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Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75i'16, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 452?295-S
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze. spisová znacka B 1464,
Člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS,
kterou zastupuje

(dále jen ,,pojiŠt`ovna“)

E1

Město Šumperk

Šumperk, nám. Míru
IČO 00303461

364,-'1,

PSČ 787 01

kterou zastupuje
Mgr. Tomáš Spurný, Starosta
(dále jen ,,pojistnlk“)

uzavřeli tuto pojistnou

smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti

(dále jen „püjistná sm|ouva“)

Makléřská doložka

OK GROUP

a.s., se sídlem Brno, Mánesova
Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacim makleřem
3014ı“i 6, PSČ 612 00 Brno, IČO 25561804, Česká repubiika (dále jen „zpinornocnèný mal<léř") smlouvu, na
jejímž základe zplnomocnëný makléř vykonává pro pojistnlka zprostředkovatelskou Činnost v pojišťovnictví a

je

pověřen správou této pojistné smlouvy.

Korespondenční adresy

Česká pojišťovna a.s.,
shodná S adresou pojistnlka

Pojišťovneì Generaìi
Pojistník: je

Pojistnou smlouvu vystavil:

Genıra1iČeská pojišťovna a.s., Spálená ?S,.f16, 110 00 Praha 1 - Nové Město, lČ0: 452111956, DIČ: C25990D12?3, zapsaná v obchodním
spisová zrııbka B 1454, Člen Skupiny Generalı, ıapsarıé V italském rejstllltu nojišfovacﬁch skupin, vedeném l\.I'âSS.
Klientský' servis: + 426 241 114 114, kontaktní adresa: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, wwwgęneraliceska cı

rejstříku

vedeném Městským soudem v

Praze

H24

Úvodní ustanovení

1.

1.1.

Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojístnými podmínkami uvedenými v
pojistné Smlouvy, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a dále smluvními ujednaními.

1.2.

Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součásti této pojistné smlouvy a tvoří

Pojistné

podmínky - plný název

_

její

název
VPPMO-P
DPPSP-P
DPPMP-P

__Zkráceııý

7

pojištění staveb

Doplňkové pojistné podminky pro

pojištěni

Doplňkové pojistné podminky

Doplňkové pojistné podminky pro

Všeobecné

pojistné

7

DPPEZ-P

DPPEZ-P-0112020

VPPZP-P-01i'2020

VPPZP-F'

pojištění lesních porostů DPPLF'-P-01í202CI

DPPLP-F'

pojištění

Í

DPPST-P

DPPST-P-0112020

pojištění elektronických zařízení

podminky Zemědělského

Doplňkové pojistné podmínky

DPPSP-P-O1."202{J

movitých věcí DPPMP-P-01!202O

pro pojištění stroju

1.2 této

přílohy:

Všeobecné pojistné podminky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-ü^li'2020
Doplňkové pojistné podmínky pro

bodu

Pojišténými Z této pojistné Smlouvy jsou:

1.3.

aj

Mèﬂro Šumperk, nám. Miru 36411, Šumperk, PSČ 787

b)

Příspěvkové organizace města

1.4.

Opravněnou osobou

2.

Pojıštěnı zıvelni

01, rc

předmětu pojištění, nestanoví-li právní předpisy
podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednàno jinak.

je vlastnik

v doplňkových pojistných

jinak

nebo

není-Ii

ıv.

-

Pojištění živelní se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P,
pojištění v pojistné smlouvě.

uvedenými pro toto

Předmět

2.1.

00303461

DPPSP-P, DPPMP-P a

dalšími ujednanimi

pojištění, pojistné částky, limity plnění 1. rizika

Pokud bude v souladu s ustanovením článku 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištění jako pojištěni
prvního rizika, bude u příslušné položky uveden text „Pojištění 1.R" a částka uvedená pro tuto položku
je ve smyslu článku 21 bodu 16 VPPMO-P limitem plnění pivního rizika.
__
if
__

P01' Č'

S1

S2

Poí.

Pojistná částka
(limit plnění

Specifikace předmětu pojištění
M = věci movité, N = náklady

S = stavby.

Vyjmenové budovy. haly, stavby a vedlejší stavby.
(dle Přílohy 1A Seznam nemovitosti) - včetně technologií.

_1. rizika] v

příslušenství a včetně stavebních

Kč

_

5 324,928.919,-

součástí uvnitř a vně budovy. atd,
_"
Soubor ostatních staveb a movitého Zařízení a vybavení.
Jedná se zejména o ostatni viastní a cizí stavby - např. zpevněné plochy, komunikace a
chodníky, mostky. pozemkové úpravy. kanalizace, komíny, nádrže, oplocení, veřejné a jiné
osvětlení, inženýrské sítě, autobusové čekárny, hřbitovní a urnové zdi, opěrné zdi, hráze.
sochy, pomníky, Odpadkové koše, lavičky, včetně laviéek se solárními panely, hřiště a hemi
prvky, pískoviště, semafory, dopravní Značení vč, vodorovného, prodejní stánky, parkovací

20,000.000,-

R.
automaty, vývésní skřlnky, kont_ejneQ[[ıa__odpady, odpadkově koše apod. Pojištění
Soubor skel- veškerá skla (tl. skla nad 3 mm).
Pojištění se sjednává pro skla pevně spojená s budovou nebo stavbou, zasazenà v rámu, který
je stavební součástí budovy nebo stavby. skla pultù a vitrin, vše pojištěno včetně nalepených
neodnímatelných snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených foííí, nàpisù, malob nebo
jiné výzdoby, jsou-li součásti pojištěného skla, a včetně světelných reklam a světelných nápísu,
venkovních reklamních tabuli a ﬁrem nich Štítù a to včetně jejich elektrické instalace a nosné
konstrukce, dále se pojištění sjednává pro vnitřní zasklenl (stěny, vitríny, pulty, obložení uvnitř
budov), vitríny, přepážky (okna, zasklenl lodžií, teras, dveı'-nivýplně, zrcadla a skla osazená ve
^l_.

S3

1,000.[J0O,-

i

Generali Česká pojišťovna 1.5., Spálená ìI"5.ı'16, 110 OD Praha 1 - Nové Město, IČO: 45211956, DIČ: CZ6990011273, zapsaná v obchodním rejstříku
spisová zrıaéka B 1464, člen Skupiny Generali, zaosane' v italském rejstlllru n›ojišt'ovacich skupin, vedeném I\I'A5S.
Klientský' SQFVÍSI + 42D 241. 114 lid, kontaktní adresa: P. O, BD! 305, E59 D5 Ema, \ı\r\ø\i'\n\ı',I9rreraiii:ęSI:a.i:z
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vestavěněm nábytku. zrcadlově stěny.

sanitární keramika). Pojištění 1. R.

Soubor strojù a zařízení a ínventáře (včetně DDHM) kromě věcí uvedených v clanku 4 DPPMPP - na k.ú. dle Přílohy 1A Seznam nemovitosti. Pojištění 1. R.
_ _
Vyjmenovaně věci zvláštní a historické hodnoty. umělecké předměty a sbírky - dle přílohy 1A

M1

20.000.000.-

_

M2

Seznam

věci historických. Pojištění

1.

30.000.00D.-

R.

Soubor movitých věcí drobného charakteru.
Jedná se zejména okontejnery na odpad. lavičky. odpadkové koše atd. Pojištění ^í_._R.
Soubor vlastních a cizích. na základě písemné smlouvy po právu užívaných strojů. Zařízení a
inventáře (vč. DDHM) kromě věcí uvedených v článku 4 DPPMP-F'.
Soubor vlastních a cizích věcí movitých, převzatých na základě písemné smlouvy o provedení
prací nebo výkonu. kromě věcí uvedených v článku 4 bodu 1 DPPMP-P,
Jedná se Zejména O věci vneseně a odložené - věci zaměstnanců. návštěv apod.

M3

M4

100.000.-

100.000.-

Pojištění 1.R.

__
__
_ __
Soubor vlastních a cizích platných tuzemských cizozemských státovek. bankovek a obéżných

M5

100.000.-

i

v hotovostí a cenin v přlručnlch pokladnach. schránkácljı a trezorech. Pojištění 1.R.
Nedokorıcený dlouhodobý hmotný majetek (DHM). tj. DHM před uvedeným do užívání (soubor
investic. nedokoněenýchn investic. nedokončené stavební výroby - rekonstrukce nemovitého

__

_ıfn_inci

N1

5.000.000.-

majteku).

Pgišrèni 1.R.

_

_

_

Zvýšeně nákłady na opravy budov zvláštní kultumí a historické hodnoty.
Pojištění se vztahuje
na zvýšené naklady na opravy budov zvláštní
i

____

_

__

_

kulturní a historické

hodnoty. naklady na opravu urněleckořemeslných stavebních součástí (např. štuková výzdoba.
nástěnné malby. íresky. plastiky. kování, mříže. apod.) a na opravy uměleckých děl pevně
spojených s budovami (např. soch). Pojištění se vztahuje ina související demontáž a remontáž

N2

ostatních
Pojištění

nepoškozených pojištěných

věcí.

5.000.000.-

__

R.

_
__
Náklady na hašení. odstranění věci. vyklizení. odvoz suti a obnovu náplni hasicich přístrojů a
hasicich a podobných Zařízení po pojistné události v rozsahu bodu pojistné smlouvy týkající se
všech předmětů pojištění uvedených v bodu 2.1. této pojistné smlouvy.

N3

1.

10.D00.000.-

Pnjišiêni 1, R.

Pojistná nebezpečí a spoluúčasti

2.2.

Pro předmět pojištění specifikovaný v bodu 2.1. této pojistné smlouvy se sjednává pojištění pro případ
jeho Poškození nebo zničení. případně pro vznik pojištěných nákladů. níže uvedenými pojistnými
nebezpećími. Zároveň jsou pro jednotlivé položky (pol. Č.) a pojistná nebezpečí sjednány níže uvedené
spoluúčasti.

Pro po I.
S1.

M1

Ď.
_

S2

-M5

_

__

Spoluúčast v Kč

Specifikace pojištěných pojistných nelłizpečí

20000.- pro pol.
S1.N1 .N2.N3
5.000,- pro pol.

Požár. výbuch. přímý úder blesku. pád letadla. jeho částí nebo nákladu

N1-N3

__

S2.M1.M2

1.000.- pro pot.

1'D°/nrňin.

pol.

51.52

M1-M5
N1-N3

10%

Povodeň nebo záplava

M3.M4,M5

20.000,- pro

S1.N1.N2.N3

min. 5.000,- pro

pol. S2.M1.M2
10°/n min. 1.000.- pro
pol.

M3.M4.M5

20.000,- pro pol.

S1.N1.N2.N3

51.52
M1 -M5

5.000,- pro pol.

Vichřice nebo krupobití

N1-N3

S2.M1.M2

1.000.- pro pol.

M3.M4.M5

20000.- pro pol.
51.N1.N2.N3

S1.S2
M1 -M5

Sesouvání pùdy. Zřlcení skal nebo zemin. sesouvaní nebo

N1-N3
__

_____

Zřícení

sněhových

lavin

S2.M1.M2

1000.- pro pol.
M3.M4_.M5

_

Generali Česká pojišťovna a.s.. Spálená i"5,ı'16. 110 00 Praha 1 - Nove' Mě5to.IČO;-15272956. DIČ: (`.'‹!6990012?3. zapsaná v obchodním rejstříku
spisová značka B 145-I. člen Slcuüíny Generali. ﬂpsarıé v řtıiıkém rejstříku pojišidvıcich skupin. vedeném |VA$$.
Klıentıký senı-Ls: + 420 2:1 11â 1.1-it. kontaktní adresa: F'. ü. BD! 305. 659 05 Brno. vvvıı-vv.gıneraIiı:asItı.:z

5.000.- pro pol.

vedeném Mésrským soudem

v Praze.

1.

3n"24

20.000.- pro pol.

S1.N1.N2.N3

S1. S2

M1 - M5
N1 - N3

5.000.- pro pol.

Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů

S2,M1,M2

1.000,- pro pol.

M3,M4,M5

20.000,- pro pol.

S1,

S1 ,N1,N2,N3

S2

M1 - M5
N1 - N3

5.000,- pro pol.

Tíha sněhu nebo námrazy

S2,M1,M2

1.000,- pro pol.

M3,M4,M5

20.000,- pro pol.

S1,N1,N2,N3

S2
M1 - M5
N1 - N3
S1,

5.000,- pro pol.

Zemětřesení

S2,M1,M2

1.000,- pro pol.

M3,M4,M5

Voda

vytěkajíoí Z vodovodních zařízení
včetně rozšíření rozsahu pojištění o zpětně vystoupení vody
kanalizace v rozsahu bodu 2.3.5. této pojistné smlouvy.
Zamrzání vody ve vodovodnim potrubí

S1 S2
M_ı'_

M5

N1 NZ
'

20000.- pro
Z odpadních potrubı a
_

pol.

S1,N'ì,N2,N3
5.000.- pro pol.

S2,M1,M2

1.000,- pro pol.

M3,M4,M5

20.000,- pro pol.

S1,N1,N2,N3

51,82
M1 -M5
N1, N2

S2,M1,M2

1.000.- pro pol.
M3,l'vl4,M5
20.000,- pro pol.

S1.N1,N2,N3

51, S2

M1 - M5
N1,

5.000,- pro pol.

Kouř

5.000,- pro pol.

Aerodynamický třesk

N2

S2.M1.M2

1.000,- pro pol.

M3,M4,M5

20.000,- pro pol.

S1,N1,N2,N3

81, S2

M1 - M5
N1, N2

5.000,- pro pol.

Náraz dopravního prostředku

52,M1,M2

1000.- pro

pol.

M3,M4,M5

Nepřímý úder blesku, indukce, podpětí, přepětí
Ujednává se, že pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení předmětu
pojištěni zkratem, podpetım nebo přepětím. které vzniklo v rozvodné sltı, nebo ındukcí v
souvıslostı S uderem blesku.

S1 S2

M1'_ M5

i

N1 N2
ˇ

20000.- pro pol.
S1,N1,N2,N3
5.000,- pro pol.

S2,M1,M2

1.000,- pro pol.

M3,M4,M5_

20.000,- pro pol.

S1,N1,N2,N3

S2
M1 - M5
N1, N2

Atmosfèrioke srážky

S3

Pojištění skel -All risks v rozsahu

S1.

S1,

5.000.v pro pol.

$2,M1,M2

1.000,- pro pol.

M3,M4„M5

-*

S2

7

S2

V

Ť

bodu 2.3.1. této
Í
poškození hmyzem, hlodavci

Vyklováríıíýptáky,
Ujednává se, že pojištění

Z

3.000,-

se sjednává pro případ poškození nebo zničení fasády

L poškozením hmyzem
Úmyslné poškození nebo zničení

vyklovánírrip tak

'mﬁżý

pojistné smlouvy.

i

,

,

hlodavci

věci. Pojištění 1.R.

domu

M1 - M5
N1, N2

na plnění za škody způsobené jakýmkoliv znećištěním. Za
znečištění se považuje také úmyslně poškození pojištěné věci nápisem, malbou, rytím a
jiným obdobným způsobem. Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistná plnění. když

S1. S2

Odcizenl stavebních součásti. Pojištění 1.R.

S1 S2

Ztráta vody (voclné, stočné)

S1.

M1'_ M5

N1' N2

pojištění vzniká téż právo

5.000.-

__

_

5.000.-

i

pachatel nebyl zjištěn.

__

__

_

_

5.000.-

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění v případě ztráty vody způsobené
nežádoucím a náhlým únikem vody Z vodovodního zařízení budovy, k němuž došlo v
príèinné souvislogi s_ pojistnou událostí Z &ojistného_n§_be;EeČí voda vytekající Z

Genoraíı' Česká pojišťovna a.s., Spálená

5.000,-

i

ìI"5,ıf16,

110 00 Praha

1.

ˇ Nové Město,

ICO:

452?2956, DJČ: CZ69900123, zapsaná v obchodním

spisová značka B 14641, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném
Klientský' servis; + 420 24.1. 114 114, kontaktní adresa: P. CI. BOX 305, 559 05 Brno, wiıvw.generaliť.esl‹a.‹::
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i\.ı'no$5.
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vodovodních zařízení. Pojišťovna poskytne pojistné plnění zaﬁfmanční újmu vzniklou
_ztràtcu vody, kterou je po'|ištěný_prokazatełnë povinen uhradit třetí osobě.
_,

2.3.

Zvláštní ujednání

2.3.1

Pojištění

skel- All risks

Odchylně od článku 2 DPPSP-P se pojištění sjednává pro případ poškození nebo zničení předmětu
pojištění jakoukoliv událostí, která nastane nečekaně a náhle a není dále vyloučena. Není-ti dále
uvedeno jinak, pojištění tzv. skel se vztahuje na skleněné stavební součásti budov nebo jejich skleněné
výplně (zasklení), jako jsou např. okna, dveře, výlohy (výkiadcej, světlíky, lodžie, celoskleněně nebo
Zasklené vnitřní příčky, včetně nesnímatelných čidel zabezpečovacích systémů (např. EZS),
nalepených folií (např. bezpečnostních), nápisů apod.
Pojištění se dále vztahuje na skleněné trubice (tzv. neonové) světelných reklamních, informačních apod.
zařízení pevně spojených s budovou, včetně jejich nosné konstrukce a připojky na elektrický obvod
budovy. Pojištění se dále vztahuje na krycí skla, která tvoří dodatečnou ochranu obrazovek a displejů

Za sklo se dále považují skleněné pulty, vitríny, výstavní skříñkyl plasty, které sklo
nahrazují.
Z pojištění nevzniká právo na plnění za:
projekčních panelů.

a)
b)
c)

i

škody způsobené následkem koroze, eroze, oxidace a jakýmkoliv znečištěním nebo
poškrábánim;
poškození nebo zničení vzniklé při dopravě, manipulaci, demcntáži, montáži, instalaci součástí
skla (např.

folii,

čidel),

údržbě, opravě;

škody způsobené následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného Stárnutí s tím, že
pro neonové trubice se za Škody vzniklé postupným stárnutím považuje také vyprchárıí plynové
náplně (plynová náplň se pro účely tohoto pojištění považuje za vyprchanou po třech letech od

data výroby trubice);
d)

e)

odcizení, ztrátu nebo jiné pohřesováníz
škody na sklenících.

Pojišťovna poskytne nad rámec ujednaného limitu plnění pro pojištění skel také pojistné plnění za
přiměřené, účelně vynaložené náklady na dočasnou opravu rczbitého skla (např. nouzovou výplň),
včetně nákladů na nezbytnou montáž a demontáž stavebních součástí nutných k jejímu provedení
nové ceny poškozeného skla.
(např. ochranných mříží, markýz, rolet, okenic), nejvýše však do 30

%

2.3.2

Náklady na hašení, odstranění věci, vyklizení a odvoz suti
Ujednává se, že pojišťovna mimo rámec horní hranice pojistného plnění sjednané pro předmět pojištění,
kterého se pojištěni nákladů týká, nahradí po pojistné události okołnostem přiměřené a účelně
vynaložené náklady pojištěného na:
odstranění a likvidaci poškozeného nebo zničeného předmětu pojištěni, úklid místa pojištění,
a)
přesun na skíadku,

b)

2.3.3

obnovu náplni hasicích

přístrojů

potlačení výbuchu), použitých

při

a hasicích a podobných zařízení (např. sprinklerových, na
zdolávání požáru předmětu pojištění.

Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
Odchylně od článku 4 bodu 2 písm. g.a DPPMP-P se ujednává, že pojištění pro případ poškození nebo
zničení předmětu pojištění pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se vztahuje na případy, kdy
tyto předměty jsou součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc.
i

2.3.4.

Náraz dopravního prostředku
Ujednává, že pojištění pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění narazem dopravního
prostředku se vztahuje na případy, kdy tyto předměty jsou součásti poškozené věci nebo součásti
téhož souboru jako poškozená věc. Dále se ujednává, že pojištěni se vztahuje na Škody způsobené
dopravním prostředkem provozovaným či řízeným pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou.
i
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Voda

2.3.5.

2.3.5.1

_

vytékající z

vodovodního zařízení -

rozšíření rozsahu pojištění

Zpětné vystoupání vody
Odchylně od článku 4 bodu 2 pism. DPPMP-P, resp. článku 4 bodu 4 pism. DPPSP-P se ujednává,
že Za vodu vytékající Z vodovodních zařízení se považuje voda vystupující Z odpadních potrubí a
kanalizace v důsledku Zvýšení hladiny spodní vody nebo Záplavy či povodně nebo nahromadéných vod
i

i

i

Z atmosférických srážek.
2.3.5.2.

Voda ze zdravotně-technického vybavení
Odchylně od článku 4 bodu 2 pism. DPPMP-P, resp. článku 4 bodu 4 pism. DPPSP-P se ujednává,
že za vodu vytěkajicí Z vodovodních Zařízení se považuje voda uniklá při užívání zdravotnětechnického vybavení.
i

i

i

2.3.5.3.

Tlakové zkoušky
Odchylné od článku 4 bodu 2 pism. DPPMP-P, resp. článku 4 bodu 4 pism. DPPSP-P se ujednává,
že Za vodu vytékající Z vodovodních zařízení se považuje voda unikající Z vodovodních zařízení
v důsledku jejich tlakových zkoušek.
i

i

i

2.3.5.4.

Únik vody Z vnitřních okapových svodù

Odchylně od článku 21 bodu 35 VPPMF'-P se za vodovodní zařízení považují vnitřní okapové svody pojištěni se tedy vztahuje na Škody způsobené vodou vytékající Z vnitřních okapových svodů.
i

i

Ztráta pojištěné veci v důsledku pojistné události

2.3.6.

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění také v případě ztráty předmětu pojištění, k níž došlo
v příčinné souvislosti S pojistnou událostí způsobenou některým ze sjednaných pojistných nebezpečí
ve smyslu článku 2 bodu 1 pism. a až h DPPMP-P, resp. DPPSP-P. Odchylně od článku 5 bodu 14

DPPMP-P,

resp. článku 5

bodu 8 DPPSP-P je zahrnuto

i

pojistné

nebezpečí vichřice nebo

krupobití.

Pojištění odcizení

3.

Pojištění odcizení se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P,
uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě.

Předměty

3.1.

VPPMO-P

u jednotlivých

'

Vyjmenove budovy.

2

3
4
5
6

položek uvedeno

jinak, pojištění je v

sjednáno jako pojištění pı'vního rizil_‹_a_._ __
Specifikace předmětu pojištěni

POI Č '
1

a dalšími ujednáními

pojištění, limity plnění 1. rizika

Pokud není
5

DPPSP-P, DPPMP-P

souladu

s

ustanovením článku 15 bodu
1. rizika

Seznam nemovitosti) - včetně technologií, příslušenství a včetně stavebních
součástí uvnitř a vně budovy, atd.
___
Soubor ostatních staveb a movitého zařízení a vybavení.
Jedna se zejména o ostatní vlastní a cizí stavby - např. zpevněné plochy, komunikace a
chodníky, mostky, pozemkové úpravy, kanalizace, komíny, nádrže, oplocení, veřejně a jiné
osvětlení, inženýrské sítě. autobusové Čekárny, hřbitovní a urnové zdi, opěrné zdi. hráze,
sochy. pomníky, Odpadkové koše. lavičky. včetně laviček se Solámími panely. hřiště a herní
pniky, pískoviště, semafory, dopravní značení vč. vodorovného, prodejní stánky, parkovací
automaty, vývěsni skřínky, kontejnery na odpady, Odpadkové koše apod.
__
Soubor stroju azařízeni a inventáře (včetně DDHM) kromě věci uvedených v článku 4

_

P - na l‹_.u, dle Přílohy 1A Seznam nemovitosti.
Vyjmenované věci Zvláštní a historické hodnoty, umělecké předměty a sbírky
věci_hi_storickýçh_.

2000.000,-

(vč_._

DPPMP_

-

2.000.000.-

dle přílohy

1

_ __

1A

`

DDHM) kromě věcí uve_dených

000 000
'

2 OOO 000
`

_
charakteru.

'

'

'

_

_

_

Soubor movitých věcí drobného
__Jednà se zejména o k_ontejnery_rla odpad, lavičky, odpadkové koše atd,
Soubor vlastních a cizich, na základě písemně smlouvy po právu užívaných
inventáře

v Kč

haly, stavby a vedlejší stavby.

(dle Přílohy 'IA

seznam

__

Limit plnění

__ _

100 000
'

___

Strojù, Zařízení a

100 000

v článku 4 DFlP§›lP-P.
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Soubor vlastních a cizich věcí movitých. převzatých na základě písemné smlouvy 0 provedeni
praci nebo výkonů, kromě věcí uvedených v článku 4 bodu 1 DPPMP-P.
Jedná se zejména ověci vneseně a odložené -věci zaměstnanců. návštěv apod.
Soubor vlastních a cizích platných tuzemských cizozemských státovek. bankovek a oběžných

7

100,000.-

i

8

miı1cí_v_hotovosti@__çe_r`ıin

v přírućních pokladnách. sohrá nkách a trezorech, Pojiětěni 1.R.

Soubor peněz a cenin

přepravě.

při

N

50,000.“

7

Nedokonöený dlouhodobý hmotný majetek (DHM). DHM před uvedeným do užívání (soubor
investic. nedokončenýchn investic. nedokončené stavební výroby - rekonstrukce nemovitého
tj.

9

1.000.000.-

majteku).

Pojistná rıebezpečí a spoluúčasti

3.2.

Pro předmět pojištěný speciﬁkovaný v bodu 3.1. této pojistné smlouvy se sjednává pojištění pro případ
jeho odcizení, zničení nebo poškození níže uvedenými pojistnými nebezpečimi. Zároveň jsou pro
:jednotlivé položkupol. Č.) a pojistná nebezpečí sjýednáy uvedenfespıłuúčasti.
_
ˇ
spoıuëgast
Pro pot. č.
Pojistná nebezpečí
5.000,- pro

Odcízení krádeží vloupánim nebo loupeží

1-9

7

`

;›nı_ęf._,§_s.7_s

7

5.000,- pro

Úrnyslné poškození nebo úmyslně zničení

1-9

pol.č.5.6.?,8__

3.3.

Zvláštní ujednání

3.3.1

Úmyslně poškození nebo úmyslně zničení- rozšíření pojištění O úmyslně zničení
Odchylně od článku 4 bodu 4 písm. j.c DPPSP-P se ujednává, že pojištění úmyslněho poškození ne bo

zničení
3.3.2

_

(tzv.

vandalismu) se vztahuje na úmyslně znečištění.
i

Poškození součástí budov nebo jiných staveb

při

pokusu o odcizení předmětu

pojištění

Ujednává se, že pojistné nebezpečí odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží se sjednává pro případ
poškození nebo zničení stavebních součástí způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení věci.
pokud je pro součásti budov nebo jiných staveb pojištění odcizení krádeži vloupáním nebo loupeží
i

sjednáno.

Limity plnění a

3.4.

způsoby zabezpečení

Při posuzování nároku na pojistné plnění je rozhodující. Zda pachatelem píekonané konstrukční prvky
zabezpečení předmětů pojištění splñovaly požadovaný způsob zabezpečení. Pojišťovna poskytne
plnění do limitů plnění, které odpovídají způsobu a kvaíitě Zabezpečení předmětů pojištění v do bě

pojistné události.
Limity plnění a

způsoby zabezpečení předmětu

3.4.1

.

Limit

TABULCE

pojištěni pro případ odcizení krádeží

DPPMP-P. pokud není dále uvedeno jinak.
plnění a způsoby zabezpečení pro součásti budov a jiných staveb

loupeží jsou stanoveny v

Č.

vloupanlm ne bo

1

Pojišťovna poskytne pojistné plnění. pokud pachatel prokazatelně překoná překážky nebo se součásti
budovyfstavby zmocní její demontáží použitím nástroje nebo nářadí. jako jsou šroubovák, kleš tě,
maticový klíč apod.
3.4.2

_

Limity plnění a

způsoby zabezpečení pro soubor peněz a cenin

při

přepravě

Dojde-li k odcizení souboru peněz a cenin při přepravě loupeží, poskytne pojišťovna plnění
limitů plnění, které odpovídají způsobu a kvalitě zabezpečení předmětu pojištění:

A)

Limit plnění 50 000

do těchto

Kč

přepravován jednou osobou a je uložen v pevném, řádně uzavřeném
Zavazadle nebo v řádně uzavřené a řádně na těle připevněné ledvince nebo je uložen ve vnitřní
kapse oblečeného oděvu.

Předmět

pojištění je
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Osobní automobil musí být řádně uzavřen a zevnitř uzamčen. Přeprava nesmí být přerusována Z
jiných důvodů než Z dùvodù vyplývajících Z pravidel silničního provozu. Druh přepravovaných
peněz nebo cenin, jejich množství a doba, kdy bude přeprava prováděna, musí být utajena před
nepovolanými osobami. Z doprovázejicích osob jsou tyto údaje známy jen osobě odpovědné Za
přepravu.
Pojistné plnění vyplacená v případě pojistné události za peníze a ceniny nesmi v úhrnu přesáhnout
výši sjednaného limitu 1. rizika pro položku přepravy peněz a cenin.

3.4.3.

Peníze a cennosti
Limit pojistného plnění: 30 000,- Kč: peníze a cennosti musí být uloženy v uzamčeně pokladně nebo
schránce. Za dostatečně Zabezpečení pro uzamčené příruční pokladny (schránky) se považuje, je-li
tato umístěna tak, aby nebyla viditelná, umístěna v uzamčené skříni nebo Zásuvce.

Pojištění strojů

4.

Pojištění strojů zařízení se řídí pojistnými podmínkami
uvedenými pro toto pojištěni v pojistné smlouvě.
4.1.

Předmět

VPPMO-P, DPPST-P a

dalšími ujednáními

pojištění, pojistné částky a spolúčasti

V souladu

s ustanovením článku 3 DPPST-P se pojištění dle této pojistné smlouvy vztahuje na
uvedené pod jednotlivými polożkami. Zároveň jsou projednotlive předměty pojištění
předměty
sjednány níže uvedene spoluúčasti a limity plnění 1.riZika ve smyslu článku 21 bodu 16 VPPMO-P.
POI.

pojištěni

Limit plnění

Specifikace předmětu pojištění

č:.

1_rizika V

Soubor vlastních a cizích strojú a strojních Zařízení, vč.
příslušenství a vč. souboru stavebních součásti a příslušenství

1

KČ

Pojistná nebezpečí

uvedená v článku 2 DPPST-P.

Pojištění elektronických zařízení
Pojištění elektronických zařízení se řídí pojistnými podmínkami
ujednáními uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě.

5.1.

10°/n min, 10.000,-

v procentech, jde O procentuální podíl Z pojistného plnění.

Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí

5.

Spoluúčast v Kč

złıjištěneho.

V případě, že je spoluúčast vyjádřena
4.2.

1.000.000;

mající charakter strojního zařízení (výtahy,
klimatizace.
vzduchotechnika. kotelny ,,,, ..) uvedených v účetním inventárním

seznamu

Kč

Předměty

VPPMO-P, DPPEZ-P a

dalšími

pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

V souladu

s ustanovením článku 3 DPPEZ-P se pojištění dle této pojistné smlouvy vztahuje na
předměty pojištění uvedene pod jednotlivými položkami. Zároveň jsou pro jednotlivě předměty pojištění
sjednány níže uvedené pojistné částky a spoluúčasti.
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Pot.

Specifikace předmětu pojištění

č.

Pojistná

částka

v Kč

Soubor veškeré

vlastní elektroniky a elektronických
zařízení - např. servery. počítače, monitory, tiskárny,
kopírky. anténní vysílač - přijímač. kamerový systěm
městské policie. zařízení k rozvodu dat, telefonní
ústředny, apod. uvedených v účetním inventárním
seznamu pojištěného.

1

Předmětem
v

jłıjistıjíě

V případě, že je

1.00[i.[i0Ei.-

Kč Spoluúčast v Kč

pouze pro
nebo

zkrat, podpěti

19'500'000' _

zařízení, jehož stáří je
události maximálně 10 let.

pojištěni je

době vzniku

Limit pjnëﬂi v

přepětí v síti, indukce
v souvislosﬁ s úderem
blesku

5000' _

I

spoluúčast vyjádřena v procentech, jde O procentuální podíl Z pojistného plneni.

Pojistná nebezpečí

5.2.

Pojištění se sjednává pro pojistná

rozsahu.

nebezpečí uvedená v článku 2 DPPEZ-P a dále v níže uvedeném

1

Specifikace pojištěných pojistných nebezpečí
Pojištění odcizení pro předměty umístěné v uzamčeněm místě

1

Pojištění odcizení pro

předměty umístěné na střeše budovy

Pojištění odcizení pro

předměty umístěné Z provozních dùvodù na volném prostranství

Pro pol.

Č.

_"

_

V

1

Textace zvláštních ujednání jsou ujednány v bodu
5.3.

Zvláštní ujednání

5.3.1.

Pojištění odcizení pro

_

Í

pojištěni

5.3. této pojistné

předměty umístěné v uzamčeném místě

smlouvy.
pojištění

Pro předměty pojištěni, pro které je podle bodu 5.2. této pojistné smlouvy sjednáno pojištění odcizení
pro předměty umístěné v uzamčeněm místě pojištění, se odchylně od článku 4 bodu 1 písm. a
DPPEZ-P ujednává, že se pojištěni vztahuje na odcizení předmětu pojištěni krádeží vloupáním nebo
loupeží. Pojištění se však nevztahuje na ztrátu předmětu pojištění nebo jeho části s výjimkou případu,
kdy byl předmět pojištění nebo jeho část ztracen v příčinné souvislosti s tím, že v místě pojištění nastalo
a na předmět pojištěni bezprostředně působilo některé ze živelních nebezpečí nevyloučených v této
i

smlouvě.
pojistné
Dojde-li k odcizení předmětu pojištěni krádeží vloupáním nebo loupeží, řídí se maximální limit plnění
z jedné pojistné události (dále jen ..limit p|nění“) způsobem zabezpečení předmětu pojištění v době, kdy
k pojistné události došlo. Limity plnění a Způsoby zabezpečení jsou uvedeny v následujících bodech
této pojistné smlouvy.
5.3.1.1

_

Odcizení z uzamčeného místa pojištění
se, že odcizením předmětu pojištění krádeží vloupáním Z uzamčeného místa pojištěni se
pro účely tohoto pojištění rozumí přivlastnění si předmětu pojištění nebojeho části v důsledku překonání
následujících způsobů zabezpečení:
Aj Limit plnění 200 000 Kč
Předmět pojištění byl umístěn v uzamčeněm místě, jehož vstupní dveře byly uzamčeny zámkem s
cylindrickou vložkou nebo bezpečnostním visacím zámkem.
B) Limit plnění 1 000 000 Kč
Předmět pojištěni je umístěný v uzamčeněm místě pojištění, jehož:
a) vstupní bezpečnostní dveře jsou uzamčeny všemi instalovanými Zámky; a současné
b) okno, jiná prosklená Část nebo zvenku přístupný otvor (Světlík apod.), jejichž dolní Část je
umístěna níže než 2,5
nad okolním terénem nebo nad přilehlymi a snadno přístupnými
konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářskě konstrukce, přistavky
apod.), je opatřena okenici, roletou, mříží nebo bezpečnostním Zasklením; a současně
c) zed' (stěna) má tloušťku min. 15 cm a je zhotovena Z plných cihel min. pevnosti P-'íü nebo z
jiného, z hlediska mechanické odolnosti proti krádeži vloupáním ekvivalentního materiálu.
Strop, podlaha a zabezpečení otvorů (vyjma oken a dveří) musí vykazovat min. stejnou
mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako Zeď (stěna).

Ujednává

m
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C)

Limit plnění 5 000 000

Předmět

b)

5.3.1.2.

Kč

pojištěni je Zabezpečen způsobem uvedeným pro limit plnění 1 000 000,- Kč a dále:
a) je místo pojištěni zabezpečeno funkčním systémem elektrické zabezpečovací signalizace
(dále jen ,,EZS"), jehož signálje sveden na pult centralizované ochrany (dálejen PCO) policie

nebo bezpečnostní agentury se stálou obsluhou. Ostraha nesmí mít možnost za pnouí nebo
vypnout EZS; nebo
je předmět pojištění nebo místo pojištění trvale střeženo kvaliﬁkovanou ostrahou ozbrojenou
nabitou Služební krátkou palnou zbraní.

Odcizení íoupeží
Ujednává

že odcizením loupeži se pro účely tohoto pojištění rozumi přivlastnění si předmětu
ćásti tak, že se ho pachatel zmocnil jedním Z dále uvedených způsobů v důsledku
překonání následujících způsobů Zabezpečení:
A) Limit plnění 500 000 Kč
Pachatel použil proti pojištěrıemu nebo jiné osobě pověřené pojistěným násilí nebo pohrůžky
bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se daného předmětu pojištěni.
B) Limit plnění 5 000 000 Kč
Pachatel se předmětu pojištěni zmocnil způsobem uvedeným pro limit plnění 500 000,- KČ a dále
a) je-li V době pojistné události zapojen funkční systém EZS, jehož signál z tísñových hlásičů
přepadení je sveden na PCO policie nebo bezpečnostní agentury se stálou obsluhou.
Ostraha nesmí mít možnost zapnout nebo vypnout EZS; nebo
b) je předmět pojištění nebo misto pojištěni trvale střežen kvalifikovanou ostrahou ozbrojenou
pojištění

se,

nebo jeho

nabitou služební krátkou palnou zbraní.

5.3.2.

Pojištění odcizení pro

předměty umístěné na střeše budovy

Pro předměty

pojištění, pro které je podle bodu 5.2. této pojistné smlouvy sjednáno pojištěni odcizení
pro předměty umístěné na střeše budovy, se odchylně od článku 4 bodu 1 písm. a DPPEZ-P ujednává,
že se pojištěni vztahuje
na odcizení předmětu pojištěni krádeži vloupanim. Pojištění se však
nevztahuje na ztrátu předmětu pojištěni' nebo jeho ćásti s výjimkou případu, kdy byl předmět pojištění
nebo jeho část ztracen v přičinné souvislosti s tim, že v místě pojištěni nastalo a na předmět pojištění
bezprostředně působilo některé ze živelních nebezpečí nevyloučených v této pojistné smlouvě.
Dojde-li k odcizení předmětu pojištění krádeži vloupánim, řídí se maximální limit plnění zjedné pojistné
události (dále jen „limit plnéní") způsobem Zabezpečení předmětu pojištění v době, kdy k pojistné
události došlo, Limit plnění a způsoby zabezpečení jsou uvedeny v následujícím bodě této smlouvy.
Ujednává se, že odcizením předmětu pojištění krádeži vloupáním Z místa pojištění, kterým se rozumí
střecha budovy nebojiné stavby, se pro účely tohoto pojištění rozumí přivlastnění si předmětu pojištění
nebo jeho části v důsledku překonání následujících způsobů zabezpečení:
i

Limit plnění 500 000

Kč

Dveře na střechu (a Ostatní otvory vč. oken) jsou uzavřeny a uzamčeny zámkem s cylindrickou vložkou
nebo bezpečnostním vísacim zámkem.
Z okolních budov nebo okolního terénu je střecha přístupná pouze s využitím horolezeckého vybaveni
nebo žebříku minimální délky 3 metry.
Střešní konstrukce je zhotovena z železobetonových desek nebo desek Z předpjatého betonu bez dutin
S minimální tloušťkou 60 mm {nebo střešní konstrukcí se stejnou odolnosti proti vniknutí pachatelejakou
vykazují železobetonové desky nebo desky Z předepjatého betonu bez dutin s minimální tloušťkou 60
mm).
Části a díly dveří (a zajištění ostatních otvorů), po jejichž demontaži ztrácí budova nebojiná stavba, na
jejíž střeše je předmět pojištění umístěn, odolnost proti vniknutí pachatele, musí být zabezpečený proti
demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod. Dveře (a Ostatní uzavřené
otvory) musí vykazovat minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké, otočné 5
polodrážkou, plné jednokřidlé o síle 40 mm (rám - jehličnaté řezivo; výplň - papírová voština neztužená;
plášť- dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm.).
Předmět pojištění musí být pevně spojen se střešní konstrukcí prvky zhotovenými z oceli o průměru
minimálně 12 mm. Spojení musí být zabezpečeno proti demontáżi běžnými nástroji, jako jsou
šroubovák, kleště, maticový

kllć

apod.
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5.3.3.

Pojištění odcizení pro

předměty umístěné z provozních dùvodù na volném prostranství

Pro předměty

pojisténl, pro které je podle bodu 5.2. této pojistné smlouvy sjednáno pojištění odcizení
pro předměty umístěné Z provozních důvodů na volném prostranství, se odchylně od článku 4 bodu 1
plsm. a DPPEZ-P ujeclnává, že se pojištění vztahuje
na odcizení předmětu pojištění krádeži
vloupáním. Pojištění se však nevztahuje na ztrátu předmětu pojištění nebo jeho části s výjimkou
případu, kdy byl předmět pojištění nebojeho část Ztracen v přícinné Souvislosti s tim, že v místě pojištění
nastalo a na předmět pojištění bezprostředně působilo některě ze živelních nebezpečí nevyloučených
i

v
této
pojistné
smlouvě.
Odcizení krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění nebo jeho části tak, že se ho
pachatel Zmocniljedním Z dále uvedených způsobů:
zmocnil se povrchových Části předmětu pojištění k tomuto předmětu z vnějšku připevněných
a)

pomocí nástroje nebo

b)

nástrojů;

zmocnil se celého předmětu pojištění Za použití nástroje nebo nástrojů z místa, kde byl pevné
připevněn.

Dojde-li k odcizení předmětu pojištěni krádeží vloupáním Z volného prostranství, pojišťovna poskytne
pojistné plnění Z jedne pojistné události (dále jen ,,limit p|néní“) do uvedeného limitu plnění v Závislosti
na způsobu zabezpečení předmětu pojištění v době pojistné události:

Limit plnění 500

000 Kč

Předmět pojištění je Zabudován (zazděn) do budovy nebo pevně spojen s podlahou, se zdí nebo S jinou
součástí budovy nebo jiné stavby:
prvky Zhotovenými Z oceli o průměru minimálně 8
přístupnými pouze zvnitřku uzamceného
a)

mm

předmětu pojištění; nebo
řetězem Zhotoveným Z oceli O průměru minimálně 8 mm. oky zhotovenými Z oceli O průměru
b)
minimálně 8 mm a bezpečnostním visacím zámkem.
Spojení musí být zabezpečeno proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový
klíč

6.

apod.

Pojištění lesních porostů
Pojištění lesnich porostů se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami Zemědělského pojištění VPPZPP-0112020 (dále jen VPPZP-P), Doplřıkovými pojistnými podmínkami pojištění lesnich porostů DPPLPP-01í2020 (dále jen DPP) a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě.

6.1.

Pokud není ujednáno jinak, toto pojištěni se sjednává pro pojistni
pojištění lesnich porostů pro případ požáru a vichřice.

6.2.

Odpovědi

nebezpečí uvedená v článku 3

DPP

pojistníka na dotazy pojistitele pro pojištění lesních porostů
Tvoří v pojištěném objektu více než 50
dřevinné skladby borovice?
NE
Tvoří v pojištěném objektu více než 50
dřevinné Skladby listnaté porosty?
NE
Tvoří lesy některě Z dále uvedených kategorii více než 50
pojištěného objektu?

%
%

lesy příměstské a lesy Iesoparky se
lesy lázeňské

NE

%

NE

zvýšenou rekreačnl funkcí

lesy v imisních oblastech v pásmu ohrožení A a B
NE
Je pojišťována jen Část výměry lesního objektu Z majetku pojištěného? NE
Je v pojištěném lesním objektu zvýšené riziko požáru? NE
Jsou pojištěné lesní porosty ke dni sjednání pojištění poškozený sjednaným rizikem pożár
'?

ANO I NE

nebo vichřice

Pokud ANO, uveďte prosím které ajak ......................................................................... _.
Je pojištěný lesní objekt pojištěn proti stejnému pojistněmu nebezpečí jiným pojištěním?
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6.3.

Rozsah

6.3.1.

Sjednává se pro

6.3.2.

pojištění, pojistné částky, misto pojištěni, pojistné, spoluúčast pro lesní porosty

pojištění lesních porostů, viz. tabulka dle ustanovení ČI. 6 bodu 1 VPPZP-P.
ustanoveními článku 10 bodu 3 VPPZP-P a článku 10 bodu 4 VPPZP-P jsou pro pojištěné
lesni porosty stanoveny níže uvedené pojistné částky resp. limity pojistného plnění.

V souladu

s

pojištění:

lillísto

Uzemí města Šumperka a

další místa na území České republiky, která pojištěný vlastní ci po právu
užívá nebo kde se nachází majetek pojištěného
Parcely (lesní pozemky) na katastrálních územích uvedených v platném Lesním hospodářském plánu
a latném LV.
_
ii
P016."
Pnjisınê
Pøjisıná
Pojistná
výměra

`

Lesní porost

č.

Lex-,nı

1
Ý

6.4.
6.4.1.

ve

pﬂírøsry

ojištěného dle platného

ceıkem

vlastnictví

LHP

částka
v Kčíha

1.942,90

490.000,

v Kč

45O[O00,J

952ÍO21.D00,1

1.942,90

v Kč

částka

v ha

7

_

|952.O21.OOO,- Í450.0o0.-

'49D.O0O,-

Pojištění se sjednává se spoluúčasti 10% z pojistného plnění dle ustanovení ČI. 11 DPP.
Pojistná nebezpečí, typy pojištění
V souladu s ustanoveními článku 3 DPP se pro pojištěné lesní porosty speciﬁkované v ustanovení bodu
6.3.1. této Smlouvy sjednává pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěných lesnich porostů

níže uvedenými pojistnými nebezpečímja
Pol. č.
'°°°"°
Ěcšd1"

smlouvy

Ž

L01

typ pøjišıêni pnđıø čıánku
bodu 2 DPP

specifikace pøjišıênýnh pøjiz-.ınýnh nøhøzpeči
podle článku 3, bodu 1 DPP

i

l

typ_\j_poji_Š_térıí.

3,

`

Ž

1

_

Základní pojistná nebezpečí

Pøžán

vinhriøe

TYP

p°ÍĚ*Éf5Íáf';`°Šˇ[§;,É§É)'“3`

b°d

6.5.

Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené požárem
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalych v průběhu jednoho
pojistného roku nebo v dobé určité, na kterou bylo pojištěni sjednáno, jsou za škody vzniklé Z příčiny
pojistného nebezpečí POŽÁR v úhrnu omezena částkou 50,000.00|J,- KČ.

6.6.

Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené vichřici
Ujednáva Se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalych v průběhu jednoho
pojistného roku nebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou za škody vzniklé Z příčiny
pojistného nebezpečí VICHŘICE V úhrnu omezena částkou 50,000.000,- Kč.
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7.

Pojištění odpovědnosti

7.1.

Pojištëný předmět činnosti
Pojištění se sjednává pro případ povinnosti pojištěného nahradit Škodu či újmu vzniklou jinému v
souvislosti sčinnosti obce dle zákona Č. 12812000 Sb., o obcích! 129í20005b., (ve znéni pozdějších

předpisů) nebo Škodu ci újmu vzniklou jinému při vykonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úřednímjostupem ve smyslu zakona Č. 8211998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.

se dale vztahuje na povinnost pojištěného jako zřizovatele obecní policie a organizační složky
sboru dobrovolných hasičů nahradit škodu či újmu.
Ujednává se, že pojišťovna nebude uplatřıova_t„př_<-'žchod Dráv, která by na ni případné přešla ve smyslu
ustanovení § 2820 zákoníku, proti starostovi (primátorovi, hejtmanovi) nebo členům zastupitelstva
územního samosprávného celku v souvislosti se Škodou Či ùjmou vzniklou při výkonu veřejné funkce
těmito osobami.
Pojištění

i

Princip pojištěni

7.2.

Ujednává se, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění jsou podminky stanovené v článku 22
bodu 2 VPPMO-P.
Pojišťovna poskytne pojistné plnění v rozsahu ujednarıém ke dni vzniku škody či újmy (loss occurrenoe).

Rozsah

7.3.

pojištění

Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1,2,-4.5.6 a 7
(Zakladni rozsah) a dále uvedených doložek.
,_
_

Rozsah

_.-

-

.

pojisteni

1

Limit sublimit

-,

pojistné nebezpecı
..

.

Základní rozsah včetně povinnosti nahradit škodu

-

v

pojısmeho pınem
či

,

U zerrınł rozsa h

-

v

Spoluucast

J'

_

,

VPPMO-P
.

20 000 000 KČ

1

000 KČ

Česká

republika

Doložka V70 Čisté finanćní škody

500 000 KČ

1

'000

KČ

Česká

republika

Dołožka V723 Věci převzaté a užívané

200 000 KČ

1

000 Kč

Česká

republika

Doložka V99 Škody na životním prostredi

1

000 000 Kč

1

000 Kč

Česká

republika

Doiožka V111 Regresni náhrady

5 000 000 KČ

1

000 KČ

Česká

répubìika

Dolożka V112 Nemajetková újma

1

000 000 Kč

1

000 KČ

Česká

republika

Dolożka V106 Odpovědnost starostu, zasiupiıelú

20 000 000 Kč

1

000 KČ

Česká

republika

Doložka Veřejná služba

3

000 000 KČ

1

000 Kč

Česká

republika

újmu zpusoberiou vadrıým výrobkem
_

_

Pro Škody vzniklé na věcech vnesených
výši

1

či

odlożených včetně věci odložených zaměstnanci se sjednává spoluúčast pojištěného ve

Doo Kč.
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7.3.1. Pojištění

vzákladním rozsahu dle

VPPMO-P

se za podmínek sjednaných vtéto pojistné smlouvě

vztahuje zejména na povinnost pojištěného nahradit:
újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení vč.

duševních útrap

j

_

škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo
odcizením hmotné věcí (včetně zvířete) včetně následných finančních
škod
škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem, včetně škod či újem
způsobených rozšířením nakažlivé choroby lidí a zvířat
škodu Či újmů, kterou způsobí či utrpi učeň, žák, student, který
vykonáváﬂąktické vyučování u pgštěného
škodu Či újmu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem

nemovité hmotné věci
_____
_
škodu ci újmu způsobenou v souvislosti s pronájmem nemovité
hmotné véci v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění
škodu Či újmu vzniklou v souvislosti spìovozem kanceláře
škodu či újmu způsobenou pojištěným při poskytování poradenství,
konzultaci, servisu, designu a jiných odborných Služeb
vykonávaných v rámci pojištěné podnikatelské činnosti
_

ł

j

Jıojištěného
škodu vzniklou

_

_

na

věcech vnesených či odložených vč. věcí
godložených zaměstnanci pojištěného
regresní náhrady nákladů zdravotní pojišťovny a dávek nemocenské
_( třetí osoby vyjma zaměstnanců)
Ž

základní rozsah
základní rozsah
základní rozsah
základní rozsah
Základní rozsah
zákìăúni rozsah
základní rozsah
základní rozsah

základní rozsah

7

základní rozsah

Ý

7.4.

Smluvní ujednání, doložky

7.4.1.

Doložka V70 Čisté finanční škody
Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnosti
pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení
osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizenlm hmotné věci, kterou má tato osoba ve
vlastnictví nebo v uzivání.

této

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává pro povinnost pojištěného nahradit Škodu
způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že došlo ke vzniku škody
na území ujednanem v pojistné smlouvě a v době trvání pojištění v souvislosti S pojišténou činností
či vztahy z této cinnosti výplývajícími, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.
i

však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
vznikłou prodlením se splnéním smluvní povinnosti;
vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen;
b)
vzniklou při obchodování s cennými papíry;
C)
způsobenou pojištěným jako Členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv
d)
obchodní společnosti nebo družstva;
vzniklou v souvislosti s ćerpáním Či přípravou Čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v
e)
souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém
řízení nebo veřejných zakázkách;
vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek;
f)
vzniklou v souvislosti se Správou datových schránek;
g)
způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů
h)
pro určení této ceny.
Pojištění se dále nevztahuje na ušíý zisk vzniklý v důsledku vady výrobku.
Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky
se vztahuje na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí
Pojištění v rozsahu této doložky se

a)

i

přednáškové Činnosti.
Ujednává se, že pojištění čistých ﬁnančních škod v rozsahu

finančních škod:

této doložky se vztahuje
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nastalých v důsledku vady výrobku;
nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným;
spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků
náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou;
nastalých V důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísenim nebo zpracováním s vadným
výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování
tohoto vadného výrobku, je vadná.
7.4.2.

Doložka V723 Věci převzaté a užívané
Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a a b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se
vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na
hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež maji být předmětem jeho závazku.
Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:
vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou;
a)
vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv;
b)
vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci;
c)
vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních;
d)
vzniklé na zvířatech;
e)
vzniklé na motorových vozidlech.
f)

7.4.3.

Doložka V99 Škody na životním prostředí
Odchylně od ustanovení clánku 24 bodu 3 pism. b VPPMO-P se pojištění vztahuje na povinnost
pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí.
Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů na zamezení, odstranění,
neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek,
látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi, ke kterému došlo následkem škodné
události.

Vedle obecných výluk Z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále
nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit Škodu Či újmu:
vzniklou držbou Či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, aťjiž v období války Či mimo
ně;

vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření;
vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv
vodního toku nebo vodních ploch, ﬂory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné
fyzické nebo právnické osoby;
vzniklou nenáhiým, dlouhodobým. pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným

vlivem provozu na okolí;
zapříčinénou v době před počátkem pojištění, včetně tzv. staré ekologické zátěže;
vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby
nebo porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány,
pokud toto porušení bylo nebo muselo být známé pojištěrıému, statutárnímu orgánu nebo
kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události;
možnost jejíhož vzniku nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to
tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožřıoval.
Pojistník a pojištěný, nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P, má tyto
povinnosti:

povinnost oznámit pojišťovně, že nastala Škodní událost ve smyslu clánku 5 bodu 1 pism. f
je pojistník nebo pojištěný povinen splnit do 2 pracovnich dnů ode dne, kdy se O jejím
vzniku dozvěděl nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neuciní, vystavuje se pojištěný nebezpečí
sankce uvedené v clánku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy
odmítnout). Pojištěný má povinnost dohodnout se 5 pojišťovnou poté, co nastala Škodní událost,
na osobě odborníka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodní události
a k případnému vypracování zrıaieckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověři odborníka
bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

VPPMO-P,

7.4.4

Doložka V111 Regresní náhrady
Ujednavá se, že pojištěni se vztahuje na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou
na zdravotní péci ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněněho protiprávního jednání
i
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pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených
zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zavineného protíprávního
jednání pojištěného zjišténého soudem nebo správním orgánem.
Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné
plnění Z pojištěni odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci Z povolání, za předpokladu, že v
době trvání pojištěni došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc Z povolání.
i

7.4.5

Doložka V112 Nemajetková újma
Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištění
se nad rámec základního rozsahu vztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu
způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdravi
nebo usmrcení.
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává pro povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou
újmu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Vedle výluk uvedených ve VPPMO- P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit
nemajetkovou újmu;
způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžovánim nebo zneuživáním;
a)
vzniklou zaměstnanci pojištěného.
b)
Výluky Z pojištění uvedené v clánku 3 a 24 VPPMO-P plati přiměřeně pro toto pojištění.
i

i

i

7.4.6.

Doložka V106 Odpovědnost starostů, zastupitelů
Pojišténými v rozsahu této doložky 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 (obec, město, kraj).

se sjednává pro případ právním předpisem stanové povinnosti
pojištěného nahradit škodu vzniklou územnímu samosprávnému celku (pojistnikovi) při vykonu veřejně
funkce nebo v přímé souvislosti s ní. Škodní událostí se pro úceiy tohoto pojištění rozumí vznik škody
Či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení.
Pojištění v rozsahu této doložky

Pojišťovna poskytne plnění Z pojištění v případě, že v době trvání pojištění bylo pojištěnému poprve
doručeno písemné uplatnění práva poškozené obce na náhradu škody či újmy a pojištěný zaroven toto
právo uplatnil u pojišt'ovny v době trvání pojištění nebo v průběhu 60 dnů po jeho skonceni. Pojištění
se však nevztahuje na případy, kdy příčina vzniku škody nastala přede dnem 1.3.2020.
V rozsahu tohoto ujednání jsou spolupojištěny vzájemné povinnosti pojištěného nahradit škodu
či
újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení mezi pojištěným a pojistnikem.
Připojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu;
vzniklou schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúćtovat;
b)
v souvislosti S výkonem podnikatelské nebo jiné výdělečné čin nosti;
c)
vzniklou při obchodování s cennými papíry;
d)
vzniklou na pneumatikách a dopravovaných věcech s výjimkou škod vzniklých při dopravní nehodě.
e)
Odchylně od článku 24 bodu 2 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost
pojištěného nahradit škodu na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu práce, pokud došlo
k jejich poškození nebo zničení, S výjimkou škod způsobených zanedbánírn předepsané obsiuhy a
i

i

údržby.
Pojistná pinéní vyplacena Z jedné a ze všech škodních, resp. sériových škodních, událostí nastaíých v
průběhu jednoho pojistného roku nesmi přesáhnout sublimit pojistného plnění pro doložku, který byl v
pojistné smlouvě stanoven pro pojistný rok, ve kterém bylo pojistěnému poprvé doručeno písemné
Či
uplatnění
práva
poškozeného
na
náhradu
újmy.
škody
Pro sériovou škodní událost Zároveň plati, že pojistné plnění ze všech škodních události v sérii nesmí
přesáhnout sublimit pojistného plnénř, který byl v pojistné smlouvě ujednán pro pojistný rok, ve kterém
bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění práva poškozeného na náhradu škody či újmy
vyplývající z první události v sérii.
Pojistná plnění vyplacená ze všech škodních události týkajících se všech, kteří jsou pojištěni jednou
pojistnou smlouvou, nastaíých v průběhu jednoho pojistného roku, nesmi přesáhnout sublimit pojistného
plnění sjednaný v pojistné smlouvě. Je-li současně uplatněno právo více pojištěných a sublimit
pojišt'ovna
poměrně.
pojistného
plnění
odškodní
práva
poškozených
nepostaćuje,
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Pokud je uplatněno právo na pojistné plnění Z jedné škodní události více pojištěnými, odecitá
se spoluúčast pouze jednou. V takovém případě se spoluúčast mezi pojištěné rovnoměrné rozdělí.
Povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu při ublížení na zdravi nebo usmrcení vzniklou
v souvislosti s dotacemi Z Evropské Unie včetně zpracovaní žádosti o dotace a granty a organizování
veřejných zakázek se sjednává se sublimitem pojistného plnění 500.000,- Kč.
7.4.7.

Veřejná služba
Odchylné od článku 24 bodu pism. g VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na případ
právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo
usmrcení vzniklou jinému při výkonu veřejné služby osobou v hmotné nouzi či osobou vedenou v
evidenci uchazečů O zaměstnání, se kterou má místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce
uzavřenou Smlouvu o výkonu veřejné služby a která tuto vykonává u pojištěného. Ujednává se, že
spolupojišténá osoba, se kterou má krajská pobočka Úřadu práce uzavřenou smlouvu o výkonu veřejně
služby, má pravo. aby za ni pojistitel zaplatil Z jedne škodné nebo sériové škodné události maximálně
částku 3.0{J0.0U0,- Kc, přičemž plnéní vyplacena za všechny škodné události všech pojištěných osob,
se kteıými má krajská pobočka Úřadu práce uzavřenou smlouvu o výkonu veřejné služby, nastalé v
průběhu pojistného roku, nesmi přesáhnout dvojnásobek uvedené částky (tj. 6.000.000,- Kč). Pojištění
v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti v
Základním rozsahu. Dále se ujednává, že pojištěni se sjednává též pro případ právním předpisem
stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou
osobě vykonávající veřejnou službu, na základě smlouvy o výkonu veřejné služby. V tomto rozsahu je
pojištěným též příslušná krajská pobočka Úřadu práce, která s poškozeným smlouvu o výkonu veřejné
'í

i

služby uzavřela.

'r`.5.

Podkladem pro výpočet pojistného pro

pojištěni je limit a subiimity pojistného plnění

a zvolený rozsah

pojištění.
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8.

Společná ujednání

8.1.

Limity maximálního ročního plnění

Pro věcně škody a ﬁnančni ztráty Z pojištění podle této pojistné smlouvy vzniklé Z příčin pojistných
nebezpečí uvedených v tabulce níže se ujednávají společně (kumulované) limity maximálního ročního
plněniýĹIiýmity_I'vl___RP) ve smyslu článku 15 bodu 6 VPPMO-P, pokud není dále uvedenojinak.
Pojistné nebezpečí

Společný limit
(kýumuw ˇ Kč

77

Ž

Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla. jeho Části nebo nákladu

bez

Povodeñ nebo záplava

50.000.000,-

nebo krupobití
Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouváni nebo Zřícení sněhových
Náraz dopravního prostředku; aerodynamický třesk; působení kouře

50,000.000.-

Vichřice

Í Zemětřesení

Tíha sněhu nebo nàmrazy
Voda vytékající Z vodovodního zařízení
vodovodnímjotrubi

vč.

lavin

_

Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů

_

50,000,000.-

_

_

_

_

__

V

_

200.000,-

limit

pro pojištěni
živelní

Ň

Ý

__

50.000.000,-

zpětného vystoupení vody; Zamrzání vody ve

Nepřimý úder blesku, indukce, podpétí, přepětí
Atmosférioké srážky

500.000,-

Vyklováni ptáky, poškození hmyzem, hlodavci

100.000,
2.í00.000,- ıımifprp pøjišıènı

Odcizení krádeži vloupánim nebo łoupeží

Úmyslné poškození nebo úmyslně zničení
Ztráta

ıimitu

živełní

200.000.-

limit

pro pojištěni
živelní

Ž

vody (vodnè. stočné)

8.2.

Místo pojištěni

8.2.1

Ujednáva

se,

že místem

100.000,-

pojisteni je:

uzemi rvıèsta Šumperk a daıšr' mista na území Česká repuhıiky, která pojištěný vlastni či pp právu užívá
nebo kde se nachází majetek pojištěného. Pro přenosné a mobilní zařízení u pojištění elektronických

zařízení- se jako místo pojištění sjednává
8.3.

Zvláštní ujednání

8.3.1

Ujednání o podpojištěni

území ČR.

Ujednává se, že pokud pojistná Částka předmětu pojištěni v době pojistné události není nižší o více než
10% než jeho pojistná hodnota, pojišťovna pro tento předmět neuplatní podpojištěni ve smyslu § 2854
zákona č.89,í2012 Sb.
8.3.2

Cizí věcí

užívané - automatické pojištění

Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný po právu užívá na základě písemných smluv, jsou v
případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěný v rozsahu této pojistné smlouvy.
8.3.3.

Spoluúčast - pojistná událost na více předmětech pojištění
Ujednává se, že v případě pojistné události rıastalé z téže příčiny na více pojištěných předmětech
(věcech), odečte pojišťovna pouze jednu spoluúčast, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro
pojištěného výhodnější odečteni spoluúčasti zjednotlivých předmětů pojištění, jichž se pojistná událost
týká. Toto se vztahuje také na případy, kdy pojistná událost nastala Z téže příčiny na více místech
pojištěni.
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8.3.4.

Časové vymezeníjedné pojistné události
Odchylně od článku 13 bodu 2 VPPMO~P se ujednává, že za jednu pojistnou událost Z pojistných
nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití, zemětřesení ve smyslu článku 2 bodů 1 pism. b, c, g
DPPMP-P, resp. DPPSP-P se považují všechny události, ke kterým došlo Z téže příčiny během souvislé
doby 72 po sobě jdoucích hodin. První taková doba 72 hodin smí nastat až v okamžiku první jednotlivé
pojistné události.

8.3.5

Automatické pojištění nově nabytého majetku
se, že nově pořízený majetek patřící svým charakterem do majetku již pojištěného, který
pojištěný nabude v průběhu pojistného roku, je zahrnut do pojištění okamžikem přechodu do vlastnictví
pojištěného. Zvýší-li se tím pojistná hodnota o méně než 10%, nebude pojišt'ovna požadovat doplatek
pojistného za pojistný rok, v němž ke zvýšení došlo. Zvýší-li se však pojistná hodnota o více než 10%,
je pojistnlk povinen pojišťovně písemně oznámit aktualizovanou pojistnou částku. Pojišťovna provede
vyúčtování pojistného za tuto zménu dle podmínek pojistné smlouvy.

Ujednává

8.3.6

Ujednání O škodách a finančních ztrátách vzniklých menší než 20Ietou povodñovou vlnou
Pojištění se nevztahuje na škodu a finanční ztrátu, 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 20|eté povodňové vlně.

8.3.7

Ujednání o aktualizaci pojistných částek
Ujednává se, že vpřípadě pojištění na 1 pojistný rok S automatickou prolongací provede pojistník
nejpozději do 30 dnů po skončení pojistného roku revizi a aktualizaci pojistných částek resp. limitů
plnění prvního rizika pro další pojistný rok. 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.)

8.3.8

Prace za tepla
Práce za tepla (Hot Works) jsou práce, u kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, Zejména práce s
otevřeným ohněm, tepelným paprskem, práce S vývinem jisker (např. broušení, řezání, sváření,
používání Ietovacích Iamp a hořáků, nahřívání a aplikace roztavených živic) nebo jakékoli jiné činnosti
doprovázeně zvýšeným vývinem tepla (vč. tepla Z chemické reakce).
Ujednává se, že práce za tepla smějí být prováděny pouze na základě písemného povolení
prokazatelně vystaveného odpovědrıou osobou před jejich zahájením. Povolení musí mj. obsahovat
vhodná protipožární, preventivní a bezpečnostní opatření. Provádění prací za tepla musí být přítomny
nejméně dvě proškolené osoby, přičemž tyto proškoleně osoby mohou být současně osobami, které
tyto práce přímo provádějí. Odpovědná osoba musí prokazatelně provést fyzickou kontrolu pracoviště
před zahájením a po ukončení prací (doložit např. íotodokumentací, zápisem). Pokud dojde ke změně
podmínek, za nichž bylo povolení vystaveno, musí být preventivní a bezpečnostní opatření patřičně
upravena. Prostor, kde byly práce za tepla prováděny, musí být po skončení těchto praci nejméně 60
minut pod nepřetrżitým fyzickým dozorem proškolené osoby a následně nejméně dalších 60 minut a
pravidelně kontrolovány proškolenou osobou.
Případné další požadavky vyplývající z právních předpisů aplikovatelných v místě provádění prací za
tepla nejsou tímto ujednáním dotčeny.
Ujednání se vztahuje na práce za tepla prováděné dodavateli a jejich subdodavateli.
Ujednání se nevztahuje na Činnosti a práce, které vykazují obdobnou míru požárně-bezpečnostního
rizika, ale jsou součástí pro dané pracoviště obvyklého výrobního či technologického procesu (např.
stálá svářecská pracoviště), k němuž existuje písemný pracovní nebo technologický postup a pracoviště
splňuje požadavky právních předpisů. V případě porušení povinností podle tohoto ujednání je
pojišťovna oprávněna postupovat podle ustanovení článku 5 bodů 3 a 4 VPPMO-P.
i

doba

3.4.

Pojistná

8.4.1

se sjednává na 3 pojistné roky na dobu od 1.3.2020 do 28.2.2023.
pojištěný mají právo pojistnou smlouvu vypovédět ke konci každého pojistného roku s
že výpověď musí být druhé straně dorucena nejméně šest týdnů před jeho uplynutím.
Pojištění

Pojišťovna
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8.5.

Pojistné a jeho Splatnost

8.5.1.

Přehled pojistného k datu 1.3.2020 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:
5

Název po"'tění
jIS

Roční pojistná v Kč

Í

Pojištění živelní

555.000,-

z

Ž

7

Pojišténi odcizení

5 X

91.000.-

Ž

25.000.-

Pojišténi stroj ů
Pojištěrıí elektronických Zařignı'

35.000,-

Ž

Ž

7

495.000,-

Pojištěni lesů

348.000,-

Poj išténi od povéd nosti

Ročni pojistné celkem

1 ,550.0 00,-

Í

Čtvrtletní

Splatnost

Výše
8.5.2.

387.500,-

splátky

Ujednává
variabilní

částkách:
1.

2.
:FE-"'

se, že pojistné bude hrazeno na účet pojišťovny Č.
symbol je Čisio této pojistné smlouvy, konstantní symbol 3558, v následujících termínech a

splátka ve výši 387.500,- Kč do 1.3.2020,
splátka ve výši 387.500,- Kč do 1.6.2020,

splátka ve výši 387.500,- Kč do 1.9.2020,
splátka ve výši 387.500,- Kč do 1.12.2020.

dnem

Zplnomocněného makléře.

8.5.3.

Pojistné se považuje za uhrazené

8.5.4.

Pro další pojistné roky je splátka pojistného splatná vždy do 1.3., 1.6., 1.9. a 1.12. kalendářního roku.
Výše splátek může být aktualizována v souladu se změnou výše pojistného provedenou dle bodu 8.3.7.
této pojistné smlouvy.

8.5.5.

Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádné a včas, stává se bez dalšího prvnim
prodlení sjeji úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

8.5.6.

Dlužné pojistné

8.5.7.

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

8.6.

Ujednání O

8.6.1.

Pojišťovna na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodného průběhu pojistné
smlouvy a V případě příznivého škodného průběhu za uplynulý pojistný rok přizná pojišťovna na žádost
pojistníka bonifikaci Z uhrazeného pojistného v následující výši:

má

připsání na účet

pojistník povinnost hradit

na účet pojišťovny uvedeny v upomlnce.

výše

8.6.4.

hønifiikaøﬂ
15"/D

in

od 0.01“/n do 10“/n
Od 10,01 "ln do 25°/n

8.6.3.

související

borıifikaci

Škøđni prúhèh
0%

8.6.2.

dnem

10%

5%

Í?

Pojišťovna vyhodnotí předchozí Škodní průběh této pojistné smlouvy za uplynulý pojistný rok nejpozději

do 3 méslců od ukončení tohoto pojistného roku a
měsíce pojejím přiznání.

bonlfikaci

poukaże

pojistníkovi

jednorázové do

1

je uhrazení předepsaného pojistného v daném pojistném roce.
ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku.

Podmínkou pro vyplacení bonifikace
Nárok nevznikne

při

Pnmí vyhodnocení škodného průběhu bude provedeno za
Překroćí-li

Generali Česká pojišťovrıa

a.s.,

pojistny rok od 1.3.2020 do 28.2.2021.
však Škodný průběh v pojistném roce 50%, nevznikne nárok na vyplacení boniﬁkace ani

Spálená

?S,ı'1S,

110 00 Praha

1.
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kdyby pro nijinak byly splněny předpoklady. Podmínkou pro vyplacení boniﬁkace
je uhrazení předepsaného pojistného v daném pojistném roce. Nárok nevznikne při ukonceni platnosti
pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku.
v roce následujícím,

8.6.5.

i

vyjádřený poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč.
rezervy na Škody vzniklé, nahlášené, ale v dobe poskytnutí boniﬁkace nevyplacené) a přijatým
pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění přijaté pojistné jsou vztahovány k témuż pojistnému roku.
Pro výpočet Škodného průběhu se do vyplaceného pojistného plnění započítávají přijaté regresy.
Vyplacené pojistné plnění přijaté pojistné se Započítává postupně do příslušných dalších let, přičemž
hranicí mezi jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení
vyplaceného plnění do jednotlivých pojistných let je datum vzniku pojistné události.

Škodným průběhem se rozumi v procentech

i

i

8.6.6

9.

Dále se ujednává, žeje-li pojišťovně po výplatě bonifikace oznámena pojistná událost, jejimž důsledkem
by bylo takové zvýšení předmětného skodného průběhu, které by nárok na boniﬁkaci rušilo, je pojistník
povinen poskytnutou boniﬁkaci vrátit na účet pojišťovny.

Obchodní podmínky
této pojistné smluvy je vypracován v Českém jazyce a respektuje podmínky a požadavky
pojistníka uvedené v zadávací dokumentaci. Návrh smluvy je vypracován v souladu s přílohou Č. 1A

Návrh

zadávací dokumentace - podklady k zadávacímu
Návrh smlouvy obsahuje základní

náležitosti

řízení.

smlouvy, které jsou pro všechny druhy smluv společné

a jsou zpracované v souladu se Zadávacími podmínkami. Jedná se zejména

o:

Přesná identiﬁkace a označení smluvních stran v souladu se zápisem v obchodním rejstříku anebo
v souladu S živnostenským oprávněnim, není-li dodavatel v obchodním rejstříku zapsán. Zadavatel je
nadále ve smluvních ustanoveních označován také jako ,,pojistník“ a dodavatel označován jako
a)

,,pojistitel“.

Dodavatel není oprávněn postoupit žádnou pohledávku za zadavatelem, vyplývající ze smlouvy
naplnění veřejné zakázky, bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.

Obchodní podmínky neobsahují rozhodčí doložku,
soud určený podle místa zadavatele.

ani ujednání o jiné místní příslušnosti soudu,

než je

Návrh smlouvy neobsahuje žádná ujednání odvolávající se na všeobecné obchodní podmínky
dodavatele nebo jiné dokumenty, které mohou být v budoucím období dodavatelem jednostranné
změněny. Všechny podstatné podmínky jsou obsaženy přímo v textu návrhu smlouvy, přičemž
všeobecné obchodní podmínky jsou součástí návrhu pojistné smlouvy jako jejich neoddělitelná příloha.
Dodavatel není oprávněn do návrhu pojistné smlouvy vkládat smluvní pokutu, zejména za prodlení se
Zaplacením pojistného.
Pojistitel je povinen vystavit předpis k úhradě pojistného včas, tzn. před požadovaným datem splatnosti
a dorućitjej prokazatelně pojistníkovi do 5 kalendářních dnů od vystaveni.

Zadavatel požaduje provádění ůhrad pojistného ve čtyřech splátkách v každém pojistném roce se
čtvrtletní splatností, a to vždy kdy k prvnímu dni příslušného čtvrtletí
Pojistitel odpovida za to, že jakékoli jím poskytované nebo nabízené plnění
závaznými právními předpisy platnými v České republice.
Pojistitel je
zajištěno.
Pojistitel

zejména odpovědný za

se zavazuje

behem

to,

je v

souladu s obecné

aby jakékoli jím poskytované nebo nabízené plnění bylo řádně

plnění této smlouvyi

po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech

skutečnostech, o kterých se dozví od pojistníka v souvislosti s jejím plněním.
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je povinen umožnit povëřenému zástupci pojistnika a jeho zplnomocněněmu makléři
nahlédnout do spisu (i do neuzavřeněho) vedeného pojistné či Škodní události pojistníka a Z tohoto
mu poskytnout možnost provedení záznamu. Osoba zadavatele nahlížející do spisu má shodně
povinnosti s nakladaním případných osobních údajů jako pojistitel.
Pojistitel

|<

Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona Č.
110í2[J19 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona Č. 111/2019 Sb., kterym se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Zpracování osobních údajů.
Dodavatel uvede ve smlouvě podmínky vyhrazených změn závazku - viz bod 2.7 Zadávací
dokumentace. Využije-li pojistníkízadavatel vyhrazené změny závazku, bude veřejná zakázka na služby
vybranému dodavateli zadána v souladu S §1ü0 odst. 3 zákona ve spojení S § 66 zakona v jednacím
řízení bez uveřejnění.
Další

Dožadavkygadavatelg

Dodavatel dale zapracuje do návrhu smlouvy popis likvidace pojistných událostí včetně lhůt a
kontaktních údajů k nahlášení a přiloží jako přílohu ke smlouvě požadované doklady pro likvidaci.
Dodavatel popíše způsob nahlašovaní pojistných událostí - viz. Příloha - Popis likvidace pojistných

událostí.

10.

Závěrečná ustanovení

10.1

Pojistník dále prohlašuje,
dle článku 9 VPPMO-P.

10.2.

že

je

seznámen a

souhlasí se

zmocněním

a zproštěnim mlćenlivosti

že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti
se osobních údajů jsou dostupné na vvww.generaliceska.cz v sekci Osobní údaje a dále v
obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje pojištěné osoby.
Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.
Pojistník prohlašuje,

týkající

i

10.3

Odpovědi
Pojistník

10.4

na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za
se podstatných skutečnosti rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika.
svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
pojistníka

odpovědi na otazky

týkající

Pojistník tímto prohlašuje,

že se

s

je přijímá.

10.5

uvedenými pojistnymi podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy

oprávněných osob se dorućují na adresu pojišt'ovny Generali Česká
a.s.,
a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník,
pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou
obrátit
na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 O3 Praha 1, která je orgánem dohledu
nad pojišťovnictvim.
Stížnosti pojistnlků, pojištěných a

pojišťovna
i

10.6

V

10.7

Smluvní strany se dohodly, že pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona
340!2[J15 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vč. všech jejich dodatků) povinen uveřejnit
pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně
informovat pojišťovnu o Zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky. Pojistník
je povinen zajistit, aby byly ve zveřejřıovaněm znění smlouvy skryty veškeré informace, které se dle
zákona Č. 1[]6í1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nezveřejñují (především sejedná o osobní
údaje a obchodní tajemství pojišťovny, při-čemž za obchodní tajemství pojišťovna považuje zejmena
údaje o pojistných částkách; o zabezpeéení majetku; o bonifikaci za Škodní průběh; o obratu klienta, ze
kterého je stanovena výše pojistného; O sjednaných limitechísublimitech plnění a výši spoluúčasti; o
sazbách pojistného; o malusu! bonusu. Nezajistí-li pojistník uveřejnění teto smlouvy (vč. všech jejich
dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode dne jejího uzavření, je oprávněna tuto
smlouvu (vč. všech jejich dodatků) uveřejnit pojišťovna. V takovém případě pojistník výslovně souhlasí

případě sporu Z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost
obchodní inspekci vvvvw.coi.cz.

řešit

spor mimosoudně před Českou

Č.

Č!-ská ﬂﬂjlšťnvna a.s.. 5Dálena' 75ı"'l.6, 110 00 Praha - Nove Město, ICIJ: 41-S2?2956, DIČ: CZBQBDGIZTS. zapsaná v ﬂbchndrıím rejstříku
spisová :nııñka B 146-H, člen Skupiny Generali, npsarıe v italském rejstříku Dojištìwıcich skupin, vedeném IVASS.
Klientský servis: + 420 2đ'l. 1.14 114, kontaktní ıdren: P. CI. BCI! 305, 659 DS Brno, v\Mw.ﬂeneraIiceSkI.cz
G!I'I!I'!||

1.

vedeném Mestským soudem v

Praxe

22í24

uveřejněním

této
jejich
v
registru
smluv.
všech
dodatků)
smlouvy
(vč.
osobou odlišnou od pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas
5 uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje

s

Je-li pojistník

porušení povinnosti mlćenłivosti pojišťovny.
Pojistník prohlašuje a

10.8.

dokumenty:
0
I

svym podpisem

stvrzuje,

že se Seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto

podmínky dle bodu 1.2. pojistné smlouvy,
informační dokument o pojistném produktu
pojistné

10.9.

Tato pojistná smlouva je Vyhotoverıa ve 4 stejnopisech, Z nichž jeden obdrží
zprostředkovatel a dva pojišťovna.

10.10.

Pojistník souhlasí s tím, aby pojišťovna použila informace
referenční listinu.

10.11

Tato pojistná smlouva může byt měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně
odsouhlasenymi, písemnými a ocíslovanými dodatky.

10.12

Všechny smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určité a srozumitelně, že nebyla uzavřena v
ani za jinak jednostranné nevýhodnych podmínek.

10.13.

11.

uvedené v

pojistník,

teto pojistné

Uzavření smlouvy schválila Rada města Šumperka dne 20.2.2020 usnesením

jeden pojišťovací

smlouvě pro svou

byla
tísni

Č. 1610:'20.

Přílohy
informacní dokument O pojistném produktu (pouze v originálu pro pojistníka)
Předsmluvní informace (pouze v originálu pro pojistníka)
Pojistné podmínky uvedené v bodu 1.2. této pojistné smlouvy (VPPMO-P, DPPSP-P, DPPMP-P, DPPSTP,

DPPEZ-P, VPPZP-P, DPPLP-P)
1A - Seznam nemovitosti
1A - Seznam věci zvláštní a

Příloha
Příloha
Příloha

- Popis

historické hodnoty,
likvidace pojistných událostí

umělecké předměty a sbírky

_

V Ostravě dne 25.2.2020

V Šumperku dne

za pojišťovnu

Generali Česká pojišťovna a.s.

Digitálně Dodsosal

_.

oigiráınè pøúøpsaı

Datum: 2o2o.02.25
_1€›=Q0_=Q9.+0ı`Q0:

..................

za pojistníka

Datum; 2020.022;
.

.

_

_

=.4z0€›=š*4““ˇ0“'

.

.

.

Mgr.

.

.

.

.

.

Tomáš

.

starosta

Generali Ceska' pojišťovna ı.5.. Spálená ìI"5,ı'J.6, 110 00 F'ı-.aha 1. - Nové Město. IČO: 45211956, DIČ: CZEı9QﬂD12?'3. zapsaná v obchodním rejstříku
spisová znıčkı B 1464, člen Skupiny Generaíı. ıapsırıé v italském rejstříku pojišťovıızíızh skupin, vedeném FVASS.
Klientský servis: + đ2D 241 114 114, kontaktní adresa: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.ﬂenera|iceıkı.cı

.

.

.

.

.

.

Spurný,

vedeném Městským soudem

v Praze

23-I24

Generali Česká pujišťovna ı.ı., Snálená ?5,ıÍ16ì 110 DG Praha 1 - Nové Město, IČŰ: 452?2955, DIČ' Ĺ16990D12ìI'3 ıapsaná v O b chodnlm rejstříku
ˇ
spisová matka B 1-E64, Elen Stupınv Generali zapsané vita skérn rejstríku pojištbvicich :ku pı'n ,ve d eném IW\S5.
I(Iients|r\;I servis: +420 241 114 'kl 4, kontaktní adresa: F. U. BD! 305, 659 EI S Brno, www.ﬂenırı1ıceskı.cł
.

,

,

7

vedeném Městským soud em

\.'

Prııe.

I

'

24."24

