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POJISTNÁ SMLOUVA 

č. 2732320458 
 

 
 

Pojistitel: 

UNIQA pojišťovna, a.s. 

Evropská 136 

160 12    Praha 6 

IČ: 49240480 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. 

 

 

Pojistník: 

Město Cheb  

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 

350 20   Cheb 

IČ: 00253979 

zastoupená Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou 

 

 

Pojištění: 

Město Cheb  

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 

350 20   Cheb 

IČ: 00253979 

 

a 

 

dle přílohy č.1 

 

Oprávněná osoba: 

Město Cheb  

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 

350 20   Cheb 

IČ: 00253979 

 

 
 

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti 
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Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část UCZ/14 se ujednává, že 

pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě. 

Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník 

podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět 

pojistiteli. 

 

Počátek pojištění:   1. 7. 2017 

Konec pojištění:   1. 7. 2021  bez automatického prodlužování 

Pojistné období:   1 rok 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

Místo pojištění, pokud není níže uvedeno jinak: jednotlivá místa pojištění dle uvedení v katastru 

nemovitostí a v účetní evidenci pojištěného, nebo dle dále uvedeného 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění: 

 

Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/14 

 
1. Soubor vlastních i cizích budov, staveb a ostatního nemovitého majetku a to včetně stavebních 
součástí uvnitř i vně – jako například osvětlení, přístřešky a ostatního dále ujednaného samostatně ve 
smluvních ujednáních pokud není pojištěno  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
6.796.909.501 nová cena 5.000 
 
2. Soubor vlastních budov a staveb (kasárna na Zlatém vrchu) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
37.886.000 časová cena 5.000 
 
3. Nemovitosti vlastní na místě pojištění Querenbach 13, 13a, 13b, Waldsasen, Německo 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
41.825.000 nová cena 5.000 
 
4. Nemovitost vlastní na místě pojištění Platzmuhle, Neualbenreuth, Německo 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
22.146.000 nová cena 5.000 
 
5. Na základě smlouvy po právu užívaná cizí nemovitost - bývalý kostel Svaté Kláry v Chebu, 
Františkánské náměstí č. p. 85, parcela č. 227/3 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

20.000.000 pojistná částka (limit plnění) 5.000 
 
6. Na základě smlouvy po právu užívaný soubor cizích věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty a 
uměleckých předmětů v bývalém kostele Svaté Kláry v Chebu, Františkánské náměstí č. p. 85, parcela 
č. 227/3 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
3.277.645 pojistná částka (limit plnění) 1.000 
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7. Jmenovitě uvedené projekty dle podmínek dotace – na samostatném seznamu (nemovitý a movitý 
majetek) dle přílohy č. 2  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
240.414.854 nová cena 5.000 (nemovitosti) 
   1.000 (movitosti) 
 
8. Soubor vlastních i cizích strojů, inventáře a ostatních věcí movitých a to včetně DDHM a věcí zvláštní 
hodnoty a ostatního dále ujednaného ve smluvních ujednáních pokud není pojištěno samostatně 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000 
 

9. Pěší zóna 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
61.841.190 pojistná částka 5.000 (nemovitosti) 
   1.000 (movitosti) 
 

10. Lanové centrum a zázemí 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
17.246.140 nová cena 5.000 (nemovitosti) 
   1.000 (movitosti) 
 
11. Soubor komunikací, zpevněných ploch, opěrných zdí, stožárů, soch, kašen, schodišť atd.- pojištění 
se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 5.000 (nemovitosti) 
   1.000 (movitosti) 
 

12. Soubor věci převzatých – sbírkové předměty muzea 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.000.000 pojistná částka (limit plnění) 1.000 
 

13. Soubor cenin a cenností vlastních a cizích – především platné peníze, kolky, známky, šeky, 
stravenky, poukázky, pokutové bloky, ztráty a nálezy atd..- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
6.600.000 pojistná částka 1.000  
 

14. Soubor zásob.- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000  
 

15. Soubor cizích věci zabavených z exekuce.- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000  
 

16. Písemnosti, dokumenty, nosiče dat atd..- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000  
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17. Věci zaměstnanců.- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 nová cena 1.000  
 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené nepřímým úderem blesku - v přímé i 
nepřímé souvislosti s bleskem (přepětí, podpětí atd.) a to jak na nemovitém tak movitém majetku - na 
maximální roční limit pojistného plnění ve výši 1.000.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč. 
 
Pro pojištění škod způsobených nárazem dopravního prostředku na pojištěnou věc se sjednává 
maximální roční limit pojistného plnění ve výši 5.000.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e), VPP UCZ/Živ/14  

 
1. Soubor vlastních i cizích budov, staveb a ostatního nemovitého majetku a to včetně stavebních 
součástí uvnitř i vně – jako například osvětlení, přístřešky a ostatního dále ujednaného samostatně ve 
smluvních ujednáních pokud není pojištěno  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
6.796.909.501 nová cena 5.000 
 
2. Soubor vlastních budov a staveb (kasárna na Zlatém vrchu) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
37.886.000 časová cena 5.000 
 
3. Nemovitosti vlastní na místě pojištění Querenbach 13, 13a, 13b, Waldsasen, Německo 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
41.825.000 nová cena 5.000 
 
4. Nemovitost vlastní na místě pojištění Platzmuhle, Neualbenreuth, Německo 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
22.146.000 nová cena 5.000 
 
5. Na základě smlouvy po právu užívaná cizí nemovitost - bývalý kostel Svaté Kláry v Chebu, 
Františkánské náměstí č. p. 85, parcela č. 227/3 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

20.000.000 pojistná částka (limit plnění) 5.000 
 
6. Na základě smlouvy po právu užívaný soubor cizích věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty a 
uměleckých předmětů v bývalém kostele Svaté Kláry v Chebu, Františkánské náměstí č. p. 85, parcela 
č. 227/3 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
3.277.645 pojistná částka (limit plnění) 1.000 
 
7. Jmenovitě uvedené projekty dle podmínek dotace – na samostatném seznamu (nemovitý a movitý 
majetek) dle přílohy č. 2  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
240.414.854 nová cena 5.000 (nemovitosti) 
   1.000 (movitosti) 
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8. Soubor vlastních i cizích strojů, inventáře a ostatních věcí movitých a to včetně DDHM a věcí zvláštní 
hodnoty a ostatního dále ujednaného ve smluvních ujednáních pokud není pojištěno samostatně 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000 
 

9. Pěší zóna 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
61.841.190 pojistná částka 5.000 (nemovitosti) 
   1.000 (movitosti) 
 

10. Lanové centrum a zázemí 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
17.246.140 nová cena 5.000 (nemovitosti) 
   1.000 (movitosti) 
 
11. Soubor komunikací, zpevněných ploch, opěrných zdí, stožárů, soch, kašen, schodišť atd.- pojištění 
se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 5.000 (nemovitosti) 
   1.000 (movitosti) 
 

12. Soubor věci převzatých – sbírkové předměty muzea 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.000.000 pojistná částka (limit plnění) 1.000 
 

13. Soubor cenin a cenností vlastních a cizích – především platné peníze, kolky, známky, šeky, 
stravenky, poukázky, pokutové bloky, ztráty a nálezy atd..- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
6.600.000 pojistná částka 1.000  
 

14. Soubor zásob.- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000  
 

15. Soubor cizích věci zabavených z exekuce.- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000  
 

16. Písemnosti, dokumenty, nosiče dat atd..- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000  
 
17. Věci zaměstnanců.- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 nová cena 1.000  
 
Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e) VPP UCZ/Živ/14 se 

sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 300.000.000 Kč (vichřice, krupobití), 
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100.000.000 Kč (sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv lavin), 100.000.000 Kč (pád stromů, 

stožárů nebo jiných předmětů) a 100.000.000 Kč (tíha sněhu nebo námrazy).  

Výše uvedené maximální limity plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho  
pojistného roku. 
 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené atmosférickými srážkami na maximální 

roční sublimit pojistného plnění ve výši 300.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč. Atmosférickými srážkami se 

rozumí voda, která do pojištěného prostoru prosákla nebo vnikla  prudkým deštěm, tajícím sněhem nebo 

ledem. Pojištění se nevztahuje na vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru nedostatečně 

uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo jinými zjevnými otvory.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f), VPP UCZ/Živ/14 

 
1. Soubor vlastních i cizích budov, staveb a ostatního nemovitého majetku a to včetně stavebních 
součástí uvnitř i vně – jako například osvětlení, přístřešky a ostatního dále ujednaného samostatně ve 
smluvních ujednáních pokud není pojištěno  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
6.796.909.501 nová cena 5.000 
 
2. Soubor vlastních budov a staveb (kasárna na Zlatém vrchu) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
37.886.000 časová cena 5.000 
 
3. Nemovitosti vlastní na místě pojištění Querenbach 13, 13a, 13b, Waldsasen, Německo 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
41.825.000 nová cena 5.000 
 
4. Nemovitost vlastní na místě pojištění Platzmuhle, Neualbenreuth, Německo 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
22.146.000 nová cena 5.000 
 
5. Na základě smlouvy po právu užívaná cizí nemovitost - bývalý kostel Svaté Kláry v Chebu, 
Františkánské náměstí č. p. 85, parcela č. 227/3 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

20.000.000 pojistná částka (limit plnění) 5.000 
 
6. Na základě smlouvy po právu užívaný soubor cizích věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty a 
uměleckých předmětů v bývalém kostele Svaté Kláry v Chebu, Františkánské náměstí č. p. 85, parcela 
č. 227/3 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
3.277.645 pojistná částka (limit plnění) 1.000 
 
7. Jmenovitě uvedené projekty dle podmínek dotace – na samostatném seznamu (nemovitý a movitý 
majetek) dle přílohy č. 2  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
240.414.854 nová cena 5.000 (nemovitosti) 
   1.000 (movitosti) 
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8. Soubor vlastních i cizích strojů, inventáře a ostatních věcí movitých a to včetně DDHM a věcí zvláštní 
hodnoty a ostatního dále ujednaného ve smluvních ujednáních pokud není pojištěno samostatně 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000 
 

9. Pěší zóna 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
61.841.190 pojistná částka 5.000 (nemovitosti) 
   1.000 (movitosti) 
 

10. Lanové centrum a zázemí 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
17.246.140 nová cena 5.000 (nemovitosti) 
   1.000 (movitosti) 
 
11. Soubor komunikací, zpevněných ploch, opěrných zdí, stožárů, soch, kašen, schodišť atd.- pojištění 
se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 5.000 (nemovitosti) 
   1.000 (movitosti) 
 

12. Soubor věci převzatých – sbírkové předměty muzea 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.000.000 pojistná částka (limit plnění) 1.000 
 

13. Soubor cenin a cenností vlastních a cizích – především platné peníze, kolky, známky, šeky, 
stravenky, poukázky, pokutové bloky, ztráty a nálezy atd..- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
6.600.000 pojistná částka 1.000  
 

14. Soubor zásob.- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000  
 

15. Soubor cizích věci zabavených z exekuce.- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000  
 

16. Písemnosti, dokumenty, nosiče dat atd..- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000  
 
17. Věci zaměstnanců.- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 nová cena 1.000  
 
Pro pojištění katastrofických pojistných nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f) VPP UCZ/Živ/14 se 

sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 300.000.000 Kč (záplava, povodeň) a 

100.000.000 Kč (zemětřesení).  
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Výše uvedené maximální limity plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho  
pojistného roku. 
 
Odchylně od VPP UCZ/Živ/14 Čl.8, odst. 1. se neuplatňuje 28 denní čekací doba od počátku sjednání 
pojištění. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Vodovodní škody -   v rozsahu čl. 1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14 

 
1. Soubor vlastních i cizích budov, staveb a ostatního nemovitého majetku a to včetně stavebních 
součástí uvnitř i vně – jako například osvětlení, přístřešky a ostatního dále ujednaného samostatně ve 
smluvních ujednáních pokud není pojištěno  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
6.796.909.501 nová cena 5.000 
 
2. Soubor vlastních budov a staveb (kasárna na Zlatém vrchu) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
37.886.000 časová cena 5.000 
 
3. Nemovitosti vlastní na místě pojištění Querenbach 13, 13a, 13b, Waldsasen, Německo 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
41.825.000 nová cena 5.000 
 
4. Nemovitost vlastní na místě pojištění Platzmuhle, Neualbenreuth, Německo 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
22.146.000 nová cena 5.000 
 
5. Na základě smlouvy po právu užívaná cizí nemovitost - bývalý kostel Svaté Kláry v Chebu, 
Františkánské náměstí č. p. 85, parcela č. 227/3 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

20.000.000 pojistná částka (limit plnění) 5.000 
 
6. Na základě smlouvy po právu užívaný soubor cizích věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty a 
uměleckých předmětů v bývalém kostele Svaté Kláry v Chebu, Františkánské náměstí č. p. 85, parcela 
č. 227/3 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
3.277.645 pojistná částka (limit plnění) 1.000 
 
7. Jmenovitě uvedené projekty dle podmínek dotace – na samostatném seznamu (nemovitý a movitý 
majetek) dle přílohy č. 2  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
240.414.854 nová cena 5.000 (nemovitosti) 
   1.000 (movitosti) 
 
8. Soubor vlastních i cizích strojů, inventáře a ostatních věcí movitých a to včetně DDHM a věcí zvláštní 
hodnoty a ostatního dále ujednaného ve smluvních ujednáních pokud není pojištěno samostatně 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000 
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9. Pěší zóna 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
61.841.190 pojistná částka 5.000 (nemovitosti) 
   1.000 (movitosti) 
 

10. Lanové centrum a zázemí 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
17.246.140 nová cena 5.000 (nemovitosti) 
   1.000 (movitosti) 
 
11. Soubor komunikací, zpevněných ploch, opěrných zdí, stožárů, soch, kašen, schodišť atd.- pojištění 
se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 5.000 (nemovitosti) 
   1.000 (movitosti) 
 

12. Soubor věci převzatých – sbírkové předměty muzea 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.000.000 pojistná částka (limit plnění) 1.000 
 

13. Soubor cenin a cenností vlastních a cizích – především platné peníze, kolky, známky, šeky, 
stravenky, poukázky, pokutové bloky, ztráty a nálezy atd..- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
6.600.000 pojistná částka 1.000  
 

14. Soubor zásob.- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000  
 

15. Soubor cizích věci zabavených z exekuce.- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000  
 

16. Písemnosti, dokumenty, nosiče dat atd..- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000  
 
17. Věci zaměstnanců.- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 nová cena 1.000  
 

Pro pojištění vodovodních škod v rozsahu čl. 1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14 včetně škod způsobených 
zpětným vystoupením vody při záplavě, přetlaku nebo zamrzání se sjednává maximální roční limit 
pojistného plnění ve výši 50.000.000 Kč.  
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho  
pojistného roku. 
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Pojištění se vztahuje i na náklady na úhradu vodného a stočného vzniklé v souvislosti s únikem vody z 
vodovodního zařízení v důsledku poškození tohoto vodovodního zařízení mrazem, lomem apod. na 
pojistnou částku ve výši 50.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Pojištění nákladů - v rozsahu čl. 11, VPP UCZ/Živ/14 

 
1. Náklady na hašení, demolici, odvoz suti, likvidaci zbytků a následků pojistné události včetně nákladů 
na dočasné přemístění majetku včetně nákladů spojených se škodnou událostí - pojištění se sjednává 
na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.000.000 pojistná částka 1.000 
 
1. Zvýšené náklady na opravu, znovuobnovení či znovupořízení staveb, movitých a nemovitých věci 
umělecké, historické, kulturní, zvláštní či jiné hodnoty po pojistné události - pojištění se sjednává na 1. 
riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
10.000.000 pojistná částka 1.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pro ostatní nebezpečí mimo výše a níže uvedených se sjednává spoluúčast ve výši 1.000 Kč pro 
všechny předměty pojištění. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Odchylná ujednání – živelní nebezpečí 
1. Pojištění se vztahuje též na vlastní části nemovitosti (včetně vlastního podílu na společných částech 
domu), nacházející se v postupně odprodávané budově a to až do doby úplného prodeje, jedná se 
především o bytové domy prodávané po bytových jednotkách. 
2. Pojistitel poskytne plnění za účelně vynaložené náklady na náhradní ubytování členů domácností, 
které se nacházejí v pojištěné nemovitosti, byla-li tato postižena pojistnou událostí v důsledku působení 
některého z živelních pojistných nebezpečí. Limit pojistného plnění min. 30.000 Kč se spoluúčastí 1.000 
Kč pro každou pojištěnou domácnost. 
3. Pojištění se vztahuje též na stavby a stavební součásti - například vybavení dětských areálů, kašny, 
pomníky, bazénky, vodní nádrže, památníky, schodiště, opěrné a okrasné zdi, mosty a lávky, sochy, 
autobusové zastávky, oplocení a to vždy však pevně spojené se zemí nebo budovou – stavbou, 
komunikace, chodníky, zpevněné plochy a další. Také na inženýrské sítě a to včetně deklů, vík kanálů, 
poklopů. 
4. Pojištění se vztahuje i na poškození sloupů, laviček, košů, dopravních značek pro motoristy a cyklisty 
a značení, infozařízení, naváděcích a informačních tabulí a ostatního značení jako naváděcího systému 
k památkám a orientačních cedulí. Toto zahrnuje i ostatní movité a nemovité věci blíže neuvedené a 
také například mincovníky - parkovací automaty, záchodové automaty ve veřejných záchodcích a to jak 
vně tak uvnitř budov i jako součást movitého majetku atd. 
5. Pojištění se vztahuje též na veřejné osvětlení/rozhlas/kamerový systém a to vč. sloupů/ patek/ vlastní 
elektroinstalace a konstrukčního upevnění, osvětlení a ozvučení/ osvětlení budov-objektů atd. a to vně i 
uvnitř nemovitostí a v a na ostatních prostorách. Pojistitel uhradí též škody způsobené nárazem 
ne/motorového vozidla, avšak pokud nebyl pachatel zjištěn. 
6. Ujednání o zrušení výluky pokud obsahují VPP (u pojištění povodně a záplavy) a to u mostů a lávek. 
7. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za škodní událost následkem povodně nebo v přímé 
souvislosti s povodní od počátku účinnosti pojištění. 
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8. Pojistné plnění z pojištění pojistného nebezpečí „povodeň“ není omezeno skutečností, že záplava 
nebo povodeň měla charakter záplavy nebo povodně opakující se alespoň či nejvýše s určitou časovou 
periodou/frekvencí. Definice záplavy nebo povodně není na časové periodě/frekvenci závislá. 
9. Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci pádem stromů, stožárů 
nebo jiných předmětů se vztahuje i na součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako 
poškozená věc. 
10. Pojištění vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupnutím kapaliny 
odpadním potrubím, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických 
srážek, povodně a záplavy. 
11. Pojistné krytí dle sjednané pojistné smlouvy se vztahuje také na škody způsobené „kouřem“. Kouřem 
se rozumí směs plynných a v ní rozptýlených tuhých produktů hoření. 
12. Požárem se odchylně od pojistných podmínek rozumí i oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo 
který určené ohniště opustil, a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. 
Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem 
vzduchu. 
13. "Úderem blesku“ se rozumí také škoda vzniklá úderem blesku bez viditelných destrukčních účinků na 
věci nebo na budově. Za škodu způsobenou úderem blesku se považuje také zkrat nebo přepětí 
(indukce) v elektrorozvodné nebo komunikační síti. 
14. Pojištění vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené vodou vytékající z klimatizačních 
zařízení, sprinklerových a samočinných hasicích zařízení v důsledku poruchy tohoto zařízení včetně 
škod způsobených v důsledku provádění tlakových zkoušek hasicího zařízení. 
15. Pojistné krytí se vztahuje i na doklady, rukopisy, plány, projekty a obchodní knihy, včetně nákladů na 
administrativní práci spojenou s jejich znovuzřízením (z kopií apod.), 
16. Pojištění se vztahuje i na budovy, stavby, mobilní buňky, prodejní stánky s dřevěnou nebo ocelovou 
nosnou konstrukcí a s opláštěním z rostlého dřeva (např. prkna, fošny, kulatina, půlkulatina apod.) 
a/nebo z desek na bázi dřeva a papíru (jako např. dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z 
odpadní papírové hmoty apod.) a/nebo s lehkou kovovou konstrukcí textilním opláštěním a/nebo 
nafukovací haly – vždy ukotvené či připevněné. 
17. Ujednání o zrušení výluky pokud obsahují VPP u střech plochých či se sklonem do 15-ti stupňů. 
18. Pojištění se vztahuje i na zatečení způsobené atmosférickými srážkami a táním sněhu. 

19. Pojistné krytí „pojištění nákladů na hašení, demolici, odvoz suti, likvidaci zbytků a následků pojistné 
události včetně dočasného přemístění majetku“ zahrnuje i náklady na stavební dozor, soudního znalce a 
veškeré další náklady spojené s likvidací dané pojistné události. 
20. Pojistitel se zřekne případných regresních nároků, které by na něho mohli přejít v důsledků zaviněné 
škody na pojištěném majetku, který je v užívání pojištěného nebo organizací zřízenou pojištěným, 
popřípadě obchodní společností, ve které má pojištěný svůj majetkový podíl. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. a) – b), 

VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14 

 

1. Soubor vlastních i cizích strojů, inventáře a ostatních věcí movitých a to včetně DDHM a věcí zvláštní 
hodnoty a ostatního dále ujednaného ve smluvních ujednáních pokudnení pojištěno samostatně - 
pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
4.000.000 nová cena 1.000 
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2. Stavební součásti a zábranné prostředky vlastní i cizí, věcí zvláštní hodnoty a to vně i uvnitř a to 
včetně nákladů na opravu a ostatního dále ujednaného ve smluvních ujednáních pokud není pojištěno 
samostatně - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 
 
3. Jmenovitě uvedené projekty dle podmínek dotace – na samostatném seznamu (nemovitý a movitý 
majetek) dle přílohy č. 2 - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.500.000 nová cena 1.000 
 
4. Soubor zásob.- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000  
 
5. Soubor cizích věci zabavených z exekuce.- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000  
 
6. Soubor cenin a cenností vlastních a cizích – především platné peníze, kolky, známky, šeky, 
stravenky, poukázky, ztráty a nálezy atd..- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
600.000 pojistná částka 1.000  
 
7. Pokutové bloky - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
6.000.000 pojistná částka 1.000 
 
8. Písemnosti, dokumenty, nosiče dat atd..- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000  
 
9. Mobilní sociální zařízení  - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 
 

10. Věci zaměstnanců.- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000 nová cena 1.000  
 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na prostou krádež (odcizení bez překonání překážky) – peníze 
na přepážkách atd. - na pojistnou částku ve výši 20.000 Kč (1. riziko) se spoluúčastí 1.000 Kč. 
Podmínkou je vždy hlášení POLICII ČR. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Loupežné přepadení při přepravě věcí - v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. c), VPP UCZ/Odc/14  

DPPLIM/14 

 
1. Přeprava peněz - pojištění se sjednává na 1. riziko  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 pojistná částka 1.000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vandalismus - v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. d), VPP  UCZ/Odc/14 

 

1. Soubor vlastních i cizích strojů, inventáře a ostatních věcí movitých a to včetně DDHM a věcí zvláštní 
hodnoty a ostatního dále ujednaného ve smluvních ujednáních pokudnení pojištěno samostatně - 
pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
4.000.000 nová cena 1.000 
 
2. Stavební součásti a zábranné prostředky vlastní i cizí, věcí zvláštní hodnoty a to vně i uvnitř a to 
včetně nákladů na opravu a ostatního dále ujednaného ve smluvních ujednáních pokud není pojištěno 
samostatně - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 
 
3. Jmenovitě uvedené projekty dle podmínek dotace – na samostatném seznamu (nemovitý a movitý 
majetek) dle přílohy č. 2 - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.500.000 nová cena 1.000 
 
4. Soubor zásob.- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000 nová cena 1.000  
 
5. Soubor cizích věci zabavených z exekuce.- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000  
 
6. Soubor cenin a cenností vlastních a cizích – především platné peníze, kolky, známky, šeky, 
stravenky, poukázky, pokutové bloky, ztráty a nálezy atd..- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.500.000 pojistná částka 1.000  
 
7. Písemnosti, dokumenty, nosiče dat atd..- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000 nová cena 1.000  
 
8. Mobilní sociální zařízení  - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 
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9. Věci zaměstnanců.- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
20.000  nová cena 1.000  
 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na prostou krádež (odcizení bez překonání překážky) – peníze 
na přepážkách atd. - na pojistnou částku ve výši 20.000 Kč (1. riziko) se spoluúčastí 1.000 Kč. 
Podmínkou je vždy hlášení POLICII ČR. 
 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené grafity včetně zašpinění na pojistnou 
částku 300.000 Kč (1. riziko) se spoluúčastí 1.000 Kč.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Odchylná ujednání - odcizení a vandalismus 
1. Ujednání o zabezpečení – limity plnění stupňů zabezpečení dle standardních VPP se násobí 
koeficientem 2,5. 
2. Pojištění se vztahuje též na vlastní části nemovitosti (včetně vlastního podílu na společných částech 
domu), nacházející se v postupně odprodávané budově a to až do doby úplného prodeje, jedná se 
především o bytové domy prodávané po bytových jednotkách. 
3. Pojistné krytí se vztahuje i na doklady, rukopisy, plány, projekty a obchodní knihy, včetně nákladů na 
administrativní práci spojenou s jejich znovuzřízením (z kopií apod.). 
4. Pojištění se vztahuje též na stavby a stavební součásti - například vybavení dětských areálů, kašny, 
pomníky, bazénky, vodní nádrže, památníky, schodiště, opěrné a okrasné zdi, mosty a lávky, sochy, 
autobusové zastávky, oplocení a to vždy však pevně spojené se zemí nebo budovou – stavbou, 
komunikace, chodníky, zpevněné plochy a další. Také na inženýrské sítě a to včetně deklů, vík kanálů, 
poklopů atd. 
5. Pojištění se vztahuje i na poškození sloupů, laviček, košů, dopravních značek pro motoristy a cyklisty 
a značení, infozařízení, naváděcích a informačních tabulí a ostatního značení jako naváděcího systému 
k památkám a orientačních cedulí. Toto zahrnuje i ostatní movité a nemovité věci blíže neuvedené, a 
také například mincovníky - parkovací automaty, záchodové automaty ve veřejných záchodcích a to jak 
vně tak uvnitř budov i jako součást movitého majetku atd. včetně hotovosti uvnitř uložené do limitu 
20.000,-Kč/1 automat se spoluúčastí 1.000 Kč. 
6. Pojištění se vztahuje též na veřejné osvětlení/rozhlas/kamerový systém a to vč. sloupů/ patek/ vlastní 
elektroinstalace a konstrukčního upevnění, osvětlení a ozvučení/ osvětlení budovobjektů atd. a to vně i 
uvnitř nemovitostí a v a na ostatních prostorách. Pojistitel uhradí též škody způsobené nárazem 
ne/motorového vozidla, avšak pokud nebyl pachatel zjištěn. 
7. Definice podmínek u pojištění posla: 
a) do výše limitu 100 000,00 Kč - v případě přepravy 1 osobou musí být tato vybavena ochranným 
sprejem a přepravované peníze musí být uloženy v pevném, řádně uzavřeném zavazadle (kabela, 
kufřík), opatřené minimálně jedním uzávěrem nebo zámkem. 
b) do výše limitu 500 000,00 Kč - v případě přepravy 1 osobou musí být tato vybavena ochranným 
sprejem nebo paralyzérem a přepravované peníze nebo ceniny musí být uloženy v pevném, řádně 
uzavřeném zavazadle (kabela, kufřík), opatřené minimálně jedním uzávěrem nebo zámkem. Osoba 
musí být dále doprovázena strážníkem městské policie, který je vybaven obranným prostředkem a 
střelnou zbraní. 
Přeprava musí být vždy prováděna osobou starší 18 let. 
8. Odchylně od podmínek zabezpečení se sjednané pojištění pro případ odcizení a vandalismu pro 
soubor věcí movitých vztahuje i na poškození ubytovacích buněk v Autocampu Podhoří a zařízení 
plovárny Skalka. 
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9. Pro věci movité a věci zvláštní hodnoty (sochy apod.) na veřejném prostranství u škod odcizením a 
vandalisme je dostačujícím zabezpečením jejich pevné ukotvení, popřípadě minimální váha 300 kg. 
10. Pro venkovní toalety typu TOI TOI a jím podobné se neujednává žádné zabezpečení typu pevné 
spojení. 
11. V případě škod odcizením a vandalismem kde bude odhad škody bezprostředně po jejich zjištění do 
5.000 Kč, není nutné hlášení POLICII ČR, ale je dostačující hlášení městské Policii města Cheb. 
12. Pro věci zvláštní hodnoty, včetně věcí umístěných v interiérech i exteriéru Chebského hradu, 
Františkánského kostelu, Nivních luk v Chebu a na ostatních místech ve zprávě a majetku města Chebu 
a jeho PO ujednává jako dostačující způsob zabezpečení pro: 
a) Limit plnění 300.000 Kč pro mimoprovozní dobu, pokud vstupní dveře, vrata, případně mříže jsou 
řádně uzavřeny a uzamčeny. 
b) Limit plnění 150.000 Kč pro odcizení věcí loupeží bez překonání překážek v provozní době. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/14 

 

1. Soubor vlastních i cizích skel - pojištění se sjednává na 1. riziko  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
250.000 nová cena 1.000 
 

2. Skleníky - pojištění se sjednává na 1. riziko  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Odchylná ujednání - pojištění skel: 
1. Předmětem pojistného krytí je soubor všech vlastních i cizích skel, včetně nalepených 
neodnímatelných snímačů zabezpečovacích zařízení EZS - EPS nalepených fólií, nápisů, maleb nebo 
jiné výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla. Předmětem pojistného plnění současně jsou i firemní 
štíty, reklamní tabule, markýzi, mříže, rolety, světelné nápisy reklamní i neonové zářivky a trubice včetně 
jejich elektrické instalace a nosné konstrukce, umělecká zasklení staveb; tj. skleněné mozaiky, skleněné 
stěny a ostatní umělecká zasklení všeho druhu, lustry, skleněná zrcadla a pevně osazená skla a to 
včetně těch, která jsou součástí opláštění budovy především okna, dveře a další podobné, pojištění kryje 
i poškození zastávek, zrcadlových stěn a dalších podobných. 
2. Pojištění vztahuje i na škody způsobené malbami, nástřiky nebo polepením a také zahrnuje veškeré 
náklady spojené s opravou a výměnou poškozeného skla. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/14 
 
1. Soubor stacionární výpočetní, kancelářské techniky atd. – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 
 

2. Soubor přenosné výpočetní, kancelářské techniky atd.– pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.000  nová cena 1.000 
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3. Kamerový a monitorovací systém, informační tabule, osvětlovací, ozvučovací a promítací technika, 
elektrocentrály, servrovny, anténní zařízení wiffi, datová uložiště atd.– pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 5.000 
 

4. Elektronické zařízení zimního stadionu.– pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 5.000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 

Odchylná ujednání - elektronika 
1. U pojištění přenosné techniky rozsah Allrisk včetně živlu, odcizení a vandalismu 
2. Pro mobilní elektronická zařízení se ujednává místo pojištění ČR + okolní státy 
3. Pro mobilní elektronická zařízení bude u odcizení zrušená výluka časového omezení – stačí, aby bylo 
zabezpečené vozidlo – řádně zamčeno. 
4. Do pojištění je zahrnuta i elektronika nad stáří 5 let s pojištěním na novou cenu do stáří 10 let. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 

Poškození nebo zničení stroje a strojních zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Str/14 a UCZ/Ele/14 

 
1. Vzduchotechnika, měření, regulace, drobné stroje, pícky, výtahy, technologie kotelen, bojlery, 
čerpadla atd..– pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 5.000 
 

2. Technologie zimního stadionu – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 5.000 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Odchylná ujednání – stroje 
1. Do pojištění lze zahrnout i stroje nad stáří 10 let s pojištěním na novou cenu do stáří 20 let. V případě 
vyššího stáří bude pro pojištění v nové ceně akceptován doklad o provedení generální opravy ne starší 
10 let. 
2. Odchylně od pojistných podmínek se ujednává, že se pojištění vztahuje i na poškození vyměnitelných 
částí pojištěného zařízení (např. hadice, těsnění, pásy, řetězy, řemeny, pneumatiky, lana, dráty, síta, 
pracovní části drtičů, žáruvzdorné vyzdívky, akumulátory, odporová topná tělesa, žárovky, výbojky). Toto 
ujednání se vztahuje i na součásti, které jsou měněny při změně pracovního úkonu. Pojistitel poskytne 
plnění v případech, kdy k poškození nebo zničení takového zařízení došlo náhle a neočekávaně a 
příčina pojistné události nespočívá v přirozeném opotřebení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------- 

 

Všerizikové pojištění (ALLRISK) - v rozsahu VPP UCZ/AR/14/A, DPP /AR/14/B, VPP UCZ/14  

 
1. Městská zeleň udržovaná v rámci města a městských parků.– pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
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Pojištění odpovědnosti 
 
Pojištěné předměty činnosti: 

- dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
- dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii 
- dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  
- dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  

a dalších souvisejících právních předpisů, výpisů z obchodního rejstříku a zřizovacích listin 
regulujících postavení a činnosti spolupojištěných subjektů 

 

Základní pojištění – v rozsahu čl. 3 Doplňkových pojistných podmínek pojištění odpovědnosti 
podnikatele a právnické osoby UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14“) zahrnuje i: 

 újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmy nemajetkové a duševních útrap) 

 škodu vzniklou poškozením, zničením a pohřešováním věci 

 následnou finanční škodu 

 náklady k právní ochraně pojištěného 

 zachraňovací náklady 

 náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči ve prospěch třetí 
osoby 

 náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch 
pracovníka pojištěného 

 úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění 

 odpovědnost z vlastnictví a oprávněného užívání (nájmu) budovy nebo pozemku,  
i když neslouží činnosti pojištěného 

 odpovědnost za věci odložené a vnesené 

 odpovědnost za škodu, újmu způsobenou učni, žáku, studentu při praktickém vyučování  
u pojištěného 

 povinnost k náhradě škody způsobené v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových 
vozidel, pokud se na povinnost pojištěného nahradit újmu nevztahuje povinné pojištění. Zároveň 
se pojištění vztahuje i na povinnost k náhradě škody způsobené vozidlem jako pracovním 
strojem při pracovní činnosti 

 odpovědnost z činnosti městské policie 
 
Limit plnění v Kč 40.000.000 
Spoluúčast v Kč 1.000 
 3.000.000 – druhá vrstva pro zřízené organizace 
Územní platnost  Česká republika 
 Evropa – druhá vrstva pro zřízené organizace 

Česká republika a okolní státy pro odpovědnost z vlastnictví budov 
(pozemků) v Německu 

Roční pojistné v Kč 155.000 
 
Zvláštní ujednání: 
Odchylně od čl. 8 odst. 2 písm. g) UCZ/Odp/14 se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit škodu  
a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu, která byla způsobena porušením právní povinnosti  
v době před uzavřením pojištění. 
 
 



Strana 18 (celkem 23) 
Pojistná smlouva č. 2732320458 

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV) 
Sublimit plnění v Kč 40.000.000 
Spoluúčast v Kč 1.000 
 3.000.000 – druhá vrstva pro zřízené organizace 
Územní platnost  Česká republika 
 Evropa – druhá vrstva pro zřízené organizace 

Česká republika a okolní státy pro odpovědnost z vlastnictví budov  
(pozemků v Německu) 

Roční pojistné v Kč zahrnuto v pojistném za základní pojištění 
 
Zvláštní ujednání: 
Výluka z pojištění na škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu vzniklou zavlečením, 
rozšířením, přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin ve smyslu ustanovení čl. 8 odst. 2  
písm. n) UCZ/Odp/14 se pro účely této smlouvy neuplatní. 
Odchylně od čl. 4 bodu 1 UCZ/Odp-P/14 se v rámci limitu plnění a spoluúčasti pro základní pojištění  
a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku pojištění vztahuje i na případy, kdy dodávka 
vadného výrobku byla uskutečněna v době před uzavřením pojištění. 
 
Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02) a odpovědnost za škodu na věcech 
převzatých (03) 
Společný sublimit plnění v Kč  1.000.000 
Spoluúčast v Kč   1.000 
Územní platnost  Česká republika 
 Evropa – pro zřízené organizace 
Roční pojistné v Kč   5.000 
 
Odpovědnost za finanční škodu (04) 
Sublimit plnění v Kč   10.000.000 
Spoluúčast v Kč   1.000 
Územní platnost  Česká republika 
 Evropa – pro zřízené organizace 
Roční pojistné v Kč   35.500 
 
Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09)  
Sublimit plnění v Kč   20.000.000 
Spoluúčast v Kč   1.000 
Územní platnost  Česká republika 
 Evropa – pro zřízené organizace 
Roční pojistné v Kč   10.000 
 
Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11) 
Sublimit plnění v Kč   200.000 na 1 den 
     20.000 na 1 zaměstnance 
Spoluúčast v Kč   1.000 
Územní platnost  Česká republika 
 Evropa – pro zřízené organizace 
Roční pojistné v Kč   2.500 
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Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné služby (15) 
Sublimit plnění v Kč   5.000.000 
Spoluúčast v Kč   1.000 
Územní platnost  Česká republika 
 Evropa – pro zřízené organizace 
Roční pojistné v Kč   7.500 
 
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem (18) 
Sublimit plnění v Kč   40.000.000 
Spoluúčast v Kč   1.000 
Územní platnost  Česká republika 
Roční pojistné v Kč   54.000 
 
Odpovědnost zastupitelů (19) včetně povinnosti uhradit škodu vzniklou v souvislosti s dotacemi 
z Evropské unie včetně zpracování žádostí o dotace a granty a organizování veřejných zakázek, 
odpovědnosti zastupitelů za škodu na věci movité svěřené nebo užívané k práci a to včetně vozidel 
Sublimit plnění v Kč   40.000.000 

500.000 pro povinnost uhradit škodu vzniklou v souvislosti 
s dotacemi z Evropské unie včetně zpracování žádostí o dotace  
a granty a organizování veřejných zakázek 

Spoluúčast v Kč   10.000; pro odpovědnost zastupitelů za škodu na věci movité 
svěřené nebo užívané k práci a to včetně vozidel jen 1.000 

Územní platnost  Česká republika 
Roční pojistné v Kč   35.000 
 
Odpovědnost při poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, dle doplňkových pojistných podmínek UCZ/Odp-Soc/14 
Sublimit plnění v Kč   20.000.000 
Spoluúčast v Kč   1.000 
Územní platnost  Česká republika 
 Evropa – pro zřízené organizace 
Roční pojistné v Kč   8.500 
 
Křížová odpovědnost s odstraněním výluk na majetkovou propojenost (17) 
Sublimit plnění v Kč   10.000.000 
Spoluúčast v Kč   10.000 
Územní platnost  Česká republika 
 Evropa – pro zřízené organizace 
Roční pojistné v Kč   7.900 
 
Zvláštní ujednání: 
Základní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a pojištění odpovědnosti 
za škodu na věcech movitých užívaných a věcech převzatých se vztahuje i na povinnost pojištěného 
nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu způsobenou osobám pojištěným v rámci 
jedné smlouvy. Ustanovení čl. 8 odst. 4 písm. a), b) a odst. 5  UCZ/Odp/14 se pro uvedené pojištění 
nepoužijí. 
V případě odpovědnosti za škodu na věcech movitých užívaných a na věcech převzatých pojistitel 

poskytne pojistné plnění jen za předpokladu, že je poskytnuto plnění z pojištění majetku a vůči 
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pojištěnému je ze strany pojistitele majetkového pojištění uplatněno právo na náhradu škody, které na 

něj přešlo dle ustanovení § 2820 občanského zákoníku. Dále poskytne pojistitel pojistné plnění v 

rozsahu té části škody, která převyšuje plnění z pojištění majetku, resp. na kterou se pojištění majetku 

nevztahuje. Pojistitel poskytne pojistné plnění jen za předpokladu, že užívané a převzaté věci jsou 

majetkově pojištěny.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Odchylná ujednání – pojištění odpovědnosti 
1. Retroaktivní krytí 48 měsíců v rozsahu předchozí pojistné smlouvy - s limitem 40.000.000 Kč 
2. Pokud o náhradě této škody rozhoduje příslušný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, 
kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci. Do doby, kdy rozhodnutí o škodě nabude právní moci, 
trvá ve vztahu k této škodě pojistná ochrana dle této smlouvy bez ohledu na sjednaný konec pojištění. 
3. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku se vztahuje též na škody způsobené 
střevní infekcí typu například salmonela a další. 
4. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku se vztahuje též na škody způsobené 
vadně vykonanou prací, jejíž následky se projeví po jejím předání. 
5. Připojištění čistých finančních škod se vztahuje i na čisté finanční škody vzniklé v důsledku vady 
výrobku. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 

Celkové roční pojistné 

 

Živelní pojištění: 1.048.550,- Kč 

 

Odcizení: 72.500,- Kč 

 

Vandalismus: 31.900,- Kč 

 
Pojištění skla:       16.750,- Kč 
 
Pojištění elektroniky:      46.000,- Kč 
 
Strojní pojištění:                  12.000,- Kč 
 
Pojištění ALLRISK:        4.000,- Kč 
 
Odpovědnost:                                               320.900,- Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



Strana 21 (celkem 23) 
Pojistná smlouva č. 2732320458 

 

Společná a závěrečná ustanovení 
 

Roční pojistné: 1.552.600,- Kč 
Sleva za délku pojištění:  20% 
Upravené roční pojistné:  1.242.080,- Kč 
Pojistné za dobu pojištění 1.7.2017 – 30.6. 2021: 4.968.320,- Kč 
Způsob placení:   čtvrtletně (bez přirážky) 
Splátka pojistného:  310.520,- Kč 
 
Splatnost pojistného: 1.7., 1.10., 1.1. a 1.4. (den a měsíc běžného roku). 

 

Slevu za délku pojištění 4 roky ve výši 20% poskytuje pojistitel na celou dobu pojištění. Vypoví-li 

pojistník smlouvu před uplynutím sjednané lhůty (sjednané doby platnosti pojistné smlouvy), je povinen 

takto neoprávněně získanou slevu vrátit, a to od počátku pojištění. Nárok na vrácení poskytnuté slevy 

za sjednanou dobu pojištění má pojistitel i v případech, že pojištění zanikne z jiných důvodů před 

dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištění, změny vlastníka a výpovědi pojistitelem. 

 

Platební podmínky  
Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem/pojistníkem uhrazena v české měně na základě 

splátkového kalendáře popsaného v pojistné smlouvě. Pojistné za celou dobu trvání smlouvy bude 

hrazeno čtvrtletními splátkami. 

Obchodní podmínky  
Zadavatel/pojištěný si vyhrazuje právo na ustanovení zprostředkovatele a správce pojištění. V tomto 
směru nesmí nabídka účastníka zadavatele omezovat.  
Účastník/pojistitel je povinen podat návrhy pojistných smluv na jednotlivé druhy pojištění tedy, 
samostatnou smlouvu na pojištění majetku a odpovědnosti, smlouvu na pojištění vozidel – havarijní 
pojištění, pojištění dle zákona 168/1999 Sb., v platném znění a pojištění lesů.  
Návrhy smluv nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky 
zadavatele/pojištěného uvedené v této zadávací dokumentaci.  
Návrhy smluv musí být podepsány účastníkem/pojistitelem zadávacího řízení nebo osobou oprávněnou 
jednat jménem či za účastníka/pojistitele zadávacího řízení – u právnických osob způsobem dle 
obchodního rejstříku; osoby neuvedené v obchodním rejstříku jsou povinny doložit příslušné pověření či 
plnou moc.  
Přílohou návrhu pojistných smluv musí být také všeobecné pojistné podmínky účastníka/pojistitele.  
Právní vztahy vzniklé z pojištění dle pojistných smluv se budou řídit českými právními předpisy a 
případné spory z těchto právních vztahů budou rozhodovat české soudy, všechny smlouvy musí 
obsahovat progogační doložku ve prospěch zadavatele/pojištěného. Není přípustná rozhodčí doložka.  
Pojistné částky pro budovy a věci movité s výjimkou strojů a elektroniky mohou být 
účastníkem/pojistitelem každoročně valorizovány o míru inflace, která je zveřejňována Českým 
statistickým úřadem. Odpovídající změna výše pojistných částek a pojistného budou ujednány dodatkem 
k příslušné pojistné smlouvě.  
Účastník/pojistitel se zavazuje jednat ve věci příslušné pojistné smlouvy po dobu její účinnosti se 
zástupcem zadavatele/pojištěného, který bude k těmto úkonům zadavatelem/pojištěným zmocněn a 
účastníkovi/pojistiteli výslovně označen jako oprávněná osoba a prokáže se vůči účastníkovi/pojistiteli 
platnou plnou mocí, popř. mandátní smlouvou.  
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Odchylná ujednání: 
Pojišťovna nebude namítat podpojištění, dojde-li v průběhu pojistného období k navýšení pojistných 
hodnot o méně než 15 %. 
2. Pojištění všech předmětů pojištění se sjednává na novou cenu. V případě poškození nebo zničení 
pojištěných věcí vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci v době pojistné události sníženou o cenu 
případných zbytků bez odpočtu opotřebení a to bez ohledu na další ustanovení pojistných podmínek. 
3. V případě cizích věcí užívaných pojištěným se ujednává, že v případě pojistné události pojistitel 
poskytne plnění v nové ceně a to bez ohledu na další ustanovení pojistných podmínek. 
4. Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných 
smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané 
pojistné smlouvy. 
5. V případě pojistné události na pojištěných souborech odečte pojistitel pouze jednu spoluúčast a to 
nejvyšší sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých předmětných 
pojištění, jichž se pojistná událost týká. 
6. Za jednu pojistnou událost jsou považovány všechny škodní události, resp. série škodních událostí, 
vzniklých v důsledku jedné příčiny během 72 hodin, které jsou kryty sjednaným pojištěním. Za počátek 
časové lhůty 72 hodin je považován okamžik, kdy došlo k prvnímu poškození pojištěného majetku ve 
smyslu sjednaného pojištění – pojistitel upřesní, ke kterým rizikům bude požadované ujednání 
akceptovat. 
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku pojištění předmětu pojištění z důvodu prodeje věci, 
změny vlastníka věci, apod., pojistitel vrátí pojistníkovi nespotřebovanou poměrnou část pojistného. 
8. Náklady na znovupořízení - Za náklady vynaložené na znovupořízení pojišťovaného majetku téhož 
druhu a účelu, kvality a parametrů jsou považované i náklady, které je pojistník, pojištěný nebo vlastník 
věci povinen vynaložit na znovupořízení věci z důvodu změny legislativy, obecně závazných předpisů a 
norem, tak aby mohl věc využívat k původním účelům, a to za předpokladu, že jsou tyto náklady 
zahrnuty do pojištěné částky daného předmětu pojištění. V případě, že nejsou tyto náklady zahrnuty do 
pojistné částky pojištění, sjednává se roční limit pro tyto zvýšené náklady ve výši min. 500.000 Kč. 
 
Způsob likvidace pojistných událostí: 

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (makléře), který 

s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. nebo na telefonní linku 

488 125 125. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem. 

 

Pojistná smlouva obsahuje 23 listů a přílohu č.1 a 2. 

V Praze, dne 20. 6. 2017 

 
 
 
 
 
 
  
     ........................................................................................... 

               Michal Dachovský              Ing. Stanislav  Svoboda          
 společná prokura     společná prokura 
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Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a 
doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy: 
UCZ/14     UCZ/Živ/14     UCZ/Odc/14 DPP LIM/14   UCZ/Skl/14    UCZ/Ele/14     UCZ/Str/ 14  
UCZ/AR/14/A   DPP /AR/14/B   UCZ/Odp/14 UCZ/Odp-P/14 
 
 „Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, 
jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem 
byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. 
Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným 
potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému 
zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a. 
Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 
101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s 
pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích 
z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním 
subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona 
souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat 
písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik 
pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše 
uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta 
pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. případně 
kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti 
pojišťovnictví a bankovnictví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu.“ 
Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů, 
se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno 
pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění. 
Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje 
pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od 
pojistníka i pojištěného, pak pojištěný svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění 
nabyla oprávněná osoba uvedená výše. 
 
Pojistník svým podpisem osvědčuje pojistný zájem všech pojištěných, uvedených v příloze č.1 této 

smlouvy. Pojistník svým podpisem výslovně souhlasí, aby pojistné plnění nabyla příslušná oprávněná 

osoba uvedená v příloze č.1 této smlouvy. Pojistitel svým podpisem této pojistné smlouvy osvědčuje, že 

má pojistný zájem pojistníka za prokázaný. 

 
 
 
 
V ....................., dne .......................        ............................................................... 

   pojistník 

 

Zpracoval: Ing. Pavla Řežábková, Ing. Michal Šlambera 
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