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Pojistná smlouva
Č. 0507829015

uzavřená mezi smluvními stranami:

Obchodní jméno : Hasičská vzájemná pojišt‘ovna, as.,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 2742

sídlo : Praha 2, Rímská 45, 120 00, Česká republika
IC :46973451
zástupce : Bc. Milan Šimůnek, broker, na základě plné moci
bankovní spojení : CSOB, a.s. Praha
číslo účtu : 2252383/0300

(dále jen “pojistitel ‘)

2

Obchodní jméno : Město Bohumín
sídlo : Masarykova 158, 735 81 Bohumín -Nový Bohumín
IC : 00297569
zástupce : Ing. Petr Vícha, starosta

(dále jen “pojistník“)

Pojistná smlouva Č. 0507829015
ZískatcI: 42 366
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Clánek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pojištění se řídí platnými právními předpisy a dále všeobecnými pojistnými podmínkami pojistitele

(dále jen „VPP“) a smluvními ujednáními uvedenými u jednotlivých pojištění (dále jen „SU“), které

jsou součástí této smlouvy.

2. Tato pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře RESPECT OSTRAVA,

s.r.o.; iČ: 25377302; Přívozská 134/6, 702 00 Ostrava —Moravská Ostrava. Pojistník pověřuje

pojišťovacího makléře vedením, řízením a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk a

veškeré úkony, které se budou týkat této pojistné smlouvy, budou prováděny výhradně prostřednictvím

tohoto zplnomocněného makléře, který je jedině oprávněn přijímat smluvně závazná oznámení,

prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů. Smluvně závazná opatření předávaná mezi smluvními

stranami jsou platná okamžikem jejich doručení zplnomocněnému makléři.

3. Dojde-li v průběhu trvání pojistné smlouvy ke změně rozsahu pojistných nebezpečí či pojišťovaných

rizik, bude cena pojištění upravena dodatkem k pojistné smlouvě, přičemž cena úpravy bude vypočtena

na základě nabídkové ceny pojistitele uvedené v rámci veřejné zakázky na pojištění sjednané touto

pojistnou smlouvou. Pojistitel se tím zavazuje zachovat sazby pojistného uvedené v nabídce.

4. Pojištěným je pojistník a jím zřízené subjekty uvedené v příloze č. 1 této pojistné smlouvy. Okruh

těchto subjektů bude moci být ze strany pojistníka jednostranně měněn, a to na základě písemného

oznámení zaslaného pojistiteli. V takovém případě je nový okruh těchto subjektů účinný prvním dnem

měsíce následujícího po doručení písemného oznámení.

5. Není-li dále uvedeno jinak, jsou pojištěné věci pojištěny v nových cenách a plnění je poskytováno vždy

také v nových cenách, bez uplatnění opotřebení.

6. Není-li dále uvedeno jinak, platí pro pojištění majetku tato místa pojištění:

- katastrální území měta Bohumín,

- území ČR, tj. všechna místa, která pojištěné subjekty vlastní či po právu užívají, popřípadě v nich

provádí objednanou činnost a na kterých se nachází předměty pojištění,

- území Evropy pro pojištění odpovědnosti za újmu.

Článek H.
ROZSAH POJIŠTĚNÍ

1. Živelní pojištění

Živelní pojištění je upraveno VPP — obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/O1/2014, SU pro pojištění

staveb T.č.: NP/08/2005 a SU pro pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005.

Pojištění se sjednává v rozsahu Čl. 2, odst. 3 SU - sdružené živelní pojištění, tj. požár, výbuch, přímý úder

blesku, náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje nebo jeho části či nákladu (soubor těchto 4

pojistných nebezpečí dále jen jako „FLE)(A“), vichřice, krupobití, sesuv lavin, zřícení skal nebo zemin,

tíha sněhu nebo námrazy, pád stromu, stožáru a jiných předmětů, náraz silničního dopravního prostředku,

voda nebo topné médium vytékající z vodovodních zařízení, povodeň, záplava, jednáni pachatele za účelem

odcizení pojištěných věcí.

Odchylně od Čl. 2., odst. 3. SU se ujednává, že se pojištění vztahuje také na pojistné nebezpečí „kouř“.

Odchylně od Čl. 2., odst. 3. SU se ujednává, že se pojištění vztahuje také na pojistné nebezpečí

„aerodynamický třesk“.

Odchylně od Čl. 2., odst. 3. SU se ujednává, že se pojištění vztahuje také na pojistné nebezpečí

„atmosférické srážky“.
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Odchylně od Čl. 2., odst. 3. SU se ujednává, že se pojištění vztahuje také na pojistné nebezpečí „nepřímý

úder blesku“.

Odchylně od Čl. 2., odst. 3. SU se ujednává, že se pojištění vztahuje také na pojistné nebezpečí „poškození

fasády zvířaty“.

Odchylně od Čl. 2., odst. 3. SU se ujednává, že se pojištění vztahuje také na pojistné nebezpečí „náklady na

vodné a stočné“.

Odchylně od Čl. 2., odst. 3. SU se ujednává, že se pojištění vztahuje také na pojistné nebezpečí

„zemětřesení“, přičemž zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské

kůře, které dosahují alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseizmické účinky zemětřesení

(MCS).

Odchylně od či. 2., odst. 3. SU se ujednává, že se pojištění vztahuje také na pojistné nebezpečí „sesuv

půdy“.

Odchylně od ČI. 7, odst. 9. a 10. SU se ujednává, že se pojistné nebezpečí „povodeň, záplava“ vztahuje také

na Škody způsobené zpětným vystoupáním kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením

venkovní kanalizace v důsledku povodně, záplavy nebo atmosférických srážek.

Odchylně od Čl. 7, odst. 11. SU se ujednává, že se pojistné nebezpečí „voda z vodovodních zařízení«

vztahuje také na Škody způsobené zpětným vystoupáním kapaliny z odpadního potrubí, které bylo

způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku povodně, záplavy nebo atmosférických srážek.

Odchylně od Čl. 7, odst. 11. SU se ujednává, že se pojistné nebezpečí „voda z vodovodních zařízení“

vztahuje také na škody způsobené vodou vytékající z klimatizačních zařízení, sprinklerových a

samočinných hasicích zařízení a škody na potrubí pro odvod vody, ke kterým došlo i přetlakem nebo

zamrznutím kapaliny v tomto potrubí.

Odchylně od či. 2., odst. 3. SU se ujednává, že se pojištění vztahuje také na pojistné nebezpečí „poškození

nebo zničení zásob z důvodu náhlého výpadku dodávky el. energie“ (nezaviněné pojištěným) delšího než

24 hodin /pouze pro předmět pojištění — zásoby v chladících a mrazících zařízeních s ročním limitem

plnění 100.000 KČ.

Dále se smluvně ujednává, že pojištění dle této pojistné smlouvy kryje také ztrátu pojištěné věci v příčinné

souvislosti s pojistnou událostí pojištěnou touto pojistnou smlouvou.

Pro jednotlivá pojistná nebezpečí/předměty pojištění se sjednávají následující roční limity pojistného

plnění:

- FLEXA = do výše pojistných částek,
- povodeň, záplava vč. zpětného vystoupání vody z kanalizace = 50.000.000 Kč,
- vichřice, krupobití = 100.000.000 Kč,
- sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin; působení vody z vodovodního zařízení; lavina a tíha sněhu;

zemětřesení; výbuch sopky; náraz vozidla; kouř; rázová vlna; pád stromů, stožárů, jiných předmětů

= 100.000.000 Kč,
- nepřímý úder blesku = 5.000.000 Kč,
- stavby na vodních tocích = 5.000.000 Kč,
- lehké stavby a dřevostavby = 5.000.000 Kč,
- věci na volném prostranství = 5.000.000 KČ,
- vnější dešťové svody = 5.000.000 Kč,
- vnitřní dešťové svody = 5.000.000 Kč,
- atmosférické srážky = 1.000.000 KČ,
- Škody způsobené mrazem a lomem trubek = 500.000 KČ,
- náklady na vodné a stočné = 200.000 Kč,
- únik technologické vody 5.000.000 KČ,
- poškození fasády zvířaty = 200.000 Kč,
- místo pojištění — území ČR = 5.000.000 KČ.
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Pro jednotlivá pojistná nebezpeČíipředměty pojištění se sjednávají následující spoluúčasti:

- FLEXA, kouř, náraz dopravního prostředku = 20.000 KČ,
- povodeň, záplava = 5%, min. 100.000 KČ,
- ostatní doplňkový živel 10.000 KČ,
- vodovodní Škody = 5.000 Kč,
- náklady na vodné a stočné = 5.000 Kč,
- nepřímý úder blesku = 1.000 Kč,
- atmosférické srážky = 1.000 KČ,
- poškození fasády ptactvem, hmyzem, hlodavci 1.000 KČ,
- protipožární prostředky 500 Kč,
- autobusové čekárny, veřejná osvětlení, dopravní značení vč. city bloků (plastová dopravní

svodidla), dopravní ostrůvky, orientační tabule — způsobené nárazem dopravního prostředku,

kamerové monitorovací systémy, motorové nafukovací čluny vč. motorů, přístroje pro měření

rychlosti VIASIS, separační nádoby, soubor cenností, soubor zásob, věci zvláštní kulturní a

historické hodnoty = 1.000 Kč.

1.1. Sjednává se pojištění souboru budov a staveb vlastních i cizích

Předmětem pojištění je soubor vlastních a cizích budov, staveb a hal včetně:

- stavebních součástí a příslušenství uvnitř i vně budov,

- včetně stavebních součástí pořízených pojištěným v cizí budově na vlastní náklady,

- včetně strojních a stavebních součástí plynových kotelen, teplovodů, zař. pro přípravu teplé

užitkové vody,

- včetně světelných nápisů a reklam umístěných na vnější straně budov, reproduktorů, EZS,

kamerových systémů, čidel, informačních tabulí apod.,

- včetně uměleckých, uměleckořemeslných nebo historických děl jako součástí budov (třesky, řezby,

sochy, plastiky apod.).

Pojistná částka činí 4.709.095.954 Kč.

1.2. Sjednává se pojištění souboru budov a staveb vlastních i cizích

Předmětem pojištění je budova Národní dům Čp. 37 včetně stavebních součástí a příslušenství uvnitř i vně

budovy.

Pojistná částka činí 53.207.388 Kč.

1.3. Sjednává se pojištění souboru budov a staveb vlastních i cizích

Předmětem pojištění je soubor vlastních a cizích nemovitých kulturních památek včetně:

- stavebních součástí a příslušenství uvnitř i vně budov,

- včetně uměleckých, uměleckořemeslných nebo historických děl jako Součástí budov (fresky, řezby,

sochy, plastiky apod.),

- včetně strojních a stavebních součástí plynových kotelen, teplovodů, zař. pro přípravu teplé

užitkové vody,

- včetně světelných nápisů a reklam umístěných na vnější straně budov.

Pojistná částka činí 312.815.401 Kč.

1.4. Sjednává se pojištění souboru staveb a venkovních úprav vlastních i cizích

Předmětem pojištění je soubor staveb a venkovních úprav vlastních i cizích - např.:

- chodníky, komunikace, parkoviště a jiné zpevněné plochy, obrubníky, vnitrobloky, cyklostezky,

kanalizace, inženýrské sítě, tepelné kanály, Čov, studny, přípojky uvnitř i vně nemovitostí,

- veřejná osvětlení, světelné přechody pro chodce, štíty, světelné nápisy a reklamy,

Pojistná smlouva Č. 0507829015
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- autobusové čekárny, stožáry, komíny, dopravní značení vč. city bloků (plastová dopravní
svodidla), dopravní ostrůvky, svodidla, orientační tabule,

- drobná zahradní architektura, pergoly, dětská hřiště, pískoviště a hrací plochy a sportoviště,
atletická sportoviště vč. travnaté hrací plochy, běžeckých drah, tribun, sektorů pro vrh koulí a
skoky apod.,

- oplocení, přístřešky, venkovní pódia, opěrné zdi, venkovní schody, skleníky,
- pomníky, hrobky, sochy, pamětní desky, památníky, busty, kříže, základní kameny,
- mosty, lávky,
- venkovní bazény, koupaliště aquaparku, sportovní haly (zimní stadion, fotbalový stadion apod.,
- stavby na vodních tocích (např mosty, lávky, nádrže, propustky, hráze apod.),
- lehké stavby, dřevostavby (např. dřevěná dětská hřiště, atrakce, informativní tabule, stánky,

zahradní domky, altány apod.),
- movité stavby, stany (stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným základem — např. psí útulky,

kotce, stany, stánky na tržišti, mobilní buňky),

- systémy pro ukotvení stromů a porostů apod.

Pojištění se sjednává na 1. riziko.

Pojistná částka činí 60.000.000 Kč.

1.5. Sjednává se pojištění souboru vlastních věcí movitých

Předmětem pojištění je soubor vlastních věcí movitých vč. dopravních prostředků bez RZ (vyjma
elektronických zařízení pojištěných pro případ elektronických rizik v rámci bodu 6. této pojistné smlouvy)
—např.:

- stroje, zařízení, přístroje, inventář včetně drobného dlouhodobého hmotného majetku a majetku v
operativní evidenci a předmětů osobní potřeby, jízdní kola, parkovací automaty, odpadkové koše,
lavičky, kontejnery, separační nádoby apod.,

- motorové nafukovací čluny vč. motorů, přístroje pro měření rychlosti VIASIS apod.,

- protipožární prostředky, (jedná se o hydrantové skříně vč. jejich vybavení /ventily, hydrantové
hadice, proudnice, zámky apod./, hasicí přístroje, případně skříně, pokud jsou tyto přístroje v nich
uloženy).

Pojistná částka činí 264.000.000 Kč.

1.6. Sjednává se pojištění souboru cizích věcí movitých

Předmětem pojištění je soubor cizích věcí movitých včetně separačních nádob uvnitř budov i na volném
prostranství.

Pojištění se sjednává na 1. riziko.

Pojistná částka činí 2.500.000 Kč.

1.7. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích zásob

Předmětem pojištění je soubor vlastních a cizích zásob.

Pojištění se sjednává na 1. riziko.

Pojistná částka činí 1.500.000 Kč.

1.8. Sjednává se pojištění souboru vlastních věcí zvláštní kulturní, historické a umělecké hodnoty

Předmětem pojištění je soubor vlastních věcí zvláštní kulturní, historické a umělecké hodnoty — např.:

- obrazy, plastiky, sbírky, grafická a sochařská díla, keramika, porcelán apod.

Pojištění se sjednává na 1. riziko.

Pojistná Částka činí 100.000 Kč.

Pojistná smlouva Č. 0507829015
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1.9. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích cenností

Předmětem pojištění je soubor vlastních a cizích cenností—např.:

- platné tuzemské a cizozemské státovky, bankovky a oběžné mince, vkladní a šekové knížky,
platební karty ajiné obdobné dokumenty, cenné papíry a ceniny.

Pojištění se sjednává na 1. riziko.

Pojistná částka činí 1.000.000 KČ.

1.10. Sjednává se pojištění souboru investic

Předmětem pojištění je soubor investic —účet 041, 042.

Pojištění se sjednává na 1. riziko.

Pojistná částka činí 40.000.000 Kč.

1.11.Sjednává se pojištění souboru vlastních písemností, obchodních knih, kartoték, výkresů, plánů,

projektů, nosičů dat a záznamů na nich vč. nákladů na instalaci (obnovu dat)

Předmětem pojištění je soubor vlastních písemností, obchodních knih, kartoték, výkresů, plánů, projektů,
nosičů dat a záznamů na nich vč. nákladů na instalaci (obnovu dat) — např.:

- kancelářský software, antivirové ochrany, ostatní aplikační software apod.

Pojištění se sjednává na 1. riziko.

Pojistná částka činí 500.000 KČ

1.12. Sjednává se pojištění nákladů na demolici a odvoz suti

Předmětem pojištění jsou náklady na demolici a odvoz suti — např.:
- náklady na vyklizení místa pojištění, včetně stržení stojících částí, odvoz suti a jiných zbytků

k nejbližšímu složišti a za jejich uložení nebo zničení,
- náklady na stavební úpravy a na demontáž nebo opětovnou montáž ostatních nepoškozených

pojištěných věcí, provedené v souvislosti s novým pořízením nebo opravou věcí poškozených nebo

zničených při pojistné události,
- náklady na bourání a stržení,
- náklady na obnovení výrobní a provozní dokumentace,

- náklady vzniklé tím, že za účelem obnovy nebo nového pořízení poškozené věci musí být jiné

nepoškozené věci přemístěny nebo ochráněny (náklady na přemístění a ochranu),

- náklady na odstranění škod vzniklých v souvislosti se zásahem hasičského sboru,

- náklady na odstranění Škod způsobených vodou ze sprinklerů při požáru,

- náklady související s úředním rozhodnutím omezující uvedení provozu pojištěného

do původního stavu,
- náklady související s pokrokem v technologii

Za náklady z důvodu technologického pokroku se považuje zvýšení výdajů na škody způsobené skutečně

vzniklými vícenáklady na opětovnou výstavbu nebo znovupořízení pojištěných a škodou postižených věcí v

důsledku technologického pokroku v případě, kdy není proveditelná opětná výstavba nebo znovupořízení

věci stejného druhu a kvality. Rozhodující je částka, která se co nejvíce přiblíží částce potřebné na pořízeni

škodou postižené věci stejného druhu a kvality.

Pojištění se sjednává na 1. riziko.

Pojistná částka Činí 10.000.000 Kč.

Pojistná smlouva Č. 0507829015
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2. Pouštěni uro připad odcizeni

Pojištění je upraveno VPP - obecná část pro Škodové pojištění T.č.: NP10112014, SU pro pojištění staveb
T.č.: NP/108/2005, SU pro pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005 a Limity pojistného plnění a

podmínky zabezpečení movitých věcí pro případy odcizení T.č.: ÚNP/9/99.

Pojištění se sjednává v rozsahu Čl. 2, odst. 4.11. SU pro pojištění staveb T.č.; NP/0812005 a SU pro

pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005., tj. škoda vzniklá;
- při krádeži nebo ztrátě pojištěné věci, ke které došlo v přímé souvislosti se živelnou událostí,

- při krádeží vloupáním.

Odchylně od či. 2, odst. 4.11. SU se ujednává, že se pojištění vztahuje také na úmyslné poškození

v souvislosti s odcizením.

Pojištění se sjednává na 1. riziko.

2.1. Sjednává se pojištění souboru stavebních součástí a příslušenství uvnitř i vně budov, hal a

staveb, včetně EZS, čidel, kamerových zabezpečovacích systémů, mechanických zábranných

systémů, schránek apod.

Předmětem pojištění jsou všechny předměty pojištění současné pojištění proti živelním pojistným

nebezpečím v bodech 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. a 1.10. této pojistné smlouvy.

Pojistná částka činí 1.000.000 Kč.

Spolu‘část činí 1.000 Kč.

2.2. Sjednává se pojištění souboru movitých věcí vlastních i cizích

Předmětem pojištění jsou všechny předměty současně pojištěné proti živelním pojistným nebezpečím

vbodech 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10. a 1.11.této pojistné smlouvy.

Pojistná částka Činí 1.000.000 Kč.

Spoluúčast činí 1.000 Kč.

2.3. Sjednává se pojištění souboru protipožárních prostředků pojištěných subjektů

Předmětem pojištění jsou hydrantové skříně vč. jejich vybavení (ventily, hydrantové hadice, proudnice,

zámky apod.), hasící přístroje, případně skříně, pokud jsou tyto přístroje v nich uloženy atd.

Pojistná částka činí 100.000 Kč.

Spoluúčast činí 500 Kč.

2.4. Sjednává se pojištění souboru jízdních kol vč. zvláštního vybavení na území ČR

Předmětem pojištění jsou jízdní kola vč. zvláštního vybavení na území ČR.

Pojistná částka činí 100.000 Kč.

Spoluúčast Činí 1.000 Kč.

2.5. Sjednává se pojištění souboru cenností

Předmětem pojištění je soubor platných tuzemských a cizozemských státovek, bankovek a oběžných mincí,

vkladních a šekových knížek, platebních karet ajiných obdobných dokumentů, cenných papírů a cenin atd.

Pojistná částka činí 500.000 Kč.

SpolupČast činí 1.000 Kč.

Pojistná smlouva Č. 0507829015
Zlskatei: 42 366



:L
(Mip

u:si‘i I \\-\‚ ®
PřI oz,ki j. 6, 702 m Ostrava

2.6. Sjednává se pojištění nákladů
Předmětem pojištění jsou náklady na krátkodobá nutná bezpečnostní opatření, které pojištěný vynaložil

bezprostředně po pojistné události z důvodu ochrany majetku pojištěného proti odcizení a náklady na

výměnu zámků dveří v místě pojištění, pokud byly klíče od nich, popř. zámky samotné při pojistné události

poškozeny, zničeny nebo ztraceny v důsledku krádeže vloupáním, loupeže nebo pokusu o tyto činy.

Pojistná částka činí 500.000 Kč.

Spoluúčast činí 1.000 Kč.

2.7. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích věcí movitých na území Evropy

Předmětem pojištění jsou movité věci, které pojištěný prokazatelně používá k pracovním účelům v rámci

pracovních cest. Místem pojištění se ujednávají místa, kde pojištěný vykonává svou činnost (konference,

stáže, semináře, ubytování v hotelu apod.)..

Pojistná částka činí 250.000 Kč.

Spoluúčast činí 1.000 Kč.

3. Pojištění pro případ vandalismu

Pojištění vandalismu je upraveno VPP — obecná část pro Škodové pojištění T.č.: NP/0l/2014, SU pro

pojištění staveb T.ě.: NPIO8/2005 a SU pro pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005.

Odchylně od rozsahu pojištění uvedeného v SU se pojištění vtahuje na Škody způsobené zjištěným či

nezjištěným pachatelem. Pojištěny nejsou Škody na sklech.

Odchylně od SU se ujcinává, že se pojištění vztahuje také na pojistné nebezpečí „sprejerství“ s ročním

limitem pojistného plnění ve výši 1.000.000 Kč.

Pojištění se sjednává na 1. riziko.

3.1. Sjednává se pojištění souboru veškerého vlastního a cizího nemovitého a movitého majetku

Předmětem pojištění je soubor veškerého vlastního a cizího nemovitého a movitého majetkii, který je

pojištěný proti živelním pojistným nebezpečím a odcizení v bodech 1. a 2. této pojistné smlouvy.

Pojistná částka činí 1.000.000 Kč.

Spoluúčast pro protipožární prostředky činí 500 KČ.

Spoluúčast pro ostatní předměty pojištění činí 1.000 Kč.

4. Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty při přepravě poslem

Pojištění je upraveno VPP - obecná část pro Škodové pojištění T.č.: NP/01/20 14 a SU pojištění cenností a

věcí zvláštní hodnoty při přepravě poslem T.č.: NP/l 1/2005. Pojištění se sjednává v rozsahu Čl. 2, odst. 2.

SU (pro případ krádeže vloupáním, loupeže, zpronevěry).

Místem pojištění je území ČR.

Pojištění se sjednává na 1. riziko.

Pojistná částka činí 500.000 Kč.

Spoluúčast činí 1.000 KČ.

Pojistná smlouva . 0507829015
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5. Pojištění skel

Pojištění skel je upraveno VPP — obecná část pro Škodové pojištění T.Č.: NP/01/2014 a SU pro pojištění
skel T.č.: NPI1O/2005.

Předmětem pojištění jsou skla:
- standardní zasklení budov,
- umělecká zasklení budov,
- ostatní speciální skla,
- skleněné části movitých věcí, skleněné pulty, vitríny, stěny uvnitř budov, výlohy,
- osvětlená a reklamní skleněná zařízení uvnitř i vně budov,
- elektrická zařízení a příslušenství pojištěného skla, nalepené fólie, nápisy, apod.

Pojištění se sjednává na 1. riziko.

Pojistná částka činí 200.000 KČ.

Spoluúčast činí 500 KČ.

6. Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky je upraveno VPP - obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/0112014 a SU T.č.:
NP/2112007 pro pojištění elektroniky. Sjednává se pojištění all risk vč. živlu, krádeže, loupeže a
vandalismu.

Pojištění se sjednává na 1. riziko.

r6.1. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích stacionárních a mobilních elektronických
zařízení včetně příslušenství

Pojistná částka činí 33.660.614 Kč.

Spoluúčast činí 5.000 KČ.

6.2. Sjednává se pojištění souboru mobilní výpočetní a komunikační techniky na území ČR

Pojistná Částka Činí 100.000 KČ.

Spoluúčast Činí 1.000 KČ.

7. Pojištění strojů

Pojištění je upraveno VPP - obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/0l/2014 a SU pro pojištění strojů a
strojních zařízení T.Č.: NP/O 1/2013.

Pojištění se sjednává v rozsahu Čl. 3, odst. 2. SU. tj. strojní pojištění.

Předmětem pojištění je soubor vlastních a cizích strojů a strojních zařízení včetně příslušenství a
elektronických součástí

Seznam pojištěných strojů a strojních zařízení je uvedený v příloze Č. 2 této pojistné smlouvy.

Pojistná Částka Činí 3.263.377 KČ.

Roční limit plnění činí 500.000 KČ.

Spoíuúčastěiní 5.000Kč.

Pojistná smlouva Č. 0507829015
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8. Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za Škodu je upraveno VPP — obecná Část pro škodové pojištění T.č.: NP/O 1/2014,

SU pro pojištění odpovědnosti za újmu z provozní činnosti T.č.: NP/19/2014, dodatkem T.Č.: NP/22/2014

kSU pro pojištění odpovědnosti za újmu zprovozní Činnosti, dodatkem T.č.: NP/23/2014 kSU pro

pojištění odpovědnosti za újmu z provozní Činnosti, SU pro pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu

způsobenou obci T.č.: NP/33/2012 a SU pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

T.Č.: NP/1612014.

Územní rozsah Evropa.

8.1. Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti za újmu vč. škod na majetku a nemajetkové újmy na

zdraví třetích osob, následných finančních Škod, duševních útrap osoby blízké při zvlášt‘

závažném ublížení na zdraví nebo usmrcení, Škod na životním prostředí v důsledku nenadálého

selhání ochranného zařízení, regresů ZP a regresů ONP třetích osob, škody vzniklé osobám ve

výkonu veřejné funkce, odpovědnosti z vlastnictví a držby nemovitostí a pronájmu nemovitostí

3. strany, odpovědnosti z provozování sportovních, kulturních, sociálních, rekreačních

zařízení/akcíislužeb, odpovědnosti správce komunikace a správce nemovitostí, odpovědnosti

obecního hasičského sboru/odpovědnosti dobrovolného hasičského sboru, odpovědnosti

provozovatele školy a školského zařízení vč. pořádání školních akcí a výletů, vč. držby budov,

staveb, obecních domů a pronajatých prostor

Pojištění se sjednává v rozsahu Čl. 2 odst. 1. SU. Pojištění obecné odpovědnosti se vztahuje na újmu

způsobenou Činnostmi města a jeho organizačních složek (městská policie, hasičské sbory, apod.) dle:

• dle Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

• dle Zákona Č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

• dle Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

• dle Zákona Č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dalších

souvisejících právních předpisů,

• dle Zákona Č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Pojištění se sjednává v rozsahu Čl. 2 odst. 1. SU. Pojištění obecné odpovědnosti se vztahuje na újmu

způsobenou činnostmi příspěvkových organizací, obecně prospěšných společností, školních a

předškolních zařízení dle zřizovacích listin a jejich dodatků, společností BOSPOR spol. s r.o. a

Bohumínská městská nemocnice, a.s.

Pojištění se sjednává s rektroaktivním datem počátku 01. 01. 2015.

V rámci základního limitu plnění je kryto pojištění provozní odpovědnosti včetně:

- odpovědnosti provozovatele předškolních zařízení, škol a školských zařízení za odcizení věcí dětí,

žáků, učňů nebo studentů v šatnách vloupáním. Dále se pojištění vztahuje

na odpovědnost za škodu na věcech dětí, žáků, učňů nebo studentů, které se nacházely na místě

k tornu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají,

- odpovědnosti provozovatele předškolních zařízení, škol ti školských zařízení za újmu vzniklou

dětem, žákům, studentům a učňům v době školního, teoretického nebo praktického vyučování a

během akcí pořádaných školou i mimo budovy a prostory školského zařízení

a na školních výletech,
- odpovědnosti za škody z pořádání školních i mimoškolních akcí, výletů, táborů, škol v přírodě,

ozdravných pobytů (např. akce organizované městem, ZŠ, Mš apod.,

- odpovědnosti dětí, žáků, učňů, studentů za újmu vůči třetím osobám a za újmu vůči Školskému

zařízení, kterou způsobí v době předškolního a školního vyučování v budově

či prostorách sloužících k vyučování, a dále mimo budovy a prostory při akcích pořádaných školským

zařízením,
- odpovědnosti za újmy způsobené činnostmi (BOSPOR spol. s r.o.), které jsou uvedeny ve výpisu

zOR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27537 ze dne 6. 3. 2014,

Pojistná smlouva Č, 0507829015
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- odpovědnosti za újmy způsobené činnostmi (Bohumínská městská nemocnice, a.s.), které jsou
uvedeny ve výpisu zOR vedeného Krajským soudem vOstravě, oddíl B, vložka 2788
ze dne 22. 2. 2017. Pojištění se nevztahuje na profesní odpovědnost zdravotnického zařízení
za škodu,

- odpovědnosti za újmy způsobené činnostmi (K3 Bohumín, příspěvková organizace), které jsou
uvedeny ve výpisu z OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 40 ze dne 22. 2. 2017,

- odpovědnosti za újmy způsobené činnostmi (Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková
organizace), které jsou uvedeny ve výpisu z OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr,
vložka 63 ze dne 22. 2. 2017, způsobené při poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem Č.
108/2006 Sb. o sociálních službách, podrobně uvedených v příloze
Č. 3 této pojistné smlouvy,

- odpovědnosti za újmy způsobené Činnostmi (Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková
organizace), které jsou uvedeny ve výpisu z OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr,
vložka 1064 ze dne 22. 2. 2017,

- odpovědnosti za újmy způsobené činnostmi (Základní škola T.G.Masaryka, Bohumín — Pudlov
Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace), které jsou uvedeny ve výpisu z OR vedeného
Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 381 ze dne 22. 2. 2017,

- odpovědnosti za újmy způsobené činnostmi (Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs.
armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace), které jsou uvedeny ve výpisu z OR vedeného
Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 34 ze dne 22. 2. 2017,

- odpovědnosti za újmy způsobené činnostmi (Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E.
Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace), které jsou uvedeny ve výpisu z OR vedeného
Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 349 ze dne 22. 2. 2017,

- odpovědnosti za újmy způsobené činnostmi (Základní škola a Mateřská škola Bohumín
Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace), které jsou uvedeny ve výpisu z OR
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 348 ze dne 22. 2. 2017,

- odpovědnosti za újmy způsobené Činnostmi (Základní škola a Mateřská škola Bohumín — Skřečoň
1. Máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace), které jsou uvedeny ve výpisu z OR vedeného
Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 378 ze dne 22. 2. 2017,

- odpovědnosti za újmy způsobené Činnostmi (Masarykova základní škola a Mateřská škola
Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace), které jsou uvedeny ve výpisu
zOR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 38 ze dne 22. 2. 2017,

- odpovědnosti za újmu z provozu sportovních, kulturních, sociálních, rekreačních zařízení a akcí,
- odpovědnosti za újmu způsobenou jiné osobě z činnosti městské policie vyplývající ze zákona o

obecní policii v platném znění a souvisejících právních předpisech (včetně držby a služebního použití
bodných, sečných a střelných zbraní a služebního psa, za předpokladu dodržení všech právních a
úředních předpisů),

- odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě z činnosti hasičského sboru
a dobrovolného hasičského sboru (nasazení při zásahu i cvičení i mimo něj, např. školení, veřejné
akce pro děti a mládež apod.),

- odpovědnosti za újmu z držby a provozu obecních zařízení (zásobování vodou, kanalizací, Čov
apod.), pokud není automaticky zahrnuto v pojištění obecné provozní odpovědnosti,

- odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálně — právní ochrany dětí, v souladu se
zákonem Č. 3 59/1999 Sb., o sociálně — právní ochraně dětí,

- nemajetkové újmy uplatněné v souvislosti s utrpěnými duševními útrapami,
- odpovědnosti za Škodu v důsledku pozvolného působení vlivů či srážek.

Pojistná částka Činí 20.000.000 Kč.

Pojistná smlouva Č. 0507829015
Z(skatel: 42366
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Spoluúčasti Činí:

- základní spoluúčast = 1.000 Kč,

- odpovědnost za Škodu zastupitelů = 5.000 Kč,

- věci užívané = 1.000 Kč,

- školská zařízení vč. mateřských, Dům dětí a mládeže vč. věcí odložených = O Kč,

- ostatní věci odložené = 500 Kč.

8.2. Sjednává se pojištění regresů zdravotních pojišťoven a orgánů nemocenského pojištění za

zaměstnance vč. osob ve výkonu veřejných funkcí a členů sboru dobrovolných hasičů

pojištěného, kteří utrpěli tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění se sjednává v rozsahu Čl. 2 odst. 3. SU.

Pojistná Částka Činí 20.000.000 Kč.

8.3. Sjednává se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením,

poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (Čistá finanční Škoda)

Pojištění se sjednává v rozsahu Čl. 2, odst. 2.5. SU. Pojištění se dále řídí dodatkem T.č.: NP/22/2014 k SU

pro pojištění odpovědnosti za újmu z provozní činnosti.

Pojištění se vztahuje také na škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným

úředním postupem ve smyslu zákona Č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu

veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.

Pojistná Částka Činí 1.500.000 KČ.

8.4. Sjednává se pojištění odpovědnosti za věci užívané

Pojištění se sjednává v rozsahu Čl. 2, odst. 2.2. SU. Pojištění se nevztahuje na škody na vozidlech.

Pojistnou hodnotou cizích věcí užívaných je jejich nová cena (pojištění na novou cenu) způsob náhrady

škody lze upřesnit tak, aby odpovídal znění Zákona Č. 89/20 12 Sb. občanského zákoníku 295l a 2952.

Pojistná Částka Činí 3.000.000 KČ.

8.5. Sjednává se pojištění odpovědnosti za věci převzaté

Pojištění se sjednává v rozsahu Čl. 2, odst. 2.3. SU. Pojištění se nevztahuje na škody na vozidlech.

Pojistná částka Činí 1.000.000 KČ.

8.6. Sjednává se pojištění odpovědnosti za věci odložené

Věci zaměstnanců (ve smyslu zákoníku práce), osob ve výkonu veřejných funkcí, členů sboru

dobrovolných hasičů, dětí, návštěvníků či hostů sportovních, kulturních, rekreačních, sociálních,

ubytovacích a jiných zařízení (akcí) provozovaných pojištěným, vzniklou poškozením, zničením, ztrátou,

odcizením nebo záměnou věcí, pokud se věci nacházely na místě k tornu určeném nebo na místě, kam

se obvykle odkládají.

Pojištění se vztahuje i na peníze, šeky, cennosti a mobilní telefony, na šatny, hlídané šatny a Šatny

zaměstnanců.

Pojistná částka Činí 300.000 KČ.

Pojistná Částka pro jednoho poškozeného 20.000 Kč.

Pojistiiá smlouva Č. 0507829015

Ziskatel: 42 366
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8.7. Sjednává se pojištění odpovědnosti za vadu výrobku vč. šíření infekčních chorob
Předmětem pojištění je zejména odpovědnost za Škodu z podávané stravy v provozovaných jídelnách,
restauracích apod. (vč. rizika přenosu nakažlivých chorob v souvislosti s mikrobiologickou kontaminací
výrobků a infekčním onemocněním, např. Salmonely, Creutzfeld-Jakobovy nemoci (BSE, TSE).
Dále pak odpovědnost za Škodu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce z činností pojištěného.

Retroaktivní datum pojištění odOl. 01. 2015.

Pojistná částka činí 5.000.000 Kč.

8.8. Sjednává se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným postupem

Pojištění se vztahuje i na případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu majetkové povahy
vzniklou jinému nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu státní a veřejné
správy, která se řídí zákonem 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
Pojištění se vztahuje na škody vzniklé při výkonu státní správy, který byl na pojištěného přenesen zákonem
pojištění se vztahuje na Škody při výkonu veřejné správy v samostatné působnosti svěřené pojištěnému
zákonem.
Pojištění se vztahuje na Škody, kdy stát nahradil škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem města Bohumína při výkonu státní správy (přenesené působnosti) a
požaduje regresní náhradu po městu, pokud škodu způsobilo.
Pojištění se vztahuje na škodu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.
Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit čistou finanční
škodu (újmu na jmění), tj. škodu vzniklou jiné osobě jinak než na zdraví nebo usmrcením nebo na věci
jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním.

Pojistná částka činí 10.000.000 Kč.

8.9. Sjednává se pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu způsobenou jinému v souvislosti se
zásahem do práva na ochranu osobnosti

Pojistná částka činí 3.000.000 Kč.

8.10. Sjednává se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou provozem vozidla v rozsahu, v jakém
vznikl nárok na plnění z povinně smluvního pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Pojistná částka činí 500.000 Kč.

8.11. Sjednává se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou znečištěním životního prostředí
(vzniklou jinak než v důsledku nenadálého selhání ochranného zařízení)

Pojistná částka činí 1.000.000 Kč.

8.12. Sjednává se pojištění křížové odpovědnosti — majetková propojenost
Předmětem pojištění je odpovědnost za Škodu, za kterou pojištěný odpovídá právnické osobě, se kterou je
majetkově propojen vč. odpovědnosti za Škodu vzniklou podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný
majetkovou účast.

Pojistná částka činí 5.000.000 Kč.

8.13.Sjednává se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vsouvislosti se stlačenými nebo
zkapalněnými plyny v tlakových nádobách a nebezpečnými chemickými látkami (např. čpavek
a líh)

Pojistná částka činí 2.000.000 Kč.

Pojistná smlouva Č. 0507829015
Ziskatel: 42 366
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8.14.Sjednává se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku výkonu funkce

zastupitelstva obce

Pojištěni se sjednává v rozsahu SU pro pojištění odpovědnosti zastupitelů za Škodu způsobenou obci T.č.;

NP/33/20l2.
Pojištěni se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou obci, městu, kraji starostou, místostarostou,

členem rady nebo zastupitelstva při výkonu funkce zastupitelstva obce. Pojištění se sjednává pro případ

právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou územnímu samosprávnému

celku (pojistníkovi) při výkonu veřejné funkce nebo v přímé souvislosti s ní.
Pojištěnými jsou osoby, které v době trvání pojištění byly, jsou nebo budou ve funkci starosty (primátora,

hejtmana), místostarosty, Člena rady nebo člena zastupitelstva pojištěného územního samosprávného celku.

Spolupojištěna je i vzájemná odpovědnost za škodu mezi pojištěným a pojistníkem.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu na movitých věcech svěřených nebo užívaných

k výkonu práce.
Sjednává se i pojištění odpovědnosti za Škodu pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti

pojištěného za Škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného nebo se vztahem pojištěného,

jestliže pojištěný za škodu odpovídá a způsobenou jinému Členy zastupitelstva, a to pouze pro případ své

odpovědnosti za škodu způsobenou v rámci své Činnosti jménem obce nebo pro obec

Toto pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za Škodu

způsobenou městu porušením právní povinnosti vyplývající z výkonu funkce zastupitele města Bohumína.

Pojištěné funkce: starosta, místostarosta, Členové rady a zastupitelstvo (všichni Členové).

Pojistná Částka činí 10.000.000 Kč.

8.15.Sjednává se pojištění odpovědnosti za Škodu Či újmu způsobenou vibracemi, sesouváním a

sesedáním půdy

Pojistná částka činí 5.000.000 Kč.

8.16. Sjednává se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s používáním kyseliny

sírové

Pojištění v souvislosti s používáním kyseliny sírové, plynného (kapalného) chloru a chlornanu sodného k

úpravě bazénové vody včetně škod způsobených herbicidy, insekticidy a fungicidy (krytý bazén, zimní

stadion).

Pojistná Částka Činí 5.000.000 KČ.

Pojistná smlouva Č. 0507829015
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SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Tato smluvní ujednání mají vždy přednost před jakýmikoliv ujednáními pojistných podmínek
standardizovaných smluvníchizvláštních ujednání1podmínek zabezpečení apod.

Zvláštní ujednání
Pojistitel se zavazuje k případnému pojištění jednorázových krátkodobých akcí (např. konference, výstavy,
kulturní akce, sportovní akce apod.) na 1. riziko (bez specifikace konkrétních předmětů pojištění).

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

Plnění v nových cenách
Pojištění všech předmětů pojištění se sjednává na novou cenu. V případě poškození nebo zničení
pojištěných věcí vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci snížený o cenu případných zbytků takto:
v případě pojistné události na věcech nemovitých (budovy a stavby) bude pojistné plnění hrazeno v nových
cenách bez opotřebení, pokud pojištěný věci nemovité řádně užívá a provozuje. Dále se ujednává, že v
případě opotřebení nebo jiného znehodnocení pojištěných věcí movitých vyššího než 80 % nové ceny,
pojistitel poskytne pojistné plnění jako při pojištění na časovou cenu. V případě cizích věcí převzatých a
užívaných se ujednává, že v případě pojistné události pojistitel poskytne plnění v nové ceně, a to bez
ohledu na další ustanovení pojistných podmínek. Ustanovení v předchozím odstavci o míře opotřebení
nebo jiného znehodnocení zůstává v platnosti.

Automatické pojištění nového majetku
Ujednává se, že nový majetek obdobného charakteru jako je majetek pojištěný pojistnou smlouvou, který
pojištěný nabude v průběhu pojistného období, je automaticky zahrnut do pojištění. Zvýší-li se tím pojistná
částka o méně než 15 %‚ nebude pojistitel požadovat doplatek pojistného. Toto ujednání se nevztahuje na
předměty pojištění, u kterých je vyžadována specifikace v pojistné smlouvě nebo dodatku k pojistné
smlouvě (např. stroje, elektronika).

Podpojištění
Ujednává se, že v případě pojistné události nebude pojišťovna namítat podpojištění, pokud rozdíl mezi
skutečnou a pojistnou hodnotou a pojistnou částkou jednotlivých předmětů pojištění nepřekročí 15 %.

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

Katastrofická rizika — uplatnění spoluúčasti
Ujednává se, že u škod způsobených pojistným nebezpečím „záplava, povodeň“ a „zemětřesení“ a

nastalých zjedné příčiny během 72 hodin se odečítá pouze jedna spoluúčast, pro pojistné nebezpečí
„vichřice a krupobití“ platí časová lhůta 48 hodin. Toto ujednání se vztahuje také na případy, kdy pojistné
události nastanou z téže příčiny na více místech pojištění.

Pojistná smlouva Č. 0507829015
Zlskatel: 42 366
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Pojištěné cizí věci, které pojistník užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv,
jsou v případě převodu do vlastnictví pojistníka automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné
smlouvy; obdobně také nedokončené investice, které v průběhu pojistného období přejdou do majetku
pojistníka, jsou automaticky pojištěny.

Pojištění lehkých staveb a dřevostaveb
Pojištění se vztahuje i na budovy, stavby nebo mobilní buňky s dřevěnou nebo ocelovou nosnou
konstrukcí a opláštěním z rostlého dřeva (např. prkna, fošny, kulatina, půlkulatina apod.) a/nebo z desek
na bázi dřeva a papíru (jako např. dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní papírové
hmoty apod.) a/nebo s lehkou kovovou konstrukcí textilním opláštěním a/nebo nafukovací haly. Pojištění
dle tohoto pojištění se sjednává s ročním limitem plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé
v průběhu jednoho pojistného roku ve výši 5.000.000 Kč.

Pojištění věcí na volném prostranství
Pojištění movitých věcí vlastních i cizích a pojištění vlastních a cizích zásob vč. investic se vztahuje
i na prostor mimo budovy pod širým nebem — tj. předměty, které nelze pro jejich rozměry, hmotnost nebo
z provozních a funkčních důvodů umístit do uzamčených prostor místa pojištění jsou umístěny na
neoploceném volném prostranství v rámci území města Bohumín. Pojištění dle tohoto pojištění se sjednává
s ročním limitem plnění pojistitele pro jednu a všechny Škody nastalé v průběhu jednoho pojistného roku
ve výši 5.000.000 Kč.

Záplava, povodeň — pojistné plnění od počátku pojištění
Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za škodní událost následkem záplavy, povodně nebo
v přímé souvislosti se záplavou, povodní od počátku účinnosti pojištění.

Kouř
Pojistné krytí se vztahuje také na Škody způsobené „kouřem“. Kouřem se rozumí dým, který vychází náhle
a mimo určení z topných, varných, sušících a obdobných zařízení.

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.

Tíha sněhu nebo námrazy
U pojistného nebezpečí „tíha sněhu nebo námrazy“ je také předmětem pojištění také Škody na stavebních

součástech např. poškození žlabů, dešťových svodů vč. jejich upevňovacích konstrukcí nebo střešní krytiny

nebo dalších příslušenství budov (antény, reklamy apod.), i když současně ze stejné příčiny nedošlo
k poškození nosné konstrukce střech budov. Právo na pojistné plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná
věc poškozena nebo zničena v příčinné souvislosti s pojistným nebezpečím tíha sněhu nebo námrazy.

Vnější dešt‘ové svody
Pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení vnějších dešt‘ových svodů, došlo-li k němu

tlakem kapaliny nebo zamrznutím vody v nich. Pro tyto škody se sjednává maximální limit pojistného

plnění pro všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném roce ve výši 5.000.000 KČ.

Vnitřní dešt‘ové svody
Ujednává se také krytí škod, v prostoru budov, způsobených únikem vody z důvodu zvýšeného tlaku

kapaliny při intenzivních atmosférických srážkách, z porušených okapových svodů vedených vnitřkem

budov. Rovněž jsou kryty následné škody způsobené v důsledku neprůchodnosti okapových svodů

z důvodu intenzivních atmosférických srážek. Roční limit plnění 5.000.000 Kč.

Pojismá sm!ouva Č. 0507829015
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Rozpínavost ledu, tlak kapalin, atmosférické srážky PrivoIa 34 ( 0200 Orrao

Pojištění se vztahuje i na Škody způsobené rozpínavostí ledu, tlakem kapaliny, a atmosférickými

srážkami, tzn. působením srážkové vody, která prosákla nebo vnikla do pojištěného prostoru, včetně

kapaliny z tajícího ledu nebo sněhu, které vnilmou do pojištěné nemovitosti a poškodí nebo zničí pojištěný

majetek. Pojistitel poskytne pojistné plnění i v případě, že svod dešťové vody nestačí odebírat atmosférické

srážky, přičemž vnější plášť ani zastřešení pojištěné budovy nejeví známky poruchy, poškození nebo

zhoršení své funkčnosti. Roční limit plnění 1.000.000 Kč.

Přetlak páry, zamrzání vody v potrubí
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. Pojištění se vztahuje i na přetlak nebo zamrzání vody v bojlerech nebo

kotlech ústředního nebo etážového topení.

Klimatizační a sprinklerová zařízení
Pojištění vodovodních Škod se vztahuje i na Škody způsobené vodou vytékající z klimatizačních zařízení,

sprinklerových a samočinných hasicích zařízení v důsledku poruchy tohoto zařízení včetně škod

způsobených v důsledku provádění tlakových zkoušek hasicího zařízení.

Zpětné vystoupení vody z kanalizačního potrubí
Pojištění vodovodních škod se vztahuje i na Škody způsobené zpětným vystoupením kapaliny

z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením kanalizace.

Škody způsobené mrazem a lomem trubek
Pojištění vodovodních škod se vztahuje i na Škody způsobené mrazem nebo lomem na pojištěných

potrubích a zařízeních umístěných uvnitř budovy i mimo budovu, maximálně však do vzdálenosti 30 m od

budovy. V rámci sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění nemovitých věcí (staveb) pojistitel

uhradí i náklady na odstranění ucpání odpadních potrubí uvnitř budovy. Pro tyto škody se sjednává

maximální limit pojistného plnění pro všechny pojistné události nastalé vjedriom pojistném roce ve výši

500.000 Kč.

Pojištění se vztahuje na poškození, zničení uměleckých, uměleckořemeslných nebo historických děl,

která jsou součástí Či příslušenství pojištěné stavby (např. sochy, plastiky, fřesky, řezby apod.). Pojištění

se rovněž vztahuje i na náklady na opravu nebo znovupořízení uměleckého díla, které je součástí pojištěné

budovy. Pojištění se rovněž vztahuje na vícenáklady na opravu nebo znovupořízení nemovitosti, která je

považována za kulturní památku.

V případě poškození vozidla (dopravní prostředky bez RZ, motorová vozidla, motorové nafukovací

Čluny) jsou pojistným plněním účelně vynaložené a přiměřené náklady na opravu v nových cenách,

maximálně však do výše časové ceny vozidla. V případě úplného zničení (totální škody) vozidla jsou

pojistným plněním přiměřené náklady na pořízení vozidla stejného druhu a kvality snížené o částku,

odpovídající stupni opotřebení či jiného znehodnocení s přihlédnutím k dané situaci na trhu. Výsledná

částka pojistného plnění se sníží o cenu případných použitelných zbytků věci a sjednané spoluúčasti.

Pojištění se vztahuje také na mosty a lávky na vodních tocích dle bodu 1.4. Pro tyto předměty pojištění

se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 5.000.000 Kč.
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Nepřímý úder blesku
Ujednává se, že se za úder blesku považuje i dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k

němuž došlo v důsledku působení blesku na toto vedení včetně výkyvu napětí

v elektrické síti (přepětí, podpětí). Rozšíření pojistného krytí se vztahuje na poškození nebo zničení

elektronických součástí a příslušenství pojištěné nemovitosti (řídicí jednotky technologických zařízení,

elektronické zabezpečovací systémy, klimatizace apod.). Limit plnění 5.000.000 KČ.

Vodné a stočné
Ujednává se, že vznikne-li pojistná událost působením pojistného nebezpečí „vodovodní Škody“, poskytne

pojistitel plnění i za vodné a stočné (mimořádnou spotřebu vody nebo technologické vody) účtované za

únik vody, ke kterému došlo v souvislosti s pojistnou událostí. Pojištěný je povinen prokázat výši škody

dokladem od smluvního dodavatele vody. Limit plnění je 200.000 KČ pro jednu a všechny pojistné události

nastalé v průběhu jednoho pojistného roku se spoluúčastí 5.000 Kč.

Únik technologické vody
Za vodovodní pojistné nebezpečí se mimo jiné považuje také únik technologické vody způsobený

prasknutím potrubí uzavřeného okruhu úpravy technologické vody (škody způsobené na zařízení

pojištěného) s ročním limitem plnění 5.000.000 Kč a spoluúčastí 5.000 Kč.

Poškození fasády zvířaty

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem, hlodavci. Limit

pojistného plnění je 200.000 Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho

pojistného roku se spoluúčastí 1.000 Kč.

Pojistitel nepožaduje uvádět pojistné částky separátně na jednotlivá místa pojištění.

Nedokončené investice, které v průběhu pojistného období přejdou do majetku pojistníka, jsou

automaticky pojištěny.

Odchylná ujednání o zabezpečení:

1) Odchylné ujednání o zabezpečení kamerových a elektronických zabezpečovacích systémů:

Kamerové a elektronické zabezpečovací systémy jsou umisťovány uvnitř i vně objektů (vnější Strana

objektu, stožáry apod.) a zabezpečeny upevněním ke stavebním součástem objektů, popř. stožárů ve výšce

min. 2,5 m nad zemí. Jejich demontáž není možná bez použití násilí nebo nástrojů a nářadí.

2) Odchylné ujednání o zabezpečení kamerových a elektronických zabezpečovacích systémů: Radary

jsou umisťovány na sloupy veřejného osvětlení nebo stožáry ve výšce 2,5 —3 m nad zemí. Jejich demontáž

není možná bez použití násilí nebo nástrojů a nářadí.

3) Odchylné ujednání o zabezpečení odpadkových košů, laviček a kontejnerů: Odpadkové koše,

lavičky a kontejnery jsou umístěny na neoploceném volném prostranství. Jsou pevně spojeny se zemí

pomocí betonových patek, úchytů apod. Jejich demontáž není možná bez použití násilí nebo nástrojů a

nářadí.

4) Odchylné ujednání o zabezpečení jízdních kol:

Jízdní kola jsou odložena na místě k tornu určeném ajsou řádně uzamčena bezpečnostním zámkem.

Pojistná smlouva Č. 0501829015
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5) Odchylné ujednání o zabezpečení protipožárních prostředků: ; Otiava

Hadice a proudnice hydrantů jsou uzavřeny ve skříňkách upevněných šrouby, nastřelením nebo jinak pevně

připojených k vnitřním stěnám objektů. Hasicí přístroje a hadice včetně proudnic musí být uloženy a

spravovány dle platných norem. Pojištěný je povinen případné poškození, zničení nebo ztrátu hasicích

přístrojů a hydrantových hadic včetně proudnic oznámit ihned po zjištění příslušným policejním orgánům

za účelem zahájení šetření.

6) Odchylné ujednání o zabezpečení pro předměty umístěné na volném prostranství, předměty

zvláštní a historické hodnoty (např. obrazy, plastiky, sbírky, grafická a sochařská díla, keramika,

porcelán apod.) umístěné uvnitř neuzamčených budov, předměty na vnější straně budov a stavební

součásti uvnitř i vně budov, které jsou součástí pojišt‘ovaného souboru movitého a nemovitého

majetku se sjednává následující způsob zabezpečení pro případ odcizení: Předměty, které nelze pro

jejich rozměry, hmotnost nebo z provozních a funkčních důvodů umístit do uzamčených prostor místa

pojištění jsou umístěny na neoploceném volném prostranství v rámci území města Bohumín. Tyto

předměty musí být zabezpečeny tak, aby při jejich odcizení musel pachatel prokazatelně použít násilí.

Rovněž předměty na vnější straně budov, stavební součásti uvnitř i vně budov a vlastní předměty zvláštní a

historické hodnoty (např. obrazy, plastiky, sbírky, grafická a sochařská díla, keramika, porcelán apod.)

umístěné uvnitř neuzamčených budov, musí být k budově připevněny tak, že jejich demontáž není možné

provést bez použití násilí, nástrojů nebo nářadí. Všechny škody, které vzniknou v důsledku tohoto rizika,

musí být hlášeny Policii CR.

7) Odchylné ujednání o zabezpečení dopravních značení, dopravních svodidel a zábran

o nadměrné hmotnosti. Předměty, které nelze s ohledem na jejich provozní a funkční důvody konstrukčně

upevnit (ukotvením, přišroubováním apod. ke komunikaci nebo zpevněné ploše) mohou být volně uloženy

na neoploceném volném prostranství v rámci území města Bohumín. Při jejich odcizení musí pachatel

prokazatelně použít násilí nebo sílu (např.

za použití těžké techniky).

8) Pro soubor vlastních a cizích věcí movitých, které pojištěný prokazatelně používá

k pracovním účelům v rámci pracovních cest na území Evropy (konference, stáže, semináře, ubytování v

hotelu apod.) se sjednává následující způsob zabezpečení proti krádeži vloupáním do limitu plnění 250 000

Kč:
Věci musí být uloženy v řádně uzamčené místnosti a při odcizení musí pachatel prokazatelně

použít násilí.

- Za „uzavřený prostor“ z hlediska posouzení zabezpečení se bude posuzovat celá budova nebo

konkrétní místnost (např. počítačová učebna, kancelář, dílna, laboratoř...). Za uzavřený prostor se

zároveň považuje i prostor ze sádrokartonových konstrukcí, sendvičových opláštění, jednoduchých

opláštění profUovaným plechem apod.

- Pojištění všech předmětů pojištění se sjednává na novou cenu. V případě poškození nebo zničení

pojištěných věcí vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci snížený o cenu případných zbytků

takto:

Ujednává se, že v případě pojistné události na věcech nemovitých (budovy a stavby) bude

pojistné plnění hrazeno v nových cenách bez opotřebení, pokud pojištěný věcí nemovité řádně

užívá a provozuje.

- Dále se ujednává, že v případě opotřebení nebo jiného znehodnocení pojištěných věcí movitých

vyšší než 80 % nové ceny, pojistitel poskytne pojistné plnění v časové ceně.
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- V případě cizích věcí převzatých p užívaných se ujednává, že v případě pojistné události pojistitel
poskytne plnění v nové ceně, a to bez ohledu na další ustanovení pojistných podmínek. Ustanovení
v předchozím odstavci o míře opotřebení nebo jiného znehodnocení zůstává v platnosti.

- Pro soubor (vlastních i zapůjčených) věcí zvláštní umělecké hodnoty, uměleckých předmětů
a sbírek se v provozní době považuje za dostatečné zabezpečení jejich upevnění, popř. jejich
umístění, např. na výstavách, v galeriích, v budovách.

cenností pověřenou osobp přeprava cenností do 100.000 Kč bude prováděna jedním
zaměstnancem pojištěného bez doprovodu, nad 100.000 Kč bude prováděna jedním zaměstnancem v
doprovodu hlídky městské policie. Přepravované ceniny nebo peníze budou uloženy v pevné, řádně
uzavřené kabele nebo kufříku.

Pojištění vandalismu se vztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci, a to bez
ohledu na to, zda toto poškozenu zničení nesouvisí s pokusem o vloupání, či s vloupáním.

Pojištění všech předmětů pojištění se sjednává na novou cenu. V případě poškození nebo zničení
pojištěných věcí vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci snížený o cenu případných zbytků takto:
Ujednává se, že v případě pojistné události na věcech nemovitých (budovy a stavby) bude pojistné plnění
hrazeno v nových cenách bez opotřebení, pokud pojištěný věci nemovité řádně užívá a provozuje.

Dále se jednává, že v případě opotřebení nebo jiného znehodnocení pojištěných věcí movitých vyšší než 80
% nové ceny, pojistitel poskytne pojistné plnění v časové ceně. V případě cizích věcí převzatých a
užívaných se ujednává, že v případě pojistné události pojistitel poskytne plnění v nové ceně, a to bez
ohledu na další ustanovení pojistných podmínek. Ustanovení v předchozím odstavci o míře opotřebení
nebo jiného znehodnocení zůstává v platnosti.

Pojištění skel se vztahuje také na obyčejné sklo v oknech, dveřích, světlicích, střechách, stěnách apod.
tloušťky menší než 5mm.

Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění elektroniky, zvláštní ujednání o zabezpečení:
• pojištění se vztahuje i na případ odcizení přepravované mobilní elektroniky z dopravního

prostředku (jako např. vozidla). Předpokladem pro výplatu pojistného plnění v případě odcizení
věcí z vozidla je skutečnost, že k odcizení došlo v době od 6-22 hod. nebo bylo vozidlo odstaveno
na hlídaném parkovišti, či v uzavřeném objekti.i a zařízení bylo umístěno v zavazadlovém prostoru.
Pojištění se vztahuje také na případy, kdy je odcizeno celé vozidlo. Místem pojištění pro mobilní
elektroniku je území ČR. Toto odchylné ujednání se sjednává se spoluúčastí 1.000,- Kč,

• pojištění se vztahuje také na elektronická zařízení, jejichž stáří přesáhlo v době vzniku škodní
události 5 let,

• pro předměty, které nelze pro jejich rozměry, hmotnost nebo z provozních a funkčních důvodů
umístit do uzamčených prostor místa pojištění jsou umístěny na neoploceném volném prostranství
nebo uvnitř a vně objektů v rámci území města Bohumína. Tyto předměty musí být zabezpečeny
tak, aby při jejich odcizení musel pachatel prokazatelně použít násilí. (jejich demontáž není možné
provést bez použití násilí, nástrojů nebo nářadí). Všechny Škody, které vzniknou v důsledku tohoto
rizika, musí být hlášeny Policii ČR.
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Smluvní ujednání pro pojištění strojů:
• pojištění se vztahuje i na zařízení starší pěti let,
• Pojistitel poskytne plnění také za vícenáklady, které oprávněná osoba prokazatelně vynaložila na

přesčasové práce a práce v noci, práce o sobotách a nedělích, expresní nebo letecké dodávky

náhradní dílů a cestovní náklady techniků a expertů. Pojištění se sjednává se sublimitem plnění:
100.000 KČ,

• pojištění se vztahuje i na jakékoli poškození či zničení elektronických prvků a součástek strojních
zařízení, nosičů dat a záznamů na nich,

• pojištění se vztahuje na Škody vzniklé na činných médiích, jako jsou maziva, paliva, chladiva,
filtrační hmoty nebo katalyzátory,

• pojištění se vztahuje na základy strojů a strojních zařízení,
• pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení strojních součástí pro kluzná a valivá uložení pro

přímočarý i rotační pohyb (např. ložiska, písty, vložky válců),
• pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení snímacích, záznamových a zobrazovacích prvků,

nosičů záznamů, nosičů dat,
• pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení skleněných součástí strojů,
• pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení dílů a nástrojů, které se vyměňují při změně

pracovního úkonu nebo pro opotřebení (např. nože, břity, ostatní řezné a lisovací nástroje, pracovní
části drtičů, vrtáky a vrtací hlavy, pásy, lana, řetězy, formy, kokily, razidla, ryté a vzorkované
válce, šablony, matrice, gumové válce, hadice, těsnění, ucpávky, žáruvzdorné vyzdívky, zdroje
světla, podavače, vyměnitelné nosiče dat, atd.). Pojištění se sjednává se sublimitem 100.000 Kč.

• pojištění se vztahuje na Škody všeho druhu na zvukových, obrazových, nebo jiných záznamech a
datech,

• pojištění se dále vztahuje na Škody na standardním programovém vybavení (software) dodaném
výrobcem společně s pojištěnou věcí, ale jen tehdy, jestliže došlo k jeho zničení v souvislosti s

úplným zničením pojištěné věci a pokud bylo zahrnuto do pojistné částky,
• pro pojištěné věci pojišťovna poskytne v případě pojistné události za zničené, poškozené, odcizené

nebo ztracené věci pojistné plnění tak jako v případě pojištění na novou cenu.

Ujednání o likvidaci pojistných události — samoprohlídka:

Pojistitel akceptuje pojištěným zjištěný rozsah pojistné události a nebude požadovat prohlídku
likvidátorem pokud:

• se nebude jednat o totální škodu,
• celkový náklad na pojistnou událost (pojistné plnění) nepřesáhne Částku 25.000 KČ,

• pojistná událost bude doložena i digitální fotodokumentací pořízenou poj ištčným nebo
zplnomocněným makléřem.

Pojištěný je však povinen uchovat poškozený předmět pojištění pro případ, kdyby se dalším zkoumáním
zjistilo, že se pojistné plnění přesáhne Částku 25.000 KČ, pro následnou prohlídku likvidátorem.
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Clanek IV.
BONIFIKACE

Pojistitel poskytne bonifikaci za příznivý škodný průběh na účet stanovený pojistníkem, a to do 3 měsíců
po obdržení písemného uplatnění práva na výplatu bonifikace, nejdříve však 3 měsíce po ukončení
hodnoceného období, takto:

a) v případě, že plnění pojistitele nepřesáhne 10% z celkového ročního pojistného za pojištění
sjednaná touto pojistnou smlouvou, bude vyplacena bonifikace ve výši 30% z celkového ročního
pojistného,

b) v případě, že plnění pojistitele nepřesáhne 20% z celkového ročního pojistného za pojištění
sjednaná touto pojistnou smlouvou, bude vyplacena bonifikace ve výši 20% z celkového ročního
pojistného,

c) v případě, že plnění pojistitele nepřesáhne 30% z celkového ročního pojistného za pojištění
sjednaná touto pojistnou smlouvou, bude vyplacena bonifikace ve výši 10% z celkového ročního
pojistného.

Škodním průběhem se rozumí poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na Škody vzniklé,
nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné
plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k pojistnému období v délce jednoho roku. Pro výpočet Škodního
průběhu se do vyplaceného pojistného plnění započítávají přijaté regresy.

Právo na výplatu bonifikace vzniká jedenkrát ročně po ukončení pojistného roku pokud:

- byly pojistníkem uhrazeny všechny splátky pojistného za hodnocené období v plné výši,

- a zároveň bylo uplatněno clo 6 měsíců po ukončení hodnoceného období, tj. pojistného roku, za
který má být bonifikace přiznána.

Na bonifikaci má pojistník nárok bez ohledu na skutečnost, jaký byl škodní průběh v předchozím
hodnoceném období, nebo zda bude pojištění v dalším pojistném roce pokračovat nebo dojde k ukončení
platnosti smlouvy na plnění veřejné zakázky v průběhu pojistné doby/pojistného období.

Uplatněním práva na bonifikaci strvzuje pojistník vyrovnání všech závazků pojistitele vůči jemu či
pojištěným za hodnocené období. Za vyrovnaný závazek se nepovažuje vytvořená rezerva u Škody, u níž
nebylo ukončeno její šetření a vyplaceno pojistné plnění.

Pojistná smlouva Č. 0507829015
Zfskatel: 42 366



Článek V.
P0JISTNÉ

1. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné Částky pojistného na účet

zplnomocněného makléře.

2. Výše ročního pojistného:

a) Živelní pojištění 1.231.560 KČ
b) Pojištění pro případ odcizení 51.750 KČ

c) Pojištění pro případ vandalismu 20.000 Kč
d) Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty při přepravě poslem 15.000 Kč

e) Pojištění skel 10.000 Kč
f) Pojištění elektroniky 35.700 Kč

g) Pojištění strojů 3.500 KČ
h) Pojištění odpovědnosti 434.296 KČ

Celkové roční pojistné (bez DPH) 1.801.806 Kč

Upravené roční pojistné (bez DPh) 1.801.804 Kč

Pojistné za dobu pojištění od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2020 (bez DPH) 5.405.412 Kč

3. Celkové roční pojistné bude poukázáno prostřednictvím peněžního ústavu na základě faktury vystavené

zplnomocněným makléřem na účet zplnomocněného makléře číslo 37409633/0300 vedený u CSOB

a.s.
Pojistné bude zaplaceno ve 4 Čtvrtletních splátkách takto:

1. splátka ve výši 450.451 Kč do 01. 01. pojistného roku,
2. splátka ve výši 450.451 Kč do 01. 04. pojistného roku,
3. splátka ve výši 450.451 Kč do 01. 07. pojistného roku,
4. splátka ve výši 450.451 KČ do 01. 10. pojistného roku.
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ZÁVĚREČNÁ usTANovENI

1. Pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou súčinností pojištění od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2020.

Pojistným obdobím je 1 rok.

2. Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámen s jejím obsahem i se

zněním všeobecných pojistných podmínek, doplňkových pojistných podmínek a smluvních ujednání,

které jsou její nedflnou součástí.

3. Nedílnou součástí této pojistné smlouvy je příloha Č. I — Seznam pojištěných subjektů, příloha č. 2 —

Seznam pojištěných strojů a strojních zařízení, příloha Č. 3 — Popis činností Centra sociálních služeb

Bohumín a příloha č. 4 — Plná moc zástupce pojistitele.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v systému veřejné správy —

Registru smluv a na profilu zadavatele (pojistníka) a to včetně všech jejích dodatků. Pojistník zajisti

zveřejnění smlouvy v Registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a o této skutečnosti

bude informovat pojistitele. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují svolení kjejich užití a

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž pojistník a pojišťovací makléř obdrží po jednom a

pojistitel obdrží 2.

Za pojistitele:

V Plzni dne 1. srpna 2017

Ý,
Bc. Milan Simůnek, broker

Za pojistníka:

V Bohumíně dne

big. Petr Vícha, starosta

Pojistná smlouva Č. 0507829015

Zlskatel: 42 366
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Příloha Č. 1 - Seznam pojištěných subjektů

POŘ.

č. NÁZEV SÍDLO iČ

Město Bohumín včetně organizačních složek (policie,
L

hasiči atp.)
Masarykova 158, 735 81 Bohumín 00297569

Studentská 781, 735 81 Bohumín,
2. K3 Bohumín, příspěvková organizace 00847712

Nový Bohumín
Centrum sociálních služeb Bohumín, Slezská 164, Starý

ul. Slezská 164, 735 81 Bohumín 48806145
Bohumín, příspěvková organizace

Janáčkova 715, 735 81 Bohumín,
4. Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace 75083051

Nový Bohumín
Základní škola T. G. Masaryka Bohumín - Pudlov Trnková

Trnková 280, 735 51 Bohumín, Pudlov 75029146
280, okres Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády Čs. armády 1026, 735 81 Bohumín,

619887316.
1026, okres Karviná, příspěvková organizace Nový Bohumín
Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Tř. Dr. E. Beneše 456, 735 81

“
Beneše 456, okres Karviná, příspěvková organizace Bohumín, Nový Bohumín

75029120

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190, Bezručova 190, 735 81 Bohumín,
750291118.

okres Karviná, příspěvková orgaiiizace Nový Bohumín

Základní škola Mateřská škola Bohumín - Skřečoň I. máje
1. máje 217,73531 Bohumín, Skřečoň 75029138

217, okres Karviná, příspěvková organizace

10
Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601, 735 81, Bohumín,

61988677
Seifertova 601, okres Karviná, příspěvková organizace Nový Bohumín

Koperníkova 1174, 735 81, Bohumín
- 2681598211. BOSPOR spol. s r.o.

Nový Bohumín
Slezská 207, 735 81 Bohumín, Starý

12. Bohumínská mětská nemocnice, a.s. 26834022
Bohumín
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Přiloha Č. 2 - Seznam pojištěných strojů a strojních zařízení

PR. NÁZEV Rok výroby Výrobní Číslo Inventární číslo Pojistná Částka

1. Sudová sauna 2013 není uvedeno 13H1M00003 212277KČ

2. Výrobníkledu 2015 2015060737828 15F11M00006 147100Kč

3. MycístrojBR4o/25PbPack 2016 012704 16H1M00016 105000KČ

4. Rolba ENGO 200RW 2016 48716 PE00275 2 799 000 KČ

CELKEM 3 263 377 Kč
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Příloha Č. 3—Popis činností Centra sociálních služeb Bohumín

Centrum sociálních služeb Bohumín je příspěvkovou organizací města, jejíž hlavní činností je

poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb. a o sociálních službách, ve znění pozdějších

předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci jakož i zajišťování fakultativních Činností
s poskytováním sociálních služeb souvisejících.

1) Denní stacionář (Číslo registrace: 915 33 69)
Sociální služba poskytuje dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením aktivizační,
výchovné a pracovní programy s cílem posílení jejich samostatnosti, soběstačnosti, sociálních
dovedností a zvýšení jejich šancí pro samostatnější život.
Zařízeni je určeno dospělým osobám ve věku od 16 do 64 let, které potřebují podporu a pomoc
v základních životních dovednostech při zabezpečení osobních a životních potřeb.

Místo poskytování: Okružní 1069, 735 81 Bohumín
Kapacita: 7 osob
Počet specializovaných pracovníků: 4 pracovníci (úvazek 3,0)
Skodní průběh za posledních 5 let: O

2) Osobní asistence (číslo registrace: 622 28 19)
Osobní asistence je terénní službou poskytovanou na území města Bohumína a příměstských částí,
která usiluje o zachování soběstačnosti seniorů a lidí se zdravotním postižením v tíživé sociální životní
situaci v jejich domácím prostředí. Prostřednictvím sociální služby se snažíme umožnit lidem na
základě individuální podpory zachovat přirozené sociální vazby, žít důstojný život se svými blízkými
a být součástí místního společenství.
Cílem je umožnit člověku v obtížné životní situaci žít v důstojných podmínkách, které se nejvíce
podobají způsobu, kterým žil doposud a přispět ke kompenzaci ztráty činností a aktivity způsobených
zdravotním postižením, věkem nebo chronickým onemocněním.
Osobní asistence je určena lidem od 19 let, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Místo poskytování: město Bohumín
DZU Na Chalupách 121 (sídlo OA)
CR — v případě poskytnutí doprovodu asistenta

Počet specializovaných pracovníků: 5 pracovníků (úvazek 1,7)
Skodní průběh za posledních 5 let: O

3) Pečovatelská služba (Číslo registrace: 822 81 27)
Pečovatelská služba města Bohumína a příměstských částí je terénní službou, která usiluje o zachování
soběstačnosti lidem důchodového věku, zdravotně postiženým občanům a rodinám s dětmi
v nepříznivé životní situaci v jejich domácím prostředí. Posláním je zajištění pokojného, důstojného a
spokojeného stáří formou pomoci a podpory při překonávání překážek vznikajících zvyšujícím se
věkem nebo následkem zdravotního postižení.
Cílem pečovatelské služby je podpora uživatele v soběstačnosti a samostatnosti. Služba podporuje
uživatele v přirozeném způsobu života vjeho domácím prostředí.

Místo poskytování: DZIJ Na Chalupách 121, Bohumín (sídlo PS)
DZU Jateční 149, Bohumín (pracovní kancelář PS)
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Náměstí Svobody č. 7, Bohumín-Starý Bohumín (pracovní
kancelář PS)

domácnosti uživatelů na území města Bohumína a
příměstských Částí

očet specializovaných pracovníků: 14 pracovníků (úvazek 13,75)
Skodní průběh za posledních 5 let: 0

4) Sociálně terapeutické dílny (číslo registrace: 142 29 93)
Jedná se o poskytování služby sociální prevence osobám se sníženou soběstačností z důvodu
zdravotního postižení formou aktivizačních a pracovních programů s cílem podpory při vytváření
pracovních návyků a dovedností. Zařízení je určeno osobám s mentálním, zdravotním, tělesným,
sluchovým nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, které nejsou vzhledem ke svému
postižení umístitelné na chráněném trhu práce.

Místo poskytování: STD, ul. Slezská 164, Bohumín — Starý Bohumín
Odloučené pracoviště: Cvičný byt, Jateční 149, Bohumín

Kapacita zařízení: 26 uživatelů
Počet pracovníků: 7 pracovníků (úvazek 7,1)
škodní průběh za posledních 5 let: O

5) Domov pro seniory (číslo registrace; 332 71 93)
Jedná se o poskytování sociální pobytové služby v domově pro seniory, která vychází z potřeb

uživatele, jeho schopností a možností, s přihlédnutím k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu. Služba

poskytuje přiměřenou pomoc a podporu tak, aby byla zachována a udržena v co největší míře

samostatnost uživatele nebo došlo k rozvoji jeho samostatnosti či znovunabytí těchto schopností.

Služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně osobám od 65 let věku, mužům a ženám, se
sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Ve
výjimečných případech může být sociální služba poskytnuta i osobám mladším (od 50 let), pokud

z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a využití služby

neprohloubí jejich nepříznivou situaci či nesníží možnosti jejich sociální začlenění.

Místo poskytování: Slezská 23, 735 81 Bohumín — Starý Bohumín
Počet lůžek: 58
Počet specializovaných pracovníků: 33 (úvazek 3 3,0)
Škodní průběh za posledních 5 let: O
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POVĚŘENÍ K ZASTUPOVÁNÍ

Hasičská vzájemná pojišt‘ovna, a.s. se sídlem v Praze 2, Římská 2135/45, Psč 120 00,

ičo: 46973451, zapsaiiá v obchodním rejstříku. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

2742, zastoupená Ing. Vladimírou Ondrákovou, předsedkyní představenstva společnosti, pověřuje

svého zaměstmmce, broker pobočka Plzeň

Bc. Milana Šimůnka

zastupováním

Hasičské vzájemné pojišt‘ovny,a.s. se sídlem Římská 2135/45, Praha 2, iČ: 46973451, jakožto

uchazeče o veřejnou zakázku na služby zadané ve veřejné zakázce podle z.č. 137/2006 Sb. o veřejných

zakázkách zadavatelem

Město Bohumín

Předmětem zakázkyje „Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Města Boh:imí,i“

V souladu se zadávací dokumentaci je Bc. Milan Šimůnek pověřen v zastoupeni uchazeče Hasičské

vzájemné poj išt‘ovny,a.s. činit v ústnim i písemném projevu právní úkony týkající se shora uvedené

veřejné zakázky, zejména je pověřena k podpisu nabídky uchazeče a návrhu pojistné smlouvy pro

uvedenou veřejnou zakázku. Ve shora uvedené věci je pověřený zaměstnanec oprávněn od zadavatele

nebo jím pověřené osoby přijímat a předkládat písemnosti.

Pověření je uděleno statutárním orgánem společnosti a platí do vyřešení shora uvedené věci.

V Praze 3.5.2017

Ing. V1adňíča‘ddrák6vá
Předsedkyně představenstva HVP, a. s.

Pověřeni přijímám:




