění elektroniky - NP/21/2007
Smluvní ujednání pro pojištění strojů a strojních zařízení NP/01/2013
Smluvní ujednání pojištění odpovědnosti za újmu z provozní činnosti - NP/19/2014
Dodatek ke smluvním ujednáním pojištění odpovědnosti za újmu z provozní činnosti - NP/22/2014
Smluvní ujednání pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku -NP/16/2014
Smluvní ujednání pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci -NP/14/2014
Smluvní ujednání odpovědnost zastupitelů za škodu způsobenou obci - NP/33/12
Smluvní ujednání odpovědnosti za újmu při poskytování sociálních služeb - NP/23/14

Ujednává se, že v případě rozporu mezi ustanoveními všeobecných a zvláštních pojistných 
podmínek a ustanoveními uvedenými v této pojistné smlouvě, mají přednost ustanovení této 
pojistné smlouvy. Výše citované všeobecné a zvláštní pojistné podmínky budou použity pouze 
v tom rozsahu, ve kterém nejsou v rozporu s pojistnou smlouvou a zadávací dokumentací.

5. Makléřská doložka: Pojistník pověřil vedením a zpracováním pojistného zájmu pojišťovacího 
zprostředkovatele společnost RESPECT, a.s., se sídlem Pernerova 444, 530 02 Pardubice.
Obchodní styk, který se bude týkat tohoto dodatku č.01 k pojistné smlouvě , bude prováděn výhradně 
prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele, který je oprávněn přijímat rozhodnutí 
smlouvních partnerů a dále vést a zpracovávat jeho pojistné zájmy.

Článek II. 
Rozsah pojištění

1. POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Předmět pojištění / pojistné nebezpeěí
Pojistná částka / 

limit plnění 
(v Kě)

Spoluúčast 
(v Kč)

Místo pojištění: území města Vysokého Mýta, jednotlivá místa pojištění v účetní evidenci 
pojištěného a území ČR pro mobilní elektroniku

Pojištění majetku - živelní nebezpeěí v rozsahu „sdružený živel“

Soubor vlastních i cizích budov a staveb, včetně stavebních 
součástí uvnitř i vně, oplocení, osvětlení, stožáry, svodidla, 
přechody pro chodce, lavičky, herní prvky, hřiště a

3 209 204 651 „požár“ 10 000, 
„povodeň nebo
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sportoviště záplava“

10% min 20 000, 
„atmos. srážky" a 

„nepřímý úder 
blesku"

10% min 5 000, 
„ostatní" 5 000

Soubor vlastních i cizích věcí zvláštní hodnoty - obrazy a 
sochy v Městské galerii a sbírka muzejní povahy v Muzeu 
karosářství - jiná cena

6 397 643

Soubor vlastních i cizích věcí zvláštní hodnoty na 
venkovním prostranství - sochy, kamenné kříže a pamětní 
kameny - 1. riziko

12 500 000

Liniové stavby - vodovody, kanalizace, plynovody, 
elektrické kabely a rozvody, telekomunikační zařízení, 
teplovody, inženýrské sítě

MLRP 2 000 000

Soubor vlastních ostatních staveb „Komunikace, zpevněné 
plochy, mostky, nádrže, samostatná schodiště a opěrné zdi“ MLRP 1 000 000

Naučná stezka 764 910

Soubor vlastních i cizích věcí movitých včetně strojů, 
inventáře a vybavení 183 460 000

Soubor zásob vlastních i cizích 1 000 000

Soubor vlastních i cizích cenin a cenností - především 
platné peníze, kolky, známky, šeky, stravenky, poukázky, 
pokutové bloky atd. - 1. riziko

1 000 000

Náklady na hašení, demolici, odvoz suti - 1. riziko 10 000 000
Věci zaměstnanců - 1. riziko 200 000 1 000
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Předmět pojištění / pojistné nebezpečí

Pojistná částka / 
limit plnění 

(v Kě)

Spoluúčast 
(v Kě)

Místo pojištění: území města Vysokého Mýta, jednotlivá místa pojištění v účetní evidenci 
pojištěného a území ČR pro mobilní elektroniku

Pojištění majetku - Riziko odcizení (1. riziko/ zlomkové pojištění)

Soubor vlastních i cizích budov a staveb, včetně 
stavebních součástí uvnitř i vně, oplocení, osvětlení, 
stožáry, svodidla, přechody pro chodce, lavičky, herní 
prvky, hřiště a sportoviště

5 000 000 1 000

Soubor vlastních i cizích věcí zvláštní hodnoty - obrazy 
a sochy v Městské galerii a sbírka muzejní povahy 
v Muzeu karosářství

Soubor vlastních i cizích věcí zvláštní hodnoty na 
venkovním prostranství - sochy, kamenné kříže a 
pamětní kameny

Soubor vlastních i cizích věcí movitých včetně strojů, 
inventáře a vybavení

Soubor zásob vlastních i cizích

Soubor vlastních i cizích cenin a cenností - především 
platné peníze, kolky, známky, šeky, stravenky, 
poukázky, pokutové bloky atd.

Stavební součásti v pronajaté stavbě nebo nebytovém 
prostoru (vlastní i cizí)

Věci zaměstnanců
Prostá krádež - odcizení bez překonání překážky (vždy 
podmínkou hlášení POLICII ČR) 20 000 1 000

Pojištění odcizení - doplňkové pojištění „posel“ - 1. riziko - místo pojištění ČR

Peníze a ceniny přepravované pověřenou osobou 500 000 5 000

Pojištění majetku - Riziko vandalismus (1. riziko/ zlomkové pojištění)

Všechny předměty pojištěné na riziko "odcizení" 1 500 000 1 000

Škody způsobené malbami, nástřiky nebo polepením 
vnějších částí pojištěných budov a staveb 300 000 1 000

Živelní nebezpečí v rozsahu „sdružený živel“ - tj. požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení 
letadla, aerodynamický třesk, kouř, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv půdy, zřícení 
skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, zemětřesení, mráz, tíha sněhu nebo námrazy, kouř, 
aerodynamický třesk, náraz dopravního prostředku, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, vodovodní 
škody vč. úniku kapalin, náklady na odklizení, zvýšené náklady na obnovu nebo znovupořízení věci jiné 
hodnoty, přímý a nepřímý úder blesku, atmosférické srážky a dále uvedené v požadovaných ujednáních.
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Souhrnné roční limity pojistného plnění

Pojistné nebezpečí Limit plnění
(v Kč)

Flexa bez limitu
Vodovodní škody a únik kapalin z technických zařízení, a 
škody způsobené vodou včetně zpětného vystoupení vody při 
záplavě, přetlak nebo zamrzání

100 000 000

Vichřice, krupobití 100 000 000

Záplava a povodeň 100 000 000
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv lavin, zemětřesení. 
Tíha sněhu nebo námrazy 100 000 000

Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů 100 000 000
Nepřímý úder blesku - pojištění se vztahuje i na poškození 
nebo zničení elektrických a elektronických strojů, přístrojů a 
zařízení (včetně elektroinstalace na budovách nebo ostatních 
stavbách) přepětím, zkratem nebo indukcí v příčinné souvislosti 
s úderem blesku, při bouřkách, při spínání v napájecích sítích 
nebo při výboji statické elektřiny, a to jak na nemovitém tak 
movitém majetku

200 000

Zatečení - atmosférické srážky, vč. poškození nebo zničení 
pojištěné budovy nebo ostatní stavby nebo pojištěné věci v nich 
uložené vodou z přívalového deště, vzniklé táním sněhové nebo 
ledové vrstvy, sněhové nebo ledové vrstvy svodem dešťové 
vody když neodtéká roztátý sníh nebo led nebo svod dešťové 
vody a nestačí odebírat vodu z přívalového deště

2 000 000

Smluvní ujednání - majetek
1) Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava 
nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřicí nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin 
se považují za jednu pojistnou událost. V případě vzniku takové jedné pojistné události na více místech 
pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je 
nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená 
touto pojistnou událostí.

2) Pojistné krytí se vztahuje i na doklady, rukopisy, plány, projekty a obchodní knihy, včetně nákladů na 
administrativní práci spojenou s jejich znovuzřízením (z kopií apod.), Toto pojištění se sjednává na první 
riziko se souhrnným ročním limitem plnění ve výši 1.000.000,- Kč a spoluúčastí 5.000,- Kč.

3) Pojištění se vztahuje i na budovy, stavby nebo mobilní buňky s dřevěnou nebo ocelovou nosnou 
konstrukcí a s opláštěním z rostlého dřeva (např. prkna, fošny, kulatina, půlkulatina apod.) a/nebo z desek 
na bázi dřeva a papíru (jako např. dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní papírové 
hmoty apod.) a/nebo s lehkou kovovou konstrukcí textilním opláštěním a/nebo nafukovací haly.

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

5) V případě pojistných událostí uplatňovaných na kamerovém systému poskytne pojistitel plnění, budou- 
li pojištěné věci umístěny mimo uzavřený prostor, mimo oplocené prostranství a při jejich odcizení dojde 
k překonání konstrukčního upevnění.
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6) Jestliže škoda spojená s povinností poskytnout pojistné plnění přesáhne částku 1.000.000,- Kč, 
ujednává se tímto, že pojistitel v případě nutnosti uhradí náklady znaleckého řízení na zjištění rozsahu 
škody, které by jinak nesl pojištěný. Tyto náklady se pojistitel zavazuje nahradit do výše limitu 200.000,- 
Kč.

7) Ujednává se, že v případě pojistné události způsobené pojistným nebezpečím vodovodní škoda vzniká 
právo na plnění také za náklady na vodu (vodné a stočné) uniklou v přímé souvislosti s touto vodovodní 
škodou. Pojištěný je povinen prokázat výši škody (např. dokladem od smluvního dodavatele vody, 
následnými odečty z patních případně rozpočtových vodoměrů, dobou úniku vody).
Součet pojistných plnění vyplacených za pojistné události spočívající ve vynaložení nákladů za uniklou 
vodu (vodné a stočné) při vodovodní škodě a nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti této pojistné 
smlouvy nesmí přesáhnout limit pojistného plnění ve výši 300 000,- Kč.
Spoluúčast pojištěného se sjednává ve výši 5 000,- Kč.

8) Náraz vozidla, pád stromů, stožárů nebo jiných věcí - se pojištění vztahuje i na škody způsobené 
vozidly (nebo jejich nákladem) provozovanými pojištěným a pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí, bez 
ohledu nato, zda jsou nebo nejsou součástí poškozené pojištěné věci.

9) Provozně nevyužívané budovy
Pojištění se vztahuje i budovu nebo její část, která nebyla před vznikem škodní události ani v době vzniku 
škodní události využívána nebo nebyla provozně využívaná k účelu, k němuž je určena.

10) Pojištění vztahuje i na škody způsobené poškozením zateplené fasády zvířaty a hmyzem s 
ročním limitem 100 000,- Kč se spoluúčastí 10% min 1 000,- Kč

11) Ujednává se, že se pojištění vztahuje také na škody na budově a/nebo na věcech movitých uložených 
v budově, na které byly v době vzniku škodní události prováděny jakékoliv stavební a montážní práce.
S ročním limitem 5 000 000,- Kč a spoluúčastí 5 000,- Kč

12) V případě pojistné události v důsledku požáru poskytne pojistitel pojistné plnění na znovupořízení 
(případně naplnění) hasicích přístrojů použitých při zásahu proti požáru. Toto pojištění se sjednává
s ročním limitem plnění ve výši 10 000,- Kč.

13) Náklady na výměnu zámků s ročním limitem 10 000 Kč

14) Pro mobilní elektronická zařízení se rozšiřuje místo pojištění o „území České republiky + okolní 
státy“ s limitem plnění ve výši 100 000 Kč v rámci sjednané pojistné částky / limitu

15) Pro mobilní elektronická zařízení uložená ve vozidle bude u odcizení zrušená výluka časového 
omezení (zabezpečené vozidlo - řádně zamčeno), je-li v noci na hlídaném parkovišti či uzamčené garáži. 
Podmínka hlídaného parkoviště / garáže neplatí pro jednotlivé škody s plněním do výše
10 000 Kč.

16) Pojištění okrasných dřevin/ městské zeleně s limitem 100 000,- Kč a spoluúčastí 10 000,- Kč

17) Pojistné krytí se vztahuje i na soubor komunikací, zpevněných ploch, mostků, nádrží, samostatných 
schodišť a opěrných zdí“.
18) Vícenáklady vyvolané památkovou ochranou pojištěného majetku
Dojde-li v důsledku pojistné události ke zničení, poškození, odcizení nebo ztrátě pojištěného majetku, 
který je předmětem památkové ochrany, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše ceny pojištěného 
majetku nebo uhradí přiměřené náklady na jeho opravu až do výše nákladů na jeho znovu pořízení, a to 
včetně nákladů vyvolaných specifickými požadavky orgánu památkové péče.

19) Vícenáklady na díla historické nebo umělecké hodnoty
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Dojde-li v důsledku pojistné události ke zničení, poškození nebo odcizení děl historické nebo umělecké 
hodnoty, která jsou stavební součástí pojištěné budovy, ale nebyla zohledněna při stanovení pojistné 
částky budovy, poskytne pojistitel na jejich opravu nebo náhradu pojistné plnění.

Podmínky zabezpečení
Hotovost všech zařízení města musí být v době mimo pokladní hodiny vždy uschována v bezpečných 
pokladních skříních, popř. v jiných náhradních zařízeních, která musí být uzamčena. Klíče od pokladní 
skříně nebo jiného náhradního zařízení má pokladní, popř. vedoucí odboru

Zabezpečení pro přepravu peněz a cenin - „posel“
do výše 200 000 Kč - jedna pověřená osoba vybavená obranným prostředkem. Peníze a ceniny musí být 
po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku.
více jak 200 000 Kč - jedna pověřená osoba doprovázená strážníkem městské policie. Peníze a ceniny 
musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku.

2. POJIŠTĚNÍ SKEL

Předmět pojištění / pojistné nebezpečí Limit plnění 
(v Kč)

Spoluúčast 
(v Kč)

Místo pojištění: území města Vysokého 
pojištěného

Mýta, jednotlivá místa pojištění v účetní evidenci

Pojištění skel - „All risks“

Soubor vlastních skel 500 000 1 000

Smluvní ujednání - pojištění skel
1) Předmětem pojistného krytí je soubor všech vlastních i cizích skel, včetně nalepených 
neodnímatelných snímačů zabezpečovacích zařízení EZS - EPS nalepených fólií, nápisů, maleb nebo jiné 
výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla. Předmětem pojistného plnění současně jsou i skla která 
obsahují firemní štíty, reklamní tabule, světelné nápisy reklamní i neonové zářivky a trubice včetně jejich 
elektrické instalace a nosné konstrukce, umělecká zasklení staveb; tj. skleněné mozaiky, skleněné stěny a 
ostatní umělecká zasklení všeho druhu, lustry, skleněná zrcadla a pevně osazená skla a to včetně těch, 
která jsou součástí opláštění budovy především okna, dveře a další podobné, pojištění kryje i poškození 
skel zastávek, zrcadlových stěn a dalších podobných.

2) Pojištění skel se vztahuje též na skleněné výplně skleníků v majetku pojištěného, plnění pojistitele 
nepřesáhne limit plnění 200.000 Kč za všechny pojistné události vzniklé v průběhu jednoho pojistného 
roku. Plnění pojistitele však současně nepřesáhne sjednaný MRLP.

3) Pojištění skla není omezeno - limitováno tloušťkou skla.

4) Pojištění skel - nouzové zabezpečení
Nad rámec ujednaného limitu pojistného plnění pro připojištění skla pojistitel poskytne náhradu nákladů 
vynaložených v příčinné souvislosti s pojistnou událostí z pojištění skla na:
a) na provizorní opravu zasklení,
b) na lešení nebo jiné pomocné prostředky nutné k provedení opravy zasklení,
c) na montáž a demontáž stavebních součástí nutnou k provedení osazení okenních tabulí či opravy 
zasklení (např. ochranných mříží, markýz, apod.).
Pro položky dle bodu a) - c) se sjednává společný limit pojistného plnění ve výši 30 % limitu pojistného 
plnění pro připojištění.
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3. POJIŠTĚNÍ ELEKTRONIKY

Předmět pojištění / pojistné nebezpečí Pojistná částka / Spoluúčast 
limit plnění (v Kč) (v Kč)

Místo pojištění: území města Vysokého Mýta, jednotlivá místa pojištění v účetní evidenci 
pojištěného a území ČR pro mobilní elektroniku

Pojištění elektronických zařízení - 1. riziko v rozsahu: elektronická rizika včetně přepětí

Soubor vlastních zařízení - např. soubor kancelářské a výpočetní 
techniky, servery, zabezpečovací zařízení a kamerový systém, 
audiovizuální a počítačová technika vč. HW, parkovací 
automaty, měřiče rychlosti, kamerový systém, vyvolávací a 
vstupní systém, vybavení městské policie, atd. dle účetní

MLRP 5 000 000

5 000, 
přenosná 

elektronika
evidence 1 000

Smluvní ujednání - elektronika
1) Pojištění elektroniky zahrnuje i pojištění sdruženého živlu, odcizení a vandalismu, pakliže není 
zahrnuto v movitém majetku v rámci pojištění živel, odcizení, vandalismus s uvedenými limity. Mobilní 
elektroniky především typu měřící a výpočetní min. s limitem 100 000 Kč.

2) Pro mobilní elektronická zařízení se rozšiřuje místo pojištění o „území České republiky + okolní státy“ 
s limitem plnění ve výši 100.000 Kč v rámci sjednané pojistné částky / limitu .

3) Pro mobilní elektronická zařízení uložená ve vozidle bude u odcizení zrušená výluka časového 
omezení (zabezpečené vozidlo - řádně zamčeno), je-li v noci na hlídaném parkovišti či uzamčené garáži. 
Podmínka hlídaného parkoviště / garáže neplatí pro jednotlivé škody s plněním do výše 10 000 Kč.

4) Do pojištění je zahrnuta i elektronika nad stáří 5 let s pojištěním na novou cenu do stáří 10 let.

4. Pojištění strojů

Předmět pojištění / pojistné nebezpečí Pojistná částka / Spoluúčast
limit plnění (v Kč) (v Kč)

Místo pojištění: území města Vysokého Mýta, jednotlivá místa pojištění v účetní evidenci 
pojištěného a území ČR pro mobilní stroje

Pojištění elektronických zařízení - 1. riziko v rozsahu: strojní pojištění včetně elektronických 
součástí

Soubor vlastních strojů - např. trafostanice, úpravna vody, 
technologie bazénu atd. dle účetní evidence MLRP 1 000 000 5 000

Smluvní ujednání - pojištění strojů
1) Pojištění strojů zahrnuje i pojištění sdruženého živlu, odcizení a vandalismu, pakliže není zahrnuto 
v ne/movitém majetku v rámci pojištění živel, odcizení, vandalismus.

2) Pojištění souboru strojů se nevztahuje na věci starší 20 let od data výroby / prvního uvedení do 
provozu. Výjimku tvoří stroje a strojní zařízení, na nichž byla prokazatelně provedena generální oprava 
celého stroje / zařízení v posledních 5 letech před vznikem pojistné události (pojistník se zavazuje doložit 
pojistiteli na vyzvání).
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5. Pojištění odpovědnosti za újmu včetně retroaktivního krytí

Předmět pojištění / pojistné nebezpečí Pojistná částka / 
limit plnění (v Kě)

Spoluúčast 
(v Kč)

Územní rozsah: Evropa

Retroaktivní krytí 36 měsíců - Princip claims made
Obecná odpovědnost za újmu a za újmu způsobenou vadou 
výrobku a vadou práce po předání, škod na životě a zdraví, 
škody znečištěním životního prostředí k nimž došlo z důvodu 
náhlé / nahodilé poruchy ochranného zařízení, včetně 
nemajetkové újmy a duševních útrap v přímé souvislosti se 
zdravím dle NOZ, odpovědnosti z vlastnictví, držby nebo 
pronájmu nemovitostí/budovy / stavby a pozemků, 
odpovědnosti za ručení za splnění povinnosti správce 
pozemní komunikace, následné finanční škody, regresy ZP a 
SSZ třetích osob.

30 000 000

2 500 - město 
Vysoké Mýto

500-
příspěvkové org.

+

MŠaZŠ

Náklady zdravotní pojišťovny včetně regresů dávek 
nemocenského pojištění vůči zaměstnancům 5 000 000 2 500

Pojištění odpovědnosti za újmu, za níž pojištěný odpovídá 
osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému (tzv. 
křížová odpovědnost)

5 000 000 2 500

Sublimit pojistného plnění

Provoz pracovních strojů bez SPZ 1 000 000

Výkon veřejné moci dle zákona 82/1998 Sb., rozhodnutím či 
nesprávným úředním postupem 10 000 000

Odpovědnost členů orgánů za jinou než čistou finanční újmu 
(obdoba pojištění zaměstnanec vůči zaměstnavateli) a to 
včetně vozidel

150 000
2 500

Výkon veřejné služby 3 000 000

Poskytování sociálních služeb 20 000 000 2 500

Věci převzaté a užívané 1 000 000 2 500

Věci odložené a vnesené 1 000 000 1 000

Věci zaměstnanců 200 000 1 000

Pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci

(všichni členové zastupitelstva - 21)
2 000 000 2 500

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti 
s činností sboru dobrovolných hasičů 10 000 000 5 000

Činnosti městské policie (bez případné výluky při legálním 
použití donucovacích prostředků a služební zbraně) 5 000 000 2 500

Peněžitá náhrada nemajetkové škody
10 000 000

20 000

Čistá finanční škoda 20 000

Znečištění životního prostředí 5 000 000 20 000

Smluvní ujednání - pojištění odpovědnosti za újmu včetně retroaktivního krytí
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1) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání se vztahuje též 
na odpovědnost za újmu způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby zvířat, lidí nebo 
rostlin, v důsledku pozření závadných potravin, krmiv nebo nápojů vyrobených či dodaných pojištěným 
(např. salmonelóza, listerióza), v souladu s požadavkem pojistníka.
Dále se odpovědnost za újmu vztahuje na zavlečení nebo rozšíření nakažlivé choroby lidí v důsledku 
provozování veřejného koupaliště nebo bazénu.

2) Pojistitel se zavazuje, že vzhledem k účelu tohoto pojištění neuplatní právo na náhradu škody, které by 
pojistiteli případně vzniklo výplatou plnění z tohoto pojištění, vůči subjektům, které pojistník / pojištěný 
zřídil či založil (příspěvkové organizace a organizace pojištěné touto pojistnou smlouvou), subjekty s 
nimiž je majetkově propojen. Přehled těchto je nedílnou přílohou této pojistné smlouvy ke dni sjednání.

3) Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na újmy způsobené v souvislosti s nakládáním se stlačenými 
nebo zkapalněnými plyny se sublimitem 1 000 000 Kč
4) Sjednaný rozsah pojistného krytí se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou výkonem 
vlastnických práv k nemovitostem, správou a provozem těchto nemovitostí.

5) Pronájem nemovitosti ve vlastnictví pojištěného
Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy způsobené výkonem 
vlastnických práv pojištěného k nemovitosti v jeho vlastnictví i v případě, že je tato nemovitost nebo její 
část pronajata jinému subjektu.

6) Pracovní úraz zastupitele
Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě újmy na zdraví zastupitele vzniklé v souvislosti 
s výkonem veřejné funkce. V rámci celkového ujednaného limitu pojistného plnění uhradí pojistitel újmu 
na zdraví zastupitele do výše 1.000.000 Kč pro všechny škody během jednoho pojistného roku, pokud 
není v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek III.

Smluvní ujednání - všeobecná část

1) Ujednává se, že ke dni sjednání pojištění odpovídají pojistné částky pojištěných věcí pojistné hodnotě a 
pojistitel akceptuje pojistné částky jako hodnotu nové věci ve smyslu pojistných podmínek. Pojištěný je 
povinen oznámit navýšení pojistných částek, pokud dojde ke zvýšení hodnoty pojištěných věcí v průběhu 
pojistného období o více než 15 %.

2) Inflační doložka: Pojišťovna nebude namítat podpojištění, dojde-li v průběhu pojistného období 
k navýšení pojistných hodnot v důsledku inflace menší než 15 %.

3) V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě 
pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která 
je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou 
pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro 
jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.

4) Náklady na služby třetích osob
Pojištění se vztahuje také na účelně vynaložené náklady na odborné služby a znalecké posudky, které 
pojištěný vynaložil za účelem znovupořízení nebo na opravu předmětů pojištění, které byly poškozeny či 
zničeny v důsledku pojistné události. Pro tyto náklady se sjednává limit plnění ve výši 50 000 Kč.

5) Vícenáklady způsobené změnou právních předpisů
Pojištění se vztahuje také na vícenáklady, které je pojištěný povinen vynaložit v souvislosti s opravou 
nebo pořízením nové věci stejných nebo srovnatelných vlastností z důvodu změny obecně závazných 
právních předpisů a/nebo technických norem proto, aby mohl poškozený pojištěný majetek dále využívat 
k původnímu účelu. Pro tyto náklady se sjednává limit plnění ve výši 50 000 Kč.
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6) Vícenáklady vyvolané z estetických důvodů
Dojde-li v důsledku pojistné události ke zničení, poškození, odcizení nebo ztrátě pojištěného majetku, 
nahradí pojistitel také nutné a účelně vynaložené náklady na pořízení, výměnu nebo opravu nepoškozené 
části pojištěného majetku pokud je takový postup je nutný pro zachování estetických vlastností poškozené 
věci. Pro tyto náklady se sjednává limit plnění ve výši 50 000 Kč.

7) Hrubá nedbalost
Hrubá nedbalost je závažné zanedbání nutné opatrnosti a obezřetnosti, porušení právních předpisů nebo 
předpisů vydaných na základě nich, anebo smluvně převzatých povinností, jehož důsledkem byl vznik 
majetkové nebo nemajetkové újmy nebo zvětšení jejích následků (např. porušení požárních předpisů, 
závažné porušení technologických pravidel, apod.).
Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu 
způsobenou pojištěným pouze v případě, že byl pojištěný, jeho statutární orgán, zákonný zástupce nebo 
zmocněnec, osoba pojištěnému nebo jeho statutárnímu orgánu blízká, pravomocně odsouzena pro 
úmyslný trestný čin.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí
1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit bez zbytečného odkladu na 

příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo e-mailem zplnomocněném pojišťovacímu makléři, 
společnosti RESPECT, a.s. na adresu:

RESPECT a.s.
530 02 Pardubice 

Pemerova 444 
tel: 466 610 030 

e-mail: respect.nu@resnect.cz

Článek V.
Pojistná doba, pojistné období

1. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.11.2018 do 31.10.2021. Pojistné období činí 
jeden rok. Pojistné je stanoveno jako běžné.

2. Doba pojištění tohoto dodatku č.01 k pojistné smlouvě je na dobu určitou od 11.08.2021 do 
31.10.2021.

Článek VI. 
Platební podmínky

1. Celkové roční pojistné dle pojistné smlouvy k 01.11.2018:

č. Předmět pojištění majetku Roční pojistné/Kč

1 Pojištění majetku - živel 262 978
2 Pojištění majetku — odcizení, vandalismus 36 826
2 Pojištění skel - All risks 1 000
3 Pojištění elektroniky - All risks 22 604
4 Pojištění strojů 5 181
5 Pojištění odpovědnosti za újmu 99 412

Roční pojistné celkem............................................................................................ 428 001,- Kč
Pololetní splátka pojistného.................................................................................... 214 000,- Kč
Roční pojistné celkem............................................................................................ 428 001,- Kč
Pololetní splátka pojistného.................................................................................... 214 000,- Kč
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2. Celkové roční pojistné dle dodatku č.01 k 11.08.2021:

č. Předmět pojištění majetku Roční pojistné/Kč

1 Pojištění majetku - živel 263 075

2 Pojištění maietku - odcizení, vandalismus 36 826

2 Pojištění skel - All risks 1 000

3 Pojištění elektroniky - All risks 22 604

4 Pojištění strojů 5 181

5 Pojištění odpovědnosti za újmu 99 412

Roční pojistné celkem............................................................................................  428 098,- Kč
Pololetní splátka pojistného.............................................................................. 214 049,- Kč

3. Rozdílová splátka:
Rozdílová splátka za období od 11.08.2021 do 30.10.2021 činí 22,- Kč a bude uhrazena na základě 
faktury/vyúčtování nejpozději do 15.11.2021.

Článek VII.
Ostatní ujednání

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Účinnost tohoto dodatku č.01 k pojistné smlouvě je od 11.08.2021.
2. Tento dodatek č.01 byl schávlen na základě svěření působnosti v rozhodování, dle usnesení rady města 

č. 53/17 ze dne 18.01.2017 a č. 612/17 ze dne 01.08.2017 vedoucím odboru právního a majetkového 
Městského úřadu Vysoké Mýto pod č. 206/21.

3. Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením oddatku č.01 k pojistné smlouvě podrobně seznámen
s jeho obsahem i se zněním všeobecných pojistných podmínek, doplňkových pojistných podmínek a 
smluvních ujednáních, které jsou nedílousoučástí pojistné smlouvy.

4. Tento dodatek č.01 k pojistné smlouvě byl vypracován ve 3 stejnopisech, pojistitel, pojistník/pojištěný 
a zplnomocněný makléř obdrží každý po jednom stejnopisu.

V Hradci Králové dne 11.08.2021

Ve Vysokém Mýtu dne 25.08.2021 ............ t/..\......................//.....................................................
JUDr. Libor Poláček, vedoucí odboru právního a majetkového
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