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POJISTNÁ SMLOUVA 

č. 2737901252 

 

Pojistitel: 

UNIQA pojišťovna, a.s. 

Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6 

IČ: 492 40 480 

vedená u Městského soudu v Praze 

oddíl B, vložka 2012 

Pojistník a pojištěný: 

Město Česká Lípa 

Sídlem: nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 

IČ: 002 60 428 

 

Další pojištění: 

Příspěvkové organizace Města Česká Lípa 

(dle přílohy č. 1) 

Počátek pojištění: 1. 1. 2016 

Konec pojištění: na dobu neurčitou 

Pojistné období: 1 rok 

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/14 se 

ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. 

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

pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu 

pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli. 

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

Pojištěné předměty podnikání: 

 dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

 dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

 dle zřizovací listiny a dle výpisů z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku 

pojištěných platných k datu počátku pojištění 
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Základní pojištění odpovědnosti – v rozsahu článku 3 doplňkových pojistných podmínek 

pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14 (dále jen 

,,UCZ/Odp-P/14‘‘), které zahrnuje: 

 újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně nemajetkové újmy 

 škodu vzniklou poškozením, zničením a pohřešováním věci 

 následnou finanční škodu 

 náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči ve 

prospěch třetí osoby / pracovníka pojištěného 

 úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění 

 odpovědnost z vlastnictví a oprávněného užívání (nájmu) budovy nebo 

pozemku 

 odpovědnost za věci odložené a vnesené třetích osob 

 odpovědnost z činnosti městské policie 

 odpovědnost z činnosti dobrovolného hasičského sboru 

 odpovědnost za škodu z provozování sportovních, kulturních, sociálních, rekreačních 

zařízení 

 odpovědnost v souvislosti s nakládání se stlačenými nebo zkapalněnými plyny 

 odpovědnost za škodu, újmu způsobenou osobám plnícím veřejné funkce 

 odpovědnost z provozu vozidla nad rámec povinného pojištění odpovědnosti z 

provozu vozidla a z provozu vozidla jako pracovního stroje 

  
Limit plnění:  30.000.000 Kč 

Spoluúčast:  1.000 Kč 

Územní platnost: Evropa 

Roční pojistné:  535.440 Kč 

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, konkrétně po datu 31. 3. 2011. 

 

Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14: 

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV) – včetně salmonely 

Sublimit plnění:  30.000.000 Kč 

Spoluúčast:  1.000 Kč 

0 Kč pro újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení vzniklou 

žákům a pro škody na odložených věcech žáků 

Územní platnost: Česká republika 

Roční pojistné:  zahrnuto v pojistném za základní pojištění 

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. 
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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 po datu 31. 3. 2011. 

 

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03) a movitých užívaných včetně 

vozidel a pracovních strojů 

Společný sublimit plnění: 2.000.000 Kč 

Spoluúčast:  1.000 Kč 

Územní platnost: Evropa 

Roční pojistné:  10.500 Kč 

Odchylně od UCZ/Odp-P/14 se pojištění vztahuje i na škody vzniklé na motorovém 

vozidle/stroji užívaným pojištěným, avšak jen za předpokladu, že je sjednáno 

havarijní/majetkové pojištění předmětného vozidla/stroje. 

 

Odpovědnost za finanční škodu (04) včetně pokut a penále 

Sublimit plnění:  5.000.000 Kč 

Spoluúčast:  1.000 Kč 

Územní platnost: Evropa  

Roční pojistné:  22.310 Kč 

 

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11) 

Sublimit plnění:  500.000 Kč pro všechny pojistné události na 1 den 

   50.000 Kč na 1 zaměstnance 

Spoluúčast:  0 Kč 

Územní platnost: Evropa 

Roční pojistné:  1.500 Kč 

 

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné služby (15) 

Sublimit plnění:  2.000.000 Kč  

Spoluúčast:  1.000 Kč  

Územní platnost: Evropa 

Roční pojistné:  7.000 Kč 

 

Křížová odpovědnost včetně odstranění výluk na majetkovou propojenost  

Sublimit plnění:  5.000.000 Kč  

Spoluúčast:  1.000 Kč  

Územní platnost: Evropa 

Roční pojistné:  zahrnuto v pojistném za základní pojištění 

Pojištění 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. 
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Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem (18) 

Sublimit plnění:  10.000.000 Kč  

Spoluúčast:  1.000 Kč  

Územní platnost: Evropa 

Roční pojistné:  26.250 Kč 

 

Odpovědnost zastupitelů (19) 

Sublimit plnění:  5.000.000 Kč  

Spoluúčast:  1.000 Kč  

Územní platnost: Evropa 

Roční pojistné:  11.000 Kč 

 

Odpovědnost za nemajetkovou újmu, která vznikla jinak než při ublížení na zdraví  

nebo usmrcením 

Odchylně od čl. 8 odst. 3 písm. b) UCZ/Odp/14 se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit 

újmu vzniklou jinak než při ublížení na zdraví a při usmrcení, pokud je povinnost k její 

náhradě dána soudním rozhodnutím. Pojištění se však nevztahuje na povinnost nahradit 

nemajetkovou újmu, která vznikla jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcením, pokud 

byla způsobena urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním, anebo která 

vznikla zaměstnanci pojištěného. 

Sublimit plnění:  10.000.000 Kč  

Spoluúčast:  1.000 Kč  

Územní platnost: Evropa 

Roční pojistné:  15.000 Kč 

 

Zvláštní ujednání 

Další ujednání – pojištění odpovědnosti  

Pro vyloučení pochybností se ujednává, že se pojištění vztahuje k náhradě škody nebo jiné 

újmy způsobené osobami (zaměstnancem, zmocněncem nebo jiným pomocníkem), které 

použil pojištěný při své činnosti. Tímto ujednáním není dotčen případný postih ze strany 

pojistitele tam, kde to právní předpisy umožňují.  

 

Závazná (minimální) bonifikace  

V případě příznivého škodního průběhu poskytne pojistitel bonifikaci:  

Škodní průběh do 10% - bonifikace 20%  

Škodní průběh do 20% - bonifikace 10%  

Škodní průběh do 30% - bonifikace 5%  

Přesáhne-li škodní průběh za pojistný rok 55%, nevzniká nárok na bonifikaci ani v roce 

následujícím, i kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady. 
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Další obecná ujednání  

Pojistné období  

Pojistné období je jeden rok.  

Platební podmínky  

Uchazeč musí umožnit zadavateli platbu pojistného formou čtvrtletních splátek. Platby 

pojistného budou zadavatelem hrazeny v české měně na základě splátkového kalendáře 

popsaného v pojistné smlouvě, a to dnem a měsícem pravidelné čtvrtletní platby bez ohledu 

na letopočet. 

Sankční opatření  

Bude-li pojistitel v prodlení s uhrazením pojistného plnění, zaplatí pojistitel pojistníkovi  

na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení. 

Zánik pojištění  

Zánik pojištění se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

a souvisejícími právními předpisy. V případě zániku pojištění náleží pojistiteli poměrná část 

pojistného za dobu pojištění do jeho zániku. 

Garance sazeb pojistného  

V souvislosti s možnými změnami rozsahu pojištěného majetku v průběhu plnění veřejné 

zakázky, minimálně po dobu 4 let, zadavatel požaduje po dodavateli garanci výše sazeb 

pojistného uvedených v jeho nabídce, a to i v případě zadavatelem nově pořízeného 

majetku. 

Další ujednání o finanční kontrole  

Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Právní vztahy  

Právní vztahy vzniklé z pojištění dle pojistné smlouvy se budou řídit českými právními 

předpisy a případné spory z těchto právních vztahů budou rozhodovat české soudy. Smírčí 

doložka se nepřipouští. 

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

 

Závěrečná ustanovení 

 

Roční pojistné celkem:  629.000 Kč 

Způsob placení:   Čtvrtletně 

Splátka pojistného:  157.250 Kč 

Splatnost pojistného:  1.1., 1.4., 1.7., 1.10.  (den a měsíc běžného roku) 
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Pojistník bere na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického 

zpracování dat až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle čl. 4, odst. 4.3 VPP 

UCZ/14. 

 

Pojistné bude placeno na účet pojistitele. 

Peněžní ústav:   Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 

Číslo účtu:    

Kód banky:    

Konstantní symbol:   

Variabilní symbol:   

Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet pojistitele. 

 

Způsob likvidace pojistných událostí: 

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího 

zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA 

pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň 

variabilním symbolem. 

 

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 417/E/2015  

dne 7. 12. 2015. 

 

V Praze dne 22. 12. 2015 

 

 

 ................................................................................... 
               Michal Dachovský v.r.           RNDr. Petr Kouba,v.r. 
MBA          
 Společná prokura Společná prokura 
 

 „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  
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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. 

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými 

podmínkami, které jakožto Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti 

podnikatelů/14 tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy: 

 Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/14 

 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní 

část – UCZ/Odp/14 

 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatele a právnické osoby – 

UCZ/Odp-P/14 

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně 

osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. 

 

 

 

 

          Mgr. Romana Žatecká v.r. 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Lenka Haaseová 

V České Lípě dne 23. 12. 2015 

podpis a otisk razítka pojistníka 

(zároveň pověřený jednotlivými 

pojištěnými subjekty k úkonům 

týkajícím se této pojistné smlouvy) 
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Příloha pojistné smlouvy 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – seznam dalších pojištěných  

Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatelů/ 14 
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Příloha č. 1 k PS č. 2737901252 

 

POJ. 

ČÍS. 
NÁZEV IČ ADRESA 

1 
Základní škola, Česká Lípa, 28. října 

2733, příspěvková organizace 

467 50 045 28. října 2733,  

470 06 Česká Lípa 

2 
Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 

1053, příspěvková organizace 

482 83 029 Partyzánská 1053,  

470 01 Česká Lípa 

3 
Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, 

příspěvková organizace 

482 83 061 Pátova 406,  

470 01 Česká Lípa 

4 
Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 

2904, příspěvková organizace 

482 83 070 Šluknovská 2904,  

470 05 Česká Lípa 

5 
Základní škola a Mateřská škola, Česká 

Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace 

482 83 088 Jižní 1903, 470 01  

Česká Lípa 

6 

Základní škola Slovanka, Česká Lípa, 

Antonína Sovy 3056, příspěvková 

organizace 

498 64 599 Antonína Sovy 3056,  

470 01 Česká Lípa 

7 

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká 

Lípa, Mánesova 1526, příspěvková 

organizace 

498 64 611 Mánesova 1526,  

470 01 Česká Lípa 

8 
Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, 

příspěvková organizace 

709 82 198 Školní 2520,  

470 05 Česká Lípa 

9 

Základní škola, Praktická škola a 

Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 

679, příspěvková organizace 

709 82 228 Moskevská 679,  

470 01 Česká Lípa 

10 
Základní umělecká škola, Česká Lípa, 

Arbesova 2077, příspěvková organizace 

622 37 021 Arbesova 2077,  

470 01 Česká Lípa 

11 
Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, 

Zhořelecká 2607, příspěvková organizace 

008 31 298 Zhořelecká 2607,  

470 06 Česká Lípa 

12 
Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 

411, příspěvková organizace 

709 82 104 Arbesova 411,  

470 01 Česká Lípa 

13 

Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, 

Antonína Sovy 1740, příspěvková 

organizace 

709 82 121 

 

Antonína Sovy 1740,  

470 01 Česká Lípa 

14 
Mateřské školy Pastelka, Česká Lípa, 

Svárovská 3315, příspěvková organizace 

709 82 155 Svárovská 3315,  

470 01 Česká Lípa 

15 
Mateřská škola, Česká Lípa, Severní 

2214, příspěvková organizace 

709 82 163 Severní 2214,  

470 01 Česká Lípa 

16 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 

2864, příspěvková organizace 

709 82 201 Bratří Čapků 2864,  

470 05 Česká Lípa 



 10 

POŘ. 

ČÍS. 
NÁZEV IČ ADRESA 

17 
Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, 

Moskevská 2434, příspěvková organizace 

711 73 838 Moskevská 2434,  

470 01 Česká Lípa 

18 
Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 

28. října 2733, příspěvková organizace 

498 64 548 28. října 2733,  

470 06 Česká Lípa 

19 
Městská knihovna Česká Lípa, 

příspěvková organizace 

003 60 171 nám. T. G. Masaryka 170, 

470 01 Česká Lípa 

20 

Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, 

Škroupovo nám. 138, příspěvková 

organizace 

702 00 815 

 

Škroupovo nám. 138,  

470 01 Česká Lípa 

21 
Kultura Česká Lípa, příspěvková 

organizace 

709 53 546 Boženy Němcové 2942, 

470 01 Česká Lípa 

22 
Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace 720 90 642 U Vodního hradu 63,  

470 01 Česká Lípa 

23 
Sociální služby města České Lípy, 

příspěvková organizace 

727 45 339 Školní 2213,  

470 01 Česká Lípa 

24 
Sport Česká Lípa, příspěvková 

organizace 

750 45 176 Barvířská 2690,  

470 01 Česká Lípa 

 

 

 


