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POJISTNÁ SMLOUVA 

č. 2735315671 
 

 

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 Semily  

Husova 82  

513 01 Semily  

IČ : 002 76 111 

 

Pojištěný a oprávněná osoba: 

Město Semily  

Husova 82  

513 01 Semily  

IČ : 002 76 111 

 

a 

Dětské centrum Semily, příspěvková organizace 

Na Olešce 433 

513 01 Semily 

IČ : 008 56 134 

 

a 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY SEMILY, příspěvková organizace 

Bavlnářská 523 

513 01 Semily 

IČ : 008 54 930 

 

a 
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Sportovní centrum Semily, příspěvková organizace 

3. května 327 

513 01 Semily 

IČ : 711 83 680 

 

a 

 

Kulturní centrum Golf Semily, příspěvková organizace 

Vejvarovo nábřeží 199 

513 01 Semily 

IČ : 003 71 394 

 

a 

 

TSM Semily s.r.o. 

Jatecká 128 

513 01 Semily 

IČ : 259 32 837 

 

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti 

 

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. 1. 2015 

Konec pojištění: 1. 1. 2018  bez automatického prodlužování 

Změna platná od: 1. 7. 2017       dodatek č.006 

 

Odsouhlaseno radou pod č.: 170626/RM/391 uzavření dodatku č. 006 smlouvy č. 27353715671 s 

UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČO 49240480, platného od 1.7.2017 

 

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

Místo pojištění, pokud není níže uvedeno jinak: území města Semily a další místa pojištění na území 

ČR, které pojištěný vlastní nebo užívá na základě písemné smlouvy 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění: 

 
Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl.1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/14 
1. Soubor vlastních budov a jiných staveb (včetně oplocení a stavebních součástí, inženýrských 
sítí a opěrných zdí), hracích ploch fotbalových a volejbal.hřišť, skate parku, tržnice se stánky, 
včetně drobných sakrál.staveb – navýšení pojistné částky o 66.567.360 Kč na celkovou pojistnou 
částku 985.924.360 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
985.924.360 nová cena 10.000 
 
2. Komunikace a mosty - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
10.000.000 nová cena 10.000 
 
3. Soubor movitých věcí (stroje, zařízení, inventář) vlastních, cizích a užívaných na základě písemné 
smlouvy, včetně stálé expozice výstavy, soubor městského mobiliáře, včetně souboru herních prvků 
hřišť pevně zabudovaných do země a dřevěný rošt z exotického dřeva (angelim vermelho)  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
35.176.000 nová cena 10.000 
 
4. Zásoby vlastní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 10.000 
 
5. Projektová dokumentace vlastní - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
30.000  nová cena 1.000 
 
6. Veřejné osvětlení vlastní - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 2.000 
 
7. Komunitní kompostárna dle přílohy č.2 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

5.912.162 nová cena 10.000 

 

8. Cyklostezka a lávka včetně mobiliáře, dopravního značení a veřejného osvětlení pořízené na dotaci 

Městu Semily 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

13.369.000 nová cena 10.000 

 
Pojištění se vztahuje i na škody způsobené nepřímým úderem blesku na maximální roční limit pojistného 
plnění ve výši 200.000 Kč. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------- 
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Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e), VPP UCZ/Živ/14  
 
1. Soubor vlastních budov a jiných staveb (včetně oplocení a stavebních součástí, inženýrských 
sítí a opěrných zdí), hracích ploch fotbalových a volejbal.hřišť, skate parku, tržnice se stánky, 
včetně drobných sakrál.staveb – navýšení pojistné částky o 66.567.360 Kč na celkovou pojistnou 
částku 985.924.360 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
985.924.360 nová cena 10.000 
 
2. Komunikace a mosty - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
10.000.000 nová cena 10.000 
 
3. Soubor movitých věcí (stroje, zařízení, inventář) vlastních, cizích a užívaných na základě písemné 
smlouvy, včetně stálé expozice výstavy, soubor městského mobiliáře, včetně souboru herních prvků 
hřišť pevně zabudovaných do země a dřevěný rošt z exotického dřeva (angelim vermelho)  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
35.176.000 nová cena 10.000 
 
4. Zásoby vlastní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 10.000 
 

5. Projektová dokumentace vlastní - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
30.000  nová cena 1.000 
 
6. Veřejné osvětlení vlastní - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 2.000 
 

7. Komunitní kompostárna dle přílohy č.2 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

5.912.162 nová cena 10.000 

 

8. Cyklostezka a lávka včetně mobiliáře, dopravního značení a veřejného osvětlení pořízené na dotaci 

Městu Semily 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

13.369.000 nová cena 10.000 

 

Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a), b) VPP UCZ/Živ/14 se 

sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 20.000.000 Kč Předměty pojištění pod 

položkou 2,4 – 8 jsou v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do výše uvedené 

pojistné částky.  

Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. c) - e) VPP UCZ/Živ/14 se 

sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 20.000.000 Kč Předměty pojištění pod 
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položkou 2,4 – 8  jsou v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do výše uvedené 

pojistné částky.  

Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho  
pojistného roku. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čl. 1,  odst. 2, písm.  f), VPP UCZ/Živ/14 
 
1. Soubor vlastních budov a jiných staveb (včetně oplocení a stavebních součástí, inženýrských 
sítí a opěrných zdí), hracích ploch fotbalových a volejbal.hřišť, skate parku, tržnice se stánky, 
včetně drobných sakrál.staveb – navýšení pojistné částky o 66.567.360 Kč na celkovou pojistnou 
částku 985.924.360 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
985.924.360 nová cena 10% z poj. plnění, min. 125.000 
 
2. Komunikace a mosty - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
10.000.000 nová cena 10% z poj. plnění, min. 125.000 
 
3. Soubor movitých věcí (stroje, zařízení, inventář) vlastních, cizích a užívaných na základě písemné 
smlouvy, včetně stálé expozice výstavy, soubor městského mobiliáře, včetně souboru herních prvků 
hřišť pevně zabudovaných do země a dřevěný rošt z exotického dřeva (angelim vermelho)  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
35.176.000 nová cena 10% z poj. plnění, min. 125.000 
 
4. Zásoby vlastní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 10% z poj. plnění, min. 125.000 
 
5. Projektová dokumentace vlastní - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
30.000  nová cena 1.000 
 
6. Veřejné osvětlení vlastní - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 10% z poj. plnění, min. 2.000 
 

7. Komunitní kompostárna dle přílohy č.2 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

5.912.162 nová cena 10% z poj. plnění, min. 125.000 

 

8. Cyklostezka a lávka včetně mobiliáře, dopravního značení a veřejného osvětlení pořízené na dotaci 

Městu Semily 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

13.369.000 nová cena 10% z poj. plnění, min. 125.000 
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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 50.000.000 Kč. Předměty pojištění pod 

položkou 2 - 8 jsou v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do výše uvedené 

pojistné částky, předměty pojištění v bodě 8 jsou v rámci sjednaného limitu pojistného plnění 

pojištěny do výše 5.000.000 Kč.  

Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho  
pojistného roku. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vodovodní škody -   v rozsahu čl.1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14 
 
1. Soubor vlastních budov a jiných staveb (včetně oplocení a stavebních součástí, inženýrských 
sítí a opěrných zdí), hracích ploch fotbalových a volejbal.hřišť, skate parku, tržnice se stánky, 
včetně drobných sakrál.staveb – navýšení pojistné částky o 66.567.360 Kč na celkovou pojistnou 
částku 985.924.360 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
985.924.360 nová cena 10.000 
 
2. Komunikace a mosty - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
10.000.000 nová cena 10.000 
 
3. Soubor movitých věcí (stroje, zařízení, inventář) vlastních, cizích a užívaných na základě písemné 
smlouvy, včetně stálé expozice výstavy, soubor městského mobiliáře, včetně souboru herních prvků 
hřišť pevně zabudovaných do země a dřevěný rošt z exotického dřeva (angelim vermelho)  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
35.176.000 nová cena 10.000 
 
4. Zásoby vlastní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 10.000 
 
5. Projektová dokumentace vlastní - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
30.000  nová cena 1.000 
 
6. Veřejné osvětlení vlastní - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 2.000 
 

7. Komunitní kompostárna dle přílohy č.2 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

5.912.162 nová cena 10.000 
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Pro pojištění vodovodních škod v rozsahu čl. 1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14 se sjednává maximální roční 

limit pojistného plnění ve výši 20.000.000 Kč. Předměty pojištění pod položkou 2,4 – 8 jsou v rámci 

sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do výše uvedené pojistné částky.  

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

maximální roční sublimit pojistného plnění ve výši 100.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pojištění  nákladů - v rozsahu čl. 11, VPP UCZ/Živ/14 
 
1. Náklady na odklízení poškozené pojištěné věci nebo jejích zbytků - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.000.000 pojistná částka 10.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 budov a jiných staveb (včetně oplocení a stavebních součástí, inženýrských sítí a 
opěrných zdí), hracích ploch fotbalových a volejbal.hřišť, skate parku, tržnice se stánky a osvětlení – 
pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
350.000 nová cena 1.000 
 
2. Soubor herních prvků hřišť pevně zabudovaných do země – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 nová cena 1.000 
 
3. Soubor sakrálních staveb – sochy sv. Anny a sv. Václava (před kostelem), kašna se sochou sv. 
Václava, morový sloup na Komenského náměstí a kašna na Riegrově náměstí – pojištění se sjednává 
na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
600.000 nová cena 1.000 

 

4. Soubor městského mobiliáře – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 nová cena 1.000 
 

5. Dřevěný rošt z exotického dřeva (angelim vermelho) – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
400.000 nová cena 1.000 
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6. Soubor ostatních vlastních i cizích věcí movitých, věcí užívaných – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 1.000 
 

7. Soubor zásob – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 
 
8. Cennosti v pokladničkách a schránkách – pojištění se sjednává na 1. riziko, limit pojistného plnění na 

jednu pokladničku 20.000 Kč 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000 pojistná částka 1.000 
 
9. Cennosti a peníze včetně stravenek v trezorech (místnost zabezpečena EZS s vyvedením na 

centrální pult bezpečností agentury) – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
250.000 pojistná částka 1.000 
 

Pro pojištění cenností v trezoru na adrese Bavlnářská 523, Semily se odchylně od DPP LIM/14 

ujednává následující zabezpečení: 

- cennosti do 50.000 Kč uloženy v uzamčeném trezoru značky Triton, který je pevně připevněn ke zdi 
- cennosti do 100.000 Kč uloženy v uzamčeném trezoru s minimální rozměrem 35x60cm o minimální 

hmotnosti 40kg opatřeném zámkem Mauer 
- ostatní neuvedené se řídí dle LIM/14 
 

10. Jízdní elektrokola vlastní (1ks Apache Elektra 26“ a 3ks Apache Elektron 28“) – pojistná částka 

29.900 Kč pro předmět pojištění 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
119.600 nová cena 1.000 
 
Pro jednotlivý předmět pojištění v bodě 10 se ujednává následující zabezpečení: 
- kolo uzamčené zámkem AXA DEFENDER a připevněné k předmětu pevně spojeného se zemí 
(stojan na kola, lavička, strom, budova atd.)   
 
11. Komunitní kompostárna dle přílohy č.2 – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

100.000 nová cena 1.000 

 

12. Cyklostezka a lávka včetně mobiliáře, dopravního značení a veřejného osvětlení pořízené na dotaci 

Městu Semily – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

100.000 nová cena 1.000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Loupežné přepadení při přepravě věcí - v rozsahu čl.1, odst. 1, písm. c), VPP UCZ/Odc/14 a DPP 
LIM/14 
 
1. Peníze, cennosti – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 pojistná částka 1.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vandalismus - v rozsahu čl.1, odst. 1, písm. d), VPP  UCZ/Odc/14 
 
1. Soubor vlastních budov a  jiných staveb (včetně oplocení a stavebních součástí, inženýrských sítí a 
opěrných zdí), hracích ploch fotbalových a volejbal.hřišť, skate parku, tržnice se stánky a osvětlení – 
pojištění se sjednává na 1. riziko – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
350.000 nová cena 10% z poj. plnění 1.000 
 
2. Soubor herních prvků hřišť pevně zabudovaných do země – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 nová cena 10% z poj. plnění 1.000 
 
3. Soubor sakrálních staveb – sochy sv. Anny a sv. Václava (před kostelem), kašna se sochou sv. 
Václava, morový sloup na Komenského náměstí a kašna na Riegrově náměstí – pojištění se sjednává 
na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
600.000 nová cena 10% z poj. plnění 1.000 
 

4. Soubor městského mobiliáře – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 nová cena 10% z poj. plnění 1.000 
 

5. Dřevěný rošt z exotického dřeva (angelim vermelho) – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
400.000 nová cena 10% z poj. plnění 1.000 
 

6. Soubor ostatních vlastních i cizích věcí movitých, věcí užívaných včetně souboru zásob  – pojištění se 

sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 
 

7. Jízdní elektrokola vlastní (1ks Apache Elektra 26“ a 3ks Apache Elektron 28“) – pojištění se sjednává 

na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
30.000  nová cena 1.000 
 

8. Komunitní kompostárna dle přílohy č.2 – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

100.000 nová cena 10% z poj. plnění 1.000 
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9. Cyklostezka a lávka včetně mobiliáře, dopravního značení a veřejného osvětlení pořízené na dotaci 

Městu Semily – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

100.000 nová cena 10% z poj. plnění 1.000 

 
Pojištění se vztahuje i na škody způsobené sprejery, malbami a znečištěním na pojištěnou věc na 
maximální roční limit pojistného plnění ve výši 30.000 Kč, spoluúčast 1.000 Kč. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/14 
 
1. Soubor vlastních skel bez omezení tloušťky včetně vakuovaných skel a plastová komorová skla s UV 
filtrem – pojištění se sjednává na 1.riziko  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
250.000 nová cena 1.000 
 
2. Vlastní leptaný znak města  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
36.000  nová cena 1.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

- pojištění se vztahuje i na elektronické části strojů dle UCZ/Ele/14 

 

1. Strojní zařízení vlastní dle přílohy č.2 na adrese k.ú. Chuchelna – p.č.217/12, 1817/2, 1817/3, k.ú. 
Záhoří – p.č. 882/2, 882/5, 883/1, 884/2, 1335/3 a 1335/4 a areál TSM s.r.o. Jatecká 128, 513 01 Semily 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
3.738.000 nová cena 5.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/14 
 
Místo pojištění : území města Semily a další místa pojištění na území ČR, které pojištěný vlastní nebo 
užívá na základě písemné smlouvy, pro přenosná zařízení území ČR 
1. Vlastní městský kamerový systém vnější a vnitřní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
700.000 nová cena 5.000 
 
2. Soubor vlastních videosystémů pro nahrávání a přenos, vč. fotoaparátu Canon EOS 5D MARK II 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
695.000 nová cena 5.000 
 
3. Počítače přenosné vlastní dle přílohy č.1 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
187.312 nová cena 5.000 
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4. HP digitální projektor a PC HC COMPAQ. Nx 9020 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
55.000  nová cena 5.000 
 
5. Soubor výpočetní techniky, vč. tiskáren, telefonní ústředny a laseru 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 2.500 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pojištění odpovědnosti 
 
Pojištěný předmět činnosti: dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a dalších příslušných zákonů,  
pro společnost TSM Semily s.r.o. dle výpisu z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku 
s výjimkou činností: 

 nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
 
Rozsah pojištění (pojistná nebezpečí a rizika): 
 
I. Základní pojištění – v rozsahu čl. 3 UCZ/Odp-P/14 zahrnuje: 

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

 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 

 odpovědnost z provozu vozidla nad rámec povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla  
a z provozu vozidla jako pracovního stroje 

 odpovědnost za věci odložené a vnesené 

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

 odpovědnost za škodu z činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů 

 odpovědnost z provozu Městského kina Jitřenka 

 odpovědnost z provozu mola na řece Jizeře 
 
Limit plnění v Kč 20.000.000 
Sublimit plnění v Kč 1.000.000 pro náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou  

na zdravotní péči ve prospěch pracovníka pojištěného, úhradu regresní 
náhrady orgánu nemocenského pojištění 

 5.000.000 pro odpovědnost z provozu mola na řece Jizeře 
Spoluúčast v Kč 5.000 
 1.000 pro náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou  

na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby a pracovníka pojištěného, úhradu 
regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění 
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 500 pro odpovědnost za škodu za odložené a vnesené 3. osob 
 0 pro újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení dětí Dětského centra 

Semily 
Územní platnost Česká republika 
Roční pojistné v Kč 70.780 
 
Další pojištěná rizika a nebezpečí (dodatková pojištění) – v rozsahu čl. 4 UCZ/Odp-P/14 
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV) pouze pro pojištěné subjekty – TSM  
Semily s.r.o. a Dětské centrum Semily 
Sublimit plnění v Kč  5.000.000 pro TSM Semily s.r.o. 
    1.000.000 pro Dětské centrum Semily, příspěvková organizace 
Spoluúčast v Kč  5.000 
    0 pro újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení 
Územní platnost  Česká republika 
Roční pojistné v Kč  zahrnuto v pojistném za základní pojištění 
 
Odpovědnost za škodu poskytovatele sociální služby (pojištění se řídí doplňkovými pojistnými 
podmínkami pro pojištění odpovědnosti poskytovatele sociální služby UCZ/Odp-Soc/14) 
Sublimit plnění v Kč 5.000.000 
Spoluúčast v Kč 5.000 
 500 pro povinnost nahradit škodu na věci 
 0 pro újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení 
Územní platnost Česká republika 
Roční pojistné v Kč 5.880 
 
Odpovědnost za finanční škodu (04) 
Sublimit plnění v Kč 100.000 
Spoluúčast v Kč 500 
Územní platnost Česká republika 
Roční pojistné v Kč 1.300 
Pojištění se vztahuje na výměnu zámků v návaznosti na odpovědnost za ztrátu klíčů. 
 
Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11) 
Sublimit plnění v Kč 100.000 pro všechny pojistné události na 1 den 
 10.000 na 1 zaměstnance 
Spoluúčast v Kč 500 
Územní platnost Česká republika 
Roční pojistné v Kč 2.500 
 
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné služby (15) 
Sublimit plnění v Kč 5.000.000 
Spoluúčast v Kč 5.000 
Územní platnost Česká republika 
Roční pojistné v Kč 5.000 
 
Křížová odpovědnost (17) 
Pro riziko základní pojištění a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku se pojištění vztahuje  
i na povinnost pojištěného nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu způsobenou 
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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. 
Sublimit plnění v Kč 500.000 
Spoluúčast v Kč 5.000 
Územní platnost Česká republika 
Roční pojistné v Kč 6.770 
 
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem (18) 
Sublimit plnění v Kč 5.000.000 
Spoluúčast v Kč 2.500 
Územní platnost Česká republika 
Roční pojistné v Kč 10.000 
 
Odpovědnost zastupitelů (19) 
Sublimit plnění v Kč  5.000.000 
Spoluúčast v Kč  1.000 
Územní platnost Česká republika 
Roční pojistné v Kč  6.160 
 
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. 
Sublimit plnění v Kč 500.000 
Spoluúčast v Kč 5.000 
Územní platnost Česká republika 
Roční pojistné v Kč 2.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Celkové roční pojistné  

 
Živelní pojištění: 208.482,- Kč 
 
Odcizení: 50.733,- Kč 
 
Vandalismus: 22.650,- Kč 
 
Pojištění skla: 10.190,- Kč 
 
Strojní pojištění:      21.680,- Kč 
 
Pojištění elektroniky: 19.068,- Kč 
 

Pojištění odpovědnosti: 110.390,- Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Společná a závěrečná ustanovení 
 
Roční pojistné: 443.193,- Kč 
Sleva za délku pojištění: 5 % 
Upravené roční pojistné: 421.033,- Kč 
Způsob placení: čtvrtletně (bez navýšení) 
Splátka pojistného: 105.258,- Kč 
 
Splatnost pojistného: 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10. (den a měsíc běžného roku). 
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. 

 
Slevu za délku pojištění 3 roky ve výši 5% 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. 

 

Makléřská doložka 

Pojištěný pověřil makléřskou společnost RENOMIA, a.s. vedením (řízením) a spravováním jeho 

pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této smlouvy, bude prováděn výhradně 

prostřednictvím tohoto zplnomocněného makléře (RENOMIA, a.s.), který je oprávněn přijímat smluvně 

závazná opatření, prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů. 

Pojistné bude placeno na účet zplnomocněného makléře. 

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

Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxx 

Kód banky:   5500 

Konstantní symbol:  3558 

Variabilní symbol:  2735315671 

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

 
Smluvní ujednání: 

1. Pokud je pojištění sjednáno na novou cenu, pak se pro účely této pojistné smlouvy se ujednává, 
že ke dni sjednání pojištění odpovídají pojistné částky pojištěných věcí pojistné hodnotě a 
pojistitel akceptuje pojistné částky jako hodnotu nové věci ve smyslu pojistných podmínek.  

2. Ujednává se, že veškerý nový majetek, který pojištěný nabude v průběhu pojistného období, je 
automaticky zahrnut do pojištění. Zvýší-li se tím pojistná částka o méně než 10%, nebude 
pojistitel požadovat doplatek pojistného. Pojištěný je povinen oznámit navýšení pojistných částek, 
pokud dojde ke zvýšení hodnoty pojištěných věcí v průběhu pojistného období o více než 10 %. 
Pojistitel se zavazuje účtovat dodatečné pojistné vypočtené pojistnou sazbou použitou pro 
výpočet pojistného uvedeného v pojistné smlouvě. 

3. Inflační doložka: Pojišťovna nebude namítat podpojištění, dojde-li v průběhu pojistného období 
k navýšení pojistných hodnot v důsledku inflace menší než 10 %. 

4. Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu, pak v případě poškození, ztráty nebo zničení 
pojištěných věcí vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci v době pojistné události sníženou 
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o cenu případných zbytků. Pojistitel vyplatí pojistné plnění vždy v časové ceně, pokud je 
opotřebení pojištěné věci vyšší než 80%. 

5. V případě pojistné události na více pojištěných souborech (z téže příčiny) odečte pojistitel pouze 
jednu spoluúčast, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení 
spoluúčastí z jednotlivých předmětů pojištění, jichž se pojistná událost týká. Toto se vztahuje 
také na případy, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění. 

6. Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního 
prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se vztahuje i na 
součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc. 

7. Ujednává se, že škody způsobené riziky „záplava, povodeň“ a nastalé z jedné příčiny během 72 
hodin se hodnotí jako jedna pojistná událost a z tohoto titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast, 
pro riziko „vichřice a krupobití“ platí časová lhůta 48 hodin. Toto se vztahuje také na případy, kdy 
pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění. 

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

9. Pojištění vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené vodou vytékající z klimatizačních 
zařízení, sprinklerových a samočinných hasících zařízení v důsledku poruchy tohoto zařízení. 

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

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

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

13. V případě pojistných událostí uplatňovaných na kamerovém systému poskytne pojistitel plnění, 
budou-li pojištěné věci umístěny mimo uzavřený prostor, mimo oplocené prostranství a při jejich 
odcizení dojde k překonání konstrukčního upevnění. 

14. Pojištění zahrnuje do výše sjednané pojistné částky, resp. sjednaného limitu plnění i náklady na 
odstranění škod, které vznikly v důsledku odcizení resp. pokusu o odcizení, vč. pachatelem 
úmyslně poškozených a zničených věcí (vandalismus). 

15. Pro pojištění elektroniky se ujednává, že se pojištění vztahuje na zařízení bez omezení jejich 
stáří. Vznik nároku na pojistné plnění v případě pojistné události není podmíněno určitým stářím 
zařízení 

16. Odchylně od všeobecných pojistných podmínek UCZ/Živ/14 článku 8, bodu 1 se ujednává, že se 

ruší čekací doba. 

 
Sleva za příznivý škodní průběh: 

Na základě vyhodnocení reálného škodního průběhu za dobu hodnocení poskytne pojistitel slevu z 

pojištění pro následující pojistný rok dle následující tabulky: 

 Reálný škodní průběh  Sleva 

  do 10%   10% 

  do 20%   7% 

  do 30%   4% 
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Reálným škodním průběhem za hodnocenou dobu pojištění se rozumí poměr výše zaplacených a výše 

nahlášených (dosud nezaplacených) pojistných událostí vždy od počátku pojištění až do konce 

hodnoceného období k výši spotřebovaného pojistného (t.j. poměrný díl pojistného odpovídající počtu 

uplynulých dnů) od počátku do konce hodnoceného období. 

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

kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady 

 
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 17 listů a přílohu č. 1, 2 a 3. 
V Praze, dne 29. 6. 2017 

 

 

 

       
 …...................................................................................... 

      Ing. Pavla Řežábková             Michal Dachovský 
                                                                 senior - upisovatelka                    vedoucí pojištění 

                 průmyslového majetku 

 
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/Str/14  UCZ/Ele/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 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.“ 
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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. 
 
 

V Semilech dne 12. 7. 2017                    

 

       ……............................................................. 

podpis pojistníka  

Pojištěno prostřednictvím: RENOMIA, a.s. 
Zpracoval: xxxxxxxxxxx 
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A | B I C | D | E | F

5
6
7
8
9

10

Cena objektů stavby

Stavba: Kompostárna Semily
Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: STRABAG a.s.

11 Zakázka l Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní 1 Cena s DPH
12
13 Kompostárna Semily
14 001 - Přípojka a rozvody NN 288 353,00 57 670,60 346 023,60
15 001 - Přípojka VN 401 823,60 80 364,72 482 188,32
16 002 - Vrátnice 266 919,86 53 383,97 320 303,83
17 003 - Kanalizační jímka 65 019,80 13 003,96 78 023,76
18 003 - Kanalizační jímka - kanalizační přípojka 3 979,49 795,90 4 775,39
19 004 - Zásobník vody 65 019,80 13 003,96 78 023,76
20 004 - Zásobník vody - trubní část 16 739,69 3 347,94 20 087,63
21 005 - Zpevněné plochy a komunikace 2 167 749,16 433 549,83 2 601 298,99
22 006 - Kompostovací krechty - stavební část 487 061,98 97 412,40 584 474,38
23 007 - Odvodnění krechtů 65 245,42 13 049,08 78 294,50
24 008 - Sběrná jímka 247 207,63 49 441,53 296 649,16
25 008 - Sběrná jímka - trubní část 60 637,02 12 127,40 72 764,42
26 009 - Ocelový přístřešek 306 991,00 61 398,20 368 389,20
27 010 - Příjmové boxy 97 374,22 19 474,84 116 849,06
28 011 - KTU 96 900,20 19 380,04 116 280,24
29 012 - Oplocení 246 579,53 49 315,91 295 895,44
30 Geodetické zaměřeni skutečného provedení stavby 43 200,00 8 640,00 51 840,00
31 Stavba celkem I 4 926 801,40 985 360,28 5 912 161,68
32

. „

33

34
35

Cena strojů a zařízení
Objednatel: Město Semily
Dodavatel: Energeen projekt s.r.o.36

37

38

předmět plnění cena celkem
bez DPH

DPH 20 % Cena celkem
včetně DPH:

39 1 ks Drtící míchací vůz ZAGO Ecogreen 7SD 1.855.000,00 371.000,00 2.226.000,00

40 1 ks Prokopávač kompostovací hmoty AK3000 695.000,00 139.000,00 834.000,00

41 1 ks Prosévací zařízení TS 1000D 435.000,00 87.000,00 522.000,00

42 1 sad Monitorovací technika 55.000,00 11.000,00 66.000,00

43 5 ks Textilie pro zakrytí zakládky 75.000,00 15.000,00 90.000,00

44 Kupní cena celkem 3.115.000,00 623.000,00 3.738.000,00
45
46
47
48
49
50
51
52
53


