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POJISTNÁ SMLOUVA 

č. 2734317894 

DODATEK č.009 
 

 

 

Pojistitel: 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136 

160 12    Praha 6 

IČ: 49240480 

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

 

Pojistník: 
Město Česká Lípa 

Nám. T.G.Masaryka 1 

470 36 Česká Lípa 

IČ : 00260428 

 

 

Pojištěný: 
Město Česká Lípa 

Nám. T.G.Masaryka 1 

470 36 Česká Lípa 

IČ : 00260428 

 

a 

 

další pojištění dle p ílohy č.  2B 

 

Oprávněná osoba: 
Město Česká Lípa 

Nám. T.G.Masaryka 1 

470 36 Česká Lípa 

IČ : 00260428 

 

a 

 

další pojištění dle p ílohy č.  2B 
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uzavírají tento dodatek k pojistné smlouvě o pojištění majetku  
 

 

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část UCZ/14 se ujednává, že 
pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě. 
Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník 
podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět 
pojistiteli. 

 

Počátek pojištění: 1. 1. 2016 

Konec pojištění: na dobu neurčitou 

Změna platná od: 22. 11. 2017   dodatek č.009 

Pojistné období: 1 rok 

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

Místo pojištění, pokud není níže uvedeno jinak: dle evidence pojištěného, kde se pojištěný majetek 
nachází, u mobilního majetku je místem pojištění území ČR  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění: 
 
Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl.1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/14 
 
1. Soubor vlastních a cizích budov a jiných staveb vč. stavebních součástí (vnitřních i vnějších) a 
příslušenství stavby, oplocení, opěrných zdí, včetně zpevněných ploch. Pojištěny jsou dále sítě 
technického vybavení, podzemní stavby a venkovní úpravy (přípojky sítí, opěrné zdi, venkovní 
schodiště apod.) v areálu pojištěných nebo na pozemcích, které tvoří s pojištěnou budovou nebo 
stavbou jeden funkční celek.  Pojištěny jsou i lehké stavby, dřevostavby včetně fontány u KD 
Crystal, 2 ks pítek v ul. Masná a u OD Banco, ekologické WC na parkovišti v ul. Erbenova, 35 
mosazných tabulek na významných budovách, zastávkové přístřešky MHD, workoutové hřiště ve 
správním území města Česká Lípa, dětské vodní hřiště v rekreačním areálu Dubice dle přílohy č. 
2A – navýšení pojistné částky o 15.107.473 Kč na celkovou pojistnou částku 4.249.711.239 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
4.249.711.239 nová cena 10.000 
 
2. Soubor vlastních i cizích věcí movitých, za ízení a inventá e, strojů vlastních i cizích, parkovacích 
automatů, odpadových nádob, venkovního mobiliá e, souboru dětských h išť, cvičících prvků a souboru 
sportovních areálů, zásob vlastních i cizích, kamerový systém, 5 ks publikací k projektu Inf. systém pro 
zrakově postižené návštěvníky České Lípy  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
420.995.911 nová cena 10.000 
 
3. Nedokončené investice, účet 042 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.000.000 nová cena 10.000 
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4. Soubor ve ejné osvětlení, světelná signalizace ve správním území města Česká Lípa – pojištění se 
sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 10.000 
 
5. Městská zeleň – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 10.000 
 
6. Soubor věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty, soch, starožitností a uměleckých p edmětů, obrazů, 
plastik, rukopisů, kazatelny apod. dle p ílohy 2C – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.815.450 nová cena 10.000 
 
7. Soubor cenností vlastních i cizích včetně cenností v parkovacích automatech – pojištění se sjednává 
na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

6.705.000 pojistná částka 10.000 

 

8. 4 hmatové plány a 6 zvukových majáčků pro nevidomé umístěné v centru města 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
654.689 nová cena 10.000 
 

Pojištění se vztahuje i na škody způsobené nep ímým úderem blesku na pojištěnou věc – p epětí, 
indukce na maximální roční limit pojistného plnění ve výši 1.000.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč. 
 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje na škody způsobené nárazem dopravního prost edku bez 

omezení plnění, tzn. na plnou pojistnou částku. Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody 
způsobené nárazem dopravního prost edku provozovaným či ízeným pojistníkem, pojištěným, 
oprávněnou osobou na kumulovaný roční limit pojistného plnění včetně škod způsobených nebezpečím 
vich ice, krupobití, zemět esení, záplava a povodeň včetně škod způsobených zpětným vystoupáním 
vody z kanalizačního za ízení a tíha sněhu, námrazy ve výši 100.000.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč – 

viz. níže.    

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

 
Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e), VPP UCZ/Živ/14  
 
1. Soubor vlastních a cizích budov a jiných staveb vč. stavebních součástí (vnitřních i vnějších) a 
příslušenství stavby, oplocení, opěrných zdí, včetně zpevněných ploch. Pojištěny jsou dále sítě 
technického vybavení, podzemní stavby a venkovní úpravy (přípojky sítí, opěrné zdi, venkovní 
schodiště apod.) v areálu pojištěných nebo na pozemcích, které tvoří s pojištěnou budovou nebo 
stavbou jeden funkční celek.  Pojištěny jsou i lehké stavby, dřevostavby včetně fontány u KD 
Crystal, 2 ks pítek v ul. Masná a u OD Banco, ekologické WC na parkovišti v ul. Erbenova, 35 
mosazných tabulek na významných budovách, zastávkové přístřešky MHD, workoutové hřiště ve 
správním území města Česká Lípa, dětské vodní hřiště v rekreačním areálu Dubice dle přílohy č. 
2A – navýšení pojistné částky o 15.107.473 Kč na celkovou pojistnou částku 4.249.711.239 Kč 
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pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
4.249.711.239 nová cena 5.000 
 
2. Soubor vlastních i cizích věcí movitých, za ízení a inventá e, strojů vlastních i cizích, parkovacích 
automatů, odpadových nádob, venkovního mobiliá e, souboru dětských h išť, cvičících prvků a souboru 
sportovních areálů, zásob vlastních i cizích, kamerový systém, 5 ks publikací k projektu Inf. systém pro 
zrakově postižené návštěvníky České Lípy  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
420.995.911 nová cena 5.000 
 
3. Nedokončené investice, účet 042 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.000.000 nová cena 5.000 
 
4. Soubor ve ejné osvětlení, světelná signalizace ve správním území města Česká Lípa – pojištění se 
sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 5.000 
 
5. Městská zeleň – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 5.000 
 
6. Soubor věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty, soch, starožitností a uměleckých p edmětů, obrazů, 
plastik, rukopisů, kazatelny apod. dle p ílohy 2C – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.815.450 nová cena 5.000 
 
7. Soubor cenností vlastních i cizích včetně cenností v parkovacích automatech – pojištění se sjednává 
na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

6.705.000 pojistná částka 5.000 

 

8. 4 hmatové plány a 6 zvukových majáčků pro nevidomé umístěné v centru města 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
654.689 nová cena 5.000 
 

Pojištění nebezpečí vich ice, krupobití a zemět esení se vztahuje i na věci na volném prostranství a 
škody vzniklé v p íčinné souvislosti. Za škodu způsobenou vich icí se považují i škody způsobené 
vržením jiného p edmětu vich icí na věc. Odchylně od VPP neplatí ujednání dle čl.18, bodu 8 
UCZ/Živ/14.  
  
Pojištění nebezpečí tíha sněhu, námrazy se vztahuje i na škody, které vznikly v p íčinné souvislosti s 
tím, že tíha sněhu, námrazy poškodila části staveb. 
 
Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené atmosférickými srážkami (zatečením) na 
maximální roční sublimit pojistného plnění ve výši 200.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč. Atmosférickými 
srážkami se rozumí voda, která do pojištěného prostoru prosákla nebo vnikla  prudkým deštěm, tajícím 
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sněhem nebo ledem. Pojištění se nevztahuje na vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru 
nedostatečně uzav enými okny, venkovními dve mi nebo jinými zjevnými otvory.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čl. 1,  odst. 2, písm.  f), VPP UCZ/Živ/14 
 
1. Soubor vlastních a cizích budov a jiných staveb vč. stavebních součástí (vnitřních i vnějších) a 
příslušenství stavby, oplocení, opěrných zdí, včetně zpevněných ploch. Pojištěny jsou dále sítě 
technického vybavení, podzemní stavby a venkovní úpravy (přípojky sítí, opěrné zdi, venkovní 
schodiště apod.) v areálu pojištěných nebo na pozemcích, které tvoří s pojištěnou budovou nebo 
stavbou jeden funkční celek.  Pojištěny jsou i lehké stavby, dřevostavby včetně fontány u KD 
Crystal, 2 ks pítek v ul. Masná a u OD Banco, ekologické WC na parkovišti v ul. Erbenova, 35 
mosazných tabulek na významných budovách, zastávkové přístřešky MHD, workoutové hřiště ve 
správním území města Česká Lípa, dětské vodní hřiště v rekreačním areálu Dubice dle přílohy č. 
2A – navýšení pojistné částky o 15.107.473 Kč na celkovou pojistnou částku 4.249.711.239 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
4.249.711.239 nová cena 10% z poj. plnění, min. 20.000 
 
2. Soubor vlastních i cizích věcí movitých, za ízení a inventá e, strojů vlastních i cizích, parkovacích 
automatů, odpadových nádob, venkovního mobiliá e, souboru dětských h išť, cvičících prvků a souboru 
sportovních areálů, zásob vlastních i cizích, kamerový systém, 5 ks publikací k projektu Inf. systém pro 
zrakově postižené návštěvníky České Lípy  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
420.995.911 nová cena 10% z poj. plnění, min. 20.000 
 
3. Nedokončené investice, účet 042 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.000.000 nová cena 10% z poj. plnění, min. 20.000 
 
4. Soubor ve ejné osvětlení, světelná signalizace ve správním území města Česká Lípa – pojištění se 
sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 10% z poj. plnění, min. 20.000 
 
5. Městská zeleň – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 10% z poj. plnění, min. 20.000 
 
6. Soubor věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty, soch, starožitností a uměleckých p edmětů, obrazů, 
plastik, rukopisů, kazatelny apod. dle p ílohy 2C – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.815.450 nová cena 10% z poj. plnění, min. 20.000 
 
7. Soubor cenností vlastních i cizích včetně cenností v parkovacích automatech – pojištění se sjednává 
na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

6.705.000 pojistná částka 10% z poj. plnění, min. 20.000 
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8. 4 hmatové plány a 6 zvukových majáčků pro nevidomé umístěné v centru města 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
654.689 nová cena 10% z poj. plnění, min. 20.000 
 
Pro pojištění škod způsobených nebezpečím zemět esení se ujednává spoluúčast ve výši 5.000 Kč. 
Pro pojištění nebezpečí povodeň, záplava platí ujednání maximálního omezení 20letou povodňovou 
vlnou. 
 
Pojištění se vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupáním vody z kanalizačního za ízení. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vodovodní škody -   v rozsahu čl.1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14 
 
1. Soubor vlastních a cizích budov a jiných staveb vč. stavebních součástí (vnitřních i vnějších) a 
příslušenství stavby, oplocení, opěrných zdí, včetně zpevněných ploch. Pojištěny jsou dále sítě 
technického vybavení, podzemní stavby a venkovní úpravy (přípojky sítí, opěrné zdi, venkovní 
schodiště apod.) v areálu pojištěných nebo na pozemcích, které tvoří s pojištěnou budovou nebo 
stavbou jeden funkční celek.  Pojištěny jsou i lehké stavby, dřevostavby včetně fontány u KD 
Crystal, 2 ks pítek v ul. Masná a u OD Banco, ekologické WC na parkovišti v ul. Erbenova, 35 
mosazných tabulek na významných budovách, zastávkové přístřešky MHD, workoutové hřiště ve 
správním území města Česká Lípa, dětské vodní hřiště v rekreačním areálu Dubice dle přílohy č. 
2A – navýšení pojistné částky o 15.107.473 Kč na celkovou pojistnou částku 4.249.711.239 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
4.249.711.239 nová cena 1.000 
 
2. Soubor vlastních i cizích věcí movitých, za ízení a inventá e, strojů vlastních i cizích, parkovacích 
automatů, odpadových nádob, venkovního mobiliá e, souboru dětských h išť, cvičících prvků a souboru 
sportovních areálů, zásob vlastních i cizích, kamerový systém, 5 ks publikací k projektu Inf. systém pro 
zrakově postižené návštěvníky České Lípy  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
420.995.911 nová cena 1.000 
 
3. Nedokončené investice, účet 042 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.000.000 nová cena 1.000 
 
4. Soubor ve ejné osvětlení, světelná signalizace ve správním území města Česká Lípa – pojištění se 
sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 1.000 
 
5. Městská zeleň – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 
 
6. Soubor věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty, soch, starožitností a uměleckých p edmětů, obrazů, 
plastik, rukopisů, kazatelny apod. dle p ílohy 2C – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.815.450 nová cena 1.000 
 



Strana 7 (celkem 15) 
Pojistná smlouva č. 2734317894 

 

7. Soubor cenností vlastních i cizích včetně cenností v parkovacích automatech – pojištění se sjednává 
na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

6.705.000 pojistná částka 1.000 

 
8. 4 hmatové plány a 6 zvukových majáčků pro nevidomé umístěné v centru města 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
654.689 nová cena 1.000 
 
Pojištění se vztahuje i na škody způsobené únikem vody z vnit ních a vnějších okapových svodů. Dále 
se ujednává, že za vodovodní škody se považují také škody způsobené nežádoucím únikem vody ze 
samočinných hasicích za ízení. Za vodu vytékající z vodovodních za ízení se rozumí se i únik jiných 
kapalin (nap . oleje, chladící prost edky a jim podobné kapaliny). Je-li p edmětem pojištění i budova, 
pojištění se dále vztahuje na poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles, vodovodních za ízení 
včetně armatur, došlo-li k němu p etlakem, a pokud spolupůsobící p íčinnou nebylo opot ebení nebo 
koroze. 
 

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na hodnotu ztracené vody z vodovodů z důvodu pojistné události. 
Pojištěný je povinen vést evidenci spot eby vody po měsících a v p ípadě vzniku škodné události doložit 
údaje o množství spot ebované vody za posledních 24 měsíců p ed vznikem škodné události. Pojistitel 
poskytne pojistné plnění tehdy, dojde-li k úniku vody v důsledku prokazatelné havárie vodovodního 
potrubí způsobené mrazem, p etlakem nebo lomem a je-li odchylka v odběru vody za srovnatelné 
období v minimální délce 1 měsíce větší než 15 %. Toto pojištění se sjednává s maximálním ročním 
limitem pojistného plnění ve výši 100.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pro pojištění nebezpečí záplava a povodeň včetně škod způsobených zpětným vystoupáním vody 
z kanalizačního za ízení, vich ice, krupobití, zemět esení, tíha sněhu, námrazy a náraz dopravního 

prost edku provozovaným či ízeným pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou se sjednává 
maximální roční limit pojistného plnění ve výši 100.000.000 Kč Předměty pojištění pod položkou 3 - 7 

jsou v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do výše uvedené pojistné částky. 
Pro pojištění nebezpečí vodovodní škody se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 
10.000.000 Kč. Předměty pojištění pod položkou 4 - 7 jsou v rámci sjednaného limitu pojistného 
plnění pojištěny do výše uvedené pojistné částky.  
Pro pojištění ostatních nebezpečí - sesuv půdy, z ícení skal, zemin, sněhových lavin, pád stromů, 
stožárů, jiných p edmětů - se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 10.000.000 Kč. 

Předměty pojištění pod položkou 4 - 7 jsou v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny 
do výše uvedené pojistné částky.  
 

Výše uvedené maximální limity plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho  
pojistného roku. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pojištění nákladů - v rozsahu čl. 11, VPP UCZ/Živ/14 

 

1.  Náklady na odklízení poškozené pojištěné věci nebo jejích zbytků - pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

10.000.000 pojistná částka 5.000 

 

2. Vícenáklady, které vznikly v důsledku nutnosti dodržet stavební nebo jiné obecně závazné právní 
p edpisy nebo na ízení vydaná orgány státní správy nebo samosprávy v souvislosti s obnovou 
zničených nebo poškozených věcí - pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

1.000.000 pojistná částka 1.000 

 

3. Poplatky, které pojištěný účelně vynaložil p i obnově pojištěných věcí poškozených následkem 
pojistné události architektům, inspektorům, inženýrům - konzultantům, za právní nebo jiné poradenské 
služby. Pojištění se však nevztahuje na poplatky vynaložené na p ípravu jakéhokoliv nároku na pojistné 
plnění. - pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

500.000 pojistná částka 1.000 

 

4. Zachraňovací náklady ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - pojištění se sjednává na 
1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

10.000.000 pojistná částka 5.000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. a) – b), 
VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14 
 
1. Soubor vlastních i cizích věcí movitých, za ízení a inventá e, strojů vlastních i cizích, parkovacích 
automatů, odpadových nádob, venkovního mobiliá e, souboru dětských h išť, cvičících prvků a souboru 
sportovních areálů, zásob vlastních i cizích a soubor věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty, soch, 
starožitností a uměleckých p edmětů, obrazů, plastik, rukopisů, kazatelny apod. dle p ílohy 2c – pojištění 
se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000 
 
Odchylně od VPP se ujednává, že pojištění p enosné elektroniky, kterou pojištěný pot ebuje k výkonu 
povolání, se vztahuje i na poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu p i dopravní nehodě na území ČR. 

Pojištění se rovněž vztahuje na škody p i vloupání do motorového vozidla. Tato odchylka se však 
nevztahuje na poškození, odcizení či zničení elektroniky ze zaparkovaného vozidla od 22. hodiny 
večerní do 6. hodiny ranní. Pokud se motorové vozidlo nachází bez dozoru, musí být ádně uzav eno a 
uzamčeno, pojištěný p edmět nesmí být zvenčí viditelný. Pokud se motorové vozidlo nachází bez dozoru 
déle než 2 hodiny, musí být odstaveno v uzamčené garáži nebo na oploceném uzamčeném místě, 
eventuelně na hlídaném parkovišti. Toto pojištění se sjednává s maximálním ročním limitem pojistného 
plnění ve výši 100.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč.   
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2.  Soubor vnějších i vnit ních stavebních součástí – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
150.000 nová cena 1.000 
 
3. Soubor cenností vlastních i cizích včetně cenností v parkovacích automatech – pojištění se sjednává 
na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

1.000.000 pojistná částka 1.000 

 

4. 4 hmatové plány a 6 zvukových majáčků pro nevidomé umístěné v centru města – pojištění se 
sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000 nová cena 1.000 
 
Pojištění krádeže v bodě 4 se vztahuje na škody způsobené na pevně spojených p edmětech pojištění 
bez zabezpečení zámkem a bez p ekonání jiné p ekážky. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 pojistná částka 1.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vandalismus - v rozsahu čl.1, odst. 1, písm. d), VPP  UCZ/Odc/14 
 
1. Pojištěný majetek viz. výše současně pojištěný na základní živelní nebezpečí – pojištění se sjednává 
na 1. riziko  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1% z poj. plnění, min. 1.000 
 
Pro pojištění škod způsobených sprejery se uejdnává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 
100.000 Kč se spoluúčastí 1% z poj. plnění, min. 1.000 Kč. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/14 
 
1. Soubor skel  včetně maleb, včetně montáže a demontáže - pojištění se sjednává na 1.riziko  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
120.000 nová cena 1.000 
 
Pojištění skel zahrnuje také náklady na speciální povrchovou úpravu, náklady na lešení, demontáž a 
montáž stavebních součástí a náklady na provizorní opravu rozbitého skla. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Poškození nebo zničení stroje a strojních zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Str/14 

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

- pojištění se vztahuje i na škody v rozsahu čl.1, VPP  UCZ/Živ/14, v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. a) – b), 

VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14 a v rozsahu čl.1, odst. 1, písm. d), VPP  UCZ/Odc/14 

 
1. Strojní za ízení dle p ílohy č. 1 – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.373.000 nová cena 1.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/14 
- pojištění se vztahuje i na škody v rozsahu čl.1, VPP  UCZ/Živ/14, v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. a) – b), 

VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14 a v rozsahu čl.1, odst. 1, písm. d), VPP  UCZ/Odc/14 

 
1. Soubor vlastní i cizí kancelá ské a výpočetní techniky, včetně p enosných za ízení, protipovodňový 
varovný informační systém, servery, stravovací systém ZŠ Dr. M. Tyrše, zábranné systémy parkovišť 
včetně zábran vjezdu, infobox městského ú adu a Kulturního domu, kamerové systémy, technologické 
centrum ORP města Česká Lípa, stravovací systém ZŠ Školní. Vše včetně p íslušenství – pojištění se 
sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Celkové roční pojistné  

 
Živelní pojištění: 609.467,- Kč 
 
Odcizení: 22.630,- Kč 
 
Vandalismus: 7.000,- Kč 
 
Pojištění skla: 3.600,- Kč 
 
Strojní pojištění:        6.865,- Kč 
 
Pojištění elektroniky: 12.000,- Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
 
Roční pojistné (pro pojistné období):  661.562,- Kč 
Způsob placení:    čtvrtletně (bez navýšení) 
Splátka pojistného:                 165.391,- Kč 
 
Alikvotní pojistné za období 22.11. – 31.12.2017 činí 209,- Kč a je splatné k 8.12.2017. 
Splatnost pojistného: 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10. (den a měsíc běžného roku). 
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Pojistník bere na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování 
dat až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle čl. 4, odst. 4.3 VPP UCZ/14. 
 

K uzav ení tohoto dodatku byla usnesením Rady města Česká Lípa č. 22/2014 ze dne 7.12.2014 
zmocněna starostka města Mgr. Romana Žatecká 

 

Pojistné bude placeno na účet pojistitele. 
Peněžní ústav:  Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4 

Číslo účtu:    

Kód banky:    

Konstantní symbol:   

Variabilní symbol:   

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

Smluvní ujednání: 
Ujednání o vzdání se námitky podpojištění  
Ujednává se, že pro účely této pojistné smlouvy ke dni sjednání pojištění odpovídají pojistné částky 
stanovené pro soubory pojištěných věcí pojistné smlouvy pojistné hodnotě. Pokud se pojistná hodnota 
pojištěného souboru nezvýší do doby vzniku pojistné události o více než 15%, pojistitel nevyužije svého 
práva na snížení plnění ve smyslu §. 2854 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
Odečítání pouze jedné spoluúčasti  
V p ípadě pojistné události na více p edmětech pojištění a současně na jednom místě pojištění z téže 
p íčiny se p i likvidaci pojistné události od celkového pojistného plnění za pojistnou událost odečítá 
pouze jedna spoluúčast.  
Náraz dopravního prostředku, pád stromu, stožáru a jiných předmětů  
Pojištění se vztahuje i na součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc. 
Pojištění se také vztahuje na škodu způsobenou vozidlem ízeným nebo provozovaným pojistníkem, 
nebo pojištěným.  
Ujednání o 72 hodinách  
Pro katastrofické poj. nebezpečí (záplava, povodeň, vich ice, krupobití, zemět esení, tíha sněhu a 
námrazy) se pojistné události vzniklé z jedné a stejné p íčiny v časové souvislosti během 72 hodin 
považují za jednu škodnou událost tzn., že budou považovány za jednu škodnou událost a spoluúčast 
pojistníka, pojištěného se odečte pouze jednou.  
Zpětné vystoupení vody z kanalizačních potrubí  
Pojištění „záplava, povodeň“ resp. „vodovodních škod“ se vztahuje i na škody způsobené zpětným 
vystoupením vody z kanalizačního potrubí v důsledku nebezpečí záplavy, povodně nebo nahromadění 
dešťových srážek.  
Vodovodní škody  
a) Pojištění se vztahuje i na škody na vodovodních či kanalizačních potrubí a za ízeních p ipojených na 
potrubí (včetně nákladu na odstranění závady a škod na těchto za ízeních) způsobených p etlakem páry 
nebo kapaliny, nebo zamrznutím vody ve vodovodním či kanalizačním potrubí a za ízeních p ipojených 
na potrubí.  
b) Dále se pojištění vztahuje také na škody způsobené vodou vytékající z klimatizačních za ízení, 
sprinklerových a samočinných hasicích za ízení v důsledku poruchy těchto za ízení.  
c) Za vodovodní škody se považuje i únik vody z dešťových svodů jakéhokoliv druhu. Dále se za vodu z 
vodovodních za ízení považuje i únik jiných kapalin (nap . oleje, chladicí kapaliny, apod.)  
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Atmosférické srážky  
Za atmosférické srážky se považuje srážková voda, která do pojištěného prostoru prosákla nebo vnikla 
prudkým deštěm, tajícím sněhem nebo ledem. Pojištění se vztahuje na poškození movitého i 
nemovitého majetku. Pojištění se nevztahuje na vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru 
nedostatečně uzav enými okny, venkovními dve mi nebo jinými zjevnými otvory.  
Náklady na demolici, odvoz suti a stavební úpravy  
V pojistné částce jsou obsaženy náklady na demolici, odvoz suti, stavební úpravy a na demontáž nebo 
opětovnou montáž ostatních nepoškozených pojištěných věcí, provedené v souvislosti s novým 
po ízením nebo opravou věcí poškozených nebo zničených p i pojistné události a dále vzniklé tím, že za 
účelem obnovy nebo nového po ízení poškozené věci musí být jiné nepoškozené věci p emístěny nebo 
ochráněny. Pro tyto náklady jsou stanoveny limity plnění a sjednáno pojištění těchto nákladů dle 
požadavku pojistníka, pojištěného. 
Ztráta pojištěné věci v důsledku pojistné události  
Pojistitel poskytne plnění i v p ípadě ztráty pojištěné věci v p ímé souvislosti s pojistnou událostí 
způsobenou některým z pojištěných nebezpečí.  
Pojištění nemovitostí, na kterých jsou prováděny stavební práce  
Pojištění se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku pojištěných nebezpečí na nemovitostech, na 
kterých jsou prováděny stavební úpravy, bez ohledu na jejich rozsah. Pojištění se však nevztahuje na 
škody způsobené v důsledku stavebně montážní činnosti.  
Ujednání o pojistné částce  
Pojistná částka se kromě pojištění na první riziko nespot ebovává.  
Zachraňovací náklady  
Pojistitel nad stanovenou pojistnou částku nebo limit pojistného plnění nahradí účelně a p imě eně 
vynaložené zachraňovací náklady specifikované v ustanovení § 2819 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, a to maximálně do 10% z horní hranice plnění sjednaného pro pojištění, ze kterého hrozil vznik 
pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost. Pokud je však v pojistných podmínkách 
stanovena pro tyto náklady částka vyšší, platí ustanovení dle pojistných podmínek. Pojištění 
zachraňovacích nákladů se sjednává bez spoluúčasti.  
Ujednání pro katastrofická nebezpečí  
Bez čekací lhůty.  
Ujednání pro nepřímý úder blesku  
Ujednává se, že jsou pojištěny i škody způsobené p epětím nebo indukcí následkem úderu blesku nebo 
výkyvu v rozvodné síti.  
Ujednání pro riziko flexa  
Ujednává se, že za úder blesku se považuje i úder blesku do budovy, stavby, ve které se movitá věc 
nachází, bez viditelných destrukčních účinků. Je zahrnuta i imploze.  
Ujednání pro pojistné nebezpečí vichřice a krupobití  
Pojištění se vztahuje také na věci na volném prostranství, které nelze s ohledem na charakterové 
vlastnosti (velký objem atd.) uložit do uzav eného prostoru. Za škodu způsobenou vich icí se dále 
považují i škody způsobené vržením jiného p edmětu vich icí na věc.  
Ujednání pro pojistné nebezpečí tíha sněhu, námrazy  
Pojištění se vztahuje i na škody na movitém majetku, které vznikly v p íčinné souvislosti s tím, že tíha 
sněhu, námrazy poškodila části staveb.  
Stavební součásti  
Za stavební součásti se považují vnější i vnit ní součásti nemovitosti.  
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Povinnosti pojistníka, pojištěného  
Pojistník, pojištěný je povinen vyčkat s opravou majetku poškozeného pojistnou událostí nebo s 
odstraňováním zbytku majetku takto zjištěného na pokyn pojišťovny, nejdéle však 5 dnů ode dne 
oznámení pojistné události.  
Zánik pro neplacení  
V p ípadě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojistiteli poměrná část pojistného za 
dobu pojištění do jeho zániku.  
Ujednání pro riziko Povodeň a Záplava  
Pojištění se vztahuje na poškození, zničení nebo ztrátu movitých p edmětů umístěných v podlažích, 
jejichž podlaha leží pod úrovní okolního terénu, způsobenou pojistným nebezpečím povodeň a záplava. 
Ujednání o pojistném plnění  
Pokud je p edmět pojištění pojištěn na novou cenu, pak v p ípadě poškození, ztráty nebo zničení 
pojištěných věcí vyplatí pojistitel náklad na znovupo ízení věci v době pojistné události snížený o cenu 
p ípadných zbytků bez odpočtu opot ebení, pokud však opot ebení p edmětu pojištění nep esáhlo 80 %.  
Ujednání pro nově nabytý majetek  
Ujednává se, že nový majetek obdobného charakteru jako je majetek pojištěný touto pojistnou 
smlouvou, který pojistník, pojištěný nabude v průběhu pojistného roku, je automaticky zahrnut do 
pojištění. Zvýši-li se tím pojistná částka o méně než 10 %, nebude pojistitel požadovat doplatek 
pojistného. Toto ujednání se nevztahuje na p edměty pojištění, u kterých je vyžadována specifikace v 
pojistné smlouvě.  
Ujednání o způsobu zabezpečení  
Ujednává se, že pojištění krádeže se vztahuje i na škody způsobené na pevně spojených součástech 
budov bez zabezpečení zámkem a bez p ekonání jiné p ekážky - za p ekonání p ekážky se považuje 
p ekonání konstrukčního upevnění pojištěné věci.  
Sleva za příznivý škodní průběh: 
V p ípadě p íznivého škodního průběhu poskytne pojistitel bonifikaci:  
Škodní průběh do 10% - bonifikace 20%  
Škodní průběh do 20% - bonifikace 10%  
Škodní průběh do 30% - bonifikace 5%  
P esáhne- li škodní průběh za pojistný rok 55%, nevzniká nárok na bonifikaci ani v roce následujícím, i 
kdyby pro ni jinak byly splněny p edpoklady 

Sankční opatření  
Bude-li pojistitel v prodlení s uhrazením pojistného plnění, zaplatí pojistitel pojistníkovi na jeho výzvu 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  
Zánik pojištění  
Zánik pojištění se ídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími právními 
p edpisy. V p ípadě zániku pojištění náleží pojistiteli poměrná část pojistného za dobu pojištění do jeho 
zániku.  
Garance sazeb pojistného  
V souvislosti s možnými změnami rozsahu pojištěného majetku v průběhu plnění ve ejné zakázky, 
minimálně po dobu 4 let, zadavatel požaduje po dodavateli garanci výše sazeb pojistného uvedených v 
jeho nabídce, a to i v p ípadě zadavatelem nově po ízeného majetku.  
Další ujednání o finanční kontrole  
Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou 
spolupůsobit p i výkonu finanční kontroly.  
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Právní vztahy  
Právní vztahy vzniklé z pojištění dle pojistné smlouvy se budou ídit českými právními p edpisy a 
p ípadné spory z těchto právních vztahů budou rozhodovat české soudy. Smírčí doložka se nep ipouští. 
 

Způsob likvidace pojistných událostí: 
V p ípadě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (maklé e), který 
s Vámi pojištění sjednal, p ípadně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. nebo na telefonní linku 
488 125 125. P i každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem. 
 
Pojistná smlouva obsahuje 15 listů a p ílohy č. 1, 2A – C a je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností 
originálu. 
V Praze, dne 29.11.2017 

 

 

 

     

 ........................................................................................... 
               Michal Dachovský, v.r.               Ing. Stanislav Svoboda, v.r.        
 Společná prokura Společná prokura 
 

Potvrzuji, že jsem p evzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a 
doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvo í nedílnou součást této pojistné smlouvy: 
UCZ/14      UCZ/Živ/14    UCZ/Odc/14 DPP LIM/14      UCZ/Skl/14    UCZ/Str/14  UCZ/Ele/14    
 
„Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném p edstihu p ed uzav ením pojistné smlouvy p esným, 
jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem 
byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem p evzal. 
Prohlašuji, že pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným pot ebám a 
požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pově enému zástupci, byly 
náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a. 
Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprost edkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 
101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s 
pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích 
z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním 
subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona 
souhlasím s p edáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat 
písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik 
pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše 
uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta 
pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. p ípadně 
kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, pop ípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti 
pojišťovnictví a bankovnictví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu.“ 
Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů, 
se kterými uzav el p íslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno 
pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění. 
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Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje 
pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od 
pojistníka i pojištěného, pak pojištěný svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění 
nabyla oprávněná osoba uvedená výše. 
 
 
 
 
 
 Mgr. Romana Žatecká, v.r. 
V České Lípě, dne 05. 12. 2017      ........................................................................................... 
             podpis pojistníka  
 
 
Zpracoval: Ing. Pavla ežábková, tel: 225 393 231, fax:  225 393 470 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




