
 

Pojišťovna VZP, a.s. 
 

 Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika  
IČO: 27116913 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9100 
 

 
kterou zastupuje 

Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva 
Pavel Ptáčník, člen představenstva 

 
 

(dále jen „pojišťovna“) 
 
 
 

a 
 
 

Město Šternberk 
 Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk 

IČ 00299529 
 

kterou zastupuje 
Ing. Stanislav Orság, starosta 

(dále jen „pojistník“) 
 
 
 

uzavírají dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č.  

1200163800 

o pojištění majetku podnikatelů a právnických osob: 
• škodové živelní pojištění 

• škodové pojištění pro případ odcizení a vandalismu 

• škodové pojištění skel 

• škodové pojištění věcí během silniční přepravy 

• škodové pojištění elektronických zařízení 

• škodové pojištění strojů 

• škodové pojištění odpovědnosti za újmu 
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I. Předmět dodatku 
 

Z důvodu aktualizace PS se pojistník a pojistitel dohodli k datu 30.9.2021 na sjednání dodatku č. 1, který mění 
znění pojistní smlouvy s platností od 1.10.2021. následovně: 
 

II. Nové znění pojistné smlouvy 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu 1.2 této 
pojistné smlouvy a doložkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a dále smluvními ujednáními. 

 

1.2. Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy: 

 
 

Pojistné podmínky a doložky – plný název 
Pojistné 

podmínky – 
zkrácený název 

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPP PODN 
P 1/18 

VPP PODN 

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění majetku DPP MAJ P 1/18 DPP MAJ 

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti DPP ODP P 1/18 DPP ODP 

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku – způsoby zabezpečení 
pojištěných věcí ZPP ZAB P 1/18 

ZPP ZAB 

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění skla ZPP SKL P 1/18 ZPP SKL 

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění nákladu během silniční přepravy ZPP 
NAK P 1/18 

ZPP NAK 

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení ZPP ELE P 
1/18 

ZPP ELE 

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů ZPP STR P 1/18 ZPP STR 

 

Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této 
smlouvy je přijímá. 

 

Ujednává se, že v případě rozporu individuálních ujednání uvedených v této pojistné smlouvě  
a pojistných podmínek výše citovaných platí jako první individuální ujednání dle této pojistné 
smlouvy.  

 

1.3. Pojištěným, v jehož prospěch je sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy: 

 
1) Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk, IČ 00299529 
2) Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace, Opavská 1386/14, 785 01 Šternberk, 

IČ 61989941 
3) Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace, Masarykova 307/20, 785 01 Šternberk. IČ 

00848751 
4) Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace, Komenského 388/40, 785 01 Šternberk, 

70939730 
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5) Školní jídelna Šternberk, příspěvková organizace, Svatoplukova 1419/7, 785 01 Šternberk, IČ 
75009749 

6) Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace, Dr. Hrubého 319/2, 785 01 
Šternberk, IČ 61989991 

7) Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace, Svatoplukova 1419/7, 785 
01 Šternberk, IČ 61989860 

8) Bytové družstvo Šternberk – Labutí, Horní náměstí 57/9, 785 01 Šternberk, IČ 26814158 
9) Šternberská sportovní s.r.o., Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk, IČ 09398180 

 

1.4. Oprávněná osoba z této smlouvy je definovaná v bodě 1. 3. (kromě pojištění odpovědnosti za újmu) 

 

1.5. Místo pojištění (pokud není uvedeno jinak):  

1) Katastrální území města Šternberka a jeho místních částí 
2) Ostatní místa na území ČR, na nichž se po právu nachází majetek pojištěných 

 

1.6. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.  

 

 

2. ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ 
 

Pojištění živelní se řídí pojistnými podmínkami VPP PODN, DDP MAJ a dalšími ujednáními uvedenými pro 
toto pojištění v pojistné smlouvě. 

 

2.1. Předmět pojištění, pojistné částky 

 

pol. č. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ 
pojistná částka/ 

limit plnění 
1. Rizika (Kč) 

1 

Soubor vlastních a cizích budov, hal a staveb včetně technického 
zhodnocení a stavebních součástí vnějších i vnitřních (např. EZS, EPS, 
čidla, kamerové zabezpečovací systémy, mechanické zábranné systémy, 
anténní systémy, FVE), včetně umělecko-řemeslných a historických děl, 
které jsou součástí pojišťovaných budov, včetně lehkých staveb, 
dřevostaveb, včetně všech rozestavěných staveb.  

2 780 000 000 Kč 

2 

Soubor ostatních vlastních a cizích věcí nemovitých, např. rampy, 
komíny, veřejné osvětlení, semafory, oplocení, zařízení hřišť, lavičky, 
parkovací automaty apod., opěrné zdi, zpevněné plochy, komunikace, 
chodníky, hřiště, pozemkové úpravy, kanalizace, inženýrské sítě, včetně 
odnímatelných částic (jako např. čidla, kamerové zabezpečovací systémy, 
mechanické zábranné systémy, kanalizační a jiné šachtice, poklopy, 
odpadkové koše), věci umělecké, zvláštní kulturní a historické hodnoty 
(památníky, kaple, kříže, kašny, fontány, sochy), včetně všech 
rozestavěných staveb. 
Pojištění 1. Rizika 

20 000 000 Kč 

3 

Soubor ostatních vlastních a cizích věcí nemovitých na volném 
prostranství, které se nacházejí na vodních tocích, (např. mosty, lávky, 
propustky, hráze apod.) a včetně všech rozestavěných staveb. 
Pojištění 1. Rizika 

10 000 000 Kč 

4 

Soubor movitých věcí vlastních a cizích (stroje a strojní zařízení, 
elektronika, soubor věcí vedených v operativní evidenci, na  
podrozvahových účtech, na účtu spotřeby materiálu, ostatní (vybavení 
kanceláře, drobný majetek apod.), vč. pracovních strojů samojízdných a 

186 740 000 Kč 
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pracovních strojů přípojných bez RZ a včetně věcí vedených v operativní 
evidenci a věcí vedených na účtu spotřeby materiálu, včetně mobiliáře 
movitého charakteru. 

5 

Soubor písemností, plánů, obchodních knih, kartoték, výkresů, 
magnetických pásků a disků, ostatních nosičů dat a záznamů na nich – 
náklady na jejich obnovu. 
Pojištění 1. Rizika 

500 000 Kč 

6 
Soubor movitých věcí – cizích vnesených a odložených, zaměstnanců, 
návštěv, klientů apod. 
Pojištění 1. Rizika 

500 000 Kč 

7 

Soubor vlastních a cizích uměleckých děl, sbírek, věcí zvláštní kulturní a 
historické hodnoty, vzorků, názorných modelů, prototypů včetně exponátů 
na výstavách. 
Pojištění 1. Rizika 

10 000 000 Kč 

8 
Soubor zásob vlastních a cizích (materiál, zboží, nedokončená výroba 
apod.).  
Pojištění 1. Rizika 

500 000 Kč 

9 Soubor vlastních a cizích investic movitého i nemovitého charakteru 
Pojištění 1. Rizika 

10 000 000 Kč 

10 
Soubor vlastního a cizího nehmotného majetku (software, licence, patenty 
a jiná ocenitelná práva) 
Pojištění 1. Rizika 

500 000 Kč 

11 
Soubor cenností vlastních a cizích (peníze, cennosti a ceniny) včetně 
vnesených cenných věcí zaměstnanců, návštěv apod. 
Pojištění 1. Rizika 

500 000 Kč 

12 
Soubor vlastních a cizích hrobů, náhrobků včetně hrobového příslušenství 

Pojištění 1. Rizika 
500 000 Kč 

13 
Porosty – veřejná zeleň 

Pojištění 1. Rizika 
300 000 Kč 

 

 

2.2. Pojistná nebezpečí a spoluúčasti 

Pro předmět pojištění specifikovaný v bodu 2.1. této pojistné smlouvy, se sjednává pojištění pro případ jeho 
poškození, zničení nebo ztráty, případně pro vznik pojištěných nákladů, níže uvedenými pojistnými 
nebezpečími. Zároveň jsou pro jednotlivé položky (pol. č. 1 – 13) a pojistná nebezpečí sjednány níže uvedené 
spoluúčasti. 

 

Pro pol. 
č. 

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH 
NEBEZPEČÍ 

spoluúčast v Kč 

1 – 13 Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části nebo 
nákladu (čl. 2, bod 1 DPP MAJ) 

10 000,- 

1 – 13 
Nepřímý úder blesku – poškození nebo zničení pojištěné věci 
přepětím nebo podpětím (čl. 2, bod 3, písm. a) DPP MAJ) 

5 000,- 

1 – 13 Povodeň nebo záplava (čl. 2, bod 2, písm. a) DPP MAJ) 1 %, min. 25 000,- 

1 – 13 Vichřice nebo krupobití (čl. 2, bod 2, písm. b) DPP MAJ)  5 000,- 

1 – 13 
Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin (čl. 2, bod 2, písm. d) 
DPP MAJ) 

5 000,- 
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1 – 13 Sesouvání nebo zřícení lavin (čl. 2, bod 2, písm. e) DPP MAJ) 5 000,- 

1 – 13 
Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů (čl. 2, bod 2, písm. h) 
DPP MAJ) 

5 000,- 

1 – 13 Tíha sněhu nebo námrazy (čl. 2, bod 2, písm. f) DPP MAJ) 5 000,- 

1 – 13 Zemětřesení (čl. 2, bod 2, písm. g) DPP MAJ) 5 000,- 

1 – 13 
Kapalina unikající z vodovodního zařízení (čl. 2, bod 2, písm. c) 
DPP MAJ)  

5 000,- 

1 – 13 
Náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu (čl. 2, bod 2, 
písm. i) DPP MAJ)  

5 000,- 

1 – 13 Atmosférické srážky (čl. 2, bod 3, písm. d) DPP MAJ) 5 000,- 

1 – 13 Kouř (čl. 2, bod 2, písm. k) DPP MAJ) 5 000,- 

1 – 13 Aerodynamický třesk (čl. 2, bod 2, písm. j) DPP MAJ) 5 000,- 

 

Pro předměty pojištění „Cizí věci vnesené a odložené“, „Soubor vlastních a cizích hrobů, náhrobků včetně 
hrobového příslušenství“, a „Porosty – veřejná zeleň“ se sjednává jednotná spoluúčast pro všechna pojistná 
nebezpečí ve výši 1 000,- Kč. 

 

2.3. Ujednání o limitech plnění 

Pro věcné škody vzniklé z příčin pojistných nebezpečí uvedených v tabulce níže se ujednávají následující 
limity maximálního ročního plnění (limity MRP) ve smyslu čl. 6, bod 7 VPP PODN. 

 

Pojistné nebezpečí limit MRP v Kč 

FLEXA (tj. požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části 
nebo nákladu) 

bez omezení limitu 
pojistného plnění 

Záplava, povodeň 50 000 000,- 

Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin; Sesouvání nebo zřícení lavin; 
Zemětřesení; Tíha sněhu nebo námrazy 

100 000 000,- 

Náraz dopravního prostředku; Kouř; Aerodynamický třesk; Pád stromů, 
stožárů a jiných předmětů 

10 000 000,- 

Vichřice nebo krupobití 100 000 000,- 

Kapalina unikající z vodovodního zařízení 50 000 000,- 

Atmosférické srážky 1 000 000,-  

Nepřímý úder blesku 1 000 000,- 

 

2.4. Zvláštní ujednání 

2.4.1. Záplava, povodeň – změna definice 

Plnění z pojištění rizika záplavy a povodně není omezeno skutečností, že záplava a povodeň měla charakter 
záplavy a povodně opakující se alespoň či nejvýše s určitou časovou periodu/frekvencí (např. 20-letá voda 
apod.). Definice rizika záplavy a povodně není na časové periodě/frekvenci závislá. Pojistitel poskytne plnění 
v případě škodné události od prvního dne účinnosti smlouvy. 
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2.4.2. Náraz dopravního prostředku, pád stromu 

Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku 
nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se vztahuje i na součásti poškozené věci nebo 
součásti téhož souboru jako poškozená věc. Za náraz je považován i náraz dopravního prostředku, který byl v 
době nárazu řízen nebo provozován pojištěným. 

2.4.3. Katastrofická rizika – časové vymezení 1 pojistné události 

Ujednává se, že u živelních škod, které nastanou z jedné příčiny během 72 hodin, se hodnotí jako jedna 
pojistná událost a z tohoto titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast. Toto se vztahuje také na případy, kdy 
pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění. 

 

2.4.4. DM003 - Zpětné vystoupení vody z kanalizace 
Ujednává se, že se pojištění poškození nebo zničení pojištěných věcí pojistným nebezpečím „Povodeň nebo 
záplava“ nebo „Kapalina unikající z vodovodního zařízení“ dle DPP MAJ P 1/18 vztahuje také na škody 
způsobené zpětným vystoupením vody z kanalizace.  
 
Pojištění se sjednává s ročním limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000,- Kč, a to v rámci limitu 
pojistného plnění pro pojistné nebezpečí „Povodeň nebo záplava“ nebo „Kapalina unikající z vodovodního 
zařízení“ a spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč. 

2.4.5. Vodovodní škody – potrubí 

Pro pojištění vodovodních škod se ujednává také krytí škod na vodovodních či kanalizačních potrubí a 
zařízeních připojených na potrubí (včetně nákladu na odstranění závady a škod na těchto zařízeních) 
způsobených přetlakem páry nebo kapaliny nebo zamrznutím vody ve vodovodním či kanalizačním potrubí a 
zařízeních připojených na potrubí.  

2.4.6. Vodovodní škody – sprinklery, klimatizace, dešťové svody 

Pojištění vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené vodou vytékající z klimatizačních zařízení, 
řádně instalovaných a udržovaných vnitřních a vnějších dešťových svodů, sprinklerových a samočinných 
hasicích zařízení v důsledku poruchy tohoto zařízení a v důsledku provádění tlakových zkoušek. 

2.4.7. Náklady na hašení, demolici, odvoz suti 

Pojištění zahrnuje i krytí nákladů na hašení, demolici, odvoz suti, likvidaci zbytků a následků pojistné události 
včetně nákladů na dočasné přemístění majetku. Toto pojištění se sjednává na první riziko nebo s limitem 
plnění ve výši 100 000 000,- Kč. 

2.4.8. Pojištění investic  

Pojištění souboru nedokončených investic pojištěného do věcí movitých a nemovitých (budovy, haly a stavby) 
se sjednává pro věci, ke kterým přešlo nebezpečí škody na pojištěného. Toto pojištění se sjednává na první 
riziko nebo s limitem plnění 2 000 000,- Kč 

2.4.9. Nepřímý úder blesku 

Úderem blesku se rozumí také škoda vzniklá úderem blesku bez viditelných destrukčních účinků na věci nebo 
na budově. Zkrat nebo přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení 
blesku na tato vedení, je tímto také pojištěn. 

2.4.10. Ztráta pojištěné věci v důsledku pojistné události 

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

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

2.4.12. Zachraňovací náklady 

Pojištění kryje také zachraňovací náklady až do výše 15% pojistné částky pojištěné věci nebo limitu plnění. 
Toto omezení neplatí při záchraně života a zdraví osob.  

2.4.13. Pojištění nemovitostí, na kterých jsou prováděny stavební úpravy 

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

2.4.14. Škody způsobené zvířetem nebo hmyzem 

Pojištění se vztahuje také na poškození pojištěného předmětu jakýmkoliv zvířetem nebo hmyzem. Byly-li po 
pojistné události vynaloženy náklady na konzervaci pojištěné věci (např. prevence proti opětovnému 
poškození pojištěné věci), budou součástí pojistného plnění i takto vynaložené náklady, maximálně však ve 
výši 30 % z částky vynaložené na tuto konzervaci pojištěné věci.  

Pojištění se vztahuje také na náklady, které byly vynaloženy za účelem deratizace, dezinsekce nebo odstranění 
hnízd, a to bez ohledu na skutečnost, zda byla způsobena škoda na pojištěném předmětu či nikoli, pokud bylo 
z bezpečnostních nebo hygienických důvodů takové náklady nutné vynaložit.  

Pojištění podle tohoto odstavce se sjednává na první riziko nebo s limitem plnění: 1 000 000,- Kč a spoluúčastí 
5 000,- Kč. 

 

2.4.15. DM001 – Náklady na vodné, stočné 
Ujednává se, že se pojištění pojistného nebezpečí Kapalina unikající z vodovodního zařízení dle DPP MAJ 
P 1/18 vztahuje také na náhradu nákladů vodného a stočného, vzniklých v důsledku úniku vody po pojistné 
události z tohoto pojistného nebezpečí. 
 
Pojistník/pojištěný je povinen doložit pojistiteli vyčíslení vodného a stočného za únik vody, a to: 
- poslední vyúčtování dodavatele vody,  
- aktuální cenu vody a cenu stočného 
- fotografii stavu vodoměru s doložitelnou časovou clonou (např. aktuální výtisk denního tisku, internetová 

stránka na mobilním telefonu s datem). 
 
Pojistné plnění bude vypočteno jako součin ceny vody a ceny stočného a rozdílu ve stavu vodoměru po 
pojistné události, stavu vodoměru po posledním vyúčtování a průměrné spotřeby za dobu od posledního 
odečtu do doby před pojistnou událostí. 
 
Sjednává se limit pojistného plnění ve výši 500 000,- Kč a spoluúčast 5 000,- Kč 

2.4.16. Tíha sněhu nebo námrazy 

Předmětem pojištění jsou také škody na stavebních součástech např. poškození žlabů, dešťových svodů vč. 
jejich upevňovacích konstrukcí nebo střešní krytiny nebo dalších příslušenství budov (antény, reklamy apod.), 
i když současně ze stejné příčiny nedošlo k poškození nosné konstrukce střech budov 

2.4.17. Atmosférické srážky, zatečení 

Pojištění se vztahuje také na poškození nebo zničení pojištěných věcí v důsledku atmosférických srážek, tzn. 
působením vody, která prosákla nebo vnikla do pojištěného prostoru v souvislosti s přívalovým deštěm, táním 
sněhové nebo ledové vrstvy nebo nedostatečným odtokem svodů dešťové vody. Pojištění podle tohoto 
odstavce se sjednává na první riziko nebo s limitem plnění: 1 000 000,- Kč 
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2.4.18. Věci na volném prostranství 

Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci vichřicí nebo krupobitím se 
vztahuje i na předměty, které jsou umístěny na volném prostranství. 

Sjednává se limit pojistného plnění ve výši 1 000 000,- Kč. 

 

2.4.19. DB001 – Náklady na náhradní ubytování 
Sjednává se pojištění účelně vynaložených nákladů na náhradní ubytování nájemníků bytů či osob, které dané 
byty obývají po pojistné události, která znemožňuje z hygienických, bezpečnostních nebo zdravotních důvodů 
řádné užívání bytu.  
 
Za náhradní ubytování se rozumí ubytování obdobného charakteru a obdobné cenové relace v blízkosti místa 
pojištění. Pojištění se dále vztahuje na náklady vynaložené na dočasné přestěhování do vlastní nebo zapůjčené 
rekreační nemovitosti nebo jiného typu ubytování, za které není vlastníkem vyžadována úhrada nájemného.  
 
Roční limit pojistného plnění pro jednu bytovou jednotku: 2 % z pojistné částky, max. 30 000,- Kč 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí pro každou škodu: dle spoluúčastí u jednotlivých pojistných nebezpečí 
 

2.4.20.  

Pojištění se vztahuje také na případy úniku vody z dešťových svodů jakéhokoliv druhu a poškození vnějších 
dešťových svodů tlakem kapaliny nebo zamrznutí vody v nich.  

Pojištění se sjednává s limitem plnění ve výši 5 000 000,- Kč a spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč.  

 

2.4.21. 

Pojištění se vztahuje také na náklady na opravu nebo znovupořízení uměleckého nebo uměleckořemeslného 
díla, které je stavební součástí pojištěné budovy (nebo jiné stavby) v souvislosti s pojistnou událostí.  

Pojištění se sjednává s limitem plnění ve výši 5 000 000,- Kč.  

 

2.4.22. 

Definice jedné pojistné události – povodeň, záplava, zemětřesení, vichřice, krupobití 

Za jednu pojistnou událost se považuje taková událost, která vznikla z jedné příčiny, která působila v 
souvislém v čase, a to i v případě, že intenzita působení v čase kolísala. (např. nárazový vítr) Za jednu 
pojistnou událost je považována též událost, při které se působení příčiny na pojištěný majetek projevilo jako 
více pojistných nebezpečí, a to i v případě, že ke škodám došlo na různých místech, i když se nacházejí mimo 
místo působení původní příčiny. 

 

2.4.23. 

Náklady na deratizaci a dezinfekci 

Pojištění se vztahuje také na náklady, které byly vynaloženy za účelem deratizace, dezinsekce nebo odstranění 
hnízd, a to bez ohledu na skutečnost, zda byla způsobena škoda na pojištěném předmětu či nikoli, pokud bylo 
z bezpečnostních nebo hygienických důvodů takové náklady nutné vynaložit. Pojištění podle tohoto odstavce 
se sjednává na první riziko nebo s limitem plnění 50 000 Kč. 

 

2.4.24. 

Základní pojistné nebezpečí (FLEXA) – upřesnění definice 

Ujednává se, že základní pojistné nebezpečí (FLEXA) se vztahuje též na: 

a) škody způsobené výbuchem munice a bomb, které zůstaly v zemi po druhé světové válce. 

b) škody způsobené letícím tělesem lehčím než vzduch a tělesem bez osádky (řízená na dálku i autonomní). 

c) na škody způsobené cílenou explozi, pokud ji prováděla jiná osoba, než pojistník nebo pojištěný. Výluka na 
škody v souvislosti s válkou a terorismem zůstává v platnosti. 
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d) škody způsobené implozí. 

 

3. ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ A VANDALISMU 

 

Pojištění pro případ odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží se řídí pojistnými podmínkami VPP PODN, 
DPP MAJ, ZPP ZAB a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě. 

 

3.1. Předmět pojištění, pojistné částky 

 

pol. č. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ 
Limit plnění 

1. Rizika (Kč) 

1 Soubor vlastních a cizích stavebních součástí uvnitř i vně budov, hal a 
staveb, včetně věcí na volném prostranství 

1 000 000 Kč 

2 
Soubor vlastních a cizích věcí movitých (stroje a strojní zařízení, 
elektronika, drobný majetek, movité věci vedené v operativní evidenci 
apod.), včetně mobiliáře 

1 000 000 Kč 

3 
Soubor písemností, plánů, obchodních knih, kartoték, výkresů, 
magnetických pásků a disků, ostatních nosičů dat a záznamů na nich. 

300 000 Kč 

4 
Soubor movitých věcí – cizích vnesených a odložených, zaměstnanců, 
návštěv, klientů, vč. jízdních kolo zaměstnanců používaných na cestu do 
zaměstnání apod. 

300 000 Kč 

5 
Soubor uměleckých děl, sbírek, věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty 
vlastních a cizích včetně exponátů na výstavách. 

2 000 000 Kč 

6 Soubor vlastních a cizích nových investic (stavební součásti, movité věci) 500 000 Kč 

7 Soubor vlastních a cizích zásob (materiál, zboží, nedokončená výroba) 300 000 Kč 

8 
Soubor vlastního a cizího nehmotného majetku (software, licence, patenty 
a jiná ocenitelná práva) 

300 000 Kč 

9 Soubor vlastních a cizích peněz a cenností 500 000 Kč 

10 
Soubor vlastních a cizích peněz a cenností – přeprava (včetně živelních 
nebezpečí) 

500 000 Kč 

11 Soubor vlastních a cizích hrobů, náhrobků včetně hrobového příslušenství 300 000 Kč 

12 Porosty – veřejná zeleň 200 000 Kč 

 
 
3.2. Pojistná nebezpečí a spoluúčasti 

Pro předmět pojištění specifikovaný v bodu 3.1. této pojistné smlouvy, se sjednává pojištění pro případ jeho 
poškození nebo zničení, případně pro vznik pojištěných nákladů, níže uvedenými pojistnými nebezpečími. 
Zároveň jsou pro jednotlivé položky (pol. č. 1 – 12) a pojistná nebezpečí sjednány níže uvedené spoluúčasti. 

 

Pro pol. č. SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ spoluúčast v Kč 

1 – 12 
Krádež vloupáním nebo loupeží (čl. 2, bod 3, písm. e) a f) DPP 
MAJ) 

1 000,- 

1 – 12 
Úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci (čl. 2, bod 3, písm. 
b) DPP MAJ) 

Sjednává se limit plnění ve výši 1 500 000,- Kč 
10 %, min. 1 000,- 



Číslo pojistné smlouvy: 1200163800 strana 10 z 39 

1 – 12 Loupež při přepravě peněz (čl. 2, bod 3, písm. g) DPP MAJ) 1 000,- 

1 – 12 

Ztráta zpronevěrou, zatajením věci, neoprávněným užíváním cizí 
věci nebo podvodem. Právo na pojistné plnění z tohoto nebezpečí 
vzniká jen pokud byla škoda hlášena a šetřena policií ČR 

Sjednává se limit plnění ve výši 100 000,- Kč 

1 000,- 

1 – 12 
Poškození pojištěné věci malbami, nástřiky nebo polepením.  

Sjednává se limit plnění ve výši 300 000,- Kč. 
1 000,- 

5 

Prostá krádež – toto pojištění se sjednává pro soubor uměleckých 
děl, sbírek, věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty vlastní a 
cizí, včetně exponátů na výstavách 

Sjednává se limit plnění ve výši 100 000,- Kč. 

1 000,- 

  
 
 
3.3. Zvláštní ujednání 

 
3.3.1. Odcizení, vandalismus – nezjištěný pachatel 

Pojištění pro případ odcizení nebo vandalismu se vztahuje i na případy, kdy byl pachatel činu nezjištěn. 

3.3.2. Prostý vandalismus 

Pojištění vandalismu se vztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci, a to bez ohledu 
na to, zda toto poškození/ zničení souvisí s pokusem o vloupání či s vloupáním samotným. 

3.3.3. Odcizení věcí z dopravního prostředku 

Pojištění pro případ odcizení movitých věcí se vztahuje i na případ odcizení přepravovaných věcí vč. mobilní 
elektroniky z dopravního prostředku (jako např. vozidla, vlaku, letadla, autobusu). Místem pojištění pro případ 
odcizení v rozsahu tohoto ujednání je geografické území Evropy. Odchylně od příslušných pojistných 
podmínek se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění, je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné 
události umístěn v uzavřeném zavazadlovém prostoru dopravního prostředku. Je-li předmět pojištění pevně 
spojen s motorovým vozidlem, považuje se za překonání překážky překonání uzamčení motorového vozidla. 
Pro toto pojištění se ujednává limit plnění ve výši 200 000 Kč. 

3.3.4. Sprejeři 

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na úmyslné poškození pojištěné věci malbami, nástřiky (např. spreji a 
barvami) nebo polepením. Při poškození pojištěné věci pojistným nebezpečím dle předchozí věty poskytne 
pojistitel plnění, jehož výše odpovídá přiměřeným a nezbytně vynaloženým nákladům na vyčištění, případně i 
na opravu souvislé plochy, jejíž část byla pojistnou událostí zasažena. Vynaložil-li pojištěný po pojistné 
události náklady na konzervaci pojištěné věci (např. prevence proti poškození spreji a barvami), budou 
součástí pojistného plnění i takto vynaložené náklady, max. však ve výši 30 % z částky vynaložené na tuto 
konzervaci pojištěné věci.  

3.3.5. Kamerové systémy 

V případě škody na kamerovém systému sloužícímu místu pojištění poskytne pojistitel plnění i v případě, je-li 
kamerový systém (nebo jeho část) umístěn mimo uzavřený prostor nebo oplocené prostranství. Došlo-li k 
odcizení kamerového systému (nebo jeho části), je za dostatečné překonání překážky považováno překonání 
jeho konstrukčního upevnění. 

3.3.6. Náklady na odstranění škody 

Pojištění pro případ odcizení nebo vandalismu zahrnuje do výše sjednané pojistné částky, resp. sjednaného 
limitu plnění i náklady na odstranění škod, které vznikly v důsledku odcizení nebo pokusu o odcizení, vč. 
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pachatelem úmyslně poškozených a zničených věcí (vandalismus). Za odcizení se považuje i situace, kdy 
nebylo odcizení pachatelem dokonáno (např. vyrušení pachatele). 

Sjednává se limit pojistného plnění ve výši 1 000 000,- Kč. 

3.3.7. Prostá krádež 

Pojištění pro případ odcizení se vztahuje i na případy odcizení způsobené prostou krádeží. Prostou krádeží se 
rozumí odcizení pojištěné věci bez překonání překážek a způsobů zabezpečení. Pojištění podle tohoto odstavce 
se sjednává na první riziko nebo s limitem plnění: 100 000,- Kč  

 

3.3.8. DM021 - Zpronevěra 

Odchylně od čl. 8 písm. f) DPP MAJ P 1/18 se pojištění sjednává též pro případ vzniku škodu způsobené 
zpronevěrou zaměstnance pojištěného a/nebo třetí osoby (dále jen „pachatel“).  

Za třetí osobu se nepovažuje pojištěný nebo jeho zaměstnanec nebo osoba vykonávající pro pojištěného 
činnost na základě smlouvy o pracovní činnosti nebo o provedení práce. 

Zpronevěrou se rozumí, zpronevěra: 
a) hmotných movitých předmětů pojištěných pro případ zpronevěry, které byly zaměstnanci a/nebo třetí 

osobě svěřeny, 
b) peněžitých prostředků pojištěných pro případ zpronevěry uložených na bankovním účtu, ke kterým 

měl zaměstnanec a/nebo třetí osoba přístup na základě zmocnění pojištěným nebo ke kterým měly tyto 
osoby přístup, resp. bylo jim ze strany pojištěného umožněno s těmito pěněžními prostředky nakládat 

 
Zpronevěrou se rozumí též úmyslné poškození či úmyslné zničení hmotných movitých předmětů pojištěných 
pro případ zpronevěry, které způsobí zaměstnanec pojištěného a které nejsou vandalismem ve smyslu DPP 
MAJ P 1/18. 

Předmět pojištění pro případ zpronevěry: 
Hmotné movité předměty nebo peněžní prostředky uložené na bankovním účtu pojištěného, které: 

a) jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného, nebo 
b) pojištěný oprávněně užívá, nebo 
c) pojištěný převzal při poskytování služb na základě smlouvy, objednávky nebo zakázkového listu 

 
Místo pojištění: 
- území České republiky 
 
Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že jednání pachatele, které je příčinou vzniku 
škodné události, naplnilo znaky skutkové podstaty trestného činu zpronevěry nebo poškození cizí věci a 
pachatel byl za toto jednání pravomocně odsouzen. 

Pojistnou událostí je odcizení, poškození nebo zničení věci pojištěné pro případ zpronevěry, resp. odcizení 
peněžních prostřeků, na něž se vztahuje pojištění pro případ zpronevěry, zapřičiněné pojistným nebezpečím 
zpronevěra, které na tuto věc působilo v době trvání pojištění a v místě pojištění. 

Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění ve výši 100 000,- Kč a spoluúčastí ve výši 1 000,- Kč. 

 
3.4. Podmínky zabezpečení 

3.4.1. Zabezpečení – skutečné překonání pachatelem 

Nejsou-li v době vzniku škodní události splněny minimální požadavky na způsoby zabezpečení pojištěných 
věcí, sníží pojistitel pojistné plnění pouze úměrně tomu, zda pachatel při škodní události takto nesplněné 
minimální požadavky na způsoby zabezpečení skutečně překonal. 

3.4.2. Obecné 

Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že: 

a)    za uzavřený prostor se považuje i prostor ohraničený prosklenou fasádou a prostor ohraničený 
pláštěm (i střechou) sendvičové konstrukce a lehkými stavebními příčkami (sádrokartonovými i 
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prosklenými). Ve střeše se mohou nacházet světlíky a požární klapky. Za uzavřený prostor se dále 
považují také staveništní mobilní buňky.;  

b)    za uzamčené dveře nebo vrata se považují i požární dveře, prosklené dveře (uzavřené 
elektromechanickým ovládáním) a vratové systémy. Za uzamčená vrata se považují i vrata a mříže 
uzavřené elektrickým pohonem. Prosklené plochy nemusí být mechanicky zabezpečeny.;  

c)    elektrickým zabezpečovacím systémem se rozumí systém instalovaný dle projektové dokumentace 
nebo dle ČSN EN 50131 udržovaný v provozuschopném stavu, jehož signál je vyveden do místa se 
stálou obsluhou (za místo se stálou obsluhou se považuje i recepce a vrátnice).  

d)   parkovací automaty se považují za uzavřený prostor 

3.4.3. Soubor zásob a soubor věcí movitých 

Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění: 

a)  je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném prostoru, jehož všechny 
vstupní dveře jsou uzamčeny, okna uzavřena, a to do limitu: 200 000,- Kč 

b)  je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném prostoru, jehož okna jsou 
uzavřena, dveře jsou uzamčeny zámkem s cylindrickou vložkou min. v BT3 dle ČSN EN 1627 nebo 
zámkem s cylindrickou vložkou s překrytým profilem nebo se zvýšenou odolností proti vyhmatání nebo 
elektromechanickým ovládáním dveří vykazující stejnou odolnost proti překonání, nebo jsou dveře 
uzamčeny visacím zámkem s tvrzeným třmenem a cylindrickou vložkou. Nebo je uzamčený prostor 
střežen elektrickým zabezpečovacím systémem, jehož svod poplachového signálu je vyveden do místa se 
stálou obsluhou (např. recepce), nebo je areál monitorován kamerovým systémem se signálem vyvedeným 
do místa se stálou obsluhou (např. recepce), nebo je areál střežen nepřetržitě min. jedním členem fyzické 
ostrahy provádějícím obchůzky, vybaveným mobilním telefonem, a to do limitu: 400.000,- Kč 

c)  je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném prostoru, jehož dveře jsou 
uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem min. v BT3 dle ČSN EN 1627 nebo zámkem s 
cylindrickou vložkou s překrytým profilem nebo se zvýšenou odolností proti vyhmatání chráněnou 
kováním nedemontovatelným zvenčí a chránícím vložku proti rozlomení, vytržení a odvrtání nebo 
elektromechanickým ovládáním dveří vykazující stejnou odolnost proti překonání a dále je pojištěný 
prostor střežen elektrickým zabezpečovacím systémem s plášťovou a prostorovou ochranou (nebo 
systémem PZTS s prvky certifikovanými ve stupni 2 dle ČSN EN 50131), jehož svod poplachového 
signálu je vyveden do místa se stálou obsluhou (např. recepce), nebo je areál monitorován kamerovým 
systémem se signálem vyvedeným do místa se stálou obsluhou (např. recepce), nebo je areál střežen 
nepřetržitě min. jedním členem fyzické ostrahy provádějícím obchůzky, vybaveným mobilním telefonem, 
a to do limitu: 2 000 000 Kč 

3.4.4. Věci na oploceném prostranství 

Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění: 

a)  je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn na pozemku opatřeném oplocením o celkové 
minimální výšce 160 cm a uzamčenými vraty. Snadno přenosné nářadí a stroje jsou uloženy v uzamčené 
schránce, a to do limitu: 100 000 Kč 

b)  je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události umístěn na pozemku  opatřeném oplocením o 
celkové minimální výšce 160 cm a uzamčenými vraty a je-li oplocený prostor v mimopracovní době 
střežen nepřetržitě min. jedním členem fyzické ostrahy provádějícím obchůzky nebo je monitorován 
kamerovým systémem s vyvedením signálu do místa se stálou obsluhou nebo je střežen elektrickým 
zabezpečovacím systémem, jehož svod poplachového signálu je vyveden do místa se stálou obsluhou 
(např. recepce). Snadno přenosné nářadí a stroje jsou uloženy v uzamčené schránce, a to do limitu: 
300 000 Kč 

3.4.5. Součásti a příslušenství nemovité věci, městský mobiliář 

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

 

3.4.6. Cennosti  

Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění: 

a)  Jsou-li pojištěné cennosti v době vzniku pojistné události umístěny v uzavřeném prostoru, jehož okna jsou 
uzavřena, dveře jsou uzamčeny a současně jsou cennosti uloženy v uzamčené pokladně nebo schránce, a 
to do limitu: 100 000 Kč 

b)  Jsou-li pojištěné cennosti v době vzniku pojistné události umístěny ve skříňovém trezoru NHD / II v 
místnosti pokladny úřadu na adrese Opavská 1, Šternberk, trezor je přišroubován k zemi, má jeden 
motýlkový zámek a jeden mechanický kódový zámek. Dveře do pokladny prosklené, zámek bezpečnostní 
bez bezpečnostního štítu, od prostoru pro veřejnost je pokladna oddělena skleněnou přepážkou. Okna 
zdvojená otvíravá s obyčejným zasklením, opatřena plášťovou ochranou (magnetická čidla na okenních 
křídlech). Prostor pro veřejnost je opatřen čidlem zaznamenávajícím pohyb. Vývod signálu na pult 
městské policie se stálou obsluhou. Limit plnění do: 500 000 Kč 

3.4.7. Loupežné přepadení (v místě pojištění) 

Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění: 

a)  jestliže pachatel použil proti pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě jednající jménem pojištěného 
násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí, a to do limitu: 100 000 Kč 

b) jestliže pachatel použil proti pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě jednající jménem pojištěného 
násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí a v době vzniku pojistné události byl v místě vzniku pojistné 
události zapojen elektrický zabezpečovací systém, jehož svod tísňového signálu je vyveden do místa se 
stálou obsluhou (např. recepce) nebo je místo vzniku pojistné události monitorováno kamerovým 
systémem se signálem vyvedeným do místa se stálou obsluhou (např. recepce), a to do limitu: 500 000 Kč 

3.4.8. Alternativní zabezpečení 

Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že se pojištění vztahuje na odcizení předmětu 
pojištění krádeží i bez překonání mechanického zabezpečení (definovaného touto pojistnou smlouvou), je-li 
předmět pojištění v době vzniku pojistné události monitorován kamerovým systémem nebo je střežen 
elektrickým zabezpečovacím systémem (např. otřesové čidlo), jehož svod poplachového signálu je vyveden do 
místa se stálou obsluhou (např. recepce). 

3.4.9. Věci vnesené a odložené – jízdní kola                                                                      

Pojistitel poskytne plnění, budou-li pojištěné věci zabezpečeny následovně: Místem pojištění bude místo 
určené nebo obvyklé k odkládání pojištěné věci. Smluvní strany ujednávají, že budou-li pojištěné věci uloženy 
i mimo uzavřený prostor mimo oplocené prostranství v době pojistné události, poskytne pojistitel plnění, 
budou-li prokazatelně uzamčeny lankovým nebo řetízkovým zámkem na zamykání jízdních kol k příslušenství 
budovy nebo ke stavebním součástem budovy, ke stojanům či jinak odolným konstrukcím takovým způsobem, 
aby ho nebylo možné odcizit, aniž pachatel překonal zámek nebo závažným způsobem rozrušil pevný 
konstrukční díl samotného předmětu. 

3.4.10. Přeprava cenností                                                                       

Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění: 

a)  jestliže přepravu cenností provádí alespoň jedna osoba a peníze jsou uloženy v uzavřené tašce nebo vnitřní 
kapse oděvu osoby provádějící přepravu, a to do limitu: 200 000 Kč 

b) jestliže přepravu cenností provádí alespoň jedna osoba vybavená obranným sprejem nebo paralyzérem, 
peníze jsou uloženy v uzavřené tašce nebo kufříku nebo vnitřní kapse oděvu osoby provádějící přepravu 
(řidič motorového vozidla se nepovažuje za osobu provádějící přepravu cenností), a to do limitu: 500 000 
Kč 
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3.4.11. Mobilní stroje 
Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že v případě odcizení mobilních strojů pojistitel 
poskytne pojistné plnění na stavebních a pracovních strojích, jsou-li pojištěné stroje v době vzniku pojistné 
události zajištěny proti jejich neoprávněnému používání minimálně překonáním zabezpečovacích prvků 
instalovaným výrobcem. Pojistitel akceptuje uzamčení univerzálním klíčem, pokud stroj byl takto zabezpečen 
od výrobce. 
 
4. ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ SKEL 

 

Pojištění skel se řídí pojistnými podmínkami VPP PODN, ZPP SKL a dalšími ujednáními uvedenými pro toto 
pojištění v pojistné smlouvě. 

 

4.1. Předmět pojištění, pojistné částky 

 

pol. č. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ 
Limit plnění 

1. Rizika (Kč) 

1 

Soubor skleněných výplní stavebních součástí (okenní, dveřní, výlohová), 
skleněné výplně movitého charakteru uvnitř budovy (výstavní skříňky a 
vitríny, obložení stěn, stropů a podhledů apod.) včetně nalepených 
snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií, malby a jiných 
výzdob, dále reklamních tabulí, firemních štítů, fasádních obložení 
vnějších stěn budov, vnější vitríny apod. a světelné neónové nápisy včetně 
elektroinstalace 

500 000,- 

 
4.2. Pojistná nebezpečí a spoluúčasti 

Pro předmět pojištění specifikovaný v bodu 4.1. této pojistné smlouvy, se sjednává pojištění pro případ jeho 
poškození nebo zničení, případně pro vznik pojištěných nákladů, níže uvedenými pojistnými nebezpečími. 
Zároveň jsou pro jednotlivé položky (pol. č. 1) a pojistná nebezpečí sjednány níže uvedené spoluúčasti. 

 

Pro pol. č. SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ spoluúčast v Kč 

1 
Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození nebo zničení 
jakoukoliv nahodilou událostí, která nastane nečekaně a náhle a 
není dále vyloučena (čl. 2  ZPP SKL) 

500,- 

 
4.3. Zvláštní ujednání 

4.3.1. Součásti skla 

Pojištění se vztahuje i na nalepené neodnímatelné snímače zabezpečovacích zařízení, nalepené fólie, nápisy, 
malby nebo jiné výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla. 

4.3.2. Oprava 

Pojistitel poskytne nad rámec stanovené pojistné částky pojistné plnění i za náklady na nouzové zabezpečení 
výplně po rozbitém skle, a to včetně montáže a demontáže stavebních součástí nutných k provedení 
nouzového osazení okenních tabulí či opravy zasklení (např. ochranných mříží, markýz, uzávěrů oken apod.), 
maximálně však do výše 30 % pojistné částky. 

4.3.3. Vnější součásti 

Pojištění se vztahuje i na vnější osvětlení, světelné reklamy a světelné nápisy včetně jejich elektrické instalace 
a nosné konstrukce. 
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4.3.4. Vnitřní součásti 

Pojištění se vztahuje i na skleněné pulty, vitríny a skleněné stěny uvnitř budovy. 

4.3.5. Definice skla 

Pojištění se vztahuje i na obyčejné sklo v oknech, dveřích, světlících, střechách, obytných stěnách a ve 
vitrínách bez ohledu na jeho tloušťku. 

 
5. ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ PŘEPRAVY 

 

Pojištění elektroniky se řídí pojistnými podmínkami VPP PODN, ZPP NAK a dalšími ujednáními uvedenými 
pro toto pojištění v pojistné smlouvě. 

 
5.1. Předmět pojištění, pojistné částky 
 

pol. č. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ 
pojistná částka/ 

limit plnění 
1. Rizika ( Kč ) 

1 

Soubor věcí movitých přepravovaných vlastními nebo užívanými vozidly  

Pojištění se sjednává jako pojištění 1. rizika. 

Místo pojištění: území Evropy 

300 000,- 

 
5.2. Pojistná nebezpečí a spoluúčasti 

Pro předmět pojištění specifikovaný v bodu 5.1. této pojistné smlouvy, se sjednává pojištění pro případ jeho 
poškození nebo zničení, případně pro vznik pojištěných nákladů, níže uvedenými pojistnými nebezpečími. 
Zároveň jsou pro jednotlivé položky (pol. č. 1) a pojistná nebezpečí sjednány níže uvedené spoluúčasti. 

 

Pro pol. č. SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ spoluúčast v Kč 

1 Základní pojistná nebezpečí uvedená v článku 2, bod 1 ZPP NAK 1 000,- 

1 Doplňková pojistná nebezpečí uvedená v článku 2, bod 2 ZPP 
NAK: 

- Krádež vloupáním do vozidla (čl. 2, bod 2, písm. a) 

- Krádež vozidla (čl. 2, bod 2, písm. b) 

- Loupež (čl. 2, bod 2, písm. c) 

- Poškození věcí v souvislosti s nakládkou a vykládkou 

1 000,- 

 
5.3. Zvláštní ujednání 

5.3.1. Nakládka, vykládka 

Pojištění věcí během silniční přepravy se vztahuje i na poškození nebo zničení věcí vzniklé při nakládce nebo 
vykládce. 

5.3.2. Podmínky zabezpečení, dopravní nehoda 

Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění, je-li předmět 
pojištění v době vzniku pojistné události umístěn v uzavřeném zavazadlovém nebo nákladovém prostoru 
motorového vozidla nebo je předmět pojištění pevně spojen s motorovým vozidlem. Za uzavřený prostor se 
považuje také prostor uzavřený neprůhlednou plachtou. 

Pojistitel poskytne pojistné plnění také v případě, jestliže byly přepravované věci, zničeny, ztraceny nebo 
odcizeny při dopravní nehodě. Dále se pojištění vztahuje také na případy, kdy byly přepravované věci 
odcizeny společně s motorovým vozidlem. 
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6. ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

Pojištění elektroniky se řídí pojistnými podmínkami VPP PODN, ZPP ELE a dalšími ujednáními uvedenými 
pro toto pojištění v pojistné smlouvě. 

 
6.1. Předmět pojištění, pojistné částky 
 

pol. č. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ 
pojistná částka/ 

limit plnění 
1. Rizika (Kč) 

1 
Soubor vlastní a cizí stacionární a mobilní elektroniky, včetně nosičů dat, 
software a rozvodů pojišťovaných zařízení. 

Pojištění se sjednává jako pojištění 1. rizika. 
2 000 000 Kč 

 
 
6.2. Pojistná nebezpečí a spoluúčasti 

Pro předmět pojištění specifikovaný v bodu 6.1. této pojistné smlouvy, se sjednává pojištění pro případ jeho 
poškození nebo zničení, případně pro vznik pojištěných nákladů, níže uvedenými pojistnými nebezpečími. 
Zároveň jsou pro jednotlivé položky (pol. č. 1 – 4) a pojistná nebezpečí sjednány níže uvedené spoluúčasti. 

 

Pro pol. č. SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ spoluúčast v Kč 

1 

Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození nebo zničení 
jakoukoliv nahodilou událostí, která nastane nečekaně a náhle a 
není dále vyloučena (čl. 2, odst. 1 ZPP ELE) a dále škodu 
způsobenou pojistným nebezpečím Vandalismus dle DPP MAJ. 
Pojištění se nevztahuje na živelní pojistná nebezpečí a pojištění 
odcizení. 

1 000,- 

 
6.3. Zvláštní ujednání 

6.3.1. Pojištění elektroniky – stáří                                                       

Pro pojištění elektroniky se ujednává, že se pojištění vztahuje i na zařízení, jejichž stáří v době vzniku škody 
přesáhlo: 5 let 

6.3.2. Místo pojištění – Evropa                                                           

Pro mobilní elektronická zařízení se ujednává místo pojištění Evropa. Pojistitel poskytne plnění v případě 
odcizení mobilní elektroniky i v případech, kdy se tato zařízení nacházela ve vozidlech. Předpokladem pro 
výplatu pojistného plnění je skutečnost, že k odcizení došlo v době od 6-22 hod. nebo bylo vozidlo odstaveno 
na hlídaném parkovišti, či v uzavřeném objektu a zařízení bylo umístěno v zavazadlovém prostoru. Pojištění 
se vztahuje také na případy, kdy je odcizeno celé vozidlo. 

6.3.3. Plnění pojistitele bez odpočtu opotřebení                   

Bylo-li pojištění elektroniky sjednáno na novou cenu, pojistitel v případě poškození nebo zničení pojištěných 
věcí vyplatí náklad na znovupořízení věci nebo její části v době pojistné události bez odpočtu opotřebení 
snížený o cenu případných zbytků. 

6.3.4. Hmyz, hlodavci     

Pojištění se vztahuje i na škody způsobené hmyzem či hlodavci na pojištěné věci nebo její části. 
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6.3.5. Zařízení mimo provoz 

Pojištění se vztahuje i na zařízení převzatá pojištěným, která jsou provozuschopná, avšak v době škodní 
události mohou být mimo provoz, mohou na nich probíhat prohlídky či opravy, mohou být v rámci místa 
pojištění přepravována, přemísťována, demontována či opětovně montována. 

6.3.6. Programové vybavení 

Pojištění se vztahuje na veškeré programové vybavení pojištěné věci (software), jestliže došlo k jeho zničení v 
souvislosti se zničením nebo poškozením pojištěné věci. 

6.3.7. Zachraňovací náklady 

Pojištění kryje také zachraňovací náklady až do výše 15% pojistné částky pojištěného elektronického zařízení. 
Toto omezení neplatí při záchraně života a zdraví osob. 

6.3.8. Přeprava zařízení                                                                    

Pojištění se vztahuje také na poškození či zničení pojištěného zařízení při přepravě vč. odcizení pojištěného 
elektronického zařízení z vozidel, pokud bylo elektronické zařízení umístěno v uzamčeném vozidle v 
zavazadlovém prostoru, případně je pevně spojeno s vozidlem. 

6.3.9. Výpadek dodávek (média) 

Pojištění se vztahuje také na hmotné škody způsobené výpadkem nebo přerušením dodávky plynu, vody, 
elektrické energie nebo jiného média (zejména způsobené přerušením nebo zastavením provozu pojištěného 
elektronického zařízení, ať již částečného nebo úplného). 

 

6.3.10. Pojištění mobilních telefonů a fotoaparátů 

Ujednává se, že se pojištění vztahuje rovněž na poškození nebo zničení mobilního telefonu, tabletu nebo 
fotoaparátu, a to včetně příslušenství k nim náležícího. Pojištění těchto předmětů se sjednává na první riziko s 
limitem pojistného plnění 100 000 Kč, z jedné a všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho 
pojistného roku. 

6.3.11. REEI13. Omezení možnosti naturálního plnění 

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

 

7. ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ STROJŮ 

 

Pojištění elektroniky se řídí pojistnými podmínkami VPP PODN, ZPP STR a dalšími ujednáními uvedenými 
pro toto pojištění v pojistné smlouvě. 

 
7.1. Předmět pojištění, pojistné částky 
 

pol. č. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ 
pojistná částka/ 

limit plnění 
1. Rizika (Kč) 

1 
Soubor vlastních a cizích strojů a strojních zařízení vč. elektronických 
prvků 

Pojištění se sjednává jako pojištění 1. rizika. 
1 000 000 Kč 
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7.2. Pojistná nebezpečí a spoluúčasti 

Pro předmět pojištění specifikovaný v bodu 7.1. této pojistné smlouvy, se sjednává pojištění pro případ jeho 
poškození nebo zničení, případně pro vznik pojištěných nákladů, níže uvedenými pojistnými nebezpečími. 
Zároveň jsou pro jednotlivé položky (pol. č. 1) a pojistná nebezpečí sjednány níže uvedené spoluúčasti. 

 

Pro pol. č. SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ spoluúčast v Kč 

1 

Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození nebo zničení 
jakoukoliv nahodilou událostí, která nastane nečekaně a náhle a 
není dále vyloučena (čl. 2, odst. 1 ZPP STR) a dále škodu 
způsobenou pojistným nebezpečím Vandalismus dle DPP MAJ. 
Pojištění se nevztahuje na živelní pojistná nebezpečí a pojištění 
odcizení. 

1 000,- 

 
7.3. Zvláštní ujednání 

7.3.1. Pojištění strojů – stáří                                                                

Pro pojištění strojů se ujednává, že se pojištění vztahuje i na stroje, jejichž stáří v době vzniku škody 
nepřesáhlo: 25 let. 

7.3.2. Plnění pojistitele bez odpočtu opotřebení                             

Bylo-li strojní pojištění sjednáno na novou cenu a zahrnuje-li strojní pojištění i pojištění živelních rizik, 
odcizení nebo vandalismu: 

a)    v případě zničení pojištěných věcí nebo jejich částí živelní událostí, odcizením nebo vandalismem 
vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci nebo její části v době pojistné události bez odpočtu 
opotřebení snížený o cenu případných zbytků, 

b)   v případě poškození pojištěných věcí nebo jejich částí živelní událostí, odcizením nebo vandalismem 
vyplatí pojistitel náklad na opravu věci nebo její části v době pojistné události bez odpočtu opotřebení 
snížený o cenu případných zbytků, 

c)    v případě zničení pojištěných věcí nebo jejich částí ostatními pojistnými nebezpečími, pro která je 
strojní pojištění sjednáno, vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci nebo její části v době 
pojistné události bez odpočtu opotřebení snížený o cenu případných zbytků, pokud stáří pojištěné věci 
nepřesahuje: 10 let 
Přesahuje-li stáří pojištěné věci hranici uvedenou v předchozí větě, vyplatí pojistitel plnění v souladu 
s příslušnými pojistnými podmínkami, 

d)    v případě poškození pojištěných věcí nebo jejich částí ostatními pojistnými nebezpečími, pro která je 
strojní pojištění sjednáno, vyplatí pojistitel náklad na opravu věci nebo její části v době pojistné 
události bez odpočtu opotřebení snížený o cenu případných zbytků, pokud stáří pojištěné věci 
nepřesahuje: 10 let 
Přesahuje-li stáří pojištěné věci hranici uvedenou v předchozí větě, vyplatí pojistitel plnění v souladu 
s příslušnými pojistnými podmínkami. 

7.3.3. Samojízdné pracovní a přípojné stroje 

Ujednává se. že se pojištění vztahuje také na mobilní pracovní stroje samojízdné, přípojné a jejich 
příslušenství, a to včetně těch, kterým je přidělována SPZ / RZ. 
Dále se ujednává, že se pojištění vztahuje na poškození nebo zničení pojištěného mobilního pracovního stroje 
při jeho přepravě po vlastní ose nebo jako nákladu. 

7.3.4. Hmyz, hlodavci 

Pojištění se vztahuje i na škody způsobené hmyzem či hlodavci na pojištěné věci nebo její části. 
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7.3.5. Zařízení mimo provoz 

Pojištění se vztahuje i na zařízení převzatá pojištěným, která jsou provozuschopná, avšak v době škodní 
události mohou být mimo provoz, mohou na nich probíhat prohlídky či opravy, mohou být v rámci místa 
pojištění přepravována, přemísťována, demontována či opětovně montována. 

7.3.6. Elektronické prvky a součástky 

Pojištění se vztahuje i na jakékoli poškození či zničení elektronických prvků a součástek strojních zařízení, 
nosičů dat a záznamů na nich. 

7.3.7. Zachraňovací náklady 

Pojištění kryje také zachraňovací náklady až do výše 15% pojistné částky pojištěného strojního zařízení. Toto 
omezení neplatí při záchraně života a zdraví osob. 

7.3.8. Výpadek dodávek (média) 

Pojištění se vztahuje také na hmotné škody způsobené výpadkem nebo přerušením dodávky plynu, vody, 
elektrické energie nebo jiného média (zejména způsobené přerušením nebo zastavením provozu stroje, ať již 
částečného nebo úplného). 

7.3.9. Montáž, demontáž zařízení 

Pojištění se vztahuje také na montáž a demontáž poškozeného nebo zničeného strojního zařízení vč. dopravy a 
cel. 

7.3.10. Omezení možnosti naturálního plnění 

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

 

7.3.11. Vícenáklady 

Pojistitel poskytne plnění také za vícenáklady, které oprávněná osoba prokazatelně vynaložila na přesčasové 
práce a práce v noci, práce o sobotách a nedělích, expresní nebo letecké dodávky náhradní dílů a cestovní 
náklady techniků a expertů. Pojištění se sjednává na první riziko s limitem pojistného plnění ve výši 10 % z 
hodnoty poškozeného stroje, a to z každé pojistné události. 

 

7.3.12. Programové vybavení a data 

Ujednává se, že v případě poškození nebo zničení pojištěného stroje poskytne pojistitel pojistné plnění rovněž 
na pořízení veškerého programového vybavení a dat, které bylo součástí poškozeného nebo zničeného stroje v 
době pojistné události, a to v jeho aktuálních verzích. 

Pojištění dle výše uvedeného odstavce se vztahuje rovněž na programové vybavení a data vytvořené 
pojištěným a pojistitel poskytne účelně vynaložené náklady na jejich obnovení nebo znovupořízení. 

 

7.3.13. Skla strojů 

Ujednává se, že se pojištění vztahuje na jakékoliv náhlé a nahodilé poškození nebo rozbití skleněných částí 
strojů. Za skleněné části stroje se považují rovněž části tvořené umělými hmotami a materiály často 
nahrazujícími sklo. Pojištění dle předchozí věty se sjednává na první riziko s limitem pojistného plnění ve výši 
100 000 Kč z jedné a všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku. 

 

7.3.14. Ruční nářadí 

Ujednává se, že pojištění vztahuje rovněž na poškození nebo zničení ručního nářadí, jehož stáří v době vzniku 
pojistné události nepřesáhlo 5 let. Pojištění se sjednává na první riziko s limitem pojistného plnění ve výši 100 
000 Kč, a to z jedné a všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku. 
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8. OBECNÁ UJEDNÁNÍ K POJIŠTĚNÍ MAJETKU 

 
Vzdání se práva odstoupit od pojistné smlouvy 
Odchylně od VPP se ujednává, že se pojistitel vzdává práva odstoupit od pojistné smlouvy, pokud pojistná 
částka uvedená v pojistné smlouvě neodpovídá pojistné hodnotě. Právo pojistitele uplatnit podpojištění se 
tímto ujednáním neruší. 
 
Garance neuplatnění podpojištění 
Ujednává se, že pojistitel neuplatní podpojištění pro předměty pojištění, které jsou pojištěny na novou cenu. 
 
Automatické pojištění nového majetku 
Ujednává se, že veškerý nový majetek, který pojištěný nabude v průběhu pojistného období, je automaticky 
zahrnut do pojištění. Zvýší-li se tím pojistná částka o méně než 15%, nebude pojistitel požadovat doplatek 
pojistného a nebude namítat podpojištění. Pojištěný je povinen oznámit navýšení pojistných částek, pokud 
dojde ke zvýšení hodnoty pojištěných věcí v průběhu pojistného období o více než 15 %. Pojistitel se zavazuje 
účtovat dodatečné pojistné vypočtené pojistnou sazbou použitou pro výpočet pojistného uvedeného v pojistné 
smlouvě. 
 
Inflační doložka 
Pojišťovna nebude namítat podpojištění, dojde-li v průběhu pojištění k navýšení pojistných hodnot v důsledku 
inflace menší než 15%. 
 
Tolerance podpojištění 
Ujednává se, že pokud pojistná částka v době pojistné události není nižší o více než 30% než částka 
odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věcí, nebude pojistitel namítat podpojištění. Při 
výpočtu podpojištění nebude pojistitel započítávat náklady, které je nutné uhradit v souvislosti se změnou 
platných právních předpisů technických norem nebo bezpečnostních norem.  
 
Kurzové a technologické změny – podpojištění 
Ujednává se, že pojistitel bez ohledu na stanovené procento tolerovaného podpojištění nebude uplatňovat 
podpojištění u pojištěné věci nebo pojištěného souboru věcí, pokud ke dni sjednání pojistné smlouvy pojistná 
částka pojištěné věci nebo pojištěného souboru věcí odpovídala pojistné hodnotě pojištěné věci resp. 
pojištěného souboru věcí, avšak v době škodní události došlo ke zvýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo 
souboru pojištěných věcí vlivem: 
a) kurzové změny nebo 
b) technologické změny na trhu s předmětem pojištění. 
Technologickou změnou se rozumí stav, kdy trh s totožným předmětem pojištění byl nahrazen trhem se 
srovnatelným předmětem pojištění s vyšší pojistnou hodnotou v důsledku technologicky pozměněných prvků 
předmětu pojištění. 
 
Plnění pojistitele bez odpočtu opotřebení 
Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu, pak v případě poškození, zničení nebo ztráty pojištěných 
věcí vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci v době pojistné události bez odpočtu opotřebení snížený o 
cenu případných zbytků. 
 
Cizí věci užívané – plnění v nových cenách 
V případě cizích věcí užívaných pojištěným se ujednává, že v případě pojistné události pojistitel poskytne 
plnění v nové ceně. 
 
Cizí věci užívané – automatické pojištění v případě přechodu vlastnictví na pojištěného 
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. 
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Spoluúčast - pojistná událost na více souborech 
V případě pojistné události na více pojištěných souborech (z téže příčiny) odečte pojistitel pouze jednu 
spoluúčast, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých 
předmětů pojištění, jichž se pojistná událost týká. 
Toto se vztahuje také na případy, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění. 
 
Spoluúčast – pojistná událost vzniklá z více pojistných nebezpečí 
Ujednává se, že v případě pojistné události vzniklé působením více pojistných nebezpečí (bez ohledu na 
skutečnost, zda vznikne na jednom nebo na více pojištěných souborech) odečte pojistitel pouze jednu 
spoluúčast, a to nejnižší sjednanou. 
 
Místo pojištění – Česká republika / Evropa 
Ujednává se, že mimo místa pojištění uvedená v pojistné smlouvě je místem pojištění všech předmětů 
pojištění území České republiky / Evropy. Toto ujednání se vztahuje i na mobilní zařízení, která pojištěný 
zapůjčil na základě smlouvy obchodním partnerům. 
Toto pojištění se pro území České republiky sjednává na první riziko s limitem plnění 5 000 000 Kč. 
Toto pojištění se pro území Evropy (vyjma České republiky) sjednává na první riziko s limitem plnění 1 000 
000 Kč. 
 
Nepoužívané budovy 
Ujednává se, že se pojištění vztahuje také na dočasně prázdné nebo nepoužívané budovy a majetek v nich 
uložený. Pojištění se sjednává na první riziko s ročním limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč. 
 
Pojištění vícenákladů na znovupořízení nebo opravu pojištěného majetku z důvodu změn předpisů a 
norem 
Za náklady vynaložené na znovupořízení pojišťovaného majetku téhož druhu a účelu, kvality a parametrů jsou 
považované i zvýšené náklady, které je pojistník, pojištěný nebo vlastník předmětu pojištění povinen vynaložit 
na znovupořízení předmětu pojištění z důvodu změny legislativy, obecně závazných předpisů a norem, tak aby 
mohl předmět využívat k původním účelům, a to za předpokladu, že jsou tyto náklady zahrnuty do pojistné 
částky daného předmětu pojištění. V případě, že nejsou tyto náklady zahrnuty do pojistné částky, neuplatní 
pojistitel podpojištění. Zároveň se pro tyto zvýšené náklady sjednává roční limit ve výši 1 000 000 Kč. 
 
Prohlídka poškozené (zničené) věci – změna podmínek 
Při likvidaci pojistné události se škodou do 100.000 Kč bude předáno hlášení pojistné události, 
fotodokumentace poškozené nebo zničené věci a faktura za její opravu či znovupořízení. Na základě takto 
předložené dokumentace bude pojistná událost automaticky vyřízena, a to bez nutnosti prohlídky ze strany 
pojistitele. 
V případě pojistných událostí, které převyšují částku 100.000 Kč, se škodou do 1.000.000 Kč se pojistitel 
tímto zavazuje zajistit prohlídku poškozené či zničené věci nejpozději do 48 hodin od nahlášení pojistné 
události pojistiteli, jinak se má za to, že k vyplacení pojistného plnění není prohlídka pojistitelem nutná. 
 
Náklady na znalecké posudky 
Jestliže škoda spojená s povinností poskytnout pojistné plnění přesáhne částku 1 000 000 Kč, ujednává se, že 
pojistitel uhradí náklady znaleckého řízení na zjištění rozsahu škody, které by byl jinak nesl pojištěný. Tyto 
náklady se pojistitel zavazuje nahradit do výše limitu 1 000 000 Kč. 
 
Poplatky za odborný výkon 
Pojištění věcných škod se vztahuje též na poplatky, které pojištěný účelně vynaložil při obnově pojištěných 
věcí poškozených následkem pojistné události architektům, konzultantů, inženýrům apod. za právní a 
poradenské služby. Roční limit pojistného plnění pro toto ujednání činí 1 000 000 Kč. 
 
Lehké stavby, dřevostavby 
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.) anebo z desek na bázi dřeva a 
papíru (např. dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní papírové hmoty apod.). anebo s lehkou 
kovovou konstrukcí s textilním opláštěním, anebo nafukovací haly. 
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Omezení možnosti naturálního plnění 
Pojistné plnění lze poskytnout pouze formou peněžité náhrady, nikoliv jako naturální plnění, pokud se obě 
smluvní strany nedohodnou jinak.  

 
9. ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU 
 

Pojištění odpovědnosti za újmu se řídí pojistnými podmínkami VPP PODN, DPP ODP a dalšími ujednáními 
uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě. 

 

9.1. Předmět pojištění 

 
Obecná provozní odpovědnost za škodu způsobenou jiné osobě v souvislosti s činností nebo vztahem 
pojištěného vyplývající ze zákona o obecním zřízení v platném znění (zejména z existence a držby obecního 
majetku a z výkonu práv a povinností pojištěného v rámci jeho samostatné a přenesené působnosti) a 
souvisejících právních předpisů: 

Zákon č.128 / 2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č.553 / 1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

a další související právní předpisy či zákony 

Pojištěny jsou činnosti spolupojištěných právních subjektů dle zřizovacích listin a výpisu z Obchodního 
rejstříku, a činnosti nezapsané do obchodního rejstříku, pokud tyto nepředstavují podstatné zvýšení pojistného 
rizika a objem této činnosti nepřesahuje 5 % z celkového obratu pojištěného. Pojištění se dále vztahuje na 
držbu nemovitostí 

 
9.2. Rozsah pojištění / pojistná nebezpečí / limit plnění / sublimity plnění / spoluúčasti 

 

9.2.1.  

Základní pojištění odpovědnosti za újmu: Pojištění se sjednává v rozsahu článku 1 DPP ODP (dále jen obecná 
odpovědnost), tj. odpovědnost za újmu (újma na hmotné věci a nemajetková újma při ublížení na zdraví nebo 
při usmrcení vč. následných finančních škod a újma na životním prostředí v důsledku nenadálého selhání 
ochranného zařízení) 

V souladu s článkem 9 DPP ODP se sjednává pojištění odpovědnosti za škodu nebo nemajetkovou újmu 
způsobenou vadou výrobku (vč. vadně vykonané práce).  

V souladu s článkem 10 DPP ODP se pojištění vztahuje na škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou 
výkonem vlastnických práv k nemovitostem a činnostmi souvisejícími s pojištěnou činností. 

V souladu s článkem 13 DPP ODP se pojištění vztahuje na škodu způsobenou na pronajatých či užívaných 
nemovitostech.  

 

Limit pojistného plnění činí 20 000 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč. 

 

9.2.2. 

Odpovědnost za čistou finanční škodu 

V souladu s článkem 19 DPP ODP se pojištění vztahuje i na odpovědnost za čistou finanční škodu. 

 

Limit pojistného plnění činí 5 000 000,- Kč.  
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Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč. 

 

9.2.3. 

V souladu s článkem 1 DPP ODP se pojištění vztahuje také na duševní útrapy osoby blízké při zvlášť 
závažném ublížení na zdraví nebo při usmrcení. 

 

Limit pojistného plnění činí 20 000 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč. 

 

9.2.4. 

Škoda způsobená na životním prostředí (podnikatel)  
Odchylně od článku 6 odst. 1 písm. u) DPP ODP P 1/18 se pojištění odpovědnosti vztahuje též na odpovědnost 
za škodu způsobenou náhlým a nahodilým znečištěním životního prostředí. 

Škodnou událostí se pro účely tohoto pojištění rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela 
neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost (skutečnost), vzniklá v souvislosti s činností nebo 
výrobkem pojištěného nebo v souvislosti s oprávněným užíváním objektu nebo zařízení pojištěným, ze které 
vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. 

Nastalo-li následkem škodné události znečištění životního prostředí, poskytne pojistitel pojistné plnění pouze 
na úhradu přiměřených, účelně vynaložených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se začalo s 
opatřeními) na zamezení, odstranění a/nebo neutralizování jakéhokoliv úniku nebo šíření nebezpečné látky, ke 
kterému došlo nebo dochází následkem škodné události a ze kterého bezprostředně hrozí vznik škody na 
životě, zdraví nebo majetku fyzické nebo právnické osoby odlišné od pojištěného. Za právnickou osobu se pro 
účely tohoto pojištění nepovažuje stát. 

Pojistitel je odchylně od DPP ODP P 1/18 povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou 
současně splněny následující podmínky: 

a) škodná událost nastala v době trvání pojištění, 
b) první projev první škody vzniklé ze škodné události nastal v době trvání pojištění, 
c) pojištěný zjistil, že došlo ke škodné události, do 168 hodin od jejího vzniku, 
d) první škoda způsobená znečištěním životního prostředí nastala do 72 hodin od vzniku škodné   
              události, 
e) pojištěný oznámil pojistiteli neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od vzniku škodné  
              události: 
              i) vynaložení nákladů na zamezení, odstranění a/nebo neutralizování jakéhokoliv úniku nebo  
             šíření nebezpečné látky, ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události, nebo 
             ii) nárok na náhradu škody uplatněný poškozeným proti pojištěnému, 
f)          pojištěný uplatnil nárok na plnění vůči pojistiteli do 30 dnů po zániku pojištění. 
 

Mimo výluk uvedených ve VPP PODN P 1/18 a/nebo DPP ODP P1/18, které se vztahují k tomuto pojištění, se 
pojištění dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou: 

a) poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního   
              dědictví; změnou, poškozením nebo zničením charakteristických prvků krajiny; vyhynutím  
              živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy, 
b) změnou, poškozením nebo zničením přirozeného stavu nebo vlastností složek životního  
              prostředí (např. ovzduší, povrchových a podzemních vod, hornin, půdy, fauny a flory,  
              ekosystémů), které nejsou ve vlastnictví žádné fyzické ani právnické osoby, 
c) na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších, 
d) nenáhlým, pozvolným nebo postupným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem  
              provozu na okolí (např. déletrvajícím ukládáním kalů a sedimentů vzniklých po zpracování  
              odpadních vod), 
e) při zneškodňování odpadu neutralizací či ukládáním (dlouhodobým skládkováním), včetně  
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              následné péče o místo zneškodnění, 
f) znečištěním životního prostředí z doby před vznikem škodné události (staré zátěže), 
g) v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými  
              orgány, pokud toto porušení bylo nebo mělo a mohlo být známo pojištěnému, statutárnímu  
              orgánu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události, 
h) v důsledku špatného technického stavu, nedostatečně nebo vadně provedené údržby, pokud  
              tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo  
              kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události, 
i) v důsledku používání technologického zařízení na nakládání s odpady či ochranného zařízení  
              po skončení životnosti deklarované výrobcem, 
j) v důsledku provozování technologického zařízení na nakládání s odpady v rozporu se  
              schváleným provozním či manipulačním řádem, 
k) v důsledku toho, že oprávněná osoba (pojištěný) trvale nekontrolovala, zdali odpad nemá  
              nebezpečné vlastnosti, 
l) tak, že nemohla být zjištěna v době, kdy nastala škodná událost, neboť to tehdejší stav  
              vědeckých a technických znalostí neumožňoval, 
m) tak, že její úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného, a to do výše pojistného plnění  
              z tohoto jiného pojištění, 
n) při zneškodňování odpadů dovezených do České republiky a/nebo nakládání s odpadem  
              dovezeným do České republiky za účelem zpracování, 
o) při vývozu či tranzitu odpadů, 
p) při nakládání s radioaktivním odpadem, odpadem obsahujícím choroboplodné zárodky či  
              karcinogenní látky, 
q) při nakládání s odpadními či zvláštními vodami a při čištění odpadních nebo zvláštních vod,  
              jakož i při provozu zařízení určených k předchozímu čištění vod před jejich vypouštěním do  
              kanalizace (čistírny odpadních vod, včetně předčišťování a speciálních provozů pro odpadní  
              vody z určitých průmyslových procesů jako je např. neutralizační stanice, odfenolovací  
              zařízení, retenční a akumulační nádrže, septiky - vodohospodářské dílo), včetně nakládání s  
              kaly, 
r) při provozování veřejné kanalizace, 
s) při nakládání s odpady vzniklými při zpracování drahých kovů, 
t) při nakládání s odvaly, výsypkami a odkališti a dalšími odpady, pokud vznikly při hornické  
              činnosti, 
u) při nakládání s těly uhynulých zvířat, 
v) při energetickém využívání odpadu nebo jeho zneškodňování spalováním či jinými  
              termochemickými metodami. 
 

Limit pojistného plnění činí 1 000 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč. 

 

9.2.5. 

V souladu s článkem 14 DPP ODP se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na cizích 
věcech převzatých. 

V souladu s článkem 15 DPP ODP se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na cizích 
věcech užívaných. 

 

Limit pojistného plnění činí 1 000 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč. 
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9.2.6. 

Náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených zdravotní pojišťovnou a regresní náhrada dávek 
nemocenského pojištění 

V souladu s článkem 12 DPP ODP se pojištění vztahuje i na náhradu nákladů na hrazené služby (léčení) 
zaměstnance pojištěného (resp. osob ve výkonu veřejných funkcí) vynaložených zdravotní pojišťovnou na 
zdravotní péči v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného a na náhradu dávek nemocenského 
pojištění (regresní náhradu).  

 

Limit pojistného plnění činí 5 000 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč 

 

9.2.7. 

Pojištění odpovědnosti za újmu do práva na ochranu osobnosti člověka 

V souladu s článkem 20 DPP ODP se pojištění vztahuje také na odpovědnost za újmu zásahem pojištěného do 
práva na ochranu osobnosti 

 

Limit pojistného plnění činí 2 000 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč 

 

9.2.8. 

Křížová odpovědnost: 
Odchylně od čl. 6 odst. 3 písm. c) DPP ODP P 1/18 se pojištění odpovědnosti vztahuje na škody či 
nemajetkové újmy, za které pojištěný odpovídá právnické osobě, se kterou je majetkově propojen. 
 

Limit pojistného plnění činí 5 000 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč 

 

9.2.9. 

V souladu s článkem 1 DPP ODP se pojištění vztahuje i na škodu nebo nemajetkovou újmu mezi pojištěnými 
jedním pojištěným. 

 

Limit pojistného plnění činí 5 000 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč 

 

9.2.10. 

Odpovědnost za škodu způsobenou na věcech zaměstnanců 

V souladu s článkem 11 DPP ODP se pojištění odpovědnosti vztahuje také na škody způsobené na věcech 
zaměstnanců a osob ve výkonu veřejných funkcí. Pojištění se vztahuje také na mobilní telefony, notebooky, 
ostatní elektronická zařízení a jízdní kola.  

 

Limit pojistného plnění činí 500 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč 
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9.2.11. 

Odpovědnost za škodu způsobenou na věcech odložených a vnesených 

V souladu s článkem 16 a článkem 17 DPP ODP se pojištění odpovědnosti vztahuje také na škody způsobené 
na věcech vnesených a věcech odložených (věci návštěv apod.) 

 

Limit pojistného plnění činí 1 000 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč 

 

9.2.12. 

Odpovědnost za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou zavlečením nebo rozšířením salmonely 

V souladu s článkem 18 DPP ODP se pojištění odpovědnosti vztahuje také na škodu nebo nemajetkovou újmu 
vzniklou v souvislosti s rozšířením salmonely a jiných přenosných chorob v souvislosti s mikrobiologickou 
kontaminací výrobku  

 

Limit pojistného plnění činí 5 000 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč 

 

9.2.13. 

V souladu s článkem 1 DPP ODP se pojištění odpovědnosti vztahuje také na škodu nebo nemajetkovou újmu 
vzniklou z provozování sportovních, kulturních, sociálních, rekreačních zařízení, akcí nebo služeb. 

 

Limit pojistného plnění činí 20 000 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč 

 

9.2.14. 

Výkon veřejné moci 
Ujednává se, že se pojištění odpovědnosti odchylně od čl. 6 odst. 1 písm. z DPP ODP P 1/18 vztahuje též na 
právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému škodu vzniklou při výkonu 
veřejné moci v rámci samostatné i přenesené působnosti obce včetně vzniklé nemajetkové újmy a škody 
vzniklé poškozenému jinak než jako újma na zdraví, usmrcení nebo na hmotném majetku jeho poškozením, 
zničením nebo pohřešováním nebo škody z toho vyplývající („čistá finanční škoda dle čl. 19 DPP ODP P 
1/18“).  
 
Odchylně od čl. 19 odst. 2 písm. a) DPP ODP 1/18 se pojištění vztahuje též na čisté finanční škody způsobené 
poskytnutou odbornou službou – výkon veřejné moci.  
 
Odchylně od čl. 6 odst. 1 písm. n) a čl. 19 odst. 2 písm. g) a h) DPP ODP P 1/18 se pojištění vztahuje též na 
škodu včetně čisté finanční škody či nemajetkové újmy způsobené poskytnutím včetně neposkytnutí rady či 
informace, pokynu či doporučení. 
 
Pojistné plnění bude poskytnuto pouze při splnění všech podmínek zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za 
škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně 
zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Pojištění se vztahuje též na případy, kdy stát nahradil škodu či nemajetkovou újmu způsobenou nezákonným 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem pojištěného při výkonu státní správy (přenesené 
působnosti) a požaduje regresní úhradu na pojištěném, pokud škodu či nemajetkovou újmu způsobil.  
 
Pojištění se vztahuje též na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu či 
nemajetkovou újmu vzniklou při výkonu jeho samostatné působnosti nezákonným rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem.  
 

Limit pojistného plnění činí 10 000 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč 

 

9.2.15. 

Činnost městské policie 
Ujednává se, že se pojištění vztahuje též na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit 
poškozenému škodu či nemajetkovou újmu způsobenou pojištěným jako zřizovatelem městské policie a na 
právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému škodu či nemajetkovou újmu 
způsobenou strážníky městské policie při výkonu služby. Pojištění se však nevztahuje na povinnost 
pojištěného nahradit újmu vzniklou použitím služební zbraně či služebního psa. 
 

Limit pojistného plnění činí 10 000 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč 

 

9.2.16. 

Odpovědnost zastupitelů za újmu způsobenou obci („D&O zastupitelstva“) 
Ujednává se, že se pojištění vztahuje též na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného starosty, 
místostarosty, členů zastupitelstva, výboru zastupitelstva, komise, nebo rady města, obce nahradit újmu 
způsobenou pojistníkovi porušením právní povinnosti vyplývající z výkonu veřejné funkce. Pojistník sjednává 
toto pojištění s pojistitelem ve prospěch všech pojištěných osob, které v době trvání pojištění byly, jsou nebo 
budou ve výkonu veřejné funkce.  
 
Pojištění se vztahuje též na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému 
majetkovou újmu, která vznikla poškozenému jinak než při ublížení na zdraví, usmrcení nebo na hmotném 
majetku jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním nebo újmy z toho vyplývající („čistá finanční škoda 
dle čl. 19 DPP ODP P 1/18“).  
 
Odchylně od čl. 19 odst. 2 písm. a) DPP ODP 1/18 se pojištění vztahuje též na čisté finanční škody způsobené 
poskytnutou odbornou službou – výkon veřejné funkce.  
 
Odchylně od čl. 6 odst. 1 písm. n) a čl. 19 odst. 2 písm. g) a h) DPP ODP P 1/18 se pojištění vztahuje též na 
škodu včetně čisté finanční škody či nemajetkové újmy způsobené poskytnutím včetně neposkytnutí rady či 
informace, pokynu či doporučení. Pojištění se však nevztahuje na pokuty, finanční sankce, penále. 
 
Mimo výluk z pojištění uvedených v pojistných podmínkách vztahujících se k pojištění odpovědnosti a 
ujednáním v pojistné smlouvě a v této doložce se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného 
nahradit poškozenému škodu či nemajetkovou újmu způsobenou:  

- schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat; 
- nesjednáním nebo neudržováním přiměřené pojistné ochrany; 
- v souvislosti s dotacemi z Evropské unie včetně zpracování žádostí o dotace a granty a organizování 

veřejných zakázek. 
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Pojistné plnění bude poskytnuto pouze na základě pravomocného rozhodnutí soudu o náhradě škody či 
nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné funkce starosty, místostarosty, členů zastupitelstva, výboru 
zastupitelstva, komise, anebo rady města, obce. 
 

Limit pojistného plnění činí 10 000 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč 

 

9.2.17. 
Pojištění profesní odpovědnosti poskytovatele sociálních služeb: 
 
Rozsah pojištění: 
Odchylně od čl. 6 odst. 4 DPP ODP P 1/18 se pojištění odpovědnosti vztahuje také na odpovědnost za škodu 
nebo nemajetkovou újmu způsobenou v souvislosti s činností, u které právní předpis ukládá povinnost uzavřít 
pojištění odpovědnosti (dále jen „poskytování sociálních služeb“), dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, v platném znění včetně škody či nemajetkové újmy způsobené poskytnutím (včetně neposkytnutí) 
informace, rady, doporučení a pokynů v souvislosti s poskytováním sociálních služeb (odchylně od čl. 6 odst. 
1 písm. n) DPP ODP P 1/18). 
 
V souladu s čl. 19 DPP ODP P 1/18 se pojištění odpovědnosti vztahuje též na škodu, která není újmou na 
životě, zdraví nebo škodou na věci ani z takové újmy či škody nevyplývá (dále jen „čistá finanční škoda“). 
Odchylně od čl. 19 odst. 2 písm. a), g) a h) DPP ODP P 1/18 se pojištění vztahuje na čisté finanční škody 
způsobené poskytnutou odbornou sociální službou včetně poskytnutí (či neposkytnutí) rad nebo doporučení, 
pokynů a informací. 
 
Okruh pojištěných: 
Pojištění se vztahuje na fyzické a právnické osoby poskytující sociální služby v souladu s příslušným právním 
předpisem a jsou registrované u registrujícího orgánu (krajský úřad, ministerstvo apod.). Pojištění se rovněž 
vztahuje na všechny zaměstnance pojištěného. 
 
Pojistný princip: 
Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny následující 
podmínky: 
a) právní skutečnost, v jejímž důsledku škoda nebo nemajetková újma vznikla, nastala po retroaktivním datu; 

není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, je retroaktivní datum shodné s datem počátku pojištění, 
b) újma (resp. první z na sebe navazujících újem) nastala v místě pojištění; není-li místo pojištění v pojistné 

smlouvě vymezeno, považuje se za toto území Česká republika, 
c) poškozený poprvé písemně uplatnil oprávněný nárok na náhradu újmy proti pojištěnému v době trvání 

pojištění, 
d) pojištěný uplatnil nárok na plnění vůči pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění. 
 
Pojistitel není povinen poskytnou pojistné plnění ze škodných událostí, jejichž příčina nastala po retroaktivním 
datu a současně před sjednaným počátkem pojištění, pokud: 
a) pojištěnému bylo v době uzavření pojistné smlouvy známo porušení právní povinnosti nebo jiné právní 

skutečnosti, která by mohla být důvodu vzniku práva na pojistné plnění, 
b) pojištěnému byl v době uzavření pojistné smlouvy znám vznik škodné události, která by mohla být 

důvodem vzniku práva na pojistné plnění, 
c) se na škodnou událost vztahuje pojištění sjednané jinou pojistnou smlouvou, bez ohledu na to, se kterým 

pojistitelem byla uzavřena. 
 
 
 
 
Odchylně od čl. 4 odst. 2 DPP ODP P 1/18 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých 
během jednoho pojistného pojistné plnění ve výši limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.  
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Výluky z pojištění: 
Mimo výluk uvedených ve všeobecných a doplňkových pojistných podmínkách se pojištění dále nevztahuje na 
právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému škodu či nemajetkovou újmu 
vzniklou: 
a)  porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, 

o kterých se pojištěný nebo jeho zaměstnanci dozvěděli při výkonu činnosti poskytovatele sociálních 
služeb; 

b) vědomým odchýlením se od zákona nebo jiného předpisu, od příkazu klienta nebo vědomým porušením 
jiné povinnosti; 

c)  nedodržením lhůt dohodnutých s klientem včetně lhůt stanovených právním předpisem; 
d)  výkonem sociální služby, pro kterou pojištěný nemá oprávnění ve smyslu příslušných právních předpisů; 
 
e) při ověřování nových poznatků na živém člověku použitím metod dosud nezavedených nebo nepovolených 

v klinické praxi; 
f)  přenosem viru HIV, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak, 
g)  zpronevěrou svěřených finančních částek; 
h)  pohřešováním, poškozením nebo zničením věcí v majetku klientů poskytovatele sociálních služeb 

způsobenou jiným klientem poskytovatele sociálních služeb; 
i)  výkonem zdravotní a jiné péče v době, kdy byl klient poskytovatele sociálních služeb v péči jiného zařízení 

než zařízení sociálních služeb 
 
Sociální službou se pro účely tohoto pojištění rozumí: 
činnost nebo soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo 
prevence sociálního vyloučení. 
 

Limit pojistného plnění činí 20 000 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč 

 

9.2.18. 

Činnost školských, kulturních, sociálních a jiných organizací v rámci obcí a měst 
Ujednává se, že se pojištění vztahuje též na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit 
poškozenému škodu či nemajetkovou újmu způsobenou činností školských, kulturních, sociálních nebo jiných 
organizací, jejichž zřizovatelem je pojištěný (pojištěná obec či město). Škoda či nemajetková újma je hrazena 
v rozsahu specifikovaném v DPP ODP P 1/18 a pojistné smlouvě.  
 
Pojištění se vztahuje též na právním předpisem stanovenou povinnost nahradit škodu či nemajetkovou újmu 
vzniklou dětem, žákům nebo studentům při teoretickém nebo praktickém vyučování, výchově mimo 
vyučování, školních akcích a výletech nebo v přímé souvislosti s uvedenými činnostmi. 
 

Limit pojistného plnění činí 20 000 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč 

 

9.2.19. 

Ujednává se, že se pojištění vztahuje též na odpovědnost školského zařízení za krádež věcí žáků, studentů, 
učňů v šatnách, včetně finanční hotovosti, mobilních telefonů, oděvů, obuvi  
 

Limit pojistného plnění činí 500 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč 



Číslo pojistné smlouvy: 1200163800 strana 30 z 39 

9.2.20. 

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost žáka, studenta, učně za škodu vůči třetím osobám, 
včetně škody způsobené školskému zařízení. 

 

Limit pojistného plnění činí 10 000 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč 

 

9.2.21. 

Výkon veřejné služby 
Odchylně od čl. 6 odst. 4 DPP ODP P 1/18 se pojištění  vztahuje též na právním předpisem stanovenou 
povinnost pojištěného nebo osoby vykonávající veřejnou službu nahradit jinému nebo této osobě škodu či 
nemajetkovou újmu v rozsahu sjednaném pojistnou smlouvou  a příslušnými pojistnými podmínkami 
způsobenou při výkonu veřejné služby dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Je-li sjednáno pojištění čisté finanční škody dle čl. 19 DPP ODP P 1/18 vztahuje se pojištění odchylně od čl. 
19 odst. 2 písm. a) DPP ODP 1/18 na čisté finanční škody způsobené poskytnutou odbornou službou – výkon 
veřejné služby.  
 
Odchylně od čl. 6 odst. 1 písm. n) a je-li sjednána čistá finanční škoda též odchylně od čl. 19 odst. 2 písm. g) a 
h) DPP ODP P 1/18 se pojištění vztahuje i na škodu včetně čisté finanční škody či nemajetkovou újmu 
způsobenou poskytnutím včetně neposkytnutí rady či informace, pokynu či doporučení.  
 

Limit pojistného plnění činí 2 000 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč 

 

9.2.22. 

Ujednává se že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škody způsobené dobrovolníkem při výkonu 
dobrovolnické služby ve smyslu zákona č. 198/2002 Sb., který s pojištěným uzavřel platnou smlouvu o 
výkonu dobrovolnické činnosti.  
 

Limit pojistného plnění činí 500 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč 

 

9.2.23. 

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s výkonem činnosti člena orgánů 
společenství vlastníků nebo bytového družstva (BD Šternberk - Labutí) 

1. Ujednává se, že se pojištění vztahuje též na odpovědnost vyplývající z právních předpisů pojištěného za 
újmy dle čl. 1 DPP ODP P 1/18 a dále na škody, které nejsou újmou na zdraví nebo škodou na věci či 
újmou na živém zvířeti, ani z takové újmy či škody nevyplývají (tzv. čisté finanční škody), pokud vznikly 
v souvislosti s výkonem činnosti statutárního nebo kontrolního orgánu společenství vlastníků nebo 
bytového družstva uvedených v pojistné smlouvě, resp. funkcí člena výboru nebo předsedy společenství 
vlastníků, případně člena kontrolní komise nebo obdobného kontrolního orgánu společenství vlastníků 
nebo člena představenstva nebo kontrolní komise bytového družstva při výkonu své funkce v souvislosti se 
správou, provozem a opravami domu ve vlastnictví bytového družstva (dále jen „členové orgánů“), 
za předpokladu, že ke dni vzniku pojistné události byl statutární nebo kontrolní orgán, resp. jeho člen 
oprávněn tuto funkci vykonávat. 
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2. Pojištěným je každá osoba, která v době trvání pojištění byla, je nebo bude členem orgánu. 
 

3. Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu, kterou pojištěný způsobil jinému pojištěnému členovi 
orgánu. 
 

4. Za třetí osobu (jiného) se pro účely pojištění podle tohoto článku považují i členové bytového družstva 
uvedeného v pojistné smlouvě nebo vlastníci bytových jednotek, kteří jsou členy společenství vlastníků 
uvedeného v pojistné smlouvě.  
 

5. Činností výboru společenství vlastníků, resp. výkonem funkce člena výboru, příp. předsedy společenství 
vlastníků nebo člena kontrolní komise nebo obdobného kontrolního orgánu, se rozumí řízení 
a organizování běžné činnosti společenství vlastníků a rozhodování ve věcech spojených se správou, 
provozem a opravami domu a s předmětem činnosti společenství vlastníků s výjimkou těch věcí, které jsou 
podle zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov ve výlučné působnosti shromáždění, anebo si je 
shromáždění k rozhodnutí vyhradilo. 
 

6. Činností představenstva nebo kontrolní komise bytového družstva, resp. výkonem funkce člena 
představenstva nebo člena kontrolní komise bytového družstva, se rozumí řízení a organizování běžné 
činnosti bytového družstva a rozhodování ve věcech spojených se správou, provozem a opravami domu.  
 

7. Odchylně od čl. 6 odst. 2 písm. c) DPP ODP P 1/18 se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu 
vyplývající z pokut, penále a správních sankcí uložených nebo uplatňovaných vůči společenství vlastníků 
nebo bytovému družstvu v souvislosti se správou, provozem a opravami domu. 
 

8. Vyloučena však zůstává odpovědnost za újmy způsobené: 
a)  v souvislosti s překročením nebo zneužitím pravomoci, úmyslným trestným činem nebo jiným 

úmyslným protiprávním jednáním, 
b)  schodkem na finančních hodnotách,  
c)  porušením pracovněprávních předpisů, 
d)  v souvislosti s jakoukoli operací s cennými papíry, 
e)  neuplatněním nebo pozdním uplatněním práv, 
f)  pomluvou, urážkou, zneužitím v hospodářské soutěži, 
g)  jednáním, v souvislosti s nímž pojištěný získal osobní prospěch, výhodu nebo přijal odměnu, na 

kterou neměl právní nárok, nebo mu byla přiznána bez předchozího souhlasu shromáždění vlastníků, 
resp. členské schůze bytového družstva, 

h)  nesjednáním nebo neudržováním přiměřené pojistné ochrany domu nebo jiného pojistného zájmu 
společenství vlastníků, resp. bytového družstva, 

i)  činnostmi odlišnými od činností uvedených v odst. 5 a 6 této doložky,. 
 

9. Pojistitel je povinen poskytnou pojistné plnění pouze za předpokladu, že jsou současně splněny všechny 
následující podmínky: 
a) příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku újma 

vznikla, nastala po retroaktivním datu uvedeném v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné 
smlouvě jako „místo pojištění“; není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, retroaktivní datum je shodné 
s datem počátku platnosti pojištění; není-li místo pojištění v pojistné smlouvě vymezeno, považuje se za 
toto území České republiky, 

b) poškozený poprvé písemně uplatnil oprávněný nárok na náhradu újmy proti pojištěnému v době trvání 
pojištění a v místě pojištění vymezeném v pojistné smlouvě; není-li místo pojištění v pojistné smlouvě 
vymezeno, považuje se za toto území České republiky 

c) pojištěný uplatnil nárok na plnění vůči pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění, 
d) pojištěný za újmu odpovídá podle právních předpisů České republiky. 

 
10. Toto připojištění se sjednává s omezeným limitem pojistného plnění uvedeným v pojistné smlouvě v rámci 

celkového ročního limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění. Omezený limit sjednaný 
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v pojistné smlouvě je horní hranicí plnění pojistitele ze všech pojistných událostí vzniklých z tohoto 
připojištění během jednoho pojistného roku. 

 

Limit pojistného plnění činí 5 000 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč 

 

9.2.24. 
Odpovědnost obce za újmu způsobenou voleným funkcionářům:  
Pojištění odpovědnosti sjednané touto pojistnou smlouvou se vztahuje též na odpovědnost pojištěného za 
škodu či nemajetkovou újmu způsobenou voleným funkcionářům v souvislosti s výkonem jejich funkce.  
Ujednává se, že odpovědnost pojištěného, coby obce, za škodu či nemajetkovou újmu způsobenou voleným 
funkcionářům při výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem se bude posuzovat přiměřeně 
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu či nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních 
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním podle pracovněprávních předpisů. Toto ujednání však nemá vliv na 
platnost a účinnost výluk z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí, není-li dále ujednáno 
jinak.  
 

 

Limit pojistného plnění činí 10 000 000,- Kč.  

Územní platnost pojištění: EU  

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,- Kč 

 

 

9.3. Zvláštní ujednání 

9.3.1. Právo na pojistné plnění 

1. Pokud o povinnosti k náhradě újmy, na kterou se pojištění vztahuje, rozhoduje příslušný orgán, právo na 
pojistné plnění z pojištění odpovědnosti se promlčí nejdříve promlčením práva na náhradu újmy, na kterou 
se pojištění vztahuje. Zároveň platí, že pojistná událost nastane nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o 
povinnosti k náhradě újmy, přičemž pro újmy vzniklé v době trvání pojištění se pojistná ochrana podle této 
smlouvy považuje za zachovanou i pro případy, kdy pravomocné rozhodnutí o povinnosti k náhradě újmy 
bude vydáno až po zániku pojištění. 

9.3.2. Regresní nároky 

1. Následně vznesený regresní nárok vyplývající z újmy na zdraví nebo újmy na jmění je pro účely pojistného 
plnění považován vždy za nárok mající povahu shodnou s původním nárokem (tj. újma na zdraví nebo 
újma na jmění). 

2. Právo na pojistné plnění vznikne, pokud ke vzniku újmy, ze které vzešel předmětný regresní nárok, došlo 
na území vymezeném v pojistné smlouvě.  

3. Pojištění se vztahuje též na případy nároku na náhradu uplatněnou vůči pojištěnému plynoucí přímo či 
nepřímo z ustanovení § 10 odst. 1 vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby 
zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, 
ve znění pozdějších předpisů. Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5 000 000,- Kč. 

9.3.3. Regresní nároky zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění 

1. Pojištění se vztahuje i na náhrady nákladů léčení, které zdravotní pojišťovna musela vynaložit v důsledku 
újmy způsobené pojištěným, a to jak zaměstnancům pojištěného, tak třetím osobám. 
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2. Pojištění se vztahuje i na regresní nároky orgánu nemocenského pojištění vůči pojištěnému na regresní 
náhradu vyplacených dávek nemocenského pojištění (zejména § 126 zákona č. 187/2006 Sb., o 
nemocenském pojištění), a to jak zaměstnancům pojištěného, tak třetím osobám. 

9.3.4. Křížová odpovědnost                                                        

1. Pojištění se vztahuje i na povinnost k náhradě újmy, kterou pojištěný způsobil osobám jemu blízkým a dále 
osobám, s nimiž je majetkově propojen. 

2. Pojištění se vztahuje i na povinnost k náhradě újmy mezi pojištěnými z tohoto pojištění. 

9.3.5. Pokuty, penále, sankce                                                     

1. Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě finanční škody spočívající v pokutě, penále nebo 
jiných sankcích, které byly uloženy třetí osobě v důsledku jednání pojištěného. 

2. Pojistitel neuplatní výluku vztahující se na případy zaplacení smluvní pokuty pojištěným (tzv. výluka 
smluvní pokuty), a to do výše částky, která by odpovídala plnění z titulu povinnosti k náhradě újmy, pokud 
by smluvní pokuta sjednána nebyla. Pojištěný musí v takovém případě vždy prokázat výši újmy. 

3. Pro účely sjednaného pojištění se za čistou finanční škodu považuje i nárok poškozeného na náhradu 
vyplývající ze smlouvy na řádné a včasné dodávky. 

9.3.6. Osobnostní újma     

Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k peněžité náhradě újmy spočívající v neoprávněném zásahu 
do přirozených práv člověka nebo do pověsti či soukromí právnické osoby (např. omezení osobní svody, zásah 
do cti nebo důstojnosti, poškození dobrého jména apod.). 

9.3.7. Duševní útrapy 

V případě nemajetkové újmy na zdraví nebo na životě člověka poskytne pojistitel náhradu duševních útrap 
způsobených poškozenému nebo náhradu duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké 
poškozeného v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného. 

9.3.8. Činnosti nezapsané v obchodním rejstříku 

Pojištění se kromě činností zapsaných v obchodním rejstříku vztahuje též na jiné činnosti vykonávané 
pojištěným, pokud tyto činnosti nejsou výslovně vyloučeny příslušnými pojistnými podmínkami pojistitele a 
objem této činnosti nepřesahuje 10 % z celkového obratu pojištěného. Pojištění se vztahuje také na činnosti, 
které pojištěný začne vykonávat v průběhu pojistné doby, za předpokladu, že se jedná o činnosti obdobného 
charakteru vykonávané pojištěným na základě živnostenských či jiných oprávnění ke dni počátku pojištění. 

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5 000 000,- Kč. 

9.3.9. Výkon vlastnických práv, správa a provoz nemovité věci                                                          

Toto pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou výkonem vlastnických práv k nemovitým 
věcem, správou a provozem těchto nemovitých věcí. 

9.3.10. Osoby absolvující praxi u pojištěného 

Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené osobami, které v rámci přípravy 
k povolání absolvují praktické vyučování u pojištěného. Pojištění se dále vztahuje i na újmy způsobené těmto 
osobám. 

9.3.11. Zaměstnanci pojištěného vykonávající dobrovolnou činnost u třetí osoby 

Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené vlastními zaměstnanci, které 
pojištěný uvolnil k výkonu dobrovolné charitativní nebo obdobné činnosti u třetích osob. 
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9.3.12. Osoby vykonávající dobrovolnou činnost u pojištěného                 

1. Pro újmy způsobené třetím osobám při výkonu dobrovolné činnosti jsou osoby vykonávající dobrovolnou 
činnost mimo pracovněprávní či obdobné vztahy u pojištěného považovány za osoby jednající za 
pojištěného. 

2. Pro újmy způsobené mezi sebou navzájem a dále pro újmy způsobené zaměstnancům či osobám 
v obdobném vztahu k pojištěnému jsou osoby vykonávající dobrovolnou činnost mimo pracovněprávní či 
obdobné vztahy u pojištěného považovány za osoby nezávislé na pojištěném. 

9.3.13. Věci převzaté a v užívání 

1. V případě pojištění povinnosti k náhradě újmy na věcech převzatých nebo užívaných se pojištění v tomto 
rozsahu vztahuje také na škody vzniklé na věcech nemovitých.  

2. V případě sjednaného pojistného krytí pro škody na věcech převzatých nebo užívaných se toto připojištění 
vztahuje také na škody vzniklé provozem motorového vozidla, netýká-li se způsobená újma pojištění, jehož 
uzavření je vyžadováno příslušným právním předpisem. 

9.3.14. Rozšíření rozsahu – regresy ze škod na užívaných vozidlech                                                          

Připojištění užívaných věcí se vztahuje i na regresní nároky pojišťoven z havarijního pojištění užívaných 
vozidel, uplatněné vůči pojištěnému. 

 

9.3.15. 

V souladu s článkem 4 bod 2 DPP ODP pojistitel poskytne na úhradu všech pojistných událostí vzniklých 
během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění uvedeného 
v pojistné smlouvě.  

 

9.3.16. 

Regresy státní správy po samosprávě 

Pro případ sjednání pojištění odpovědnosti pro územní samosprávný celek (obce, kraje apod.) se ujednává, že 
sjednané pojištění se vztahuje i na situace, kdy v důsledku pravomocně ukončeného soudního řízení ve věci 
pochybení pojištěného vznikla škoda některému z nadřazených samosprávných celků, popř. ústřednímu 
orgánu státní správy. Pojištění se v takovém případě vztahuje na regresy nadřazeného samosprávného celku, 
popř. ústředního orgánu státní správy, uplatněné za pojištěným. Za okamžik vzniku škody se pro účely tohoto 
smluvního ujednání považuje datum právní moci rozhodnutí příslušného soudního orgánu (vznik povinnosti 

nadřazeného samosprávného celku, popř. ústředního orgánu státní správy, nahradit vzniklou škodu). 

 

9.3.17. 

Újma způsobená užíváním sociálních médií 

Ujednává se, že pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se vztahuje i na újmy vzniklé v důsledku 
používání internetových sociálních médií (např. Facebook, Twitter, Instagram apod.), včetně újem 
způsobených zásahem do přirozených práv fyzické či právnické osoby. 

 

9.3.18. 

Regresy z pojištění vozidel (spoluodpovědnost provozovatele vozidla) 

Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se vztahuje i na regresní nároky pojistitelů odpovědnosti z 
provozu vozidla vzniklé v souladu s ust. §10 odst. 1 písm. g), h), i) a/nebo j) zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla, v účinném znění. 

 

9.3.19. 

Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku se nevztahuje na činnost: 

Provozování střelnic a výuka a výcvik střelbě se zbraní 
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10. OBECNÁ UJEDNÁNÍ 

Smluvní ujednání o bonifikaci 

 

Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné smlouvy za 
hodnocené období. Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy nižší než procento smluvně stanovené, 
přizná pojistitel bonifikaci za uplynulý pojistný rok následovně: 

 

Škodní průběh 

 

                          Do 10 %                                      výše bonifikace 20 % 

                          Do 20 %                                      výše bonifikace 15 % 

                          Do 30 %                                      výše bonifikace 10 % 

 

Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného v daném pojistném roce, resp. za 
vyhodnocované období. Nárok nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím celého 
pojistného roku, resp. doby dané platnou pojistnou smlouvou. 

 

Základem pro stanovení výše bonifikace je přijaté pojistné za pojistný (upisovací) rok, resp. vyhodnocované 
období, včetně dodatků a dosažený škodní průběh. 

 

Škodní průběh je poměr mezi vyplaceným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době 
výpočtu škodního průběhu nevyplacené) a zaplaceným pojistným za hodnocené období (specifikované 
v pojistné smlouvě) vyjádřený v procentech.  

 

Konkrétní výplatu bonifikace provede pojistitel nejdříve však tři měsíce po ukončení pojistného roku, resp. 
vyhodnocovaného období. Přiznaná bonifikace bude pojistitelem vrácena bezhotovostně na účet oznámený 
zadavatelem. 

 

Dále se ujednává, že je-li pojistiteli po výplatě bonifikace oznámena pojistná událost, která by rušila nárok na 
bonifikaci, nebo měnila její výši, sníží pojistitel plnění při likvidaci pojistné události o částku odpovídající 
přeplacené výši bonifikace. Pokud je pojistné plnění nižší než přeplacená částka bonifikace, považuje se za 
plnění pojistitele přeplacená částka bonifikace odpovídající výši stanoveného plnění s tím, že rozdíl mezi 
pojistným plněním a přeplacenou částkou bonifikace vrátí pojistník na účet pojistitele do tří měsíců od data, 
kdy k tomu byl pojistitelem poprvé vyzván. 

Přednost smluvních ujednání před pojistnými podmínkami  

Ujednává se, že pokud jsou níže uvedená smluvní ujednání v rozporu s přiloženými pojistnými podmínkami 
nebo doložkami, pak mají tato smluvní ujednání přednost před ustanoveními přiložených pojistných podmínek 
nebo doložek. 

Nedbalost 

Pro případy, kdy se aplikace výluky z pojištění odvíjí od splnění podmínky vycházející ze subjektivní stránky 
jednání pojištěného/pojistníka, jako je zavinění nebo vědomost pojištěného o určitých skutečnostech (např. 
výluka úmyslných škod, výluka škod v důsledku skutečnosti, o které pojištěný/pojistník měl vědět v době 
uzavření pojistné smlouvy apod.), dojde v případě, kdy je pojištěným/pojistníkem právnická osoba, k aplikaci 
takové výluky pouze za předpokladu, že shora uvedená podmínka bude naplněna ze strany vedení společnosti. 
Za vedení společnosti se považuje statutární orgán (příp. jeho členové) a osoby do svých funkcí statutárním 
orgánem jmenované. Obdobně se toto ujednání vztahuje i na případy krácení pojistného plnění v souvislosti s 
plněním povinností stanovených pojistnou smlouvu či zákonem. 
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Informační povinnost 

Informační (oznamovací) povinnost pojištěného/pojistníka vůči pojistiteli je v případě právnické osoby plněna 
pouze prostřednictvím vedení společnosti a osob k plnění informační povinnosti vedením určených. Pro účely 
posouzení porušení informační (oznamovací) povinnosti pojištěného/pojistníka vůči pojistiteli se v případě 
právnické osoby vychází výhradně z jednání vedení společnosti a osob k plnění informační povinnosti 
vedením určených. Za vedení společnosti se považuje statutární orgán (příp. jeho členové) a osoby do svých 
funkcí statutárním orgánem jmenované. 

Výše pojistného při zániku pro neplacení 

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

Pojistné při zániku pojistné smlouvy na dobu určitou            

Byla-li pojistitelem v pojistné smlouvě uzavřené na dobu určitou (např. na 3 roky) poskytnuta pojistníkovi 
sleva z pojistného za dlouhodobost, náleží pojistiteli v případě pojistníkem vyvolaného zániku pojistné 
smlouvy takto poskytnutá sleva zpět, a to pouze za tu část pojistné doby, po kterou bylo pojištění v platnosti 
(tj. za skutečnou dobu pojištění). 

Cizí pojistné nebezpečí 

Pojistník s pojistitelem ujednávají, že nebyl-li nejpozději do konce šetření pojistné události prokázán 
pojistníkem souhlas třetí osoby (např. leasingovou, nájemní nebo jinou smlouvu nebo jiným způsobem) 
ohledně přijetí pojistného plnění pojistníkem z pojištění cizího pojistného nebezpečí uzavřeného pojistníkem 
ve vlastní prospěch, pojištění nezaniká podle § 2767 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů, ale pojistné plnění v takovém případě náleží této třetí osobě. Tím však není dotčena 
povinnost pojistníka seznámit třetí osobu s obsahem pojistné smlouvy. Ujednání v tomto odstavci se obdobně 
použijí i v případě, je-li ve prospěch třetí osoby pojištěno cizí pojistné nebezpečí. 

Souhlas třetí osoby 

Pojistník s pojistitelem ujednávají, že pro účely uzavření pojistné smlouvy ve prospěch pojištěných osob, které 
jsou z pojistné smlouvy zároveň oprávněnými osobami, není zapotřebí jejich podpis pojistné smlouvy. 
Odmítne-li pojištěný právo na pojistné plnění, v jehož prospěch bylo pojištění sjednáno, náleží pojistné plnění 
pojistníkovi. Tím však není dotčena povinnost pojistníka seznámit pojištěné osoby s obsahem pojistné 
smlouvy. 

Přerušení pojištění 

Pojistník s pojistitelem ujednávají, že odchylně od § 2801 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, se pojištění pro nezaplacení pojistného nepřerušuje. 

Prokázaný pojistný zájem 

Pojistitel na základě jemu dostupných informací získaných v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy 
považuje pojistný zájem pojistníka za prokázaný. 

 
Smluvní ujednání o výpovědi 
Právním jednáním dodavatele neskončí vztah z pojistné smlouvy z žádného důvodu a žádným způsobem v 
kratší době než 6 měsíců ode dne, kdy právní jednání bude doručeno zadavateli, nebude-li stranami ujednáno 
jinak.
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11. ÚČINNOST POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává od 1. 10. 2020 00,00 hodin do 30. 9. 2025 24,00 hodin. Pojistné období se sjednává
v délce 12 měsíců.

12. VÝŠE POJISTNÉHO

Název pojištění
Roční pojistné

v Kč

Škodové pojištění živelní 532 391,-
Škodové pojištění pro případ odcizení a vandalismu 64 842,-

Škodové pojištění skel 7 017,-

Škodové pojištění věcí během silniční přepravy 11 654,-

Škodové pojištění elektronických zařízení 39 668,-

Škodové pojištění strojů 20 978,-

Škodové pojištění odpovědnosti za újmu 134 826,-

Celkem za 1 pojistný rok 811 376,-

Do pojistného je započítána sleva za víceletý smluvní vztah ve výši 15 %.

13. SPLATNOST POJIŠTĚNÍ

13.1.

Celkové roční pojistné stanovené v bodu 12 této pojistné smlouvy činí 811 376,- Kč.

13.2.

Pojistné je sjednáno jako běžné a v každém pojistném roce je splatné k datům a v částkách takto:

1. 10. 202 844,- Kč
1. 1. 202 844,- Kč
1. 4. 202 844,- Kč
1. 7. 202 844,- Kč

13.3.

Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele pod
variabilním symbolem (číslo pojistné smlouvy).
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14. HLÁŠENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI

Oznámení škodné události je možné podat:

• telefonicky na čísle
nebo prostřednictvím vyplněného formuláře Oznámení škodné události
• na každém prodejním místě Pojišťovny VZP, a.s.
• zasláním doporučeně na adresu sídla Pojišťovny VZP, a.s., odbor likvidace pojistných událostí
• zasláním naskenovaného formuláře na adresu
Formulář Oznámení škodné události lze stáhnout na adrese www.pvzp.cz/cs/servis-pro-klienty/ohlaseni-
skodne-udalosti nebo jej lze získat na každém prodejním místě Pojišťovny VZP, a.s.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Makléřská doložka
Pojištěný pověřuje výhradně pojišťovací makléřskou společnost WI-ASS ČR s.r.o., se sídlem Ostružnická 3,
PSČ 779 00 Olomouc, IČ: 483 92 405 (dále jen "makléř"), vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného
zájmu. Veškerý styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, včetně hlášení pojistných událostí, bude
prováděn výhradně prostřednictvím makléře. Prohlášení a jiné úkony pojištěného směřované pojistiteli jsou
vůči pojistiteli účinné doručením makléři. Makléř je povinen o těchto úkonech pojistitele informovat bez
zbytečného prodlení.

15. 2.
Ujednává se, že pojistník může kdykoliv dle svých pojistných potřeb změnit rozsah pojištění, pokud dojde ke
změně vlastnických či jiných vztahů či důvodů majících vliv na rozsah pojištění, např. aktualizace pojistných
částek pojištěného majetku. Veškerý majetek, který bude připojištěn do této pojistné smlouvy v průběhu
pojistné doby, bude připojištěn za stejných podmínek a sazeb, které byly použity v době uzavření této
smlouvy.

15.3.
Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších (identifikačních, adresních,
komunikačních) údajů uvedenými v článku 19 VPP PODN a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje
souhlas.

15.4.
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na
otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým
podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

15.5.
Pojistník prohlašuje, že se jako zájemce o pojištění před uzavřením pojistné smlouvy (dále jen „smlouva“)
seznámil s informacemi o pojistiteli a o závazku v souladu s §2760 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Dále potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy podrobně seznámil s jejím obsahem včetně pojistných
podmínek a všech dalších jejích součástí a že všemu rozuměl. S obsahem smlouvy souhlasí a potvrzuje
pravdivost a úplnost údajů ve smlouvě uvedených. Není-li osoba pojistníka a pojištěného totožná, prohlašuje,
že pojištěného podrobně seznámil s obsahem smlouvy včetně všech jejích součástí, že pojištěný všemu
rozuměl a vyjádřil svůj souhlas s obsahem smlouvy a že pojištěného vždy seznámí i se všemi případnými
změnami smlouvy. Dále prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy nenastala u pojištěného žádná událost, která
by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Pojistník prohlašuje na svou čest, že výše uvedená prohlášení a souhlasy pojištěného je oprávněn činit na
základě souhlasu pojištěného.
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15.6.
Tento dodatek k pojistné smlouvě obsahuje 39 stran a je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží
pojistník, jeden pojišťovací makléř a jeden pojistitel.

16. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Pojistné podmínky

Ve Šternberku dne V Praze dne

…………………………….

Ing. Stanislav Orság

starosta místopředsedkyně představenstva

za pojistníka za pojišťovnu

člen představenstva

za pojišťovnu


