
   
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

Pojistná smlouva č. 7721046084 
Úsek pojištění hospodářských rizik 
 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika  
IČO:  471 16 617  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen „pojistitel“) 

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami. 
 
Pracoviště:  
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, AGENTURA VÝCHODNÍ ČECHY, 
třída Míru 94, Pardubice 2, PSČ 530 02; tel. 956 427 200 
 
a 
 

Město Česká Třebová 
se sídlem Česká Třebová, Staré náměstí 78, PSČ 560 13, Česká republika 
IČO: 002 78 653 
(dále jen „pojistník“) 

 
Zastoupený: Jaroslavem Zedníkem, starostou 

 
 
Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře. 

 
 
uzavírají  
 
ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami 
pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek. 

 
 
Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře  

FIPO - CZECH s.r.o. 
Člen RENOMIA NETWORK 
se sídlem Svitavy, U Stadionu 271/8, PSČ 568 02, Česká republika 
IČO: 259 76 460 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. C 18385  
(dále jen „pojišťovací makléř“) 
 
Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s výše uvedenou adresou pojišťovacího makléře. 
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Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Pojištěným je pojistník. 
1. Pojistník 

2. Česká Třebová, MŠ Habrmanova, Habrmanova 1779, IČO: 709 82 317 

3. Česká Třebová, MŠ Vinohrady, Tylova 624, IČO: 709 82 295 

4. Česká Třebová, MŠ U Stadionu, U Stadionu 602, IČO: 709 82 341 

5. Česká Třebová, MŠ U Koupaliště, U Koupaliště 610, IČO: 709 82 325 

6. Česká Třebová, ZŠ Habrmanova, Habrmanova 1500, IČO: 708 82 380 

7. Česká Třebová, ZŠ Nádražní, Nádražní ul. 200, IČO:  708 82 452 

8. Česká Třebová, ZŠ Ústecká, Ústecká 160, IČO: 708 83 335 

9. Česká Třebová, Dům dětí a mládeže Kamarád, Sadová 1385, IČO: 493 14 700 

10. Česká Třebová, ZUŠ Kozlovská 775, IČO: 720 85 355 

11. Česká Třebová, Městská knihovna, Smetanova 173, IČO: 709 57 177 

12. Česká Třebová, Kulturní centrum Česká Třebová, Nádražní 397, 560 02, IČO: 709 75 124 

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

Všeobecné pojistné podmínky  
VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti 
 
Zvláštní pojistné podmínky 
ZPP P-150/14 - pro živelní pojištění 
ZPP P-200/14 - pro pojištění pro případ odcizení 
ZPP P-250/14 - pro pojištění skla 
ZPP P-300/14 - pro pojištění strojů 
ZPP P-320/14 - pro pojištění elektronických zařízení 
ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu 
ZPP P-666/14 - Pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci  

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

Živel  
DZ106 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1401) 
DZ108 - Suterén - Výluka (1401) 
DZ112 - Fotovoltaická elektrárna - Výluka (1401)  
DZ113 - Atmosférické srážky- Rozšíření rozsahu pojištění (1401)  

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

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

přepravovaných osobou provádějící přepravu (1401) 
DOZ105 -  Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401) 
DOZ109 -  Předepsané způsoby zabezpečení pozemní technologie fotovoltaické elektrárny (FVE) proti krádeži 

s překonáním překážky, vandalismu a v uvedených případech proti loupeži (1606) 

Stroje 
DST111 - Výměna agregátů, opravy vinutí - Vymezení pojistného plnění (1401) 

Odpovědnost za újmu 
DODP101 -  Pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Základní rozsah pojištění (1612) 
DODP105 -  Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění 

(1401) 
DODP106 -  Křížová odpovědnost - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)   

http://intranet.ph.koop.cz/files/koopfiles/file/og_245_77000000/file/Dokumenty%20centra/Pojistn%C3%A9%20podm%C3%ADnky%20podnikatel%C5%AF/2014/ZPP-666-14.pdf
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DODP109 -  Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412) 
DODP110 -   Peněžitá náhrada nemajetkové újmy - ochrana osobnosti - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
DODP111 -  Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Rozšíření rozsahu pojištění (1704) 
DODP113 -  Znečištění životního prostředí - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
DODP115 -  Výkon veřejné moci - Rozšíření rozsahu pojištění (1507) 
DODP116 -  Obecní policie - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
DODP117 -  Výkon veřejné služby - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
DODP118 -  Poskytování sociálních služeb - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
DODP120 -  Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce - 

Rozšíření rozsahu pojištění (1412) 
DODP126 - Ručení vlastníků pozemních komunikací za správce pozemní komunikace - Rozšíření rozsahu pojištění 

(1603) 
DODP130 - Věci zaměstnanců - Rozšíření rozsahu pojištění (1603) 

 

Obecné 
DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401) 
DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1401) 
DOB105 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401)  
DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401) 

Fotovoltaická elektrárna FVE 
DFVE101 - Přepěťová ochrana technologického zařízení fotovoltaické elektrárny (FVE) - Vymezení podmínek (1401) 
DFVE102 - Certifikace technologického zařízení fotovoltaické elektrárny (FVE) - Vymezení předmětu pojištění (1401) 
 

 
Článek II. 

Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění 

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku  

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

1.2. Pro pojištění majetku je místem pojištění  
A) dle přílohy č. 1, případně dle účetní evidence pojištěného 
B) katastrální území města Česká Třebová 
C) Česká republika 
není-li dále uvedeno jinak. 
 

2. Přehled sjednaných pojištění 

 

2.1. Živelní pojištění 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující 
tabulce/následujících tabulkách: 
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2.1.1. Živelní pojištění 
Místo pojištění: A)  

Rozsah pojištění: sdružený živel 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB105, DOB107, DZ106, DZ113, DFVE101, 
DFVE102 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 

částka10) Kč 
Spoluúčast5) Kč 

Pojištění se 
sjednává 
na cenu*1) 

MRLP3)  

První 
riziko2) Kč 

MRLP3) Kč 

1. 

soubor vlastních a 
cizích budov a 
ostatních staveb včetně 
stavebních součástí 
včetně technologických 
zařízení, slunečních 
kolektorů a FVE 

1 861 265 431 

požární nebezpečí, pád, 
kouř 20 000; povodeň 

nebo záplava 10%, min. 
20 000; náraz a ostatní 

pojistná nebezpečí 
10 000 

*) nesjednává 
se 

nesjednává 
se 

2. 

soubor vlastních 
movitých zařízení a 
vybavení a cizích 
předmětů převzatých a 
užívaných  

130 900 000 

povodeň nebo záplava 
10%, min. 20 000; 

ostatní pojistná 
nebezpečí 5 000 

*) 
nesjednává 

se 
nesjednává 

se 

3. 
soubor věcí umělecké, 
historické nebo 
sběratelské hodnoty 

nesjednává se 

náraz 1 000, povodeň 
nebo záplava  

10%, min. 20 000; 
ostatní pojistná 
nebezpečí 5 000 

obvyklou 400 000 
nesjednává 

se 

4. soubor zásob 1 500 000 

požární nebezpečí, 
náraz nebo pád, kouř 
1 000, povodeň nebo 

záplava  
10%, min. 20 000; 

vodovodní nebezpečí 1 
000, ostatní pojistná 

nebezpečí 
5 000 

*) 
nesjednává 

se 
nesjednává 

se 

Poznámky:  
Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní: 
„Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako nákladu.“ 

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

 

2.1.2. Živelní pojištění 
Místo pojištění: B)  

Rozsah pojištění: sdružený živel 

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

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 

částka10) Kč 
Spoluúčast5) Kč 

Pojištění se 
sjednává 
na cenu*1) 

MRLP3)  

První 
riziko2) Kč 

MRLP3) Kč 

5. 

soubor vlastních 
ostatních staveb 
kulturní a historické 
hodnoty 

3 000 000 

požární nebezpečí, pád, 
kouř 20 000; povodeň 

nebo záplava 
10%, min. 20 000; náraz 

a ostatní pojistná 
nebezpečí  

10 000 

*) nesjednává 
se 

nesjednává 
se 

6. 

soubor vlastních 
movitých zařízení a 
vybavení a cizích 
předmětů převzatých a 
užívaných  

300 000 

požární nebezpečí, 
náraz nebo pád, kouř  
1 000, povodeň nebo 

záplava  
10%, min. 20 000; 

vodovodní nebezpečí 1 
000, ostatní pojistná 

nebezpečí  
5 000 

*) 
nesjednává 

se 
nesjednává 

se 
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7. 

soubor vlastních 
movitých zařízení a 
vybavení a cizích 
předmětů převzatých a 
užívaných - 
elektronické zařízení 

29 000 000 

 povodeň nebo záplava 
10%, min. 20 000; 

ostatní pojistná 
nebezpečí 5 000 

*) 
nesjednává 

se 
nesjednává 

se 

Poznámky:  
Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní: 
„Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako nákladu.“ 

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

 

2.1.3. Živelní pojištění 
Místo pojištění: C)  

Rozsah pojištění: sdružený živel 

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

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 

částka10) Kč 
Spoluúčast5) Kč 

Pojištění se 
sjednává 
na cenu*1) 

MRLP3)  

První 
riziko2) Kč 

MRLP3) Kč 

8. 

soubor vlastních 
movitých zařízení a 
vybavení a cizích 
předmětů převzatých a 
užívaných - přenosná 
zařízení dle účetní 
evidence pojištěných 

1 000 000 

povodeň nebo záplava 
10%, min. 20 000; 

ostatní pojistná 
nebezpečí 5 000 

*) nesjednává 
se 

nesjednává 
se 

Poznámky:  
Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní: 
„Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako nákladu.“ 

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

 

2.1.4. Živelní pojištění 
Místo pojištění: A)  

Rozsah pojištění: sdružený živel 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DZ108, DZ113  

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 

částka10) Kč 
Spoluúčast5) Kč 

Pojištění se 
sjednává 
na cenu*1) 

MRLP3)  

První 
riziko2) Kč 

MRLP3) Kč 

9. 

soubor věcí umělecké, 
historické nebo 
sběratelské hodnoty 
(exponáty během 
výstav) 

nesjednává se 

 náraz 1 000, povodeň 
nebo záplava  

10%, min. 20 000; 
ostatní pojistná 
nebezpečí 5 000 

obvyklou 300 000 
nesjednává 

se 

Poznámky:  
Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní: 
„Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako nákladu.“ 

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

2.1.5. Živelní pojištění 
Místo pojištění: A)  

Rozsah pojištění: požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř 

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

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 

částka10) Kč 
Spoluúčast5) Kč 

Pojištění se 
sjednává 
na cenu*1) 

MRLP3)  

První 
riziko2) Kč 

MRLP3) Kč 

10. 

soubor vlastních a 
cizích finančních 
prostředků včetně 
cenných předmětů 

nesjednává se  1 000 *) 700 000 
nesjednává 

se 

Poznámky:  
Ujednává se, že se ustanovení čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní: 
„Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako nákladu.“ 

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách 
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2.2. Pojištění pro případ odcizení 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující 
tabulce/následujících tabulkách: 

 

2.2.1. Pojištění pro případ odcizení 
Místo pojištění: A) 

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

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOZ101, DOZ102, DOZ105, DOZ109 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 

částka10) Kč 
Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  
První 

riziko2) Kč 
MRLP3) Kč 

11. 

soubor vlastních a cizích ostatních 
staveb, stavebních součástí a 
příslušenství budov a staveb včetně 
technologie, slunečních kolektorů a 
FVE 

nesjednává 
se 

1 000 *) 500 000 
nesjednává 

se 

12. 
soubor vlastních movitých zařízení a 
vybavení a cizích předmětů 
převzatých a užívaných  

nesjednává 
se 

1 000 *) 300 000 
nesjednává 

se 

13. 
soubor věcí umělecké, historické 
nebo sběratelské hodnoty 

nesjednává 
se 

1 000 obvyklou 400 000 
nesjednává 

se 

14. soubor zásob 
nesjednává 

se 
1 000 *) 400 000 

nesjednává 
se 

15. 
soubor vlastních a cizích finančních 
prostředků včetně cenných 
předmětů 

nesjednává 
se 

1 000 *) 300 000 
nesjednává 

se 

Poznámky: 
Bylo-li odcizeno mobilní elektronické zařízení z motorového vozidla, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění spoluúčastí 
ve výši 25 % z pojistného plnění, minimálně však spoluúčastí 1 000 Kč. 

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

 

2.2.2. Pojištění pro případ odcizení 
Místo pojištění: B) 

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

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

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 

částka10) Kč 
Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  
První 

riziko2) Kč 
MRLP3) Kč 

16. 
soubor vlastních ostatních staveb 
kulturní a historické hodnoty 

nesjednává 
se 

1 000 *) 500 000 
nesjednává 

se 

17. 
soubor vlastních movitých zařízení a 
vybavení a cizích předmětů 
převzatých a užívaných  

nesjednává 
se 

1 000 *) 300 000 
nesjednává 

se 

18. 

soubor vlastních movitých zařízení a 
vybavení a cizích předmětů 
převzatých a užívaných - 
elektronické zařízení 

nesjednává 
se 

5 000   500 000 
nesjednává 

se 

Poznámky: 
Bylo-li odcizeno mobilní elektronické zařízení z motorového vozidla, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění spoluúčastí 
ve výši 25 % z pojistného plnění, minimálně však spoluúčastí 1 000 Kč. 

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách  
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2.2.3. Pojištění pro případ odcizení 
Místo pojištění: C) 

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

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

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 

částka10) Kč 
Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  
První 

riziko2) Kč 
MRLP3) Kč 

19. 

soubor vlastních movitých zařízení a 
vybavení a cizích předmětů 
převzatých a užívaných - mobilní 
výpočetní technika 

nesjednává 
se 

5 000 *) 500 000 
nesjednává 

se 

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

 

2.2.4. Pojištění pro případ odcizení 
Místo pojištění: A) 

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

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

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 

částka10) Kč 
Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  
První 

riziko2) Kč 
MRLP3) Kč 

20. 
soubor věcí umělecké, historické 
nebo sběratelské hodnoty (exponáty 
během výstav) 

nesjednává 
se 

1 000 obvyklou 300 000 
nesjednává 

se 

Poznámky: 
Pojištěný je povinen zabezpečit exponáty podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo 
předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu ze zvláštních ujednání pro pojištění exponátů během výstavy. Porušil-li 
pojištěný tuto povinnost a porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích 
následků, poskytne pojistitel plnění z takové pojistné události z pojištění pro případ odcizení pouze do výše limitu pojistného 
plnění, který by dle zvláštních ujednání pro pojištění exponátů během výstavy odpovídal skutečnému způsobu zabezpečení 
pojištěných exponátů v době vzniku pojistné události, pokud není v pojistné smlouvě ujednán jiný způsob zabezpečení. 

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

 

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

2.3.1. Pojištění pro případ vandalismu 
Místo pojištění: A) 

Rozsah pojištění: pojištění pro případ vandalismu 

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

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 

částka10) Kč 
Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává 
na cenu*1) 

MRLP3)  
První 

riziko2) Kč 
MRLP3) Kč 

21. 

soubor vlastních a cizích ostatních 
staveb, stavebních součástí a 
příslušenství budov a staveb včetně 
technologie, slunečních kolektorů a 
FVE 

nesjednává 
se 

10%, 
min. 3 000 

*) 500 000 
nesjednává 

se 

22. 
soubor vlastních movitých zařízení a 
vybavení a cizích předmětů převzatých 
a užívaných  

nesjednává 
se 

10%, 
min. 3 000 

*) 300 000 
nesjednává 

se 

23. 
soubor věcí umělecké, historické nebo 
sběratelské hodnoty 

nesjednává 
se 

10%, 
min. 3 000 

obvyklou 400 000 
nesjednává 

se 

  



   

  Strana 8 z 17 stran 

 

24. soubor zásob 
nesjednává 

se 
10%, 

min. 3 000 
*) 400 000 

nesjednává 
se 

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

 

2.3.2. Pojištění pro případ vandalismu 
Místo pojištění: B) 

Rozsah pojištění: pojištění pro případ vandalismu 

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

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 

částka10) Kč 
Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává 
na cenu*1) 

MRLP3)  
První 

riziko2) Kč 
MRLP3) Kč 

25. 
soubor vlastních ostatních staveb 
kulturní a historické hodnoty 

nesjednává 
se 

10%, 
min. 3 000 

*) 500 000 
nesjednává 

se 

26. 
soubor vlastních movitých zařízení a 
vybavení a cizích předmětů převzatých 
a užívaných  

nesjednává 
se 

10%, 
min. 3 000 

*) 300 000 
nesjednává 

se 

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

 

2.3.3. Pojištění pro případ vandalismu 
Místo pojištění: A) 

Rozsah pojištění: pojištění pro případ vandalismu 

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

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 

částka10) Kč 
Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává 
na cenu*1) 

MRLP3)  
První 

riziko2) Kč 
MRLP3) Kč 

27. 
soubor věcí umělecké, historické nebo 
sběratelské hodnoty (exponáty během 
výstav) 

nesjednává 
se 

10%, 
min. 3 000 

obvyklou 300 000 
nesjednává 

se 

Poznámky: 
viz "Zvláštní ujednání pro pojištění exponátů během výstavy" 

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

2.4. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující 
tabulce/následujících tabulkách: 

2.4.1. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin 
Místo pojištění: území České republiky 

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

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

Poř. 
číslo 

Předmět 
pojištění 

Pojistná 
částka10) Kč 

Spoluúčast5) Kč 
Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3)  
První riziko2) Kč 

MRLP3) Kč 

28. 
přepravované 
peníze a 
ceniny 

nesjednává se 3 000 *) 400 000 nesjednává se 

Poznámky: 
Odchylně od DOZ104 se ujednává: 
Pro limit plnění do 10 000,- Kč přeprava musí být prováděna jednou pověřenou osobou; peníze a ceniny musí být po dobu 
přepravy uložené v uzavřené běžné tašce. 
Pro limit plnění nad 10 000,- Kč do 50 000,- Kč přeprava musí být prováděna jednou pověřenou osobou, vybavenou obranným 
prostředkem; peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uložené v uzavřené tašce. 
Pro limit plnění nad 50 000,-Kč do 400 000,-Kč přeprava musí být prováděna jednou pověřenou osobou v doprovodu strážníka 
Městské policie; peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uložené v uzavřeném kufříku opatřeném bezpečnostním zámkem 
na kód. 

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

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



   

  Strana 9 z 17 stran 

 

2.5.1. Pojištění skla 
Místo pojištění: A) 

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

Poř. 
číslo 

Předmět 
pojištění 

Pojistná 
částka10) Kč 

Spoluúčast5) Kč 
Pojištění se 
sjednává na 

cenu*1) 

MRLP3) 

 První riziko2) Kč 
MRLP3) Kč 

29. 
soubor 
vlastních skel 

nesjednává se 500 *) 100 000 nesjednává se 

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

 

2.6. Pojištění strojů 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující 
tabulce/následujících tabulkách: 

2.6.1. Pojištění strojů 
  Místo pojištění: A) 

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

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 

částka10) Kč 
Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává 
na cenu*1) 

MRLP3) Kč 
 

30. 
soubor vlastních strojů včetně příslušenství podle 
technické dokumentace - vybavení dopravního 
terminálu 

5 600 000 5 000 *) 
nesjednává 

se 

31. 
soubor vlastních strojů včetně příslušenství podle 
technické dokumentace - strojní zařízení sjezdovky 
Peklák 

7 800 000 5 000 *) 
nesjednává 

se 

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

 

2.7. Pojištění elektronických zařízení 
Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující 
tabulce/následujících tabulkách: 

2.7.1. Pojištění elektronických zařízení 
Místo pojištění: B) 

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

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 

částka10) Kč 
Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává 
na cenu*1) 

MRLP3) Kč 

32. 

soubor vlastních a cizích elektronických zařízení 
(výpočetní, kancelářská, telekomunikační, 
audiovizuální a zabezpečovací technika, parkovací 
automaty, kamerový, varovný a informační systém a 
vzduchotechnika) - dle účetní evidence pojištěných 

29 000 000 5 000 *) 
nesjednává 

se 

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

Odchylně od čl. 1 odst. 4 ZPP P-320/14 se pojištění vztahuje pouze na zařízení, jejichž stáří nepřesáhlo v době vzniku škody 10 
let. Pro určení stáří zařízení je rozhodující rok jeho prvního uvedení do provozu. V případě, že rok prvního uvedení zařízení do 
provozu nelze zjistit, je pro určení stáří zařízení rozhodující rok jeho výroby. Rok prvního uvedení do zařízení do provozu, příp. 
rok výroby se do 10 leté doby stáří zařízení nezapočítává. 

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách  
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2.7.2. Pojištění elektronických zařízení 
Místo pojištění: C) 

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

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 

částka10) Kč 
Spoluúčast5) 

Kč 

Pojištění se 
sjednává 
na cenu*1) 

MRLP3) Kč 

33. 
soubor vlastních a cizích elektronických zařízení - 
přenosná zařízení dle účetní evidence pojištěných 

1 000 000 5 000 *) 
nesjednává 

se 

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

Odchylně od čl. 1 odst. 4 ZPP P-320/14 se pojištění vztahuje pouze na zařízení, jejichž stáří nepřesáhlo v době vzniku škody 10 
let. Pro určení stáří zařízení je rozhodující rok jeho prvního uvedení do provozu. V případě, že rok prvního uvedení zařízení do 
provozu nelze zjistit, je pro určení stáří zařízení rozhodující rok jeho výroby. Rok prvního uvedení do zařízení do provozu, příp. 
rok výroby se do 10 leté doby stáří zařízení nezapočítává. 

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

 

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

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DOB101, DODP105, DODP106, DODP109, DODP110, DODP111, 
DODP113, DODP115, DODP116, DODP117, DODP118, DODP126, DODP130 

Poř. 
číslo 

Rozsah pojištění 
Limit pojistného 

plnění Kč 

Sublimit 
pojistného plnění 

Kč 
Spoluúčast5) Kč 

Územní platnost 
pojištění 

34. 

Pojištění obecné 
odpovědnosti za újmu - 
Základní rozsah pojištění 
dle DODP101 

20 000 000 
nesjednává se, 

pokud není 
uvedeno jinak 

1 000 

Česká republika, 
pro odpovědnost 

základních a 
mateřských škol 

Evropa 

35. 

Náklady zdravotní 
pojišťovny a regresy dávek 
nemocenského pojištění - 
Rozšíření rozsahu pojištění 
dle DODP105 

nesjednává se, 
pokud není 

uvedeno jinak 
2 000 000 1 000 Česká republika 

36. 
Křížová odpovědnost - 
Rozšíření rozsahu pojištění 
dle DODP106 

nesjednává se, 
pokud není 

uvedeno jinak 
1 000 000 1 000 Česká republika 

37. 
Provoz pracovních strojů - 
Rozšíření rozsahu pojištění 
dle DODP109 

nesjednává se, 
pokud není 

uvedeno jinak 
1 000 000 1 000 Česká republika 

38. 

Peněžitá náhrada 
nemajetkové újmy - 
ochrana osobnosti - 
Rozšíření rozsahu pojištění 
dle DODP110 

nesjednává se, 
pokud není 

uvedeno jinak 
1 000 000 1 000 Česká republika 

39. 

Čisté finanční škody - k 
pojištění obecné 
odpovědnosti za újmu - 
Rozšíření rozsahu pojištění 
dle DODP111 

nesjednává se, 
pokud není 

uvedeno jinak 
1 000 000 1 000 Česká republika 

40. 

Znečištění životního 
prostředí - Rozšíření 
rozsahu pojištění dle 
DODP113 

nesjednává se, 
pokud není 

uvedeno jinak 
2 000 000 1 000 Česká republika 

41. 
Výkon veřejné moci - 
Rozšíření rozsahu pojištění 
dle DODP115 

nesjednává se, 
pokud není 

uvedeno jinak 
2 000 000 1 000 Česká republika 

42. 
Obecní policie - Rozšíření 
rozsahu pojištění dle 
DODP116 

nesjednává se, 
pokud není 

uvedeno jinak 
20 000 000 1 000 Česká republika 
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43. 
Výkon veřejné služby - 
Rozšíření rozsahu pojištění 
dle DODP117 

nesjednává se, 
pokud není 

uvedeno jinak 
1 000 000 1 000 Česká republika 

44. 
Poskytování sociálních 
služeb - Rozšíření rozsahu 
pojištění dle DODP118 

nesjednává se, 
pokud není 

uvedeno jinak 
1 000 000 1 000 Česká republika 

45. 

Ručení vlastníků 
pozemních komunikací za 
správce pozemní 
komunikace - Rozšíření 
rozsahu pojištění dle 
DODP126 

nesjednává se, 
pokud není 

uvedeno jinak 
5 000 000 1 000 Česká republika 

46. 
Věci zaměstnanců - 
Rozšíření rozsahu pojištění 
dle DODP130 

nesjednává se, 
pokud není 

uvedeno jinak 
1 000 000 1 000 Česká republika 

Poznámky: 

„Pojištění obecné odpovědnosti za újmu se rovněž vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti 
s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů obce – pojistníka. 
Sublimit pojistného plnění činí: 20 000 000 Kč 

Spoluúčast činí: 1 000 Kč 

Poznámky: V případě újmy způsobené vadou výrobku se za příčinu vzniku újmy považuje to, že konkrétní výrobek, který 
způsobil újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo 
pojištěným převedeno vlastnické právo. 
 
Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku újmy; 
tím nejsou dotčena ujednání uvedená v čl. 5 ZPP P-600/14. 
 
Odchylně od čl. 8 odst. 1) věty druhé ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných událostí, jejichž 
příčiny vzniku újem nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného 
plnění účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újem všech těchto pojistných událostí. 
Odchylně od čl. 8 odst. 2) věty třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných událostí nastalých 
ze specifického rozsahu pojištění, jejichž příčiny vzniku újem nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v 
souhrnu maximálně do výše příslušného sublimitu účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újem všech 
těchto pojistných událostí. 

Pojištění křížové odpovědnosti dle doložky DODP106 se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit následné finanční 
škody dle čl. 1 odst. 2) písm. c), odst. 3) písm. b) a odst. 4) písm. b) ZPP P-600/14  ani čisté finanční škody dle doložky 
DODP111. 

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

 

2.9. Pojištění odpovědnosti zastupitelů 
Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách: 
 
2.9.2 Pojištění odpovědnosti zastupitelů 

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-666/14 a doložkami DOB101 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění  
Limit 

pojistného 
plnění6)  Kč 

Sublimit 
pojistného 
plnění7) Kč 

Spoluúčast5) 

Kč 

Územní 
platnost 
pojištění 

47. 
Pojištění odpovědnosti zastupitelů za újmu 
způsobenou obci (zastupitelstvo - všichni 
členové) 

1 000 000 
nesjednává se, 

pokud není 
uvedeno jinak 

1 000 Česká republika 

Poznámky:  
Princip pojištění - "Claims made" s retroaktivním datem - 01.02.2015. 

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

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

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

4) zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14 
5) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) 

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

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

jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění 
8) dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14   
9) integrální časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li 

přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. Je-li však přerušení nebo omezení provozu 
pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění. 

10) agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě pojištění 

výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot 
11) MRLPPR je horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem 

jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku. Je-li pojištění přerušení provozu sjednáno na dobu kratší než jeden 
pojistný rok, je MRLPPR horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla 
důvodem jejich vzniku, nastala během doby trvání pojištění. Není-li sjednán limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost, 
považuje se sjednaný MRLPPR i za limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost.  

12) MRLPPR v rámci pojistné částky stanovené ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. c) VPP P-100/14 a sjednané pro ušlý zisk a 
stálé náklady pojištěného v příslušné tabulce pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu 

 
3. Pojistné plnění  

3.1. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 
způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na 
dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného 
plnění ve výši 40 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout 
pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

3.2. Pro území České republiky s výjimkou míst pojištění specifikovaných v této pojistné smlouvě adresou, parcelním 
číslem nebo obdobně konkretizujícím způsobem je pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou 
smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho 
pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), 
omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši  
40 000 000 Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění 
v nižší nebo stejné výši. 

V rámci maximálního ročního limitu pojistného plnění uvedeného výše v tomto bodě se však pro všechny pojistné 
události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný 
rok, v průběhu trvání pojištění), které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu 
zpracování návrhu a stanovení záplavových území, ve znění pozdějších předpisů) vymezeném záplavovou čárou 
tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen 
průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč. Tím nejsou 
dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

3.3. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 
způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na 
dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného 
plnění ve výši 40 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout 
pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 
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3.4. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 
způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou 
sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než 
jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 
40 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění 
v nižší nebo stejné výši. 

3.5. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události 
způsobené vodovodním nebezpečím, kouřem, nárazem nebo pádem nastalé v průběhu jednoho pojistného roku 
(resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno 
maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 40 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž 
vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

3.6. Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DZ113, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu 
jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání 
pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 200 000 Kč. Od celkové výše 
pojistného plnění za každou pojistnou událost z pojištění dle doložky DZ113 se odečítá spoluúčast ve výši 5 000 
Kč. 

 

Článek III. 

Výše a způsob placení pojistného 
1. Pojistné za jeden pojistný rok činí: 
1.1. Živelní pojištění 

Pojistné  ..........................................................................................................................................  414 514,- Kč 
1.2. Pojištění pro případ odcizení  

Pojistné  ............................................................................................................................................  31 400,- Kč 
1.3. Pojištění pro případ vandalismu 

Pojistné  ...........................................................................................................................................  40 000,- Kč 
1.4. Pojištění pro případ odcizení – loupež přepravovaných peněz nebo cenin 

Pojistné  .............................................................................................................................................  8 000,- Kč 
1.5. Pojištění skla 

Pojistné  .............................................................................................................................................  4 000,- Kč 
1.6. Pojištění strojů 

Pojistné  ............................................................................................................................................  72 518,- Kč 
1.7. Pojištění elektronických zařízení 

Pojistné  ............................................................................................................................................  81 647,- Kč 
1.8. Pojištění odpovědnosti za újmu 

Pojistné  ..........................................................................................................................................  322 264,- Kč 
1.9. Pojištění odpovědnosti zastupitelů  

Pojistné .............................................................................................................................................  12 500,- Kč 
Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí  .................................................  986 843,- Kč 

Obchodní sleva činí 30 %. 
Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách a zaokrouhlení za jeden pojistný rok činí  ............. 690 792,- Kč. 
 

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.  
Pojistné období je dvanáctiměsíční.  
 
Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto:  

datum: částka: 
 01. 08.  172 698,- Kč 
 01. 11. 172 698,- Kč 
 01. 02.  172 698,- Kč 
 01. 05. 172 698,- Kč 

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní symbol: číslo 
pojistné smlouvy.  
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4. Výše uvedené pojistné je stanoveno bez pojistné či jiné obdobné daně (dále jen „daň“) za rizika umístěná 
v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Smluvní strany se dohodly, 
že v případě zavedení daně z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, kterou bude po nabytí účinnosti 
příslušných právních předpisů na území tohoto jiného členského státu pojistitel povinen odvést, se pojistník 
zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této 
povinnosti. Ustanovení tohoto bodu neplatí pro daně, které jsou případně v bodě 1. tohoto článku výslovně 
uvedeny. 

 
 

Článek IV. 
Hlášení škodných událostí 

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

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 

Centrální podatelna 
Brněnská 634 

664 42 Modřice 
Tel.: 957 105 105 

fax: 547 212 602, 547 212 561 
E-mail: podatelna@koop.cz 

www.koop.cz 

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

 

Článek V. 
Zvláštní ujednání 

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

2. Ujednává se, že se ruší ustanovení čl. 1 odst. 7) a 8), čl. 3 odst. 5), čl. 6 odst. 3) a čl. 9 ZPP P-150/14. 

3. Ujednává se, že se ruší ustanovení čl. 3 odst. 4) a 5) ZPP P-150/14 – povodeň a vichřice.  

4. Odchylně od 1a) a 2a), článku 8 ZPP P – 150/14 se ujednává: 
(1) Byl-li stroj pojištěn na novou cenu a není-li ujednáno jinak, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel 

vyplatil: 
a)  v případě zničení stroje částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejného nebo 

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

b)  v případě poškození stroje částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozeného stroje 
sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí. 

Plnění pojistitele stanovené podle písm. b) však nepřevýší částku vypočtenou podle písm. a). 

5. Odchylně od 1a) a 2a), článku 8 ZPP P – 200/14 se ujednává: 
(1) Byl-li stroj pojištěn na novou cenu a není-li ujednáno jinak, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel 

vyplatil: 
a)  v případě zničení stroje částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejného nebo 

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

b)  v případě poškození stroje částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozeného stroje 
sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí. 

Plnění pojistitele stanovené podle písm. b) však nepřevýší částku vypočtenou podle písm. a). 

mailto:podatelna@koop.cz
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6. Odchylně od článku 2., odst. 2., písm. f), bod i), ii) ZPP P -150/14 vzniká právo na plnění za poškození nebo zničení 
potrubí, topných těles, vodovodních zařízení včetně armatur, kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích 
systémů, došlo-li k němu i jinak než přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich. Součástí pojistného plnění se 
sjednává doložitelný únik vody z poškozených nebo zničených výše uvedených vodovodních zařízení. Ostatní 
ustanovení článku 2., ods. 2, písm. f) ZPP P-150/14 jsou platná. Ve smyslu čl. 23. odst. 1 písm. a) VPP P-100/14 se 
sjednává max. roční limit plnění ve výši 100 000 Kč a spoluúčastí  
5 000 Kč. 

7. Pro pojištění předmětů uvedených pod poř. č. 12 se ujednává, že za překážku chránící věc před odcizením se 
považuje její konstrukční upevnění. Konstrukčním upevněním se rozumí rozebíratelné nebo nerozebíratelné 
pevné spojení pojištěné věci se stavbou. Za nerozebíratelné je považováno takové spojení, kdy pojištěnou věc 
nelze odcizit bez jejího destrukčního narušení.  V případě rozebíratelného  spojení je za dostatečné považováno 
pouze takové, k jehož překonání je nutno použít min. ručního nářadí, pokud nejde o běžně používaná spojení, 
jehož konstrukci nelze ovlivnit (např. zavěšení dveří či oken na pantech). 

8. U zapůjčených předmětů (exponátů výstavy) musí být jednoznačně známa hodnota zapůjčených předmětů 
(vhodná fotodokumentace a jasná specifikace v dokumentu o zápůjčce nebo znalecký posudek). 

9. Zvláštní ujednání pro pojištění exponátů během výstavy 
Obecné požadavky na způsoby zabezpečení pojištěných exponátů pro pojištění pro případ odcizení nebo 
vandalismu 
Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly v závislosti na požadovaném způsobu uložení a 
zabezpečení pojištěných věcí v konkrétním případě: 
a)  uzavírací a uzamykací mechanismy funkční, 
b)  otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i 

uzamčeny, 
c)  dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny, 
d)  ostatní otvory o velikosti 600 cm2 a větší zevnitř zneprůchodněny, 
e)  poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS, dříve EZS) funkční a ve stavu střežení. 
 
Limity pojistného plnění pojistitele pro exponáty uložené v uzavřeném prostoru podle způsobu zabezpečení 
proti krádeži s překonáním překážky a vandalismu:  

• limit pojistného plnění do 20.000,- Kč 
 dále nespecifikováno 

• limit pojistného plnění do 100.000,- Kč (20.001,- Kč – 100.000,- Kč) 

 Vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou uzamčeny bezpečnostní cylindrickou vložkou min. v bezpečnostní 
třídě (dále jen „BT“) 3 podle ČSN EN 1627. 

• limit pojistného plnění do 500.000,- Kč (100.001,- Kč – 500.000,- Kč) 

 Vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou uzamčeny bezpečnostní cylindrickou vložkou min. v BT 3 podle ČSN 
EN 1627. Zabezpečením prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů je provedeno bezpečnostním 
zasklením (bezpečnostním vrstveným sklem, sklem s dodatečně instalovanou bezpečnostní fólií, sklem s 
drátěnou vložkou), které musí vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min.  P2A podle ČSN 
EN 356, nebo bezpečnostní mříží min. v BT 3 podle ČSN EN 1627, nebo bezpečnostní roletou min. v BT 3 podle 
ČSN EN 1627. Jako alternativní způsob zabezpečení těchto prosklených ploch se dále připouští též plášťová 
ochrana funkčním PZTS s detektory reagujícími na rozbití skla (akustický detektor) min. s vývodem poplachového 
signálu na světelný a akustický hlásič(e) umístěný(é) min. 3 m nad okolním terénem. 

• limit pojistného plnění do 1.000.000,- Kč (500.001,- Kč – 1.000.000,- Kč) 

Vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem min. v BT 3 podle 
ČSN EN 1627. Zabezpečením prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů je provedeno 
bezpečnostním zasklením (bezpečnostním vrstveným sklem, sklem s dodatečně instalovanou bezpečnostní fólií, 
sklem s drátěnou vložkou), které musí vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min.  P2A 
podle ČSN EN 356, nebo bezpečnostní mříží min. v BT 3 podle ČSN EN 1627 nebo bezpečnostní roletou min. v BT 
3 podle ČSN EN 1627. Uzavřený prostor je zabezpečen funkčním PZTS s pláštovou a prostorovou ochranou s 
vývodem poplachového signálu na místo s nepřetržitou službou. Jako alternativní způsob k zabezpečení funkčním 
PZTS se dále připouští též trvalá fyzická ostraha uzavřeného prostoru výstavy. 

• limit pojistného plnění nad 1.000.000,- Kč 



   

  Strana 16 z 17 stran 

 

Vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem min. v BT 3 podle 
ČSN EN 1627. Zabezpečením prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů je provedeno 
bezpečnostním zasklením (bezpečnostním vrstveným sklem, sklem s dodatečně instalovanou bezpečnostní fólií, 
sklem s drátěnou vložkou), které musí vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min.  P2A 
podle ČSN EN 356, nebo bezpečnostní mříží min. v BT 3 podle ČSN EN 1627 nebo bezpečnostní roletou min. v BT 
3 podle ČSN EN 1627. Uzavřený prostor je zabezpečen funkčním PZTS s plášťovou a prostorovou ochranou s 
vývodem poplachového signálu na místo s nepřetržitou službou a současně je prostor výstavy střežen trvalou 
fyzickou ostrahou. 

 

Článek VI. 
Prohlášení pojistníka 

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové 
podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, 
že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují 
upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek. 

2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 
2760 občanského zákoníku. 

3. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim 
v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěných, dále potvrzuje, že tyto pojištěné informoval o rozsahu a účelu 
zpracování jejich osobních údajů a o právu přístupu k nim podle výše uvedených ustanovení zákona č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů. 

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

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

6. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a 
Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen „spřízněné osoby“). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i 
spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání 
svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb. 

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

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

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

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako 
smluvní straně), do pole „Datová schránka“ uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy“ uvést: 7721046084.      

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných 
informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).  
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Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, 
včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. 
od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.  

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 01. srpna 2017 (počátek pojištění) do 31. července 2020 (konec 
pojištění). 

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

3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění 
touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být 
měněna pouze písemnou formou. 

4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní 
inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. 

5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává 
zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany 
se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované 
pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením 
pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací 
makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto 
pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za 
doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli. 

6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 2 
stejnopis(y) a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis(y). 

7. Tato pojistná smlouva obsahuje 17 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. 
I. této pojistné smlouvy a dokument Informace pro zájemce o pojištění. V případě, že je jakékoli ustanovení 
uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné 
ustanovení pojistné smlouvy. 
 

Výčet příloh: Příloha č. 1 – Seznam míst pojištění 
 
 

V Pardubicích dne 10. července 2017 …………….…………………………………...….. ………………….….…………………….…….. 
  za pojistitele za pojistitele 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
           vedoucí obchodního referátu 
 Referát pojištění hospodářských rizik 
 

 
              underwriter specialista 
Referát pojištění hospodářských rizik 
 

    
V České Třebové dne 27. července 2017. ………………...…………………...…….…..…….  
  za pojistníka  
  místostarostka města  

 

 

 

Pojistnou smlouvu vypracoval: ............................. 

 

 

„Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 706 ze dne 10. 7. 2017“. 

http://www.coi.cz/

