
Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika

IČO 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B1464,

kterou zastupuje

(dále jen „pojišťovna“)

a

Technické služby města Liberce a.s.
Erbenova 376/2, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec

IČO 250 07 017
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B877

kterou zastupuje
Ing. Petr Šimoník, výkonný ředitel

(dále jen „pojistník“)

uzavřeli dodatek č.6 k pojistné smlouvě
č. 899-15640-10

- o pojištění živelním
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S účinností od 1.4. 2017 je platný tento text pojistné smlouvy:

1 Úvodní ustanovení

1.1 Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu
1.2 této pojistné smlouvy a doložkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a dále smluvními
ujednáními (včetně smluvních ujednání uvedených na příloze č.4 této pojistné smlouvy)..

1.2 Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy:

Pojistné podmínky a doložky – plný název Pojistné podmínky –
zkrácený název

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
VPPMO-P-01/2014 VPPMO-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění staveb DPPSP-P-01/2014 DPPSP-P

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-
01/2014 DPPMP-P

1.3. Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

1.4. Oprávněnou osobou z této pojistné smlouvy je pojistník.

2.1. Předmět pojištění, pojistné částky
Pokud bude v souladu s ustanovením článku 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištění jako
pojištění prvního rizika, bude toto uvedeno u příslušné položky ("Pojištění 1. rizika" resp.
„Pojištění 1.R“) a částka uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 21 bodu 13 VPPMO-P
limitem plnění prvního rizika.

pol. č. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ
pojistná částka/

limit plnění
1. rizika ( Kč )

1. Stavby

S1 Soubor budov, dřevostaveb, jiných staveb a venkovních úprav vyjma
pozemních komunikací.

S2 Soubor skel. Pojištění 1.R.

2. Věci movité

M1 Soubor strojů, zařízení a inventáře (vč. DDHM) vyjma položky č. M4
a M6.

M2 Soubor zásob s výjimkou nedokončené stavební výroby a věcí
uvedených v článku 4 DPPMP-P.

M3 Soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a
oběžných mincí v hotovosti, cenné papíry a ceniny. Pojištění 1.R.

M4 Soubor silničních a zvláštních vozidel na adrese Erbenova 376/2,
Liberec. Pojištění 1.R

M5 Stavební zakázky- stavby –úpravy povrchů, opravy chodníků,
vnitrobloků, komunikací, dětská hřiště, opěrné zdi apod. včetně zásob
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materiálu  (včetně dřevin a keřů, květin). Pojištění 1.R

M6 Soubor parkovacích automatů na území města Liberce.

2.2. Pojistná nebezpečí a spoluúčasti
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2.3. Místo pojištění

2.3.1.Místem pojištění je: Erbenova 376/2, Liberec.

2.3.2. Pro místa pojištění neuvedená pod bodem 2.3.1. této smlouvy je místem pojištění území České
republiky, kde se nachází majetek pojistníka (pojištěného). Toto místo pojištění musí být
v případě pojistné události písemně doložitelné ( např. listem vlastnictví, nájemní smlouvou,
evidencí majetku apod.).

2.4. Ujednání o limitech plnění
Pro věcné škody vzniklé z příčin pojistných nebezpečí uvedených v tabulce níže se ujednávají
následující limity maximálního ročního plnění (limity MRP) ve smyslu čl. 15 bodu 6 VPPMO-P:

2.5. Zvláštní ujednání

2.5.1. Ujednání o škodách vzniklých menší než 20letou povodňovou vlnou
Pojištění se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá v souvislosti
s touto povodní, pro které kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku
naměřený správním orgánem příslušného povodí odpovídal menší než 20leté povodňové vlně.
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2.5.2. Ujednání o úmyslném poškození nebo úmyslném zničení (vandalismus) – platí pro položku
S1
1.Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na škody vzniklé úmyslným jednáním pojištěného
nebo jiné osoby z podnětu pojištěného.
2.Pojištění vandalismu  se vztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci,
a to bez ohledu na to, zda toto poškození/zničení nesouvisí s pokusem o vloupání, či
s vloupáním.
3. Pojištění se vztahuje i na případy kdy pachatel činu nebyl zjištěn.
4.Pojištění se nevztahuje na škody způsobené jakýmkoliv znečištěním. Za znečištění se
považuje úmyslné poškození pojištěné věci nápisem, malbou, rytím a jiným obdobným
způsobem.
Pojištění se sjednává s maximálním ročním limitem plnění ve výši se spoluúčastí

2.5.3. Nepřímý úder blesku
Úderem blesku se rozumí také škoda vzniklá úderem blesku bez viditelných destrukčních
účinků na věci nebo na budově. Rovněž je pojištěn zkrat, podpětí nebo přepětí
v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v souvislosti s úderem blesku nebo
indukcí v souvislosti s úderem blesku. Pojištění se sjednává s maximálním ročním limitem
plnění ve výši  se spoluúčastí 

2.5.4. Plnění bez odpočtu opotřebení
Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu a pokud není pro některý předmět pojištění
ujednáno v této smlouvě jinak, pak v případě znovupořízení poškozeného nebo zničeného
předmětu pojištění vyplatí pojistitel částku odpovídající přiměřeným nákladům na
znovupořízení v době pojistné události sníženou o cenu případných zbytků bez odpočtu
opotřebení.

2.5.5. Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či
jiných smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny
v rozsahu sjednané pojistné smlouvy.

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

2.5.7. Pád stromu
Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění pádem stromů,
stožárů nebo jiných předmětů se vztahuje i na součásti poškozeného předmětu pojištění nebo
součásti téhož souboru jako předmět pojištění.

2.5.8. Katastrofická rizika – časové vymezení 1 pojistné události
Ujednává se, že škody způsobené pojistným nebezpečím záplava nebo povodeň a nastalé
z jedné příčiny během 72 hodin se hodnotí jako jedna pojistná událost a z tohoto titulu se
odečítá pouze jedna spoluúčast, pro pojistné nebezpečí vichřice nebo krupobití platí časová
lhůta 48 hodin. Toto se vztahuje také na případy, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na
více místech pojištění.
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2.5.9. Zamrzání vody
Ujednává se, že pojištění pojistným nebezpečím zamrzání vody se vztahuje také na škody
způsobené zamrznutím vody ve vodovodním či kanalizačním potrubí a v zařízeních připojených
na tato potrubí (včetně nákladů na odstranění závady a škod na těchto zařízeních), pokud tato
zařízení slouží výhradně k provozu budovy a spolupůsobící příčinou škody nebyla koroze nebo
jejich opotřebení.

2.5.10. Sprinklery
Za vodu vytékající z vodovodních zařízení se považuje i voda vytékající z řádně instalovaných
klimatizačních nebo samočinných hasicích zařízení (sprinklery, drenčery, apod.).

2.5.11. Zachraňovací náklady
Ujednává se, že odchylně od čl. 18 bodu 2 VPPMO-P neplatí omezení zachraňovacích nákladů
úhrnným limitem plnění ve výši . Ostatní ujednání tohoto bodu se nemění.

2.5.12. Ujednání o pojištění odcizení vnějších stavebních součástí- Doložka 1230CP – platí pro
položku č. S1 uvedenou v bodu 2.1. smlouvy
Ujednává se pojištění odcizení vnějších stavebních součástí pojištěných budov. Odcizením věci
krádeží vloupáním se pro tento případ rozumí přivlastnění si pojištěné věci nebo její součásti
pomocí demontáže nástrojem nebo nářadím  jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.
Pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika s tím, že vyplacené pojistné plnění ze všech
pojistných událostí během pojistného roku (limit MRP) je omezeno částkou

2.5.13. Ujednání o vodě vystupující z kanalizace
Ujednává se, že odchylně od ujednání článku 4 bodu 4.9. písm. a) DPPSP-P resp. článku 4
bodu 2.9. písm. a) DPPMP-P se za vodu vytékající z vodovodních zařízení považuje i voda
vystupující z odpadních potrubí a kanalizace v důsledku zvýšené hladiny spodní vody v
důsledku povodně, záplavy nebo nahromaděných vod z dešťových srážek.

2.5.14. Ujednání o podpojištění
Ujednání o vzdání se námitky podpojištění – platí pro poj. položky č. S1, M1, M2 a M6
uvedené v bodu 2.1. smlouvy
Ujednává se, že pokud pojistná částka předmětu pojištění v době pojistné události není nižší
o více než 10 procent než jeho pojistná hodnota, pojišťovna pro toto pojištění neuplatní
podpojištění ve smyslu § 2854 zákona č.89/2012 Sb.

2.5.15.Pojistitel akceptuje pojistné částky stanovené pojistníkem jako správně stanovené hodnoty
znovupořízení k datu sjednání pojistné smlouvy.

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

2.5.17. Ujednání o pojištění součástí staveb (tzv. skel - Doložka 1125CP) - platí pro položku S1.
1. Odchylně od článku 2 DPPSP-P se pojištění sjednává pro případ poškození nebo zničení

pojištěné věci jakoukoliv událostí, která nastane nečekaně a náhle a není dále vyloučena.
2. Z pojištění nevzniká právo na plnění za:
a)škody způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, oxidace a jakýmkoliv znečištěním

nebo poškrábáním;
b)poškození nebo zničení pojištěné věci vzniklé při dopravě, přemisťování, demontáži, montáži

a při její opravě;
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c)škody způsobené bezprostředním následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného
stárnutí s tím, že v případě pojištění neonových trubic a obdobných věcí se za škody vzniklé
postupným stárnutím považuje také vyprchání plynové náplně. Plynová náplň se pro účely
tohoto pojištění považuje za vyprchanou po třech letech od data výroby pojištěné věci;

d)odcizení, ztrátu nebo jiné pohřešování.
Pojištění se vztahuje i na nalepené neodnímatelné snímače zabezpečovacích zařízení, nalepené
fólie, nápisy, malby nebo jiné výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla.
Pojistitel poskytne nad rámec stanovené pojistné částky pojistné plnění i za náklady na nouzové
zabezpečení výplně po rozbitém skle, a to včetně montáže a demontáže stavebních součástí
nutné k provedení nouzového osazení okenních tabulí či opravy zasklení (např. ochranných
mříží, markýz, uzávěrů oken apod.), maximálně však do výše 30% pojistné částky.
Pojištění se vztahuje i na vnější osvětlení, světelné reklamy a světelné nápisy včetně jejich
elektrické instalace a nosné konstrukce

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

2.5.19. Pojištění věcí při vnitrostátní přepravě (Doložka 1126CP)
Ujednává se, že pojištění při vnitrostátní přepravě se sjednává pro případ poškození nebo
zničení pojištěné věci movité událostí uvedenou v článku 2 bodu 1 písm. a) až h) DPPMP-P
a pro případ jejího poškození nebo zničení při dopravní nehodě nebo jejího pohřešování
následkem dopravní nehody. Právo na plnění však vzniká pouze tehdy, byla-li tato nehoda
vyšetřena Policií ČR. Za dopravní nehodu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje pouhé
poškození dopravního prostředku přepravovanými věcmi. Pojištění se sjednává také pro případ
odcizení přepravovaných věcí, pokud k odcizení došlo v souvislosti s požárem, výbuchem,
pádem stromu, stožáru nebo jiných předmětů nebo dopravní nehodou vozidla provádějícího
přepravu. Právo na plnění však vznikne jen za předpokladu, že pojištěný byl při uvedených
událostech zbaven možnosti pojištěné věci opatrovat. Pojištění se vztahuje pouze na věci
pojištěné v této smlouvě pod jednotlivými položkami, s výjimkou věcí uvedených v čl. 4
DPPMP-P. Přeprava musí být prováděna
pojištěným a na vlastní účet pojištěného. Pojištění přepravy začíná převzetím pojištěné věci pro
bezprostředně navazující dopravu a končí jejím předáním v místě dodávky.
Pojištění se také vztahuje na soubor věcí přepravovaných v předváděcím vozidle, které slouží
k nabídce a předvedení těchto věcí u zákazníků. Dále se pojištění vztahuje na zásoby pojištěné
pod pol. M2 v bodu 2.1. této smlouvy.
Místem pojištění vnitrostátní přepravy je území ČR.  Pojištění  se sjednává jako pojištění
prvního rizika a částka uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 21 bodu 13 VPPMO-P je
limitem plnění prvního rizika.
Pojištění se sjednává s maximálním ročním limitem plnění ve výši se spoluúčastí
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2.6. Ostatní smluvní ujednání

Ujednání o aktualizaci pojistných částek
1.Ujednává se, že nejpozději do 30 dnů po skončení pojistného roku provede pojistník revizi
a aktualizaci pojistných částek, resp. limitů plnění prvního rizika pro další pojistný rok
2.K výše uvedenému termínu bude vypracován dodatek nebo nová verze této pojistné smlouvy,
ve kterých bude aktualizace pojistných částek a limitů zapracována a v souvislosti s ní bude
provedena případná úprava výše pojistného na další pojistný rok.

2.7. Pojistná doba
2.7.1. Pojištění se sjednává na dobu od 1.4.  2014 00:00 hod. do 31.3.  2020 24:00 hod.

2.7.2. Ujednává se, že pojistník i pojišťovna mohou tuto smlouvu vypovědět, a to k datu 1.4. 2018
a k 1.4.2019.  Výpověď musí být  podána písemně nejméně šest týdnů před výše uvedenými
daty.

2.8. Pojistné a jeho splatnost

2.8.1. Přehled pojistného k datu 1.4. 2017 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě::

Název pojištění Roční pojistné
v Kč

Pojištění živelní 77.760,-

2.8.2.

2.8.3. Dlužné pojistné je pojistník povinen uhradit na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

2.8.4. Ujednává se, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně
celé pojistné za pojistné období.

2.8.5. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby
související se sjednaným pojištěním.

2.9. Ujednání o bonifikaci
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3. Závěrečná ustanovení

3.1. Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených
pojistných podmínek dle bodu 1.2.

3.2. Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších
(identifikačních, adresních, komunikačních) údajů uvedenými v článku 9 VPPMO-P a se
zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a
souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P.

3.3.     Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za
odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného
rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

3.4. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a
převzal tyto dokumenty:

- pojistné podmínky dle rozsahu pojistné smlouvy

Pojistník dále prohlašuje, že se s pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je
přijímá.

3.5. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká
pojišťovna a.s. , P.O. BOX 305, 601 00 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník,
pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby
mohou obrátit i na Českou národní banku. Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem
dohledu nad pojišťovnictvím.

3.6. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před
Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

http://www.coi.cz/
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3.7. Právem rozhodným pro pojistnou smlouvu je právní řád České republiky.
3.8. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran v záležitosti, jež je předmětem této

smlouvy a nahrazuje veškeré dřívější dohody, ujednání a sdělení. Žádný dodatek k této smlouvě
nebude platný, pokud nebude vyhotoven písemně a podepsán smluvními stranami.

3.9. Platnosti nabývá tato smlouva dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3.10. Tento dodatek č.6 k pojistné smlouvě č. 899-15640-10 obsahuje celkem deset listů a čtyři

přílohy a je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací
makléř a jeden pojišťovna.

Přílohy
Přílohy č.1-3 Pojistné podmínky
Příloha č.4     Smluvní ujednání

V Liberci dne 31.3. 2017 V Praze dne 31.3. 2017

Ing. Petr Šimoník
výkonný ředitel

…………………………….. …………………………………
Podpis a razítko pojistníka Podpis a razítko pojišťovny




