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Dodatek č. 8 
k pojistné smlouvě č. 7721097471 
 

Úsek pojištění hospodářských rizik – Agentura Západní Čechy 

 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika  
IČO: 47116617 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 

(dále jen „pojistitel“) 
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami  
Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zahradní 3,  Plzeň,  PSČ 326 00 
 

 

a 

 

Statutární město Karlovy Vary 
se sídlem Karlovy Vary,  Moskevská 2035/21,   PSČ  361 20,  Česká republika 
IČO: 00254657          
(dále jen „pojistník“) 
zastoupený vedoucím odboru majetku města dle přiložené PM 
 

uzavírají  
ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou 
smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto 
dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek. 

 

 

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím samostatného zprostředkovatele 

RESPECT, a. s. 
se sídlem v Praze 4, Pod  Krčským lesem  2016 / 22 , Praha 4,  142 00 Česká republika  
IČO: 25146351 
zapsaná v obchodním rejstříku u  Městského soudu v Praze sp. zn. B 4845 

(dále jen „„samostatný zprostředkovatel“) 
 
 

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele:  
RESPECT, a.s., Krymská 47, Karlovy Vary,  PSČ  360 01, Česká republika  

 

Sjednání tohoto dodatku zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího 
makléře. 

 

 

 

 
 
Výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) s účinností 10.11.2021, 
po úpravě „Mimořádná indexace zvýšením pojistné částky / hodnoty předmětů pojištění v Tab. 2.1.1. poř. č.1, 

poř. č.13-15, poř. č.17, poř. č.22 živelní pojištění“ způsobené mimořádným nárůstem cen práce / stavebního 
matriálu ve stavebnictví, zaznamenaného v průběhu roku 2021, dle požadavku pojišťovacího makléře,  na základě 
usnesení č. RM/1209/11/21z 35. jednání Rady města Karlovy Vary konané dne 09.11.2021, nově zní takto: 
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Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 Pojištěným je:    a) pojistník 

                              b) organizace zřízené pojistníkem, jejichž seznam je uveden jako příloha č. 2 této        
                                  pojistné smlouvy, avšak výlučně pro pojištění odpovědnosti za újmu. 
 

 K pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále 
jen „ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“). 

 Všeobecné pojistné podmínky VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti  

 Zvláštní pojistné podmínky 
 ZPP P-150/14 - pro živelní pojištění  
 ZPP P-200/14 - pro pojištění pro případ odcizení  
 ZPP P-250/14 - pro pojištění skla  
 ZPP P-300/14 - pro pojištění strojů  
 ZPP P-320/14 - pro pojištění elektronických zařízení  
 ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu 

 Dodatkové pojistné podmínky  DPP P-520/14 pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z doložek: 

 Živel  
 DZ106 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1401) 
 DZ112 - Fotovoltaická elektrárna - Výluka (1401) 
 DZ113 - Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
 DZ114 - Nepřímý úder blesku - Rozšíření rozsahu pojištění (1404) 

 Zabezpečení 
 DOZ101 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se finančních prostředků a cenných 

předmětů) (1612) 
 DOZ102 - Předepsané způsoby zabezpečení finančních prostředků a cenných předmětů (1606) 
 DOZ104 - Loupež přepravovaných peněz nebo cenin - Předepsané způsoby zabezpečení peněz a cenin 

přepravovaných osobou provádějící přepravu (1401) 
 DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401) 
 DOZ108 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních strojů (1606) 

 Stroje 
 DST109 - Ponorná čerpadla nebo čerpadla v hlubinných studních - Výluka (1401) 
 DST111 - Výměna agregátů, opravy vinutí - Vymezení pojistného plnění (1401) 

 Odpovědnost za újmu 
 DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou 

výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1612) 
 DODP103 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1606) 
 DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
 DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění 

(1401) 
 DODP106 - Křížová odpovědnost - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
  DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412) 
 DODP110 - Peněžitá náhrada nemajetkové újmy - ochrana osobnosti - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
 DODP112 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Rozšíření rozsahu pojištění (1704) 
 DODP113 - Znečištění životního prostředí - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
  DODP115 - Výkon veřejné moci - Rozšíření rozsahu pojištění (1507) 
 DODP116 - Obecní policie - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
 DODP117 - Výkon veřejné služby - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
 DODP118 - Poskytování sociálních služeb - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
 DODP120 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich 

funkce - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)  
 DODP122 - Připojištění odpovědnosti členů orgánů za jinou než čistou finanční újmu - Rozšíření rozsahu 

pojištění (1502) 

 Obecné 
 DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401) 
 DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1401) 
 DOB104 - Demolice, suť  - Rozšíření pojistného plnění (1401) 
 DOB105 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401)  
 DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401) 
 DOB108 - Dočasné přemístění pojištěných věcí movitého charakteru - Rozšíření pojistného plnění (1401) 
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 Jiné 
 DOD101 - Pojištění okrasných dřevin - Rozšíření předmětu pojištění (1401) 
 DODC101 - Poškození vnějšího kontaktního zateplovacího systému (zateplení fasády) ptactvem, hmyzem a 

hlodavci - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
 DODC102 - Malby, nástřiky nebo polepení - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 

Článek II. 
Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění 

 Obecná ujednání pro pojištění majetku  

1.1. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách 
vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše 
pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo 
způsob zabezpečení pojištěných věcí. 
 

1.2. Pro pojištění majetku je místem pojištění  

A01)  Karlovy Vary,  PSČ 360 01 -  a  jednotlivá místa dle účetní evidence pojištěného, Česká republika 
*není-li dále uvedeno jinak. 
 

 Přehled všech platný pojištění 
 

2.1. Živelní pojištění 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách: 
 

2.1.1. Živelní pojištění – upravuje se PČ10) poř. č.1, poř. č.13-15, poř. č.17, poř. č.22, vč. poznámky a  nově zní 

Místo pojištění:  specifikováno  výše bodem 1.2., odstavce 1., článku II. této pojistné smlouvy 

Rozsah pojištění: sdružený živel 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB104, DOB105, DOB107, 
DOB108,  DZ106, DZ112, DZ113, DZ114. 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 
částka10)   

Kč 

Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  

První riziko 
2)      Kč 

MRLP3) 

1. 

Soubor budov,  ostatních 
staveb, stavebních součástí 
a příslušenství budov nebo 
ostatních staveb, vlastní či 
oprávněně užívané na 
základě smlouvy, vyjma 
samostatně pojištěných dále 
touto pojistnou smlouvou. 

15 472 278 855  
 

5 000 *) Nesjednává 
se 

Nesjednává 
se 

2. 

 

Soubor vlastních ostatních 
staveb „Komunikace a 
zpevněné plochy“. 

Nesjednává se 20 000 *) 2 000 000 
Nesjednává 

se 

3. 

 

Zvýšené náklady na opravu, 
znovuobnovení nebo 
znovupořízení  věci 
umělecké hodnoty, nad 
rámec ujednání čl. 8 odst.(8)      
ZPP P-150/14. 

Nesjednává se 20 000 
Obvyklá 

cena 20 000 000 
Nesjednává 

se 

4. 

 

Soubor movitých zařízení a 
vybavení, včetně  DDHM, 
věcí zvláštní hodnoty, soc. 
zařízení, altánů a chat,  věci 
vlastní či oprávněně užívané 
na základě smlouvy,  vyjma 
samostatně pojištěných dále 
touto pojistnou smlouvou. 

205 450 297 5 000 *) 
Nesjednává 

se 
Nesjednává 

se 

5. Soubor zásob Nesjednává se 5 000 *) 850 000 
Nesjednává 

se 

6. 

 

Soubor vlastních finančních 
prostředků, především 
peníze a ceniny 
 

Nesjednává se 1 000 *) 500 000 
Nesjednává 

se 
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Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 
částka10)   

Kč 

Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  

První riziko 
2)      Kč 

MRLP3) 

7. 

Soubor dokumentace, nosiče 
dat, vzorky, názorné modely, 
prototypy, neprodejní 
výstavní exponáty -  vlastní 
či oprávněně užívané na 
základě smlouvy. 

Nesjednává se 5 000 *)  3 000 000 
Nesjednává 

se 

8. 

 

Soubor cizích předmětů : 
„Věci zaměstnanců“. 

Nesjednává se 1 000 *) 100 000 
Nesjednává 

se 

9. 

 

Movité zařízení vlastní : 
„MOBILNÍ STÁNEK PRO 
VÝSTAVY / PREZENTACE“ .                 

496 000 5 000 *) 
Nesjednává 

se 
Nesjednává 

se 

10. 

 

Soubor cizích předmětů 
smluvně převzatých nebo  
oprávněně užívaných : 
„SKLO zn. MOSER“. 

154 260 5 000 
Časová 

cena 
Nesjednává 

se 
Nesjednává 

se 

11. 

 

Soubor cizích předmětů 
smluvně převzatých nebo  
oprávněně užívaných, vyjma 
samostatně pojištěných dále 
touto pojistnou smlouvou.. 

2 242 195 5 000 *) 
Nesjednává 

se 
Nesjednává 

se 

12. 

 

Předmět zvláštní hodnoty :  
„Socha  TOMÁŠ GARRIGUE 
MASARYK“   vlastní . 

2 700 000 5 000 
Obvyklá 

cena 
Nesjednává 

se 
Nesjednává 

se 

13. 

 

Soubor vlastních budov,  
ostatních staveb, součástí 
stavebních a příslušenství 
budov či ostatních staveb : 
„AREÁL ROLAVA - ŘEŠENÍ“   
v městské části Rybáře, vč. 
vzduchové trampolíny typu C 
trvale instalované (nová 2020, 

NH: 329.950Kč) s plochou 
dopadu/ elektro-vzduchovou  
instalací/ upevněním.  

88 995 823 5 000 *) Nesjednává 
se 

Nesjednává 
se 

14. 

 

Soubor vlastních ostatních 
staveb „MEANDER OHŘE“, 
vč. mostu-lávky, stavebních 
součástí, movitých věcí trvale 
spojených se zemí / stavbou. 

34 925 246 20 000 *) Nesjednává 
se 

Nesjednává 
se 

15. 

 

Soubor vlastních budov,  
ostatních staveb, součástí 
stavebních a příslušenství 
budov či ostatních staveb:  
 

 

*Krytý plavecký bazén, lávka,  
parkoviště pořízené za účasti 
dotace dle projektu registr. č.  
CZ.1.09/1.1.00/26.00608 - 
v nové ceně 271.262.357 Kč;  
 

*Venkovní plavecký areál 
pořízený za účasti dotace           
dle projektu „Karlovy Vary – 
Venkovní bazén“ č. projektu 
CZ.1.09/1.1.00/75.01330, 
včetně schodišť,  objektu 
šaten/ převlékáren/ sprch, 
v nové ceně 27.271.095 Kč  
 

 

v areálu Západní 73/ 1812, 
městské části K. Vary Tuhnice 
včetně trvale instalovaných 
bazénů/ vířivek/ technologií/ 
tobogánu/ výtahů/ ostatních 
stavebních součástí. 
 

388 093 488 5 000 *) Nesjednává 
se 

Nesjednává 
se 
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Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 
částka10)   

Kč 

Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  

První riziko 
2)      Kč 

MRLP3) 

16. 

Vyjmenované 24ks stavební 
součásti vlastní: „Bigbelly 
Solar Compactor automati-
zované odpadové nádoby 
s lisem, solárním napájením, 
vysílacím zařízením, SIM“,  
trvale instalované v území 
lázeň. města Karlovy Vary. 
Bližší specifikace typu zař. 
přílohou č.5 této smlouvy. 

1 380 000 3 000 *) Nesjednává 
se 

Nesjednává 
se 

17. 

 

Soubor vlastních a cizích 
převzatých nebo užívaných 
předmětů/movitých zařízení 
a vybavení, budov, ostatních 
staveb, stavebních součástí a 
příslušenství budov nebo 
ostatních staveb:  „Centrum 
zdraví a bezpečí Karlovy 
Vary“ Západní 1822 pořízený 
za účasti dotace registr. č.  
CZ.1.09/1.1.00/61.01127,              

za KV Arénou. Vstupní stav 
přílohou č.6 této smlouvy. 

75 875 632 5 000 *) Nesjednává 
se 

Nesjednává 
se 

18. 

 

Soubor cizích předmětů :  
„Kontejnery na separovaný 
odpad v počtu ca 200ks - 
pojištěným smluvně 
převzaté a užívané od 
společnosti  EKO-KOM“. 

Nesjednává se 3 000 *) 50 000 
Nesjednává 

se 

19. 

 

Soubor cizích předmětů :  
„Okrasné květináče, truhlíky 
závěsné, kontejnery a  koše 
odpadkové (vyjma pojištěných 

samostatně výše), infocedule, 
lavičky, na území města dle 
objednávky/ smlouvy o 
činnosti organizace ve 
prospěch pojištěného. 

Nesjednává se 3 000 *) 50 000 
Nesjednává 

se 

20. 

 

Vyjmenované cizí ostatní  
stavby „3 chytré lavičky se 

solárním napájením, USB“, 
ve vlastnictví/ užívání p. o. 
zřízené  pojištěným „Správa 
lázeňských parků p. o.“ – 
detail viz poznámky níže   

435 600 3 000 *) Nesjednává 
se 

Nesjednává 
se 

21. 

 

Soubor vlastních movitých 
zařízení a vybavení „21 ks 
prodejních  stánků, blíže 
specifikovaných přílohou 
č.1 dodatku č. 5 této 
pojistné smlouvy“. 

2 824 885 5 000 *) 
Nesjednává 

se 
Nesjednává 

se 

22. 

 

Soubor ostatních staveb, 
stavebních součástí a 
příslušenství ostatních 
staveb, vlastní „Cyklostezka 
Doubský most -Tašovice - 
Svatošská“ specifikované 
přílohou č.1 dodatku č.7 této 
pojistné smlouvy“. 

29 488 238 
 

20 000 *) 
Nesjednává 

se 
Nesjednává 

se 

Poznámky:  Pořizovací hodnoty uvedené v rámci textu předmětu pojištění poř. č.1., 13.-15., 17., 22. nebo v rámci 
poznámky této Tab. 2.1.1, případně v rámci přílohy na níž se tato pojistná smlouva odkazuje, se dodatkem č.8 od 
10.11.2021 indexuje hodnotou +30%, v souladu s ujednáním čl. V. této pojistné smlouvy.                                               ↓ 
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 Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní:     „Z pojištění nevzniká právo na plnění 
pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako nákladu.“          

                                          
Pro pojistné události způsobené nárazem dopravního prostředku (v rámci pojistného nebezpečí náraz   
nebo pád), se odchylně od výše uvedeného ujednává: 
- Spoluúčast 5)  ve výši 1 000 Kč; 

- Limit  pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho 

pojistného roku. Pojistné plnění současně nepřesáhne sjednanou pojistnou částku 10) či MRLP 3). 
                                                                                                                                                                                                                                     
Pro pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, se odchylně od výše uvedeného ujednává spoluúčast 5)            
ve výši 10%, min. 20 000 Kč pro předměty pojištění: 
- Soubor vlastních ostatních staveb poř. č.2  „Komunikace a zpevněné plochy“; 

- Soubor vlastních ostatních staveb poř. č.14 „MEANDER OHŘE“; 

- Soubor ostatních staveb, stavebních součástí a příslušenství ostatních staveb poř. č.22 „Cyklostezka Doubský 

most -Tašovice - Svatošská“; 

- Soubor vlastních  budov,  ostatních staveb, součástí stavebních a příslušenství budov či ostatních staveb : 

„AREÁL ROLAVA - ŘEŠENÍ“; 

- Soubor cizích předmětů poř. č.18 „Kontejnery na separovaný odpad“; 

- Vyjmenované cizí ostatní  stavby „3 chytré lavičky se solárním napájením, USB“ poř. č. 20.                                                   
 
 

Ujednává se pro pojištění budov, ostatních staveb, stavebních součástí vč. příslušenství poř. č.1.  : 
 

- Pojištění se vztahuje též na objekt „Lávka Horní nádraží“ tvořený z lávky, předpolí a zápolí, rampy pro 
bezbariérový přístup, odvodnění, výtahu včetně rozvaděče a elektro přívodu, dlažby, schodiště, obrubníků, 
zábradlí a osvětlení, realizované 2019, vše v celkové nové hodnotě 30.881.300,- Kč s DPH. 
 

- Pojištění se vztahuje též na objekty tvořené ze sanitárních/ kancelářských kontejnerů v nové hodnotě 815.298 Kč 
specifikované přílohou č.1 dodatku č.1 této pojistné smlouvy. Ke dni sjednání instalovány v areálu SK SLAVIA 
Karlovy Vary - Drahovice.            Pojistné plnění současně nepřesáhne sjednanou pojistnou částku 10) či MRLP 3) .  
 
 

- Pojištění se  vztahuje též  na drobnější stavby a stavební součásti - především přístřešky, altány, chaty, vybavení 
dětských areálů,  zastávky BUS, schodiště, opěrné okrasné zdi, oplocení (vč. neukotvených výplní), mosty a lávky 
v dobrém technickém stavu, umělé nádrže v dobrém technickém stavu, sochy/ kašny/ pomníky/ památníky, 
zábradlí, veřejné osvětlení a ozvučení - vždy však konstrukčním upevněním pevně trvale spojené se zemí či 
budovou nebo stavbou. Limit pojistného plnění ve výši 2 000 000 Kč v souhrnu za všechny pojistné události 
nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Pojistné plnění současně nepřesáhne sjednanou pojistnou částku 10) 
či MRLP 3) .                                                            Sochy/ pomníky/ památníky jsou pojištěny na obvyklou cenu1).  

 

 

- Za příslušenství budov nebo ostatních staveb se pro účely této pojistné smlouvy považuje též technologie a 
strojní nebo elektrická či elektronická zařízení  trvale instalované  v/na pojištěné budově/ stavbě/ stavební 
součásti (např.:  trvale instalované zařízení , ozvučení nebo osvětlení, vstupní  či monitorovací nebo kamerové 
systémy Městského divadla,  KV Arény,  systémy EZS či EPS či klima  nebo  kamerové  či  ovládací nebo řídící 
systémy města trvale instalované v / na budovách a stavbách či plynových kotelnách,  a pod.) a veřejné osvětlení/ 
rozhlas/ ozvučení/ rozvody kabelové televize trvale spojené konstrukčním upevněním pevně se zemí či budovou či 
stavbou.  Uvedené včetně konstrukčního upevnění, sloupů – patek a elektroinstalace.   
Vybrané příslušenství je současně pojištěno touto pojistnou smlouvou, v rámci pojištění strojů / elektroniky.                        

 

 

- Odchylně od výše uvedeného, se ujednává  spoluúčast5)  ve výši 1 000 Kč pro pojistné události vzniklé na 
pojištěném veřejném osvětlení. 

 

- Pojistitel poskytne plnění též za finanční újmu vzniklou pojištěnému v souvislosti s pojistnou událostí, a to 
ztrátou měřeného média: „Únik  vody z poškozeného zařízení - vodné/stočné“.   Za vzniklou finanční újmu se 
považuje prokazatelný rozdíl mezi běžnou spotřebou / zvýšenou spotřebou způsobenou únikem vody z 
poškozeného zařízení, požadovaný dodavatelem média. Limit plnění uveden v odst. 3. Článku II. toto pojistné 
smlouvy. Spoluúčast pojištěného 5 000 Kč.   

 

- Pro účely pojištěných budov/ ostatních staveb typu: „Nafukovací hala, budova/ hala s textilním opláštěním“ si je 
pojištěný vědom životnosti dané výrobcem a zákonné povinnosti správy majetku s péčí řádného hospodáře. 
Současně tak povinnosti řádného ukotvení či připevnění a způsobů instalace dle výrobce či dodavatele. 
Doporučuje se (není podmínkou) v průběhu pojištění předložit pojistiteli informativní přehled pojištěných 
budov/ ostatních staveb typu: „Nafukovací hala, budova/ hala s textilním opláštěním. 

 

 

Výše uvedená ujednání se nevztahuje na předměty samostatně pojištěné v rámci této pojistné smlouvy. 
 

Pojištění touto pojistnou smlouvou se  vztahuje též  na stavby a stavební součásti  typu „inženýrské sítě včetně 
deklů, vík a poklopů“ . 
 

Pojištění  touto pojistnou smlouvou se nevztahuje na budovy/ ostatní stavby s uloženým senem/ trávou a věci v nich 
uložené (výjimku tvoří vánoční výzdoba / betlém) a dále na sadové úpravy, vegetaci, porosty - (není-li výslovně 
k danému předmětu pojištění uvedeno jinak).  
                                                                                                                                                                                                                                  ↓ 
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Dále se pojištění, na výslovné přání pojistníka, nevztahuje na most / lávku pro pěší přes řeku Ohři, dočasně 
převzatou či užívanou na základě smlouvy o užívání technologické lávky přes řeku Ohří, po dobu rekonstrukce 
sousedního Dvorského mostu v ul. Kpt. Jaroše v Karlových Varech.                                                                               
 

Pro soubor vlastních ostatních staveb poř. č.2  „KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY“  a pro poř. č.14 „MEANDER 

OHŘE“ a pro poř. č. 22 „Cyklostezka Doubský most -Tašovice - Svatošská“, se odchylně od výše uvedeného ujednává: 
- Pojištění se nevztahuje na podloží a vegetaci, porosty; 

- Pojištění nezahrnuje doložky DZ113, DZ114; 

- Poř. č.2 „Komunikace, zpevněné plochy“ zahrnuje též „Skatepark-stavební úprava v areálu „MEANDER OHŘE“. 

- Pojištění poř. č.14 „MEANDER OHŘE“ se nevztahuje na Skatepark-stavební úprava (pojištěn v komunikacích). 

     Pojištění „MEANDER OHŘE“ se vztahuje též na trvale instalované stavební součásti typu „Lavice, stojany kol, 

odpadkové koše, mříže stromů a dále též na stavbu „Most-lávka přes řeku Ohře, NH 19.009.000 Kč, instalovaný v 

roce 2015“ (ruší se výluka h, odst. 6., čl. 1 ZPP P-150/14 pouze pro tuto stavbu na vodním toku). 

      Limit plnění 750 000 Kč pro „MEANDER OHŘE“ vč. mostu-lávky v rámci Čl. II., odst. 3.  bod 3.2. (se nemění).       

 

Pro soubor movitých zařízení a vybavení poř. č.4. se ujednává: 
 

- Pojištění se  vztahuje též  na movité věci a zařízení  instalované v místě pojištění a to i mimo uzavřený prostor,  
především infozařízení/ tabule/ naváděcí systémy, orientační/ směrové/ dopravní značení pro pěší/ motoristy/ 
cyklisty, lavičky, koše, mincovníky, parkovací automaty, WC automaty. Pro tyto definované věci a zařízení se 
sjednává spoluúčast  ve výši 1 000 Kč a limit pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč v souhrnu za všechny 
pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Pojistné plnění současně nepřesáhne sjednanou 
pojistnou částku10), MRLP3). 

 

- Pojistnou hodnotou věcí zvláštní hodnoty je obvyklá cena1) .                                                                                                  
 

 
 

Odchylně od uvedeného se rozšiřuje místo pojištění o „území Evropy“ pro mobilní elektronická zařízení typu 
„Měřící, notebook, netbook, ultrabook, tablet“  a to s limitem plnění ve výši 100 000 Kč v souhrnu za všechny 
pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Pojistné plnění současně nepřesáhne sjednanou 
pojistnou částku10), MRLP3).  
 

Pro předmět pojištění poř. č.6. „SOUBOR VLASTNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ“ se ujednává: Předmětem 
pojištění je též finanční obsah uložený v uzamčeném zařízení typu: mincovníky, parkovací automaty, WC automaty.  
Limit pojistného plnění ve výši 20 000 Kč pro jedno a každé takové zařízení v souhrnu za všechny pojistné události 
nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Pojistné plnění současně nepřesáhne sjednaný MRLP 3). 
 

Pro předmět pojištění poř. č.9. „MOBILNÍ  STÁNEK  PRO VÝSTAVY / PREZENTACE“  se odchylně od výše uvedeného, 
ujednává místo  pojištění  „území Evropy“. 
 

Pro předmět pojištění poř. č.13. „AREÁL ROLAVA - ŘEŠENÍ“  se ujednává: 
- Za příslušenství budov nebo ostatních staveb se pro účely této pojistné smlouvy považuje též technologie a 

strojní nebo elektrická či elektronická zařízení  trvale instalované  v/na pojištěné budově/ stavbě (např.:  trvale 
instalované zařízení, gastro zařízení, ozvučení nebo osvětlení, vstupní  či monitorovací nebo kamerové a 
ovládací nebo řídící systémy, součásti trvale instalovaných hřišť a herních prvků, apod.).  Některé z těchto 
příslušenství je současně pojištěno touto pojistnou smlouvou v rámci pojištění strojů,  elektroniky. 

 

- Předmětem pojištění je též movité vybavení pevně ukotvené/ instalované v průběhu letní sezóny na vodní hladině  
Areálu Rolava, mimo sezónu uskladněno v budovách/ stavbách, specifikované přílohou č.3 této pojistné smlouvy.       

 

Pro předmět pojištění poř. č.15. „KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN, LÁVKA, PARKOVIŠTĚ“, „VENKOVNÍ PLAVECKÝ 
AREÁL“,“  se ujednává: 
Za příslušenství budov nebo ostatních staveb  se pro účely této pojistné smlouvy považují též přípojky, technologie 
a strojní nebo elektrická či elektronická zařízení  trvale instalované  v/na pojištěné budově/ stavbě (např.:  trvale 
instalované zařízení, ozvučení nebo osvětlení, vstupní či monitorovací nebo kamerové a ovládací nebo řídící 
systémy, systémy bazénů, vířivek, tobogánu, kogenerace, apod.). Některé z těchto příslušenství je současně pojištěno 
touto pojistnou smlouvou v rámci pojištění strojů, elektroniky.                      
                                                                         

Pro předmět pojištění  poř. č. 16 „BIGBELLY SOLAR COMPACTOR AUTOMATIZOVANÉ ODPADOVÉ NÁDOBY“ se 
ruší výluka doložky DZ112 - Fotovoltaická elektrárna - Výluka (1401). Nová cena bez DPH. 
 

Pro předmět pojištění poř. č. 17 „SOUBOR PŘEDMĚTU, ZAŘÍZENÍ, VYBAVENÍ - CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ 
KARLOVY VARY ZÁPADNÍ 1822“  se ruší výluka e) odst. 6) článku 1 ZPP P-150/14 pro vzorky, názorné modely, 
prototypy. 
 

Ujednává se pro poř. č.18  Soubor cizích předmětů „KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD“ odchylně od výše 
uvedeného spoluúčast5) ve výši 1 000Kč  pro pojistné události způsobené nárazem nebo pádem či vodovodním 
nebezpečím. 

↓ 
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Ujednává se pro poř. č.18  Soubor cizích předmětů „KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD“ a poř. č.19 „SOUBOR 
DEFINOVANÝCH CIZÍCH PŘEDMĚTŮ“: 
- Dojde-li ke škodné události, jejíž příčinou vzniku bylo požární nebezpečí či náraz dopravního prostředku nebo 

jeho části, zavazuje se pojistník  přivolat  a škodu nahlásit Policii České republiky. 
 

Ujednává se pro poř. č. 20 Vyjmenované cizí ostatní stavby (foto 10/2018 přílohou č.2 dodatku č.1 této smlouvy):  

3ks chytré lavičky se solárním napájením, USB, ve vlastnictví/ užívání  Správy lázeňských parků p. o., IČO: 00871982  
zřízené pojištěným (pojistník/ pojištěný má pojistný zájem), instalované adekvátními šrouby v betonového základu : 
- nám. Dr. Horákové p.p.č. 2161/7, Karlovy Vary  (lavička v nájmu od Ability Group s.r.o.); 
- Dr. Davida Bechera p.p.č. 2235/6, Karlovy Vary  (lavička vlastní); 
- Smetanovy sady p.p.č. 2289/1, Karlovy Vary (lavička vlastní).  
Plnění z pojistné události bude vyplaceno pouze se souhlasem Správy lázeňských parků p. o. / vlastníka. 
 

 
Další ujednání uvedena v Článku II.  odst. 3.  Limity plnění  a v Článku V.  této pojistné smlouvy. 

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách 
 
 
 
 

2.1.2 Živelní pojištění            

Místo pojištění:  specifikováno  výše bodem 1.2., odstavce 1., článku II. této pojistné smlouvy 

Rozsah pojištění: sdružený živel 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB107, DOD101 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 
částka10)   

Kč 

Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění 
se 

sjednává 
na cenu*1) 

MRLP3)  

První riziko2)      

Kč 
MRLP3)  

1. 

Městská zeleň udržovaná           
v rámci města a městských 
parků,  v rozsahu doložky  
DOD101. 

Nesjednává se 1 000 Jiná cena 300 000 
Nesjednává 

se 

Poznámky:   Správu zajišťuje „Správa lázeňských parků p. o.“   zřízená  pojištěným. 
 

 Další ujednání uvedena v Článku II.  odst. 3.  Limity plnění  a v Článku V.  této pojistné smlouvy. 
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách 
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2.2. Pojištění pro případ odcizení 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující 
tabulce/následujících tabulkách: 

2.2.1. Pojištění pro případ odcizení  

Místo pojištění:  specifikováno  výše bodem 1.2., odstavce 1., článku II. této pojistné smlouvy 
 

Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin) 
 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14  a doložkami DOB101, DOB103, DOZ101, DOZ102, DOZ105, 

DOZ108,  DODC101  a dále pro účely pojištění dřevin okrasných DOD101. 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 
částka10)   

Kč 

Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  

První riziko2)      

Kč 
MRLP3)  

1. 

Soubor budov, ostatních 
staveb, stavebních součástí         
a příslušenství budov nebo 
ostatních staveb, vlastní či 
oprávněně užívané na základě 
smlouvy, vyjma samostatně 
pojištěných dále touto 
pojistnou smlouvou. 

Nesjednává 
se 

1 000 *) 1 000 000 
Nesjednává 

se 

2. 

 

Soubor movitých zařízení a 
vybavení, včetně strojů, 
elektroniky, DDHM, zařízení 
soc.,  věcí zvláštní hodnoty, 
altánů a chat,  věci vlastní či 
oprávněně užívané na základě 
smlouvy, vyjma samostatně 
pojištěných touto pojistnou 
smlouvou dále. 

Nesjednává 
se 

1 000 *) 10 000 000 
Nesjednává 

se 

3. 
 

Soubor zásob Nesjednává se 1 000 *) 200 000 Nesjednává se 

4. 

 

Soubor vlastních finančních 
prostředků, především 
peníze a ceniny. 

Nesjednává se 1 000 *) 500 000 Nesjednává se 

5. 

 

Soubor cizích předmětů 
smluvně převzatých nebo  
oprávněně užívaných : 
„SKLO zn. MOSER“. 

154 260 1 000 Časová cena 

 
 

Nesjednává se 

 
Nesjednává 

se 

6. 

 

Soubor dokumentace, nosiče 
dat, vzorky, názorné modely, 
prototypy, výstavní exponáty 
neprodejní, vlastní či užívané 
oprávněně na základě smlouvy 

Nesjednává 
se 

1 000 *) 3 000 000 
Nesjednává 

se 

7. 

 

Soubor cizích předmětů 
smluvně převzatých nebo  
oprávněně užívaných, vyjma 
kontejnerů na separovaný 
odpad a věcí touto smlouvou 
samostatně pojištěných dále. 

Nesjednává 
se 

5 000 *) 500 000 
Nesjednává 

se 

8. 

 

Ostatní stavba vlastní: 
„Vzduchová trampolína typ C 
(nová 2020, NH: 329.950Kč) 
trvale instalovaná v areálu  

Rolava - městská část Rybáře, 

vč. ploch dopadu, upevnění a  
elektro – vzduchoinstalace.    

Nesjednává 
se 

1 000 *) 50 000 
Nesjednává 

se 

9. 

 

Předmět zvláštní hodnoty :  
„Socha  TOMÁŠ GARRIGUE 
MASARYK“   vlastní . 

2 700 000 5 000 Obvyklá cena 

 
Nesjednává se 

 
Nesjednává 

se 

10. 

 

Soubor cizích předmětů :  
„Kontejnery na separovaný 
odpad v počtu ca 200ks - 
smluvně převzaté a užívané 
od společnosti  EKO-KOM“. 

Nesjednává 
se 

1 000 *) 50 000 
Nesjednává 

se 
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Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 
částka10)   

Kč 

Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  

První riziko2)      

Kč 
MRLP3)  

11.  

Soubor cizích předmětů :  
„Okrasné květináče, truhlíky 
závěsné, kontejnery a  koše 
odpadkové (vyjma pojištěných 

samostatně výše), infocedule, 
lavičky, na území města dle 
objednávky/ smlouvy o 
činnosti organizace ve 
prospěch pojištěného. 

Nesjednává 
se 

3 000 *) 50 000 
Nesjednává 

se 

12. 

Vyjmenované 24ks stavební 
součásti vlastní: „Bigbelly 
Solar Compactor automat. 
odpadové nádoby s lisem, 
solárním napájením, vysíla-
cím zařízením, SIM“,  trvale 
instalované v území  lázeň. 
města K. Vary.  Bez DPH.  
Bližší specif. typu přílohou 
č.5 této pojistné smlouvy. 

1 380 000 3 000 *) Nesjednává se 
Nesjednává 

se 

13. 
Soubor cizích předmětů : 
„Věci zaměstnanců“. 

Nesjednává 
se 

1 000 *) 100 000 
Nesjednává 

se 

14. 

Městská zeleň udržovaná           
v rámci města a městských 
parků,  v rozsahu doložky  
DOD101.   Správu zajišťuje 

„Správa lázeňských parků p. o.“   
zřízená  pojištěným. 

Nesjednává 
se 

1 000 Jiná cena 300 000 
Nesjednává 

se 

15. 

Vyjmenované cizí ostatní  
stavby „3 chytré lavičky se 

solárním napájením, USB“, 
ve vlastnictví/ užívání SLP 
p. o.  zřízené  pojištěným         
– detail viz poznámky níže   

Nesjednává 
se 

1 000 *) 50 000 
Nesjednává 

se 

16. 

 

Soubor vlastních movitých 
zařízení a vybavení „21 ks 
prodejních  stánků, blíže 
specifikovaných přílohou 
č.1 dodatku č. 5 této 
pojistné smlouvy“. 

Nesjednává 
se 

1 000 *) 500 000 
Nesjednává 

se 

17. 
Krádež prostá, v rozsahu 
ujednání poznámky. 

Nesjednává 
se 

1 000 *) 50 000 
Nesjednává 

se 

Poznámky:          Nad rámec Článku 2. odst. 1), písm. a) ZPP P-200/14 se pojištění vztahuje na krádež, při které se 
pachatel zmocnil pojištěné věci krádeží bez překonání překážky, tj. způsobem jiným než uvedeným v čl. 9 odst. 6) 
ZPP P-200/14 (dále jen „Krádež prostá“). Pojištění krádeže prosté se sjednává jako pojištění na první riziko s 
limitem pojistného plnění. Škody způsobené prostou krádeží musí být hlášeny vždy Policii České republiky. 
 
 

Ujednává se pro poř. č.1.  pojištění budov, ostatních staveb, stavebních součástí vč. příslušenství: 
- Pojištění se vztahuje též  na drobnější stavby a stavební součásti, především přístřešky, altány, chaty, vybavení 

dětských areálů,  zastávky BUS, schodiště, opěrné okrasné zdi, oplocení (vč. neukotvených výplní), mosty a lávky 
v dobrém stavu technickém, umělé nádrže v dobrém stavu technickém, sochy/ kašny/ pomníky/ památníky, 
zábradlí, veřejné osvětlení a ozvučení - vždy však konstrukčním upevněním pevně trvale spojené se zemí či 
budovou nebo stavbou. 

    Sochy/ pomníky/ památníky jsou pojištěny na obvyklou cenu1).  
 

- Pojištění se vztahuje též na objekty tvořené ze sanitárních/ kancelářských kontejnerů specifikované přílohou č.1 
dodatku č.1 této pojistné smlouvy. Ke dni sjednání instalovány v areálu SK SLAVIA Karlovy Vary - Drahovice.  

            

Za příslušenství budov či ostatních staveb se pro účely této pojistné smlouvy považuje též technologie a strojní 
nebo elektrická či elektronická zařízení  trvale instalované  v/na pojištěné budově/ stavbě/ stavební součásti 
(např.:  trvale instalované zařízení , ozvučení nebo osvětlení, vstupní  či monitorovací nebo kamerové systémy 
Městského divadla,  KV Arény,  systémy EZS či EPS či klima  nebo  kamerové  či  ovládací nebo řídící systémy    
města trvale instalované v / na budovách a stavbách či plynových kotelnách, a pod.) a veřejné osvětlení/ rozhlas/ 
ozvučení/ rozvody kabelové televize trvale spojené konstrukčním upevněním pevně se zemí či budovou či stavbou. 
Uvedené včetně konstrukčního upevnění, sloupů – patek a elektroinstalace.                                                              

- Pojištění se  vztahuje též  na soubor vlastních ostatních staveb : „MEANDER OHŘE“.                                                ↓ 
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-  Pojištění se  vztahuje též  na soubor vlastních budov a ostatních staveb „Krytý plavecký bazén, lávka, parkoviště   
pořízené za účasti dotace dle projektu reg. č. CZ.1.09/1.1.00/26.00608“ a „Venkovní plavecký areál pořízený za 
účasti dotace dle projektu Karlovy Vary – Venkovní bazén č. projektu CZ.1.09/1.1.00/75.01330“,  areálu Západní 
1812/73, městské části Karlovy Vary Tuhnice, vč. trvale instalovaných bazénů/vířivek/ technologií/ tobogánu/ 
výtahů/ ostatních stavebních součástí.   
 

-  Pojištění zahrnuje soubor vlastních budov, ostatních staveb: „AREÁL ROLAVA - ŘEŠENÍ“ v městské části Rybáře.   
 

- Pojištění se nevztahuje na s vzduchovou trampolínu typu C v areálu Rolava, pojištěnou samostatně touto PS.        
- Pojištění se vztahuje též na areál „Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary“ Západní 1822 - vstupní stav přílohou č.6 

této pojistné smlouvy, výhradně pro „Centrum zdraví a bezpečí“ se ruší výluka g) odst. 6) čl. 1. ZPP P-200/14. 
-   Pojištění se  vztahuje též  na stavby a stavební součásti  typu „inženýrské sítě, včetně deklů, vík a poklopů“      
 

-   Pojištění se, na výslovné přání pojistníka, vztahuje na lávku pro pěší dočasně převzatou / užívanou na základě  
    smlouvy o užívání technologické lávky přes řeku Ohří, po dobu rekonstrukce sousedního Dvorského mostu v ul.  
    Kpt. Jaroše v Karlových Varech (vyjma škod vzniklých v souvislosti s probíhající sousední rekonstrukcí Dvorského mostu). 
-   Vybrané příslušenství je současně pojištěno touto pojistnou smlouvou, v rámci pojištění strojů / elektroniky. 
 

-   MRLP3) a spoluúčast 5) pro doložku DODC101 Poškození vnějšího kontaktního zateplovacího systému (zateplení  
   fasády) ptactvem, hmyzem a hlodavci,  uvedeny v Článku II. odst. 3. Limity plnění této pojistné smlouvy; 
 

Výše uvedená ujednání se nevztahuje na předměty samostatně pojištěné v rámci této pojistné smlouvy. 
 

 

 

Pro soubor movitých zařízení a vybavení poř. č.2. se ujednává: 
- Pojištění se  vztahuje též  na movité věci a zařízení  instalované v místě pojištění a to i mimo uzavřený prostor,  

především infozařízení/ tabule/ naváděcí systémy, orientační/ směrové/ dopravní značení pro pěší/ motoristy/ 
cyklisty, lavičky, koše, mincovníky, parkovací automaty, WC automaty. Pojistitel poskytne plnění i v případě, 
dojde-li k odcizení krádeží mimo uzavřený či oplocený prostor, při kterém se pachatel zmocnil pojištěné věci 

prokazatelně překonáním jejího  konstrukčního upevnění  (odst. 8  Článku 9  ZPP P-200/14).   Limit pojistného 
plnění ve výši 5 000 000 Kč v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. 
Pojistné plnění současně nepřesáhne výše sjednaný MRLP 3) . 

 

- Pojistnou hodnotou věcí zvláštní hodnoty je obvyklá cena1) . 
 

- Pojištění se vztahuje též na areál „Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary“ Západní 1822 - vstupní stav přílohou č.6 
této pojistné smlouvy, výhradně pro „Centrum zdraví a bezpečí“ se ruší výluka g) odst. 6) čl. 1. ZPP P-200/14. 

 

- Předmětem pojištění je též movité vybavení pevně ukotvené/ instalované v průběhu letní sezóny na vodní hladině  
Areálu Rolava, mimo sezónu uskladněno v budovách/ stavbách, specifikované přílohou č.3 této pojistné smlouvy.        

- Pojištění se nevztahuje na vzduchovou trampolínu typu C v Areálu Rolava, pojištěnou samostatně touto smlouvou.        
 
 

Ruší se ujednání časového omezení v rozsahu Čl. 3  bodu 4)  ZPP P-200/14 pro odcizení mobilního elektronického 
zařízení  z motorového vozidla. 
 

Odchylně od uvedeného se rozšiřuje místo pojištění o „území Evropy“ pro mobilní elektronická zařízení typu 
„Měřící, notebook, netbook, ultrabook, tablet“  a to s limitem plnění ve výši 100 000 Kč v souhrnu za všechny 
pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Pojistné plnění současně nepřesáhne sjednanou 
pojistnou částku10), MRLP3). Podmínkou plnění pojistitele je mimo jiné při vzniku události přivolat a škodu nahlásit 
Policii, následně předat pojistiteli záznam šetření Policie dané země. 
 

 

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a 
zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných 
předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení. 
 

Předepsané způsoby zabezpečení mobilních pracovních strojů pro případ odcizení jsou nedílnou součástí doložky 
DOZ108, DOZ105  přiložených DPP P-520/14. 
 

Pro předmět pojištění poř. č.4. „SOUBOR VLASTNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ“ se ujednává:  
- Předmětem pojištění je též finanční obsah uložený v uzamčeném zařízení typu: mincovníky, parkovací automaty, 

WC automaty.  Limit pojistného plnění ve výši 20 000 Kč pro jedno a každé takové zařízení v souhrnu za všechny 
pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Pojistné plnění současně nepřesáhne sjednaný 
MRLP3); 

- Předepsané způsoby zabezpečení pro soubor finančních prostředků, ve vyjmenovaném pokladním místě                
pro případ odcizení je uveden na příloze č.4 této pojistné smlouvy.  Další ujednání,  výklad pojmů, v doložce 
DOZ102, DOZ105 přiložených DPP P-520/14; 

 

Ujednává se pro poř. č. 15 Vyjmenované cizí ostatní stavby (foto 10/2018 přílohou č.2 dodatku č.1 této smlouvy):  

„3 chytré lavičky se solárním napájením, USB“ ve vlastnictví/ užívání  Správy lázeňských parků p. o., IČO: 00871982  
zřízené pojištěným (pojistník/ pojištěný má pojistný zájem), instalované adekvátními šrouby v betonového základu : 
- nám. Dr. Horákové p.p.č. 2161/7, Karlovy Vary  (lavička v nájmu od  Ability Group s.r.o.); 
- Dr. Davida Bechera p.p.č. 2235/6, Karlovy Vary  (lavička vlastní); 
- Smetanovy sady p.p.č. 2289/1, Karlovy Vary (lavička vlastní).  
Odchylně od DPP P-205/14 se považuje za dostačující zabezpečení proti krádeži „Chytrých laviček“ její konstrukční 
upevnění k zemi, případně k jinému nepřemístitelnému předmětu. Konstrukčním upevněním se rozumí 
rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou nebo se zemí. Za nerozebíratelné je    ↓ 
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považováno takové spojení, kdy pojištěnou věc nelze odcizit bez jeho destrukčního narušení. V případě 
rozebíratelného spojení je za dostatečné považováno pouze takové, k jehož překonání je nutno použít minimálně 
ručního nářadí, pokud nejde o běžně používaná spojení, jejichž konstrukci nelze ovlivnit. Nebudou-li v době pojistné 
události pojištěné věci takto zabezpečeny, je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout. 
Plnění z pojistné události bude vyplaceno pouze se souhlasem Správy lázeňských parků p. o. / vlastníka.                       
 
 

Další ujednání součástí bodu 3., Článku II. Pojistné plnění a Článku V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,       
vč. odchylného způsobu zabezpečení pojištěných věcí odchylně od DPP P-520/14 doložky DOZ101, DOZ102, DOZ108 

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách  
 

2.3. Pojištění pro případ vandalismu 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce: 
 

2.3.1 Pojištění pro případ vandalismu  

Místo pojištění:  specifikováno  výše bodem 1.2., odstavce 1., článku II. této pojistné smlouvy 

Rozsah pojištění: pojištění pro případ vandalismu 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DODC102 
 a dále pro účely pojištění dřevin okrasných DOD101. 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 
částka10)   

Kč 

Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  

První riziko2)      

Kč 
MRLP3)  

1. 

 

Soubor budov, ostatních 
staveb, stavebních součástí         
a příslušenství budov nebo 
ostatních staveb, vlastní či 
oprávněně užívané na základě 
smlouvy, vyjma samostatně 
pojištěných dále touto 
pojistnou smlouvou. 

Nesjednává 
se 

10%,  
min. 1 000 

*) 200 000 
Nesjednává 

se 

2. 

 

Soubor movitých zařízení a 
vybavení, včetně strojů, 
elektroniky, DDHM, zařízení 
soc.,  věcí zvláštní hodnoty, 
altánů a chat,  věci vlastní či 
oprávněně užívané na základě 
smlouvy, vyjma samostatně 
pojištěných touto pojistnou 
smlouvou dále. 

Nesjednává 
se 

10%,  
min. 1 000 

*) 10 000 000 
Nesjednává 

se 

3. Soubor zásob 
Nesjednává 

se 
10%,  

min. 1 000 
*) 200 000 

Nesjednává 
se 

4. 

 

Soubor vlastních finančních 
prostředků, především 
peníze a ceniny. 

Nesjednává 
se 

10%,  
min. 1 000 

*) 20 000 
Nesjednává 

se 

5. 

 

Soubor dokumentace, nosiče 
dat, vzorky, názorné modely, 
prototypy, výstavní exponáty 
neprodejní, vlastní či užívané 
oprávněně na základě smlouvy 

Nesjednává 
se 

10%,  
min. 1 000 

*) 1 000 000 
Nesjednává 

se 

6. 

 

Soubor cizích předmětů 
smluvně převzatých nebo  
oprávněně užívaných : 
„SKLO zn. MOSER“. 

154 260 
10%,  

min. 1 000 
Časová cena Nesjednává se 

Nesjednává 
se 

7. 

 

Soubor cizích předmětů 
smluvně převzatých nebo  
oprávněně užívaných, vyjma 
kontejnerů na separovaný 
odpad a věcí touto smlouvou 
dále samostatně pojištěných 

Nesjednává 
se 

10%,  
min. 5 000 

*) 500 000 
Nesjednává 

se 

8. 

 

Ostatní stavba vlastní: 
„Vzduchová trampolína typ C 
(nová 2020, NH: 329.950Kč) 
trvale instalovaná v areálu  

Rolava - městská část Rybáře, 

vč. ploch dopadu, elektro – 
vzduchoinstalace, upevnění.    

Nesjednává 
se 

1 000 *) 50 000 
Nesjednává 

se 
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Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 

Pojistná 
částka10)   

Kč 

Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  

První riziko2)      

Kč 
MRLP3)  

9. 

 

Předmět zvláštní hodnoty :  
„Socha  TOMÁŠ GARRIGUE 
MASARYK“   vlastní . 

2 700 000 
10%,  

min. 5 000 
Obvyklá cena Nesjednává se 

Nesjednává 
se 

10. 

 

Soubor cizích předmětů :  
„Kontejnery na separovaný 
odpad v počtu ca 200ks - 
smluvně převzaté a užívané 
od společnosti  EKO-KOM“. 

Nesjednává 
se 

10%,  
min. 1 000 

*) 50 000 
Nesjednává 

se 

11. 

Soubor cizích předmětů :  
„Okrasné květináče, truhlíky 
závěsné, kontejnery a  koše 
odpadkové (vyjma pojištěných 

samostatně výše), infocedule, 
lavičky, na území města dle 
objednávky/ smlouvy o 
činnosti organizace ve 
prospěch pojištěného. 

Nesjednává 
se 

10%,  
min. 1 000 

*) 50 000 
Nesjednává 

se 

12. 

 

Vyjmenované 24ks stavební 
součásti vlastní: „Bigbelly 
Solar Compactor automati-
zované odpadové nádoby 
s lisem, solárním napájením, 
vysílacím zařízením, SIM“,  
trvale instalované v území 
lázeňského města K. Vary.  
Bez DPH.  Bližší specifikace 
typu zař. přílohou č.5 této 
pojistné smlouvy. 

Nesjednává 
se 

10%,  
min. 1 000 

*) 500 000 
Nesjednává 

se 

13. 

 

Městská zeleň udržovaná           
v rámci města a městských 
parků,  v rozsahu doložky  
DOD101.   Správu zajišťuje 

„Správa lázeňských parků p. o.“   
zřízená  pojištěným. 

Nesjednává 
se 

10%,  
min. 1 000 

Jiná cena 300 000 
Nesjednává 

se 

14. 

Vyjmenované cizí ostatní  
stavby „3 chytré lavičky se 

solárním napájením, USB“, 
ve vlastnictví/ užívání SLP 
p. o.  zřízené  pojištěným         
– detail viz poznámky níže   

Nesjednává 
se 

10%,  
min. 1 000 

*) 100 000 
Nesjednává 

se 

15. 

 

Soubor vlastních movitých 
zařízení a vybavení „21 ks 
prodejních  stánků, blíže 
specifikovaných přílohou 
č.1 dodatku č. 5 této 
pojistné smlouvy“. 

Nesjednává 
se 

10%,  
min. 1 000 

*) 500 000 
Nesjednává 

se 

Poznámky:        Ujednává se pro poř. č.1.  pojištění budov, ostatních staveb, stavebních součástí vč. příslušenství: 
 

- Pojištění se vztahuje též  na drobnější stavby a stavební součásti, především přístřešky, altány, chaty, vybavení 
dětských areálů,  zastávky BUS, schodiště, opěrné okrasné zdi, oplocení (vč. neukotvených výplní), mosty a lávky 
v dobrém stavu technickém, umělé nádrže v dobrém stavu technickém, sochy/ kašny/ pomníky/ památníky, 
zábradlí, veřejné osvětlení a ozvučení - vždy však konstrukčním upevněním pevně trvale spojené se zemí či 
budovou nebo stavbou.                                            Sochy/ pomníky/ památníky jsou pojištěny na obvyklou cenu1).  

 

- Pojištění se vztahuje též na objekty tvořené ze sanitárních/ kancelářských kontejnerů specifikované přílohou č.1 
dodatku č.1 této pojistné smlouvy. Ke dni sjednání instalovány v areálu SK SLAVIA Karlovy Vary - Drahovice.      

 

- Za příslušenství budov či ostatních staveb se pro účely této pojistné smlouvy považuje též technologie a strojní 
nebo elektrická či elektronická zařízení  trvale instalované  v/na pojištěné budově/ stavbě/ stavební součásti 
(např.:  trvale instalované zařízení , ozvučení nebo osvětlení, vstupní  či monitorovací nebo kamerové systémy 
Městského divadla,  KV Arény,  systémy EZS či EPS či klima  nebo  kamerové  či  ovládací nebo řídící systémy    
města trvale instalované v / na budovách a stavbách či plynových kotelnách, a pod.) a veřejné osvětlení/ rozhlas/ 
ozvučení/ rozvody kabelové televize, trvale spojené konstrukčním upevněním pevně se zemí či budovou či stavbou.      
Uvedené včetně konstrukčního upevnění, sloupů – patek a elektroinstalace.   

    Vybrané příslušenství je současně pojištěno touto pojistnou smlouvou, v rámci pojištění strojů / elektroniky.     ↓                 
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- Pojištění se  vztahuje též  na soubor vlastních ostatních staveb : „MEANDER OHŘE“. 

-  Pojištění se  vztahuje též  na soubor vlastních budov a ostatních staveb „Krytý plavecký bazén, lávka, parkoviště   
pořízené za účasti dotace dle projektu reg. č.  CZ.1.09/1.1.00/26.00608“ a „Venkovní plavecký areál pořízený za 
účasti dotace dle projektu Karlovy Vary – Venkovní bazén č. projektu CZ.1.09/1.1.00/75.01330“,  areálu Západní 
1812/73, městské části Karlovy Vary Tuhnice, vč. trvale instalovaných bazénů/vířivek/ technologií/ tobogánu/ 
výtahů/ ostatních stavebních součástí.   

 -  Pojištění zahrnuje soubor vlastních budov, ostatních staveb: „AREÁL ROLAVA - ŘEŠENÍ“ v městské části Rybáře.  

- Pojištění se nevztahuje na s vzduchovou trampolínu typu C v areálu Rolava, pojištěnou samostatně touto PS.  

- Pojištění se vztahuje též na areál „Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary“ Západní 1822“- vstupní stav přílohou č.6 

této pojistné smlouvy, výhradně pro „Centrum zdraví a bezpečí“ se ruší výluka g) odst. 6) čl. 1. ZPP P-200/14 a na 

stavby a stavební součásti  typu „inženýrské sítě, včetně deklů, vík a poklopů“; 

- Pojištění se, na výslovné přání pojistníka, vztahuje na lávku pro pěší dočasně převzatou / užívanou na základě 

smlouvy o užívání technologické lávky přes řeku Ohří, po dobu rekonstrukce sousedního Dvorského mostu v ul. 

Kpt. Jaroše v Karlových Varech (vyjma škod vzniklých v souvislosti s probíhající sousední rekonstrukcí Dvorského mostu). 
 

Výše uvedená ujednání se nevztahuje na předměty samostatně pojištěné v rámci této pojistné smlouvy.                 
 

Pro soubor movitých zařízení a vybavení poř. č.2. se ujednává:  
- Pojištění se  vztahuje též  na movité věci a zařízení  instalované v místě pojištění a to i mimo uzavřený prostor,  

především infozařízení/ tabule/ naváděcí systémy, orientační/ směrové/ dopravní značení pro pěší/ motoristy/ 
cyklisty, lavičky, koše, mincovníky, parkovací automaty, WC automaty. Limit pojistného plnění ve výši 5 000 000Kč 
v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Pojistné plnění současně 
nepřesáhne výše sjednaný MRLP 3) .                                                                                                                                                  

- Pojistnou hodnotou věcí zvláštní hodnoty je obvyklá cena1) .  

- Pojištění se vztahuje též na areál „Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary“ Západní 1822-  vstupní stav přílohou č.6 
této pojistné  smlouvy, výhradně pro „Centrum zdraví a bezpečí“ se ruší výluka g) odst. 6) čl. 1. ZPP P-200/14. 

- Předmětem pojištění je též movité vybavení pevně ukotvené/ instalované v průběhu letní sezóny na vodní hladině  
Areálu Rolava, mimo sezónu uskladněno v budovách/ stavbách, specifikované přílohou č.3 této pojistné smlouvy. 

- Pojištění se nevztahuje na vzduchovou trampolínu typu C v Areálu Rolava, pojištěnou samostatně touto smlouvou.        
 

Odchylně od uvedeného se rozšiřuje místo pojištění o „území Evropy“ pro mobilní elektronická zařízení typu 
„Měřící, notebook, netbook, ultrabook, tablet“  a to s limitem plnění ve výši 100 000 Kč v souhrnu za všechny 
pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Pojistné plnění současně nepřesáhne sjednanou 
pojistnou částku10), MRLP3). Podmínkou plnění pojistitele je mimo jiné při vzniku události přivolat a škodu nahlásit 
Policii, následně předat pojistiteli záznam šetření Policie dané země. 
 

Pro předmět pojištění poř. č.4. „Soubor vlastních finančních prostředků“ se ujednává:  Předmětem pojištění je též 
finanční obsah uložený v uzamčeném zařízení typu: mincovníky, parkovací automaty, WC automaty.  Limit 
pojistného plnění ve výši 20 000 Kč pro jedno a každé takové zařízení v souhrnu za všechny pojistné události 
nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Pojistné plnění současně nepřesáhne sjednaný MRLP 3). 
 

Pro škody způsobené úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště pojištěné budovy malbami, nástřiky nebo 
polepením a škody z pojištění doložkou DODC102 Malby, nástřiky nebo polepení se ujednává: 
 

-  Předmětem pojištění jsou též sochy, památky, včetně  předmětu zvláštní hodnoty „Sochy T. G. Masaryka trvale   
     instalované na ulici T. G. M. v Karlových Varech, 360 01, ČR“;  
-  Předmětem pojištění DODC102 jsou též „Chytré lavičky“ pojištěné touto smlouvou, specifikované v poznámce     

 dále,  s maximálním ročním plněním pojistitele do výše 50 000 Kč, v rámci sjednaného limitu plnění / MRLP3); 

-  MRLP3) a spoluúčast 5) uvedeny v Článku II. odst. 3. Limity plnění této pojistné smlouvy; 
-  Pojistitel v rámci sjednaného limitu poskytne plnění též za náklady na konzervaci poškozené pojištěné věci, které  
     pojištěný v souvislosti s pojistnou událostí prokazatelně a účelně vynaložil, maximálně však do výše 20% z částky   
     účelně vynaložené pojištěným na tuto konzervaci (nevztahuje se na „Chytré lavičky“).                                             
 

Ujednává se pro poř. č. 14 Vyjmenované cizí ostatní stavby (foto 10/2018 přílohou č.2 dodatku č.1 této smlouvy):  

3ks chytré lavičky se solárním napájením, USB, ve vlastnictví/ užívání  Správy lázeňských parků p. o., IČO: 00871982  
zřízené pojištěným (pojistník/ pojištěný má pojistný zájem), instalované adekvátními šrouby v betonového základu : 
- nám. Dr. Horákové p.p.č. 2161/7, Karlovy Vary  (lavička v nájmu od  Ability Group s.r.o.); 
- Dr. Davida Bechera p.p.č. 2235/6, Karlovy Vary  (lavička vlastní); 
- Smetanovy sady p.p.č. 2289/1, Karlovy Vary (lavička vlastní).  
Poškození malbami, nástřiky nebo polepením je pojištěno výhradně v rámci  doložky DODC102. 
Plnění z pojistné události bude vyplaceno pouze se souhlasem Správy lázeňských parků p. o. / vlastníka.  
 

 

 

Další ujednání uvedena v Článku II.  odst. 3.  Limity plnění  a v Článku V.  této pojistné smlouvy. 
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách  
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2.4. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce: 

2.4.1. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin 

Místo pojištění: území České republiky 

Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ104, DOZ105 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 
částka10)   

Kč 

Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  

První riziko2)      

Kč 
MRLP3)  

1. Přepravované peníze, ceniny Nesjednává  se 1 000 *) 500 000 Nesjednává  se 

Poznámky: Způsoby zabezpečení uveden na příloze č.4 této pojistné smlouvy.  
 

Článek 3  bod 3) ZPP P-200/14 obsahuje ujednání pro přepravu peněz nebo cenin v době od 22.00 do 06.00 hodin. 
 

Další ujednání,  výklad pojmů v doložce DOZ104, DOZ105 přiložených DPP P-520/14. 
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách  

 

 

2.5. Pojištění skla 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce: 

2.5.1. Pojištění skla 

Místo pojištění:  specifikováno  výše bodem 1.2., odstavce 1., článku II. této pojistné smlouvy 

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl.2 ZPP P-250/14 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-250/14 a doložkami DOB101, DOB103. 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 
částka10)   

Kč 

Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  

První 

riziko2)      

Kč 

MRLP3)  

 
 

1. 

Soubor vlastních nebo cizích 
užívaných skel, zrcadlových stěn, 
luxferů,  zasklení speciálních či  
uměleckých a mozaikových nebo 
prosklení zastávek  BUS  či 
skleněných částí lustrů, a to 
včetně  na/v nich nalepených 
neodnímatelných snímačů, fólií, 
maleb, výzdob, nápisů, firemních 
štítů, reklam, neonů včetně  
neonových zářivek / trubic. 

 
Nesjednává 

se 

 
1 000 

 

*) 

 
300 000 

 
Nesjednává 

se 

Poznámky:  Pro pojistné události s příčinou povodeň nebo záplava se sjednává spoluúčast ve výši 5 000 Kč. 
 

Za prosklené části budov, staveb, zastávek a reklam se považuje též prosklení z plexiskla či umělých materiálů, 
odchylně od ujednání Článku 3 odst. 1) bodu c) TPP P-250/14. Ujednání se nevztahuje na bezpečnostní hrazení 
sportovních hřišť / ploch z umělé hmoty a plexiskla.  

Odchylně od ujednání výluky 1) b) Článku 3  ZPP P-250/14 se pojištění skel vztahuje též na skleněné výplně 

skleníků v majetku pojištěného, plnění pojistitele nepřesáhne limit plnění 100.000Kč za všechny pojistné události 
vzniklé v průběhu jednoho pojistného roku. Plnění pojistitele však současně nepřesáhne sjednaný MRLP 3) . 
 

V souladu s ujednáním Článku 7  odst. 2) ZPP P-250/14 pojistitel poskytne plnění též za účelně vynaložené náklady 
na provizorní opravu zasklení.  
 

Předmětem plnění jsou současně  účelně vynaložené náklady na lešení a jiné pomocné prostředky nutné k provedení 
opravy zasklení. 
 

Pojištění se  vztahuje též  na areál „Centrum zdraví a bezpečnosti K. Vary Západní 1822“. 

Další ujednání uvedena v Článku II.  odst. 3.  Limity plnění  a v Článku V.  této pojistné smlouvy. 
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách  
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2.6. Pojištění strojů 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující 
tabulce/následujících tabulkách: 
 

2.6.1. Pojištění strojů  

Místo pojištění:  specifikováno  výše bodem 1.2., odstavce 1., článku II. této pojistné smlouvy 

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl.2 ZPP P-300/14  

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-300/14 a doložkami DOB103, DST109, DST111. 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 
částka10)   

Kč 

Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  

První 

riziko2)      Kč 
MRLP3)  

1. 

 

Soubor technologií vlastních 
či oprávněně užívaných na 
základě smlouvy: „KV ARENA“ 
v městské části Tuhnice.  

141 209 771 25 000 *) Nesjednává 
se 

Nesjednává 
se 

2. 

 

Soubor technologií vlastních 
či oprávněně užívaných na 
základě smlouvy „Plavecký 

krytý bazén KV ARENA“ v 

městské části Tuhnice. 

76 368 960 25 000 *) Nesjednává 
se 

Nesjednává 
se 

3. 

 

Soubor technologií vlastních 
či oprávněně užívaných na 
základě smlouvy: „Centrum 
bezpečí, Hala míčové sporty, 
Venkovní bazén KV ARENA“         
v městské části Tuhnice. 

13 500 000 25 000 *) 
Nesjednává 

se 
Nesjednává 

se 

4. 

 

Samojízdné pracovní stroje: 
„2 ks osobních transportérů  
Segway x2 Patroller“, včetně 
sledovacího systému, pracov-
ního příslušenství, specifikace 
přílohou č.7 této pojistné 
smlouvy. 

 
 

 
550 000 

 
 

5%, min. 
5 000 Kč *) 

Nesjednává 
se 

Nesjednává 
se 

5. 

 

Vyjmenované stroje mobilní  
vč. pracovního příslušenství a 
nástaveb, vlastní, definované 
v poznámce této tabulky. 

 
 
 

1 484 197 

 
 

5%, min. 
5 000 Kč 

*) 
Nesjednává 

se 
Nesjednává 

se 

6. 

 

Soubor strojních technologií 
v rámci vyjmenovaných 24ks 
stavebních součástí  vlastní: 
„Bigbelly Solar Compactor 
automatizované odpadové 
nádoby s lisem, separací“,  
trvale instalované v území 
lázeňském města Karlovy 
Vary.  Bez DPH.  Bližší 
specifikace typu přílohou č.5 
této pojistné smlouvy.  

1 380 000 
5%, min.  

3 000 
*) Nesjednává 

se 
500 000 Kč 

   7. 

 

Soubor strojů, strojních 
zařízení vlastní a cizí smluvně 
převzaté nebo  užívané, vč. 
systémů regulace, řízení - 
stacionární či pevná součást 
budov a staveb, včetně menší 
mobilní/zahradní techniky/ 
elektro-autíček, vše v areálu 
„Centrum zdraví a bezpečí 
Karlovy Vary“ Západní 1822 - 
vstupní stav přílohou č.6  této 
pojistné smlouvy. 
 
 
 
 

5 000 000 
5%, min.     
5 000 Kč 

*) Nesjednává 
se 

 
 
 
 
 

1 500 000 
Kč 
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Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 
částka10)   

Kč 

Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  

První 

riziko2)      Kč 
MRLP3)  

8. 

 

Výtahový systém, sestávající 
z osobního výtahu, výtahové 
šachty, řídícího – motorového 
-  monitorovacího systému a 
přípojky, vlastní, instalovaný 
trvale v rámci „Lávky Horní 
nádraží“  Karlovy Vary, 
pořízený ve 2019, vč. DPH.   

2 795 391 
5%, min.  

5 000 
*) Nesjednává 

se 
1 700 000 Kč 

Poznámky:  Roční limit pojistného plnění ve výši 70 000 000 Kč pro pojištění všech strojů a zařízení v rámci této 
Tab. je současně uveden v Článku II.  odst. 3. Limity plnění  této pojistné smlouvy.   
 
Pro účely pojištění samojízdných pracovních strojů se ujednává za místo pojištění: „Území České republiky“. 
 
Pojištění se vztahuje též na elektronické součásti pojištěného předmětu pojištění (především „řídící, měřící a 
regulační jednotky..) a  elektroinstalace, upevnění konstrukční.   
 

 

 

Poř. č. 1: jedná se především o technologie haly KV ARENA typu chlazení, klima,  vzduchotechnika, kogenerace, 
tepelné hospodářství , a pod. .   Rok výroby/ pořízení  počínaje předáním díla v roce 2009 a novější. 
 

 

 

Poř. č. 2: jedná se především o technologie krytého plaveckého bazénu v areálu KV ARENA typu elektro, vytápění, 
MaR, požární systémy, SOZ,   vzduchotechnika, zdravotechnika, technologie bazénu a gastro provozu. Rok výroby / 
pořízení  počínaje předáním díla v roce 2012 a novější. 
 

 

 

Poř. č. 3: jedná se především o technologie Centra zdraví a bezpečí, Haly pro míčové sporty, Venkovního bazénu v 
areálu KV ARENA , předávaného v roce 2015 a novější. 
 

 

 

Poř. č. 5: pojištění se vztahuje na tyto předměty pojištění (název – typ, rok výrovy, VIN či jiné ev. č., nová cena)                 
* Kolový  víceúčelový traktor John Deere X 740 2WD, vč. pracovního příslušenství / nástaveb, r. v. 8/2012,  450 kg, 
VIN: 1M0X740BPBM070032………………………………………………………………………...….....Nová cena s DPH: 414.000Kč ; 
 

* Kolový  víceúčelový traktor ANTONIO CARRARO TTR 4400, vč. pracovního příslušenství / nástaveb,  r. v. 2020, 
VIN: ZN130403800012141 (příloha č.1 dodatku č. 4 této pojistné smlouvy).......……….....Nová cena s DPH: 906.895Kč ; 
 

* Nástavba „Sekačka Rotomec Cyclone C50, r. v. 2020……………………………………………..Nová cena s DPH: 111.272Kč; 
* Nástavba „Sněhový pluh SM 3403, r. v. 2020 (příloha č.1 dodatku č. 4 této poj. sml.)....Nová cena s DPH:   52.030Kč . 
 

Oba stroje mohou být využívány pojištěným a jím zřízenými organizacemi / příspěvkovými organizacemi k výkonu 
činnosti v místě pojištění. 
 

Odchylně od Článku 3.  odst. 3)   bod d)   ZPP P-300/14  poskytne pojistitel též plnění až do výše 30 000 Kč               
(v rámci výše sjednané pojistné částky10 / MRLP3))  ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho 

pojistného roku, dojde-li k poškození, ztrátě, zničení pouze  výhledových skel  samojízdného pracovního stroje. 
 
 

Odchylně od ujednání ZPP P- 300/14 Článek 1.  bod 4  se pojištění vztahuje též na předmět pojištění starší 10 let. 
 

Dojde-li k poškození předmětu pojištění, jehož stáří přesáhlo 20 let, odečte pojistitel při stanovení výše plnění           
z pojistné události kromě spoluúčasti i částku z nákladu na opravu, která odpovídá opotřebení poškozených částí, a 
to v rozsahu 50%. Toto ujednání nebude uplatněno v případě doložené generální opravy/ repase poškozené pojištěné 
věci v posledních 10 letech. 
 

Odchylně od ujednání ZPP P- 300/14 Článek 3) bod 3 se pojištění vztahuje i na škodnou událost na poškozené 

vyměnitelné části předmětu pojištění, např. hadice, těsnění, pásy, řetězy, řemeny, pneumatiky, lana, dráty, síta, 
pracovní části drtičů, žáruvzdorné vyzdívky, akumulátory, odporová topná tělesa, žárovky, výbojky). Zahrnuty jsou i 
součásti, které jsou měněny při změně pracovního úkonu.  Současně musí být splněna podmínka poškození nebo 
zničení náhle, nahodile a příčina nesmí spočívat v přirozeném opotřebení. Sjednává se limit plnění ve výši 200.000 
Kč za všechny pojistné události vzniklé v průběhu jednoho pojistného roku. Plnění pojistitele však současně 
nepřesáhne sjednanou pojistnou částka 10)   či  MRLP 3). 
 
 

Pojištěný se zavazuje v případě škodné události uplatnit v prvé řadě u výrobce, dodavatele či zhotovitele oprávněný 
nárok na záruku, garanci vyplývající ze zákona či smlouvy, jsou-li takové ke dni vzniku škodné události. 
 

Další ujednání uvedena v Článku II.  odst. 3.  Limity plnění  a  v Článku V.  této pojistné smlouvy. 
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách  
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2.7. Pojištění elektronických zařízení 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce: 

2.7.1. Pojištění elektronických zařízení  

Místo pojištění:  specifikováno  výše bodem 1.2., odstavce 1., článku II této pojistné smlouvy 

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl.2 ZPP P-320/14 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-320/14 a doložkami DOB103 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 
částka10)   

Kč 

Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  

První 

riziko2)      Kč 
MRLP3)  

1. 

Soubor elektroniky:  „Zvuková 
technika  Městského divadla 
Karlovy Vary  stacionární“ 
vlastní či oprávněně užívaný 
na základě smlouvy. 

1 313 145 5 000 *) Nesjednává 
se 

Nesjednává 
se 

2. 

 

Soubor elektroniky: “Kamerový 
a monitorovací stacionární 
systém“ vlastní či oprávněně 
užívaný na základě smlouvy. 

7 435 683 5 000 *) Nesjednává 
se 

Nesjednává 
se 

3. 

 

Soubor elektroniky: “Kamerový 
a monitorovací stacionární 
systém pro AREÁL ROLAVA – 
ŘEŠENÍ - městská část Rybáře“ 
vlastní či oprávněně užívaný 
na základě smlouvy. 

2 887 806 5 000 *) Nesjednává 
se 

Nesjednává 
se 

4. 

 

Soubor elektroniky: “Kamerový 
a vstupní zákaznický systém 
bazénového centra stacionární“ 
vlastní či oprávněně užívaný na 
základě smlouvy. 

Nesjednává 
se 

5 000 *) 1 000 000 
Nesjednává 

se 

5. 

 

Soubor  elektroniky stacionární  
“Centrum bezpečí, Hala pro 
míčové sporty, Venkovní bazén 
KV ARENA - městská část 
Tuhnice“ vlastní či oprávněně 
užívaný na základě smlouvy. 

7 500 000 5 000 *) Nesjednává 
se 

Nesjednává 
se 

6. 

 

Soubor elektroniky stacionární  
“KV ARENA - městská část 
Tuhnice“ vlastní či oprávněně 
užívaný na základě smlouvy. 

76 000 000 5 000 *) Nesjednává 
se 

Nesjednává 
se 

7. 

 

Soubor elektroniky stacionární  
“Elektrický vyvolávací systém“ 
vlastní či oprávněně užívaný 
na základě smlouvy. 

349 979 5 000 *) Nesjednává 
se 

Nesjednává 
se 

8. 

 

Soubor elektroniky stacionární  
“Ovládací a řídící systém 
plynové kotelny, včetně  
elektroinstalace- městská část 
Drahovice“ vlastní či užívaný 
oprávněně na základě smlouvy 

450 000 5 000 *) Nesjednává 
se 

Nesjednává 
se 

9. 

 

Elektronika  stacionární „Skříň 
elektrická rozvodná s regulací 
SIEMENS inv.č. 36360000012 
542 vč. zařízení automatizace“, 
„VZT jednotka dmychadlo inv.č. 
360000012541“ - r. v. 2014,  
příloha č.8 této pojistné 
smlouvy“ vlastní či oprávněně 
užívaný na základě smlouvy. 

503 360 5 000 *) Nesjednává 
se 

Nesjednává 
se 

10. 

 

Soubor ostatní elektroniky – 
především: “PC, výpočetní, 
kancelářská, telekomunikační, 
kopírovací, měřící technika“ 
vlastní či oprávněně užívaný 
na základě smlouvy. 

15 259 736 5 000 *) Nesjednává 
se 

Nesjednává 
se 
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Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 
částka10)   

Kč 

Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  

První 

riziko2)      Kč 
MRLP3)  

11. 

Soubor elektroniky v rámci  
24ks vyjmenovaných součástí  
stavebních vlastní: „Bigbelly 
Solar Compactor  odpadové 
automatizované nádoby 
se solárním napájením,  SIM, 
vysílacím zařízením“,  trvale 
instalované v lázeňském 
území města Karlovy Vary.  
Bez DPH. Bližší specifikace / 
umístění přílohou č.5 této 
pojistné smlouvy.  

1 380 000 3 000 *) Nesjednává 
se 

500 000 Kč 

12. 

Soubor elektroniky vlastní a 
cizí smluvně převzaté nebo  
užívané, vč. systémů regulace, 
řízení, měření, zabezpečení, 
audio-video a monitorování - 
stacionární či pevná součást 
budov a staveb, v areálu 
„Centrum zdraví a bezpečí 
Karlovy Vary“ Západní 1822 - 
vstupní stav přílohou  č.6 této 
pojistné smlouvy. 

15 000 000 5 000 *) Nesjednává 
se 

5 000 000 Kč 

13. 

Vyjmenované cizí ostatní  
stavby „3 chytré lavičky se 

solárním napájením, USB“, ve 
vlastnictví/ užívání SLP p. o.  
zřízené  pojištěným         – 
detail viz poznámky níže   

435 600 3 000 *) Nesjednává 
se 

50 000 Kč 

 

Poznámky:  Pojištěný v případě škodné události uplatní v prvé řadě u výrobce, dodavatele či zhotovitele oprávněný 
nárok na záruku, garanci vyplývající ze zákona či smlouvy, jsou-li takové ke dni vzniku škodné události.                                      

 

Roční limit pojistného plnění ve výši 35 000 000 Kč pro pojištění všech předmětů pojištění v rámci této Tab. je 
současně uveden v Článku II.  odst. 3. Limity plnění  této pojistné smlouvy.   
 

Odchylně od ujednání  ZPP P-320/14 Článek 1. bod 6  se pojištění elektroniky vztahuje i na elektroniku typu: 
„kamerový systém obce/ města,  systém veřejného rozhlasu obce/ města,  mobilní zařízení měřící či  notebook 
netbook, ultrabook, tablet. 

 

Odchylně od výše uvedeného se rozšiřuje místo pojištění o „území Evropy“  pro pojištěná mobilní elektronická 
zařízení, notebook, netbook, ultrabook, tablet a to s limitem plnění ve výši 100 000 Kč v souhrnu za všechny 
pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Pojistné plnění současně nepřesáhne sjednanou 
pojistnou částku10),  MRLP3).  
 

Pojištění se vztahuje též na elektronické součásti pojištěného předmětu pojištění (především „řídící, měřící a 
regulační jednotky..) a  elektroinstalace, upevnění konstrukční.   
 

Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 2) písm. h) ZPP P-320/14 ruší a nově zní:    „Z pojištění nevzniká právo na 
plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěném zařízení během jeho přepravy jako nákladu.“ 
 

Odchylně od ZPP P-320/14 článek 1. bod 4 se pojištění elektroniky vztahuje i na předmět pojištění starší : 
*15 let od data výroby / prvního uvedení do provozu u předmětu pojištění typu: „Tel. ústředny, stanice kabelové 
televize, vysílací a měřící techniky“; 
 

**10 let od data výroby / prvního uvedení do provozu  u ostatních předmětů pojištění. 
 
 

Dojde-li k pojistné události na pojištěném zařízení a stáří tohoto zařízení přesáhlo výše uvedených *15/ **10 let, 
vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil: 
a) V případě zničení pojištěného zařízení částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejného 

nebo srovnatelného nového zařízení sníženou  o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného 
znehodnocení zařízení s přihlédnutím k případnému zhodnocení z doby bezprostředně před vznikem pojistné 
události a sníženou o cenu využitelných zbytků, 

b) V případě poškození pojištěného zařízení částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozeného 
zařízení sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení zařízení s přihlédnutím 
k případnému zhodnocení nahrazovaných částí z doby bezprostředně před vznikem pojistné události a sníženou 
o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí. 
Plnění pojistitele stanovené podle písm. b) však nepřevýší částku vypočtenou podle písm. a) tohoto článku.     ↓ 
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Ujednává se pro poř. č. 13 Vyjmenované cizí ostatní stavby (foto 10/2018 přílohou č.2 dodatku č.1 této smlouvy):  

3ks chytré lavičky se solárním napájením, USB, ve vlastnictví/ užívání  Správy lázeňských parků p. o., IČO: 00871982  
zřízené pojištěným (pojistník/ pojištěný má pojistný zájem), instalované adekvátními šrouby v betonového základu : 
- nám. Dr. Horákové p.p.č. 2161/7, Karlovy Vary  (lavička v nájmu od  Ability Group s.r.o.); 
- Dr. Davida Bechera p.p.č. 2235/6, Karlovy Vary  (lavička vlastní); 
- Smetanovy sady p.p.č. 2289/1, Karlovy Vary (lavička vlastní).  
Pojištění se nevztahuje na úmyslné poškození „vandalismus“ a poškození malbou, spreji, polepy, toto je pojištěno 
v rámci Tab. 2.3.1. této smlouvy s uvedením podmínek, spoluúčasti a limitu.  
Pojištěný v případě škodné události uplatní u výrobce, dodavatele či zhotovitele oprávněný nárok na záruku, garanci 
vyplývající ze zákona či smlouvy, jsou-li takové ke dni vzniku škodné události. Pojistitel není povinen poskytnout 
pojistné plnění, lze-li čerpat oprávněné plnění či náhradu nebo opravu u výrobce/ zhotovitele/ dodavatele.                                       
Plnění z pojistné události bude vyplaceno pouze se souhlasem Správy lázeňských parků p. o. / vlastníka. 
 
Další ujednání uvedena v Článku II.  odst. 3.  Limity plnění  a v Článku V.  této pojistné smlouvy. 

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách  

 

2.8. Pojištění odpovědnosti za újmu 
Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách: 
 

2.8.1. Pojištění odpovědnosti za újmu 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14  a doložkami DOB101, DODP102, DODP103, DODP104, DODP105, 

DODP106,  DODP109, DODP110, DODP112, DODP113, DODP115, DODP116, DODP117, DODP118, DODP120, DODP122  

Poř. 
číslo 

Rozsah pojištění 
Limit 

pojistného 
plnění6) 

Sublimit 
pojistného 

plnění7) 
Spoluúčast 5) 

Územní 
platnost 
pojištění 

1. 

Obecná odpovědnost za újmu a za újmu 
způsobenou vadou výrobku a vadou práce po 
předání  DODP102 -  sjednává se pro 

pojištěného pod písm. a)  Čl. I. bod 1. této 
pojistné smlouvy 

 60 000 000 Kč   1 000 Kč 
Česká 

republika 

2. 
Cizí věci převzaté DODP103 -  sjednává se pro 

pojištěného pod písm. a)  Čl. I. bod 1. této 
pojistné smlouvy 

Nesjednává se 2 000 000 Kč 1 000 Kč 
Česká 

republika 

3. 
Cizí věci užívané DODP104 -  sjednává se pro 

pojištěného pod písm. a)  Čl. I. bod 1. této 
pojistné smlouvy 

Nesjednává se 2 000 000 Kč 1 000 Kč 
Česká 

republika 

4. 

Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek 
nemocenského pojištění DODP105 - sjednává 

se pro pojištěného pod písm. a)  Čl. I. bod 1. této 
pojistné smlouvy 

Nesjednává se 5 000 000 Kč 10 000 Kč 
Česká 

republika 

5. 
Křížová odpovědnost DODP106 -  sjednává se 

pro pojištěného pod písm. a)  Čl. I. bod 1. této 
pojistné smlouvy 

Nesjednává se 10 000 000 Kč 10 000 Kč 
Česká 

republika 

6. 

 

Provoz pracovních strojů DODP109 -  
sjednává se pro pojištěného pod písm. a)  Čl. I. 
bod 1. této pojistné smlouvy 

Nesjednává se 40 000 000 Kč 1 000 Kč 
Česká 

republika 

7. 

 

Pojištění v rozsahu doložek:  
 

Peněžitá náhrada nemajetkové újmy – 
ochrana osobnosti DODP110  
 

Čisté finanční škody k pojištění obecné 
odpovědnosti za újmu a odpovědnosti za 
újmu způsobenou vadou výrobku a vadou 
práce po předání DODP112  
 

 

-  sjednává se pro pojištěného pod písm. a)  Čl. I. 
bod 1. této pojistné smlouvy 

Nesjednává se 10 000 000 Kč 10 000 Kč 
Česká 

republika 

8.  

 

Znečištění životního prostředí  DODP113 -  
sjednává se pro pojištěného pod písm. a)  Čl. I. 
bod 1. této pojistné smlouvy 

Nesjednává se 5 000 000 Kč  1 000 Kč 
Česká 

republika 

9.  
Výkon veřejné moci  DODP115 -  sjednává se 

pro pojištěného pod písm. a)  Čl. I. bod 1. této 
pojistné smlouvy 

Nesjednává se 60 000 000 Kč  10 000 Kč 
Česká 

republika 

10. 
Obecní policie  DODP116 -  sjednává se pro 

pojištěného pod písm. a)  Čl. I. bod 1. této 
pojistné smlouvy 

Nesjednává se 20 000 000 Kč  1 000 Kč 
Česká 

republika 
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11. 

Pojištění odpovědnosti členů orgánů za jinou 
než čistou finanční újmu DODP122 - sjednává 

se pro pojištěného pod písm. a)  Čl. I. bod 1. této 
pojistné smlouvy 

Nesjednává se 300 000 Kč 10% 
Česká 

republika 

12. 

Obecná odpovědnost za újmu a za újmu 
způsobenou vadou výrobku a vadou práce po 
předání  DODP102 -  sjednává se pro 

pojištěného pod písm. b)  Čl. I. bod 1. této 
pojistné smlouvy 

Nesjednává se 30 000 000 Kč 
3 000 000 

Kč 

Česká 
republika / 
Evropa** 

13. 
Výkon veřejné služby DODP117 -  sjednává se 

pro pojištěného pod písm. b)  Čl. I. bod 1. této 
pojistné smlouvy 

Nesjednává se 5 000 000 Kč  1 000 Kč 
Česká 

republika 

14. 

 

Poskytování sociálních služeb DODP118 -  
sjednává se pro pojištěného pod písm. b)  Čl. I. 
bod 1. této pojistné smlouvy 

Nesjednává se 20 000 000 Kč 
3 000 000 

Kč 
Česká 

republika 

15. 

Odpovědnost obchodní korporace za újmu 
členům svých orgánů v souvislosti s výkonem 
jejich funkce DODP120 - sjednává se pro 

pojištěného pod písm. b) Čl. I. bod 1. této smlouvy 

Nesjednává se 30 000 000 Kč 
3 000 000 

Kč 
Česká 

republika 

 

Poznámky:  ** Územní platnost Evropa se sjednává výlučně pro pojištěné subjekty zařazené do sítě škol, školských 
zařízení, předškolských zařízení a současně jsou uvedeny jako pojištěný pod písm. b) Čl. I. bod 1. této pojistné smlouvy.   
 
 

Odchylně od Čl. 5 odst. 2) ZPP P-600/14 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou 
současně splněny následující podmínky:  
 

a) příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku újma vznikla,  

nastala po retroaktivním datu, kterým je 01.07.2014;  

b)  poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy proti pojištěnému v době trvání pojištění; 
c)  pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění. 
 

 

 

V případě újmy způsobené vadou výrobku je pojistitel odchylně od Čl. 5 odst. 3) ZPP P-600/14 povinen poskytnout 
pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky: 
a) příčina vzniku újmy, tj. to že konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně 

předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo, nastala 
po retroaktivním datu, kterým je 01.07.2014; 

b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy proti pojištěnému v době trvání pojištění; 
c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění. 

 
 
 
 

V případě újmy způsobené vadou vykonané práce, která se projevila po jejím předání, je pojistitel odchylně od Čl. 5 
odst. 4) ZPP P-600/14 povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny následující 
podmínky: 
a) příčina vzniku újmy, tj. vada vykonané práce, nastala po retroaktivním datu, kterým je 01.07.2014;  

b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy proti pojištěnému v době trvání pojištění; 
c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění. 
 
 
Odchylně od výše uvedeného se pro pojištění v rozsahu: 
-  doložky DODP113 Znečištěním životního prostředí,  DODP117 Výkon veřejné služby,  DODP120 Odpovědnost  
   obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce, s ohledem na nově  
   ujednávaný rozsah,  sjednává retroaktivním datum 01.07.2018; 
 

 

Avšak v případě, že příčina vzniku újmy nastala v době od 1.7.2014 do 30.6.2015 poskytne pojistitel pojistné 
plnění z pojištění v rozsahu doložky: 
 

-  DODP102, DODP109,  DODP110, DODP112, DODP115, DODP118 maximálně do výše sublimitu pojistného    
   plnění7) , který činí: 10.000.000,-Kč; 
 

-  DODP116 maximálně do výše sublimitu pojistného plnění7), který činí: 5.000.000,-Kč; 
 

 

Avšak v případě, že příčina vzniku újmy nastala v době od 1.7.2015  do 30.6.2018 poskytne pojistitel pojistné 
plnění z pojištění v rozsahu doložky: 
 

-  DODP102, DODP109  maximálně do výše sublimitu pojistného plnění7), který činí: 40.000.000,-Kč, pro   
   pojištěného uvedeného pod písm. a)  Čl. I. bod 1. této pojistné smlouvy; 
 

-  DODP115 maximálně do výše sublimitu pojistného plnění7), který činí: 20.000.000,-Kč pro pojištěného  
   uvedeného pod písm. a)  Čl. I. bod 1. této pojistné smlouvy; 

 

-  DODP110, DODP112, DODP116 maximálně do výše sublimitu pojistného plnění7), který činí: 10.000.000,-Kč  
   pro pojištěného uvedeného pod písm. a)  Čl. I. bod 1. této pojistné smlouvy; 

 

-  DODP102 maximálně do výše sublimitu pojistného plnění7), který činí: 20.000.000,-Kč, pro  pojištěného  

       uvedeného pod písm. b)  Čl. I. bod 1. této pojistné smlouvy;                                                                                                 ↓ 
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Je-li šetření pojistitele závislé na výsledku řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávního nebo 
trestního soudního řízení, přestupkového nebo jiného správního řízení) nebo rozhodčího řízení, počne u práva na 
pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za újmu promlčecí lhůta běžet nejdříve dnem právní moci rozhodnutí v 
takovém řízení. To však neplatí v případě, že pojištěný ve smyslu Čl. 4 odst. 1) písm. a) ZPP P-600/14 bez 
zbytečného odkladu neoznámil pojistiteli, že poškozený proti němu uplatnil právo na náhradu újmy.  
 
Smluvní strany se dohodly, že na škodné události, na které se vztahuje pojištění dle této pojistné smlouvy, se 
nevztahuje jakékoliv jiné pojištění odpovědnosti za újmu, sjednané mezi smluvními stranami. 

 
 

Oprávnění k pojištěné činnosti, pro pojištěné, v rozsahu této pojistné smlouvy, jsou nedílnou součástí přílohy č. 1 
této pojistné smlouvy. 
 

Ujednává se pro účely pojištěného uvedeného pod písm. a)  Čl. I. bod 1. této pojistné smlouvy (město/ obec):   

Činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 jsou i činnosti nebo vztahy vyplývající z přeneseného 
výkonu státní správy a/nebo výkonu samosprávy pojištěného, coby územně samosprávného celku, podle příslušných 
právních předpisů. 
 

Ujednává se pro účely pojištěného uvedeného pod písm. b)  Čl. I. bod 1. této pojistné smlouvy:   

konkrétně pro „Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o., IČO: 06968155“: 

a) Oprávnění pojištěného uvedeno přílohou č. 1 této pojistné smlouvy; 

b) V případě ujednání retroaktivního data v rámci této pojistné smlouvy, platí i pro tohoto pojištěného uvedené 

retroaktivní datum, avšak je-li toto retroaktivní datum účinné před 01.04.2018, platí pro tohoto pojištěného 

odchylné datum: 01.04.2018; 

c) Pojištění se vztahuje též na provoz kanceláře, užívání a pronájem nemovitosti; 

d) Pojištění v rozsahu doložky DODP102 se nevztahuje na činnost „Projektanta“ (lze sjednat po dohodě, 

samostatnou pojistnou smlouvou). Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po 

předání. 

 
 

Ujednává se pro účely pojištěného uvedeného pod písm. b)  Čl. I. bod 1. této pojistné smlouvy, k pojištění obecné 
odpovědnosti za újmu pod poř. č. 12:   

Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu 
způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně 
újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje. 
Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud: 

a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za 
újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), 

b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 
vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že: 
i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,  
ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla, nebo 
iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v 

rozporu s právními předpisy, 
c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla, nebo 
d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně. 

 

Toto pojištění se pro případ újmy způsobené: 
a) výkonem činnosti pracovního stroje, která (újma) nemá původ v jeho jízdě, sjednává se sublimitem ve výši 

rovnající se limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, 
     b)   jinak než v případě uvedeném pod písm. a) se nesjednává, s ohledem na uvedenou spoluúčast a pojištění  
              vlastní, v rámci tzv. I. vrstvy.  

 
K pojištění obecné odpovědnosti za újmu a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po 

předání pod poř. č. 1 se ujednává: 

- sublimit pojistného plnění7) ve výši 500 000,-Kč pro odpovědnost za újmu způsobenou na věci zaměstnanců a 

věci zaměstnanců v souvislosti s výkonem pojištěné činnosti zaměstnanci pojištěného na movité věci při plnění 

pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích nebo v přímé souvislosti s ním;  

- sublimit pojistného plnění7) ve  výši  1.000 000,-Kč  pro  odpovědnost za újmu způsobenou na věci vnesené či 

věci odložené na místě k tomu určeném.  

 
↓ 
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Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného uhradit poškozenému peněžní částku, pokud mu tato povinnost 
vznikla ve smyslu § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z důvodu ručení pojištěného za 
splnění povinnosti správce pozemní komunikace nahradit škodu (újmu). Pojistitel však poskytne pojistné plnění 

maximálně v rozsahu, v jakém by je poskytl v případě, kdy by výkon správy pozemní komunikace nebyl zajišťován 
prostřednictvím správce, ale přímo pojištěným. 
 
Pojištění obecné odpovědnosti za újmu se odchylně od Článku 8 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14) rovněž vztahuje na 
odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou v souvislosti s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
(pojištěného uvedeného pod písm. a) v Čl. I. bodem 1. této pojistné smlouvy). Sublimit pojistného plnění ve výši 

10.000.000,-Kč,  spoluúčast5)  ve výši 5.000,-Kč. 
 
V souladu s ustanovením písm. e) odst. 1 Článku 2. ZPP P-600/14 se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
vadou výrobku a vadou práce po předání vztahuje též na odpovědnost za újmu způsobenou zavlečením nebo 
rozšířením nakažlivé choroby zvířat, lidí nebo rostlin, v důsledku pozření závadných potravin, krmiv nebo nápojů 
vyrobených či dodaných pojištěným (např. salmonelóza, listerióza). 
 
                                                                                                                                                                              

Ujednává se k pojištění doložkou DODP103  Cizí věci převzaté :  

• Pojištění se vztahuje též na cizí věci převzaté - uskladněné věci soudně vystěhovaných nájemníků. 
 

 

• Předepsané způsoby zabezpečení pro  cizí věci převzaté  pro případ odcizení je uveden v Článku V. této 
pojistné smlouvy. Výklad pojmů v doložce DOZ105  přiložených DPP P-520/14.  

• Pokud je cizí věc převzatá umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, 
musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu 
zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení. 

 

• Odchylně od ustanovení tabulky č.2  kód E4  doložky DOZ102 přiložených DPP P-520/14 poskytne 
pojistitel plnění až do výše 100 000 Kč, budou-li v době pojistné události pojištěné finanční prostředky,  

cenné předměty zabezpečeny níže uvedeným způsobem: 

   „Umístěny v řádně uzamčeném trezoru nezjištěné konstrukce nebo BT0  s  minimálně jedním uzamykacím 
mechanismem, nacházející se v  uzavřeném prostoru.  Trezor o hmotnosti do 100 kg musí být pevně 
zabudovaný do zdiva, podlahy nebo nábytku takovým způsobem, že jej lze odnést pouze po jeho otevření nebo 

po vybourání ze zdi či podlahy.  Uzavřený prostor musí být řádně uzamčen a vybaven funkčním PZTS (dříve 

elektrická zabezpečovací signalizace- EZS) minimálně s detektory reagujícími na pohyb,   dveře plné min. s 

bezpečnostní cylindrickou vložkou.“ 
 

Nebude-li v době pojistné události dodržen uvedený způsob zabezpečení, poskytne pojistitel plnění v souladu s 
doložkami  DOZ102, DOZ105 přiložených DPP P-520/14 a ustanovením ZPP P-200/14.                                              

 
 

Ujednává se k pojištění doložkou DODP115  Výkon veřejné moci :  
Pojistitel poskytne pojistné plnění též za náklady řízení, kterým bylo rozhodnuto o zrušení rozhodnutí vydaném 
Magistrátem „Statutárního města Karlovy Vary, IČO: 00254657“ a které je úřad povinen uhradit státu či žalobci, 
pokud tato povinnost byla stanovena pravomocným rozhodnutím soudu. Pojistitel poskytne na úhradu všech 

takovýchto pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše 500 000 Kč           
(v rámci sjednaného sublimitu pojistného plnění7) pro DODP115).   Pojištěný se, kromě spoluúčasti sjednané, podílí  

též spoluúčastí ve výši min. 10% z celkových nákladů tohoto řízení.  
 

 

Ujednává se k pojištění doložkou DODP106 Křížová odpovědnost: 
- Pro vyloučení pochybností a při zachování platných výluk se ujednává, že pojistitel z pojištění odpovědnosti za 

újmu uhradí i újmu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout jinému pojištěnému uvedenému v téže 
pojistné smlouvě; 

- Pojištění odpovědnosti v rozsahu doložky DODP106 se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit následné 
finanční škody dle Článku 1 odst. 2) písm. c),   odst. 3) písm. b)  a  odst. 4) písm. b)   ZPP P-600/14, ani čisté 
finanční škody dle doložky DODP112, ani peněžité náhrady nemajetkové újmy dle doložky DODP110 nebo 
doložky DODP115.  

 
 

Ujednává se k pojištění doložkou DODP122 Pojištění odpovědnosti členů orgánů za jinou než čistou finanční újmu:  
„Odchylně od čl. 7 doložky DODP122 poskytne pojistitel z pojistných událostí vyplývajících ze způsobení škody na 
motorovém vozidle pojistné plnění maximálně do výše 300.000 Kč z jedné pojistné události a současně v souhrnu 
maximálně do výše 300.000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li 
pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), a to v rámci horní hranice 
pojistného plnění sjednané pro připojištění odpovědnosti členů orgánů za jinou než čistou finanční újmu.“ 
 

 

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných 

podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému pojistnou smlouvou se pojištění 

odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku / vadou práce po předání dále nevztahuje na odpovědnost za 

újmu způsobenou v souvislosti s činnostmi: „Zpracování dat, služby databank, správa sítí“,  „Poskytování software a 

poradenství v oblasti hardware a software“, Zastavárna“.                                                                                                              ↓ 
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Bez předchozího souhlasu pojistitele se pojištění obecné odpovědnosti za újmu a za újmu způsobenou vadou 
výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na újmu vzniklou v souvislosti s organizováním a pořádáním 
kulturních nebo sportovních či tělovýchovných akcí a soutěží pro více než 1 000 diváků, veletrhů, estrádních či 
cirkusových produkcí, pouťových atrakcí a zábavních parků  (dále jen konání akce).   

Pojištěný/ pojistník je povinen pojistiteli oznámit a minimálně 10 dnů před počátkem konání akce písemnou 
formou pojistiteli doručit sdělení s popisem/ rozsahem konání akce, pojistitel následně písemnou formou potvrdí 
pojištění pro konkrétní akci touto pojistnou smlouvou, v případě vysoké rizikovosti nabídne samostatné pojištění 
konkrétní akce.    

       

Bez předchozího souhlasu pojistitele se pojištění obecné odpovědnosti za újmu a za újmu způsobenou vadou 

výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na újmu vzniklou v souvislosti s provozováním paintballových 

střelnic, ohňostrojů, bobových drah, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu a motokárových drah nebo v 

souvislosti s organizováním a pořádáním motoristických akcí a  činnost kaskadérů. 

 
Další ujednání uvedena v Článku V.  této pojistné smlouvy. 

 

 

1) nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14 
 časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14 
 obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14 
 jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy 
2) první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14 
3) MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li 

pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech 
pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění 

4) zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14 
5) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu 

čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14 
6) odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých 

během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění 
7) odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých 

během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění 
10) agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě 

pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pojistné plnění  

3.1. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 

způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na 
dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem 

pojistného plnění ve výši 150.000.000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost 
pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

3.2. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, vyjma pojištění pro případ přerušení 
nebo omezení provozu, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v 
průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu 
trvání pojištění), je omezeno maximálními ročními limity pojistného plnění pro lokalitu, a to následovně:           

Pro lokalitu „Meandr Ohře“ ve výši …………..…………….……..750 000Kč; 
Pro lokalitu „Cyklostezka Doubský most -Tašovice - Svatošská“ specifikované přílohou č.1 dodatku č.7 této 

pojistné smlouvy ve výši   …………..…………….……..2 000 000Kč; 
Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo 
stejné výši. 
 

Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 
způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno 
na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem 

pojistného plnění ve výši 100.000.000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost 
pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 
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3.3. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 

způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, 

tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu 
kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného 
plnění ve výši 100.000.000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele 
poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, vyjma pojištění pro případ 
přerušení nebo omezení provozu, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, 

zřícením skal nebo zemin, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na 
dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálními ročními limity 
pojistného plnění pro lokalitu, a to následovně:            
Pro lokalitu „Cyklostezka Doubský most -Tašovice - Svatošská“ specifikované přílohou č.1 dodatku č.7 této 

pojistné smlouvy ve výši   …………..…………….……..10 000 000Kč; 
Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo 
stejné výši. 
 

3.4. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DODC101 Poškození vnějšího kontaktního zateplovacího 

systému (zateplení fasády) ptactvem, hmyzem a hlodavci, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé 
v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, 
v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč. 
Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast  ve výši 

10%, min. 1 000 Kč. 

3.5. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DODC102 Malby, nástřiky nebo polepení a za škody působené 

úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště pojištěné budovy malbami, nástřiky nebo polepením, 
v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno 
na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem 
pojistného plnění ve výši 500.000 Kč.  Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z 

tohoto pojištění se odečítá spoluúčast  ve výši 10%, min. 1.000 Kč.  

3.6. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DZ113 Atmosférické srážky, v souhrnu za všechny pojistné 
události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden 
pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši          

300 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá 

spoluúčast  ve výši 5.000 Kč. 

3.7. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DZ114 Nepřímý úder blesku, v souhrnu za všechny pojistné 
události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden 
pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši  

300 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá 

spoluúčast  ve výši 5.000 Kč. 

3.8. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DOB104 Demolice, suť  a  DOB108 Dočasné přemístění 

pojištěných věcí movitého charakteru, a to bez ohledu na to, ke kolika druhům a předmětům pojištění se 
pojištění dle této doložky vztahuje, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho 
pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), 

je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 5% ze sjednané agregované pojistné částky 
pro  živelní pojištění. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se 

odečítá spoluúčast  ve výši 5.000 Kč. 

3.9.  Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DOD101 Pojištění okrasných dřevin, v souhrnu za všechny 
pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než 
jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve 

výši 300 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá 

spoluúčast ve výši 1 000 Kč  (resp. 10%, min. 1 000 Kč pro pojistné události způsobené vandalismem). 

3.10. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 

způsobené ztrátou měřeného média  „Únik  vody z poškozeného zařízení - vodné/stočné“ k němuž došlo             
v souvislosti s pojistnou událostí na pojištěném předmětu v místě pojištění, nastalé v průběhu jednoho 
pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), 
je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 100 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná 
ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. Od celkové 

výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast  ve výši 5 000 Kč. 

3.11. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto 

pojistnou smlouvou pro předmět pojištění „Soubor movitých věcí cizích: Kontejnery na separovaný odpad v 
počtu ca 200ks, pojištěným smluvně převzaté a užívané od společnosti EKO-KOM“, za všechny pojistné 

události způsobené krádeží či loupeží, úmyslným poškozením či úmyslným zničením pojištěné věci, nastalé v 

průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč. 
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3.12. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných v rámci          

2.6. Pojištění strojů, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, (resp. 
je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), omezeno maximálním 

ročním limitem pojistného plnění ve výši 70 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá 
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

3.13. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných v rámci tab. 

2.7. Pojištění elektroniky, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, 
(resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), omezeno 

maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 35 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž 
vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

 

Článek III. 
Výše a způsob placení pojistného 

 Pojistné za jeden pojistný rok činí: 

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí  ........................ ……. 3.317.169,- Kč 
 

 Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je tříměsíční. Pojistné je splatné k datům a v částkách 

takto:  částka                                                       datum                                                                                                               

741.151,-Kč                           01.07.2021,  01.10.2021,  01.01.2022,   01.04.2022,                 
829.292,-Kč                           01.07.2022,  01.10.2022,  01.01.2023,   01.04.2023.         
 
 

Roční pojistné za změny v rozsahu pojištění sjednané tímto dodatkem se zvyšuje o 313.035,-Kč. 

Doplatek pojistného do výročí pojistné smlouvy (poměrné pojistné od 10.11.2021 do 30.06.2022) za změny 
v rozsahu pojištění sjednané tímto dodatkem, je splatný 01.12.2021 ve výši 199.828,- Kč. 
 

 Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře RESPECT, a.s.,                

č. ú. …………..vedený u Raiffeisenbank, a.s., variabilní symbol: 7721097471. 

 Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.  

 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského 
hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto 
pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti 
příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se 
zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této 
povinnosti.  

Článek IV. 
Hlášení škodných událostí 

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím 
zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného 
odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů: 
 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centrální podatelna, Brněnská 634, 664 42 Modřice 
tel.: 957 105 105,  fax: 547 212 602, 547 212 561 
datová schránka: n6tetn3                  www.koop.cz  

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné 
události písemnou formou.  

Článek V. 
Zvláštní ujednání 

– rozšiřuje se o odst. 36 a nově zní 

 
1. Jsou-li sjednaná ujednání a zvláštní ujednání v rozporu s přiloženými VPP,  ZPP nebo doložkami pojistné 

smlouvy,  pak mají tato ujednání a zvláštní ujednání  pojistné smlouvy přednost před ustanoveními přiložených 
VPP, ZPP nebo doložek této pojistné smlouvy. 

2. Pojistitel se zavazuje, že vzhledem k účelu tohoto pojištění neuplatní bez předchozího souhlasu pojištěného 
právo na náhradu škody, které by pojistiteli případně vzniklo výplatou plnění z tohoto pojištění, vůči 

http://www.koop.cz/
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subjektům, které pojistník / pojištěný  „Statutární město Karlovy Vary, IČO: 00254657“ zřídil či založil 
(především příspěvkové organizace),  subjekty s nimiž je majetkově propojen. Přehled těchto je nedílnou 
přílohou této pojistné smlouvy ke dni sjednání.   

3. V případě zániku pojištění předmětu pojištění z důvodu prodeje věci, změny vlastníka věci, zániku, pojistitel 
vrátí pojistníkovi nespotřebovanou poměrnou část pojistného. 

4. Pojistitel akceptuje pojistné částky stanovené pojistníkem jako správně stanovené hodnoty znovupořízení 
pojištěných věcí k datu sjednání pojistné smlouvy. 

5. Ujednává se, že znění v čl. 15 odst. 2) písm. h) VPP P-100/14 se ruší a nově zní:  

„h) oznámit pojistiteli změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, zvýšila-li se v době trvání 
pojištění alespoň o 15%; při nesplnění této povinnosti má pojistitel právo uplatnit podpojištění.“ 

Pojistitel neuplatní podpojištění, dojde-li v době trvání pojištění ke zvýšení pojistné hodnoty pojištěné věci 
nebo souboru věcí v důsledku inflace o méně než 15 %.“´ 

6. U pojištění na cenu obvyklou sochy T.G.M., soch, pomníků a památníků v rámci pojištění budov či staveb a 
pojištění zvýšených nákladů na opravu  věci umělecké hodnoty nad rámec ujednání čl. 8 odst.(8) ZPP P-150/14,  
pojistitel neuplatní podpojištění. 

 

7. Jestliže škoda spojená s povinností poskytnout pojistné plnění přesáhne částku 1.000.000,- Kč, ujednává se 

tímto, že pojistitel uhradí též účelně vynaložené náklady znaleckého řízení na zjištění rozsahu škody a výše 

pojistného plnění, které by byl jinak hradil pojištěný. Tyto náklady se pojistitel zavazuje nahradit do výše max. 

limitu 500.000 Kč, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. 
 

8. Zvýšené náklady na znovupořízení pojišťovaného majetku téhož druhu a účelu, kvality a parametrů, vzniklé z 

důvodu změny obecně závazných předpisů/norem a estetického důvodu. 

Ujednává se, že v případě vzniku pojistné události na předmětech pojištění, jejichž pojistná hodnota je 

vyjádřena jako nová cena a zároveň pojistitel plní ve výši nové ceny, poskytne pojistitel pojistné plnění i za 

zvýšené náklady na opravu nebo znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci, které vznikly přímo v souvislosti s 

pojistnou událostí a které oprávněná osoba byla povinna vynaložit a skutečně vynaložila z důvodu změny 

obecně závazných právních předpisů/norem účinných v době skutečného zahájení této opravy nebo 

znovupořízení proto, aby věc mohla sloužit ke stejnému účelu.  
 

Pro účely tohoto smluvního ujednání se za nemovité objekty považují i inženýrské sítě. 
 

Pojistitel však neposkytne pojistné plnění za výše specifikované náklady, pokud by je pojištěný musel vynaložit 

bez ohledu to, zda vznikla pojistná událost či nikoliv.  
 

Pojistitel poskytne pojistné plnění z tohoto smluvního ujednání maximálně ve výši: 

- 30 % z pojistného plnění za poškození, zničení nebo ztrátu předmětu pojištění, se kterým souvisí vynaložení 

těchto nákladů, a zároveň 

- 20 000 000 Kč v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li 

pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění). 
 

V případě, že se jedná o náklady nezahrnuté do pojistné částky předmětu pojištění, sjednává se limit ve výši              
1. 000.000 Kč v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. 
 

Za náklady vynaložené na znovupořízení pojištěného majetku se považují i vícenáklady vynaložené na obnovu 
nepoškozených částí předmětů pojištění, které je nutné vyměnit z estetického důvodu. Podmínkou je, že 
poškozený majetek již není možné obnovit ve stejném designu a pojištěný prokáže, že tyto náklady skutečně 
vynaložil. Pro tyto vynaložené náklady se ujednává limit ve výši 1.000.000 Kč v souhrnu za všechny pojistné 
události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. 
 

Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo 
stejné výši. 

9. Ujednává se, není-li u konkrétního pojištění / předmětu pojištění ujednáno jinak, že: 
- byla-li pojištěná věc, pro kterou bylo sjednáno pojištění na novou cenu, zničena nebo ztracena, vzniká 

oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení 
stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o cenu využitelných zbytků, a to bez odpočtu opotřebení,  

- byla-li pojištěná věc, pro kterou bylo sjednáno pojištění na novou cenu, poškozena, vzniká oprávněné osobě 
právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci sníženou 
o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí, a to bez odpočtu opotřebení. 

 

 

 

10. Ve smyslu ustanovení ZPP  je pojistnou hodnotou cizích předmětů užívaných jejich nová cena (pojištění             
na novou cenu), není-li u konkrétního pojištění / předmětu pojištění ujednáno jinak. 

11. Ve smyslu ustanovení Článku 5 VPP P-100/14 pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, 
nájemních či jiných smluv, zůstávají v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny            
v rozsahu sjednané pojistné smlouvy. 
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12. Ujednává se pro pojištěný soubor budov/staveb/ stavebních součástí a skel:  Předmětem pojištění jsou též 
bytové domy ve vlastnictví bytových družstev, v nichž  je pojištěný v pozici člena družstva.     
Předmětem pojištění jsou též vlastní části budov/staveb/ stavebních součástí a skel, včetně vlastního podílu na 
společných částech, nacházející se v postupně odprodávané budově/ stavbě, a to až do doby úplného odprodeje 
(především bytové jednotky v prodávaných bytových domech). 

13. Ujednává se, že se ruší ustanovení Článku 1 odst. 7) a 8), Článku 3 odst. 4) a 5), Článku 6 odst. 3) a Článku 9 ZPP 
P-150/14. Odchylně od  ZPP P-150/05 jsou škody vzniklé následkem povodně nebo v přímé souvislosti                     

s povodní jsou hrazeny od prvního dne pojištění, v souladu s požadavkem pojistníka. 

14. Ujednání výluky 20 leté vody pro „Povodeň“ bylo z odst. 3. Článku II. této pojistné smlouvy vyjmuto, v souladu 
s požadavkem pojistníka.  

15. Ve smyslu ZPP P-150/14 se ujednává, že pojištění pro případ pojistného nebezpečí povodeň i záplava se 

vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupnutím kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno 
zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických srážek, povodně nebo záplavy.                                        

16. Ujednání doložky „DZ101 Lehké stavby, dřevostavby - výluka“ bylo ze živelního pojištění této pojistné smlouvy 

vyjmuto, v souladu s požadavkem pojistníka. 

17. Ujednání pro atmosférické srážky součástí doložky DZ1013, v souladu s požadavkem pojistníka. 

18. Ujednání pro nepřímý úder blesku součástí doložky DZ1014, v souladu s požadavkem pojistníka. 

19. Definice pro pojistné nebezpečí „Požární nebezpečí - požár, kouř, aerodynamický třesk“, mimo jiné, součástí 
Článku 2 a Článku 10 ZPP P-150/14, v souladu s požadavkem pojistníka. 

20. Ruší se odst. 3. Doložky DOB105 Tíha sněhu, námraza pro střechy ploché a střechy se sklonem střešních rovin 
do 15-ti stupňů, v souladu s požadavkem pojistníka. 

21. V souladu s ujednáním doložky DOB107 – Definice jedné pojistné události  se ujednává se, že škody způsobené 

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

22. Ujednání pro demolici, suť, dočasné přemístění věcí součástí doložky DOB104, DOB108, v souladu 
s požadavkem pojistníka. 

23. V rámci pojištění doložky DOB104 Demolice, suť uhradí pojistitel též účelně vynaložené náklady na stavební 
dozor a  znalecké posudky spojené s likvidací pojistné události a to až do výše 500.000 Kč  (v rámci sjednaného 
limitu plnění pro DOB104, DOB108). Spoluúčast pojištěného ve výši 5 000 Kč. 

24. V rámci pojištění doložky DOB108 Dočasné přemístění pojištěných věcí movitého charakteru uhradí pojistitel 

též účelně vynaložené náklady na náhradní ubytování členů domácností, které se nacházejí v pojištěné  budově, 
byla-li tato postižena pojistnou událostí v důsledku působení některého ze sjednaných pojistných nebezpečí. 

Limit  pojistného plnění činí 30.000,-Kč pro každou pojištěnou domácnost, maximálně však 500.000,-Kč za 
všechny domácnosti  (v rámci sjednaného limitu plnění pro DOB104, DOB108). Spoluúčast pojištěného 5 000 Kč. 

25. Odchylně od ustanovení čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-150/14 se ujednává, že pojištění pro případ poškození 

nebo zničení pojištěné věci nárazem nebo pádem, tj. nárazem dopravního prostředku (vyjma letadel), jeho částí 
nebo jeho nákladu do pojištěné věci, pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí, bez ohledu na to, zda jsou nebo 
nejsou součástí poškozené věci nebo součástí téhož souboru jako poškozená věc. 

26. V souladu s ujednáním odst. 2)  písm. f)  Článku 2  ZPP P-150/14 a výkladem pojmů „vodovodní zařízení“ a 
„kapalina z vodovodních zařízení“ v článcích Výklad pojmů příslušných pojistných podmínek  se pojištění 
vodovodních nebezpečí vztahuje i na škody způsobené vodou vytékající z klimatizačních zařízení, 

sprinklerových a samočinných hasicích zařízení v důsledku poruchy tohoto zařízení. 

27. V souladu s ujednáním odst. 13)  Článku 8  ZPP P-150/14 odečte pojistitel v případě pojistné události na 

pojištěných souborech pouze jednu spoluúčast, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější 

odečtení spoluúčastí z jednotlivých předmětů pojištění, jichž se pojistná událost týká. 

28. Ujednání nezjištěný pachatele součástí ZPP P-200/14, v souladu s požadavkem pojistníka. 
 

29. Dojde-li ke škodné události,  k níž se vztahuje povinnost přivolat a škodu nahlásit Policii České republiky, 

ujednává se:  „Škodné události do výše 5 000 Kč lze řešit prokazatelným přivoláním a nahlášením Městské 

policii Karlovy Vary.  
 

30. Ujednává se pro účely pojištění odcizení, v souladu s požadavkem pojistníka:                                                               
 

        Odchylně od tabulky č.1 doložky DOZ101- Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí (netýká se 

finančních prostředků a cenných předmětů) pojistitel poskytne plnění až do: 
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*) LPPU    50.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód A1  
    tabulky č.1  doložky DOZ101 
 

*) LPPU   125.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód A2  
    tabulky č.1  doložky DOZ101 
 

*) LPPU   250.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód A3  
    tabulky č.1  doložky DOZ101 
 

*) LPPU   750.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód A4  
    tabulky č.1  doložky DOZ101 
 

*) LPPU 1.250.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód A5  
    tabulky č.1  doložky DOZ101 
 

*) LPPU 2.500.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód A6  
    tabulky č.1  doložky DOZ101 
 

*) LPPU 7.500.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód A7  
    tabulky č.1  doložky DOZ101 
 

*) LPPU 10.000.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód A8  
    tabulky č.1  doložky DOZ101  

 

       Odchylně od tabulky č.2  doložky DOZ101- Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí pojistitel 

poskytne plnění až do: 
 

*) LPPU    50.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód B1  
    tabulky č.2  doložky DOZ101 
 

*) LPPU   125.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód B2  
    tabulky č.2  doložky DOZ101 
 

*) LPPU   300.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód B3  
    tabulky č.2  doložky DOZ101 
 

*) LPPU   750.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód B4  
    tabulky č.2  doložky DOZ101 
        

 
  Odchylně od tabulky č.3  doložky DOZ101- Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí pojistitel 

poskytne plnění až do: 
 

*) LPPU      50.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód C1  
    tabulky č.3  doložky DOZ101 
 

*) LPPU    125.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód C2  
    tabulky č.3  doložky DOZ101 
 

*) LPPU    300.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód C3  
    tabulky č.3  doložky DOZ101 
 

*) LPPU    750.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód C4  
    tabulky č.3  doložky DOZ101 
        

 Odchylně od tabulky č.4  doložky DOZ101- Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí, mimo uzavřený 

prostor na oploceném prostranství, pojistitel poskytne plnění až do: 
 

*) LPPU   125.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód D1  
    tabulky č.4  doložky DOZ101 
 

*) LPPU   750.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód D2  
    tabulky č.4  doložky DOZ101 
 

*) LPPU 1.250.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód D3  
    tabulky č.4  doložky DOZ101 
 
 

*) LPPU 5.000.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód D4  
    tabulky č.4  doložky DOZ101 
 

 
 Odchylně od tabulky č.2 doložky DOZ102- Předepsané způsoby zabezpečení finančních prostředků a cenných 

předmětů pojistitel poskytne plnění až do: 
 

*) LPPU   12.500 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód E1  
    tabulky č.2  doložky DOZ102. 
 
 

*) LPPU   50.00 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód E2  
    tabulky č.2  doložky DOZ102. 
 
 
 

*) LPPU   125.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód E3  
    tabulky č.2  doložky DOZ102. 
 

*) LPPU   300.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód E4  
    tabulky č.2  doložky DOZ102. 
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*) LPPU   750.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód E5  
    tabulky č.2  doložky DOZ102. 
 

*) LPPU  1.250.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód E6  
    tabulky č.2  doložky DOZ102. 
 

*) LPPU  2.500.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód E7  
    tabulky č.2  doložky DOZ102. 
 

*) LPPU  5.000.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru v rozsahu Kód E8  
    tabulky č.2  doložky DOZ102. 

 

 Odchylně od tabulky č.4 doložky DOZ108- Předepsané způsoby zabezpečení mobilních strojů pojistitel 

poskytne plnění až do: 
 

*) LPPU  1.250.000 Kč, bude-li požadovaný minimální způsob zabezpečení příslušenství a výbavy mobilních 
strojů splněn. Ujednání tabulky pro individuálně stanovený způsob zabezpečení od 500.000 Kč se ruší. 
 
 

 Odchylně od podmínek zabezpečení pojištěných věcí ZPP P-200/14 a DPP P-520/14 se ujednává pro pojištěný 

soubor movitých zařízení a vybavení vč. věcí zvláštní hodnoty a soubor ostatních staveb a stavebních součástí: 
 „Pro sochy a památníky instalované na veřejném prostranství, se pro škodné události způsobené odcizením  

považuje za dostačující zabezpečení trvalé a pevné ukotvení, popřípadě minimální váha 300 kg volně stojící 
sochy či památníku.  

 

31. V souladu s Čl. 1. odst. 1  ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje též na právním předpisem stanovenou povinnost 
pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění) uvedenou v dalších odstavcích čl 1), za 

předpokladu, že byla způsobena jinému v souvislosti s vlastnictvím, držbou jiným oprávněným užíváním 

nemovitosti, v souladu s požadavkem pojistníka. 
 

 

32. V souladu s Čl. 2.  písm. e)  odst. 1 ZPP P-600/14 se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku 
a vadou práce po předání vztahuje též na odpovědnost za újmu způsobenou zavlečením nebo rozšířením 
nakažlivé choroby zvířat, lidí nebo rostlin, v důsledku pozření závadných potravin, krmiv nebo nápojů 

vyrobených či dodaných pojištěným (např. salmonelóza, listerióza), v souladu s požadavkem pojistníka. 

 

 

 

 

33. Pojištění odpovědnosti zastupitelů za újmu způsobenou obci porušením právní povinnosti z výkonu funkce je 

sjednáno samostatnou pojistnou smlouvou. 
 

34. Pojištění lesních porostů (lesů) je sjednáno samostatnou pojistnou smlouvou. 

35. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by 
takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických 
sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, 
bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se 
považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále 
také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným 
v předchozí větě. 

36. Předmětem dodatku č.8 této pojistné smlouvy, s účinností 10.11.2021, je mimořádná indexace zvýšením 
pojistné částky / hodnoty předmětů pojištění v Tab. 2.1.1. poř. č.1, poř. č.13-15, poř. č.17, poř. č.22 živelní 
pojištění, způsobená mimořádným nárůstem cen práce a stavebního matriálu ve stavebnictví, 
zaznamenaného v průběhu roku 2021. Pokud by pominuly důvody pro uplatnění této mimořádné indexace, 
bude na základě písemného pokynu klienta či jeho  zplnomocněného makléře, indexovaná pojistná hodnota 
odpojištěna, popřípadě provedena korekce, a to formou písemného dodatku, nejdříve však k datu doručení 
pojistiteli. Ze strany pojistitele bude znovunavrácena původní výše sazby pojistného u poř. č.1 Tab. 2.1.1.. 

 

 

Článek VI. 
Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů 

1. Prohlášení pojistníka 

1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo, 
s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta, jejichž 
součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. 
Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám 
sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení 
pojistných podmínek. 
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1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku mu byly oznámeny informace v souladu 
s ustanovením § 2760 občanského zákoníku. 

1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo 
jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy 
ve znění tohoto dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou 
součást této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně 
výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a 
pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou. 

1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace 
uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými 
údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, 
využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy 
pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v 
době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve 
uzavřených pojistných smlouvách. 

1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). 
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění. 

1.6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou ve 
znění tohoto dodatku nejsou k datu uzavření tohoto dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného 
pojistitele, pokud není v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak. 

2. Registr smluv 

2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá 

povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se 
pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To 
nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je 
pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním 
smlouvy. 

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli 
(jako smluvní straně), do pole „Datová schránka“ uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy“ uvést číslo této 
pojistné smlouvy. 

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných 
informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). 

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním 
v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data 
uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-
li o účinky dodatku) do budoucna. 

 

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace 
se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud 
jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky 
v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete 
v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na 
webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“. 

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU 

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel: 

− pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a 

ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování 
nezbytné pro plnění smlouvy, a 

− pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, 

statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě 
oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která 

http://www.koop.cz/


32 
 

může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním 
pojištění. 

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do 

pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona 
upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. 

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY 

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné 
další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku, o zpracování jejich osobních údajů. 

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA  

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 

vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro 
účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných 
událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat 
námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů 
v neživotním pojištění. 

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 

vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti 
vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí. 

Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se 
zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o 
zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, 
rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, 
způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží. 

 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 01.07.2018 (počátek pojištění) do 30.06.2023 (konec 
pojištění).  

Počátek změn provedených tímto dodatkem  10.11.2021. 

Je-li tento dodatek uzavřen po datu uvedeném jako počátek změn provedených tímto dodatkem, vztahují 
se tímto dodatkem provedené změny a případná tímto dodatkem sjednaná nová pojištění i na dobu od 
data uvedeného jako počátek změn provedených tímto dodatkem do uzavření tohoto dodatku; pojistitel 
však v rozsahu těchto provedených změn nebo případných nových pojištění není povinen poskytnout 
plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo 
na plnění pojistitele, v době uzavření tohoto dodatku věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem 
mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele 
v rozsahu změn provedených tímto dodatkem nebo případných tímto dodatkem sjednaných nových 
pojištění, vyjma takových skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny 
před odesláním návrhu pojistitele na uzavření tohoto dodatku. 

2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo 
odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně 
nemění podmínky nabídky. 

3. Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění 
tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze 
písemnou formou. 

4. Ujednává se, že je-li tento dodatek uzavírán elektronickými prostředky, musí být podepsán 
elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů.  

5. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká 
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. 
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6. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě 
samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, 
a to v rozsahu této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré 
písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku 
(s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem 
s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem 
pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením 
samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se 
pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. 
Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto 
pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení 
pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli 
od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli. 

7. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel 
si ponechá 2 stejnopisy a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží 
1stejnopis. 

8. Tento dodatek obsahuje 34 stran, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 18 příloh, z nichž 0  
je(jsou) fyzicky přiložena(y) k tomuto dodatku. Součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou 
pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku. 
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Podepsáno v Karlových Varech  dne+ 22.11.2021                      ..........................................................................................……..….…. 
                                                                                                    zastoupený vedoucím  
                                                                                                                  odboru majetku města dle PM (příloha 2 dodatku 6) 

                                                                                                                           za pojistníka++ 
 
 
 
 
 
Podepsáno za pojistitele v Plzni dne+  22.11.2021         
 
 
 
 
 
 
 
............….................................................................................                     ...........................................................................................… 
                     vedoucí oddělení                                                                                          underwriter specialista 
 
 
 

+ Je-li tento dodatek podepsán uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu. 
++ a)  Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v listinné podobě a podepsán za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y 

podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný 
stejnopis dodatku v listinné podobě. 

 b)  Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v elektronické podobě a podepsán za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte 
též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného než 
uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení 
data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým 
prostředkem. 

 
 
 


