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Pojistná smlouva číslo 4584298680
Stav k datu 1. 2. 2022

Pojištění podnikatele
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zámecká 496
570 01  Litomyšl

JISTOTA
Pojištění podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany
Pojišťovna
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273,
je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali,
zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

Pojišťovací zprostředkovatel

Samostatný zprostředkovatel (SZ)
Titul, jméno, příjmení, titul za jménem / obchodní firma
Generali Česká Distribuce a.s.
IČO: 44795084
Adresa sídla – ulice: Na Pankráci, číslo popisné: 1658/121
Obec – část obce: Praha 4, PSČ: 140 00

Vázaný zástupce (VZ)
Titul, jméno, příjmení, titul za jménem / obchodní firma

Adresa sídla – ulice:
Obec – část obce: 
Telefon: 

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba
Název firmy: Základní škola Litomyšl,  Zámecká 496,  okres Svitavy. dále jen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, zapsaná: v
.viz.zřizovací listina rejstříku Městského úřadu v Litomyšli
IČO: 47487283
Plátce DPH: NE

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu číslo 4584298680 (dále jen pojistná smlouva).

Dohodou obou smluvních stran byla v této smlouvě provedena s účinností ode dne 1. 2. 2022 změna a od
tohoto data je platná tato verze pojistné smlouvy.

2. Úvodní ujednání
Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění
majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020 (dále jen VPPMO-P), příslušnými doplňkovými pojistnými
podmínkami, smluvními ujednáními pro pojištění majetku a odpovědnosti ZIV12 (dále jen příloha ZIV12), které
jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy, a smluvními ujednáními této pojistné
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Pojistná smlouva číslo 4584298680
Stav k datu 1. 2. 2022

smlouvy. Pojištění se považuje za sjednané, pokud je u příslušné položky uvedena pojistná částka, limit plnění
resp. sjednán limit, sublimit plnění.

Není-li dále ujednáno jinak, ujednává se, že pokud pojistná částka není nižší o více než  procent než částka
odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věcí, pojišťovna pro toto pojištění neuplatní
podpojištění.

3. Rozsah pojištění

Pojištění majetku

A. Pojištění movitých věcí
Pojištění se řídí VPPMO-P a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí
DPPMP-P-01/2020 (dále jen DPPMP-P).

Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí
Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí:

živelní, tj. pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 písm. a) až h) DPPMP-P na pojistnou částku
uvedenou u příslušné položky ve sloupci Živel;
odcizení krádeží nebo loupeží a úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (nezjištěný pachatel),
tj. pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 písm. i) a j) DPPMP-P do limitu plnění prvního rizika
uvedeného u příslušné položky ve sloupci Odcizení, vandalismus.

Pol.
č.

Specifikace předmětu pojištění

Živel
Odcizení,

vandalismus

Pojistná částka
v Kč

Limit plnění
1. rizika v Kč

M01
Soubor vlastních movitých věcí, včetně zásob, s výjimkou
věcí uvedených v článku 4 DPPMP-P a nedokončené
stavební výroby.

M02
Soubor cizích věcí převzatých nebo užívaných na základě
písemné smlouvy, s výjimkou věcí uvedených v článku 4
DPPMP-P. Pojištění se sjednává jako pojištění 1. rizika.

M03

Soubor věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty, drahé
kovy a předměty z nich vyrobené a soubor platných
tuzemských i cizozemských státovek, bankovek, oběžných
mincí a cenin (peníze a ceniny). Pojištění se sjednává jako
pojištění 1. rizika.

M04

Náklady na opravu nebo znovupořízení poškozených nebo
zničených stavebních součástí
viz bod 25. článek 8 DPPMP-P. Pojištění se sjednává jako
pojištění 1. rizika. (20 % ze součtu sloupce Živel pol. č. M01
až M03 či sloupce Odcizení, vandalismus pol. č. M01 až
M03)
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Pojistná smlouva číslo 4584298680
Stav k datu 1. 2. 2022

Pojištění skel
Pojištění se sjednává v rozsahu ujednání bodu A.3., I. části na příloze ZIV12.

Pol.
č.

Specifikace
Limit plnění
1. rizika v Kč

M05

Soubor skel pevně spojených s budovou nebo stavbou nebo skel zasazených
v rámu, který je stavební součástí budovy nebo stavby, včetně nalepených
folií, nápisů a nalepených čidel elektrické zabezpečovací signalizace na těchto
sklech, a dále markýz, neonových trubic, světelných reklam a nápisů. Pojištění
se sjednává jako pojištění 1. rizika.

B. Pojištění přerušení provozu
Pojištění se řídí VPPMO-P a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění přerušení provozu
DPPPP-P-01/2020 (dále jen DPPPP-P).

Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí
Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí:

živelní, tj. pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 písm. a) až h) DPPPP-P;
odcizení krádeží nebo loupeží a úmyslné poškození nebo úmyslné zničení;
přerušení dodávky elektrické energie v důsledku závady nebo škody.

Pol.
č.

Specifikace předmětu pojištění Doba ručení
Limit plnění
1. rizika v Kč

P01
Ušlý zisk a stálé náklady. Pojištění se sjednává jako
pojištění 1. rizika.

C. Pojištění staveb
Pojištění se řídí VPPMO-P a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění staveb DPPSP-P-01/2020
(dále jen DPPSP-P).

Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí
Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí:

živelní, tj. pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 písm. a) až i) DPPSP a dále pro pojistné
nebezpečí náraz dopravního prostředku;
odcizení krádeží nebo loupeží a úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (nezjištěný pachatel).

Pol.
č.

Specifikace předmětu pojištění
Pojistná částka

v Kč

N01 Soubor budov a hal vlastních

N02 Soubor budov a hal v užívání na základě písemné smlouvy

Pojištění dalších staveb
Ve smyslu článku 15 bodu 5 VPPMO-P se toto připojištění sjednává jako pojištění prvního rizika.

Pol.
č.

Specifikace
Limit plnění
1. rizika v Kč

N03
Anténní a solární systémy, garáže, pergoly a altány, přístřešky, oplocení,
vjezdové závory a reklamní panely.
(  % ze součtu pojistných částek sjednaných pro pol. č. N01 a N02)
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Pojistná smlouva číslo 4584298680
Stav k datu 1. 2. 2022

D. Pojištění elektronických zařízení
Pojištění se řídí VPPMO-P a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění elektronických zařízení
DPPEZ-P-01/2020 (dále jen DPPEZ-P).

Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí
Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí:

pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPEZ-P s výjimkou škod vzniklých následkem živelních
událostí (pojištěno v rámci pojištění movitých věcí v části A)

Pol.
č.

Specifikace předmětu pojištění
Limit plnění
1. rizika v Kč

E01

Soubor stacionárních a mobilních elektronických zařízení (vlastních a cizích
užívaných), tj. kancelářská, výpočetní, informační a sdělovací technika,
elektronika, elektrické spotřebiče, dále řídicí, měřicí, diagnostické, laboratorní
a lékařské přístroje a zařízení, s výjimkou strojů a nářadí. Pojištění se sjednává
jako pojištění 1. rizika.

E. Pojištění strojů
Pojištění se řídí VPPMO-P a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění strojů DPPST-P-01/2020
(dále jen DPPST-P).

Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí
Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí:

pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPST-P

Pol.
č.

Specifikace předmětu pojištění
Limit plnění
1. rizika v Kč

F01
Soubor stacionárních strojů a strojních zařízení, mobilní manipulační technika
bez RZ. Pojištění se vztahuje na vlastní a cizí užívané stroje, jejichž stáří
nepřekročilo 12 let, a sjednává se jako pojištění 1. rizika.

F. Společná ujednání pro pojištění majetku
Pro pojistné nebezpečí povodeň nebo záplava je sjednán limit maximálního ročního plnění (MRP)
ve výši Kč.

Spoluúčast
Pojištění se sjednává s dále uvedenými spoluúčastmi:

pojištění majetku se spoluúčastí ve výši  Kč;
pro škody způsobené pojistným nebezpečím povodeň nebo záplava spoluúčast ve výši  % z pojistného
plnění, minimálně však částka spoluúčasti v Kč uvedená v předchozím bodě.

Místo pojištění
Jako místo pojištění pro pojištění majetku se sjednávají prostory, které pojištěný oprávněně užívá:

Místo pojištění č. 1
Zámecká 496, 570 01 Litomyšl, Areál školy i venkovní prostor na
adrese Litomyšl,  Zámecká 496

Místem pojištění pro položku E01 je území České republiky.

G. Asistenční služby
Řídí se VPPMO-P a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění asistenčních služeb
DPPASP-P-01/2020.
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Pojistná smlouva číslo 4584298680
Stav k datu 1. 2. 2022

Pojištění uzavřené ve spolupráci s naším smluvním partnerem Europ Assistance s.r.o. zahrnuje ke
sjednanému místu pojištění asistenční služby v rozsahu:

nesjednáno

Pojištění odpovědnosti

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu
při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě
oprávnění, které je nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu.
Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného,
které jsou předmětem daně z příjmu. Zúčtování pojistného se neprovádí.

Pol. č. Pojistná nebezpečí
Limit/sublimit

plnění v Kč

D01 Pojištění odpovědnosti v základním rozsahu

D02 Pojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V70 Čisté finanční škody

D03
Pojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V71 Vibrace, sesuv půdy, eroze,
poddolování

D04 Pojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V723 Věci užívané a převzaté

D05 Pojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V111 Regresní náhrady

D06 Pojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V112 Nemajetková újma

D07 Pojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V99 Škody na životním prostředí

D08 Pojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V103 Majetková propojenost

Pojištění odpovědnosti se sjednává se spoluúčastí ve výši x Kč.
Pojištění odpovědnosti se sjednává s územním rozsahem x.

4. Zvláštní ujednání

5. Pojistné a jeho splatnost
Odchylně od článku 4 VPPMO-P se ujednává, že pojistné je běžným pojistným.

Pojištění movitých věcí - živel

Pojištění movitých věcí - odcizení

Pojištění přerušení provozu

Pojištění staveb

Pojištění elektronických zařízení

Pojištění strojů

Asistenční služby

Pojištění odpovědnosti

Roční pojistné celkem zaokrouhlené1 12 456 Kč

1 V pojistném je již zohledněna obchodní sleva ve výši  %.
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Pojistná smlouva číslo 4584298680
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Přehled splátek pojistného
Pojistné bude hrazeno v dále uvedených splátkách, a to v termínech a částkách podle platebních detailů.

Datum splatnosti každého roku Výše splátky pojistného v Kč

01. 02.

Platební detaily

Číslo účtu 246246 Kód banky 5500
Variabilní symbol 4584298680 Konstantní symbol 3558

Dohoda o úhradě pojistného ve splátkách nemá vliv na délku pojistného období.

Dlužné pojistné má pojistník povinnost hradit na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

Pojišťovna má právo změnit jednostranně výši běžného pojistného na další pojistné období, a to na základě
použití pojistně-matematických metody případě, že dojde ke změně podmínek rozhodných pro stanovení
pojistného, zejména v případech uvedených v článku 4 bod 3 písm a), b) a c) VPPMO-P.

6. Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou s počátkem pojištění od 00:00 hod. dne 1. 2. 2022.
Ujednává se, že článek 2 bod 1 VPPMO-P neplatí. Pojištění se sjednává s ročním pojistným obdobím, přičemž
první pojistné období začíná dnem počátku pojištění, následná pojistná období pak začínají běžet v den, jehož
označení se shoduje se dnem počátku pojištění. Konec pojistného období připadá na den, který předchází dni,
který se svým označením shoduje se dnem počátku pojištění.

7. Závěrečná ujednání
7.1 Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti
týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generaliceska.cz a dále v obchodních místech pojišťovny.
Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně
oznámí případné změny osobních údajů.

7.2 Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9
VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech
pojištěných.

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

7.4 Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny
Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník,
pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na
Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

7.5 V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou
obchodní inspekcí www.coi.cz.

7.6 Právem rozhodným pro pojistnou smlouvu je právní řád České republiky.
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7.7 Pojistník nebo některý z pojištěných nesplňuje v souvislosti s pojistným odvětvím uvedeným v části B
bodu 3, 8, 9, 10, 13 nebo 16 přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších
předpisů, minimálně 2 ze 3 níže uvedených limitů:
– čistý obrat min.  EUR (cca Kč),
– úhrn rozvahy min.  EUR (cca  Kč),
– průměrný roční stav zaměstnanců min. .

7.8 Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto
dokumenty:

příslušné pojistné podmínky,
přílohu ZIV12,
sazebník administrativních poplatků.

Smlouva uzavřena v 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

dne  v  hodin  minut

Podpis (a razítko) pojistníka Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)
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