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Část I. – Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
Pojistník:
Město Valašské Meziříčí

Pojištěné subjekty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Město Valašské Meziříčí (vč. organizačních složek - městská policie, hasičské sbory, apod.)
Příspěvkové organizace dle seznamu – viz příloha č. 2
Školní a předškolní zařízení dle seznamu – viz příloha č. 2
ST SERVIS, s.r.o. – viz příloha č. 2
Městské lesy a zeleň, s.r.o. – viz příloha č. 2
CZT Valašské Meziříčí s.r.o. – viz příloha č. 2

Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění:
•
•
•

podrobný výčet všech pojištěných subjektů vč. jejich identifikačních údajů je uveden v příloze
č. 2.
pro oddíl „pojištění majetku“, tj. živel, odcizení, vandalismus, skla, elektronika, přerušení provozu
(ztráta nájemného, živel), strojní pojištění, pojištění okrasných dřevin, lesů jsou všechny pojištěné
subjekty uvedené na příloze č. 2
pro oddíl „odpovědnost za újmu“ jsou všechny pojištěné subjekty uvedené na příloze č. 2

Místa pojištění:
1. všechna místa v rámci katastrálního území Města Valašské Meziříčí, která pojištěný vlastní nebo po
právu užívá a kde se nachází majetek dle účetní evidence pojištěného,
2. všechna místa v rámci katastrálního území Krásno nad Bečvou, Křivé a Bynina, která pojištěný vlastní
nebo po právu užívá a kde se nachází majetek dle účetní evidence pojištěného (pro pojištěný subjekt
Městské lesy a zeleň, s.r.o.)
3. pro pojištění lesních porostů všechna místa v rámci katastrálního území dle platného Lesního
hospodářského plánu – místa uvedená v příloze č. 6 - Pojištění lesů
4. další místa na území ČR, která pojištěný vlastní nebo po právu užívá.
Pojištění se sjednává na výše uvedených místech pojištění, pokud v textu není uvedeno jinak.
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1.1 Živelní pojištění
Pojištění se sjednává na novou cenu (pokud není níže uvedeno jinak). Pojistné částky jsou stanoveny
agregovaně pro všechny pojištěné subjekty.

1.1.1.

Soubor vlastních budov, hal a specifických staveb vč. stavebních součástí a příslušenství
uvnitř i vně budov, uměleckých děl (která jsou stavebními součástmi budov), strojních
a stavebních součástí plynových kotelen, teplovodů, zařízení pro přípravu teplé užitkové vody
a dále vč. štítů, světelných nápisů a reklam, markýz, obrazovek, reproduktorů, EZS, EPS,
kamerových systémů, anténních systémů, slunečních kolektorů, čidel, informačních tabulí apod.
a dále vč. stavebních součástí a příslušenství pořízených pojištěným na vlastní náklad v cizí
budově, vč. majetku spolufinancovaného z dotací EU, a dále včetně:
- Atletického areálu (atletické sportoviště – běžecká dráha, sektor pro skok do dálky, sektor
pro vrh koulí; travnatá hrací plocha, tribuna, oplocení areálu, umělé osvětlení, kabeláž
ozvučení, veřejné osvětlení, výsledková tabule a dalších provozovaných staveb atletického
areálu)
- Krytý bazén vč. příslušenství, venkovního koupaliště včetně příslušenství a stavebních
doplňků např. pískoviště, terasy, trafostanice apod.
- Sportovního stadiónu vč. hrací plochy stadiónu, hřišť, kurtů, atletického stadiónu, tribun,
výsledkové tabule, světelné tabule, osvětlení, ozvučení, kamerový systém, turnikety,
inženýrských sítí, komunikací, zpevněných ploch, závlahového systému, vzduchotechniky
a dalších provozovaných staveb stadiónu)
- Zimního stadiónu (nemovitost vč. hrací plochy stadiónu, tribuny, oplocení areálu,
umělého osvětlení, kabeláže ozvučení, veřejné osvětlení a dalších provozovaných staveb
stadionu)
- Koupaliště Hrachovec
- Letní koupaliště vč. příslušenství a stavebních doplňků
- Kina Svět
- Amfiteátru
- Zámku Žerotínů s areálem (pozn.: tento je uveden na seznamu nemovitých kulturních
památek), zámek, Sýpka, Vězeňské kaple, Hospodářský objekt, Portál se znakem
Žerotínů, jeviště, hlediště, promítací plátno apod.)
- Nemovitých kulturních památek – pojistná částka činí 507 210 000 Kč
(seznam nemovitých kulturních památek je uveden na příloze č. 4)
Pojistná částka:
4 923 600 000 Kč
(v této částce jsou již zahrnuty nemovité kulturní památky v hodnotě 507 210 000 Kč)

Poznámka: v příloze č. 3 uvádíme příklady nemovitostí s pojistnou částkou nad 50 mil. Kč
Soubor ostatních staveb
(jedná se např. o oplocení, zábradlí, opěrné zdi, zpevněné plochy, parkoviště, komunikace,
chodníky, cyklostezky, náměstí, inženýrské sítě, drobná architektura, fontány, přípojky uvnitř i vně
nemovitostí, veřejné osvětlení, trafostanice, energobloky, stožáry, komíny, tepelné kanály,
kanalizace splaškové a dešťové, ČOV, teplovod, parovod, plynovod, dopravní značení, dopravní
ostrůvky, orientační tabule, semafory, mechanické zábranné systémy, závory, informační kiosky,
parkovací automaty, hřiště, hrací plochy, průlezky, houpačky, skluzavky, pískoviště a další
zařízení dětského hřiště v parku, bazény, koupaliště, kasárna, štíty, světelné nápisy, reklamní
panely, reklamy umístěné na vnější straně budov, autobusové čekárny na zastávkách MHD,
městský mobiliář, studny, pomníky, hrobky, pamětní desky, markýzy, tenisové dvorce – antuky,
čerpací stanice, skleníky, garáže, skatepark, altány, informační systémy, skládka, sluneční
kolektory pro ohřev vody, umělecká díla, která jsou stavebními součástmi staveb, letní kino,
investice (účet 042), vč. majetku spolufinancovaného z dotací EU, apod.)
Pojistná částka:
30 000 000 Kč – první riziko
Poznámka:
celková hodnota souboru ostatních staveb činí cca 1 293 000 000 Kč
1.1.2.
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1.1.3. Soubor vlastních a cizích věcí nemovitých zvláštní historické, kulturní a umělecké hodnoty
(umístěných i na volném prostranství)
Pojistná částka:
1 000 000 – první riziko
1.1.4. Soubor vlastních staveb
(jedná se o mosty a lávky včetně mostů a lávek na vodních tocích a cyklostezky a zpevněné
plochy v blízkosti vodních toků)
Pojistná částka:
25 000 000 – první riziko

1.1.5.

Soubor ostatních vlastních a cizích věcí movitých
(např. elektronika, stroje, zařízení, přístroje, předávací stanice zásobování teplem, inventář,
exponáty, modely, vzory, automaty, jízdní kola, protipožární prostředky, drobný hmotný investiční
majetek vč. předmětů osobní spotřeby, majetek v operativní evidenci nebo na nákladových
účtech, drobný dlouhodobý hmotný majetek, knihovní fond – knihy, CD, DVD, samostatně
evidovaný majetek ZŠ a MŠ vedený odděleně od účetní evidence – běžné učební pomůcky, hrací
a sportovní prvky, drobný inventář, přenosné zastřešené pódium AC akustika, věci zaměstnanců
a návštěvníků, písemnosti, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, plány, projekty, nosiče dat
a záznamy na nich, vč. majetku spolufinancovaného z dotací EU, apod. s výjimkou vozidel
s přidělenou RZ, lodí a letadel)
Pojistná částka:
302 244 000 Kč

1.1.6.

Vlastní a cizí věci movité - separační nádoby, odpadkové koše, kontejnery, lavičky apod.
Pojistná částka:
100 000 Kč – první riziko
Poznámka: jedná se o vlastní a cizí věci movité umístěné uvnitř budov i na neoploceném
volném prostranství

1.1.7.

Soubor vlastních a cizích věcí movitých zvláštní kulturní, historické a umělecké hodnoty
(umístěných uvnitř budov i na volném prostranství)
(např. umělecká díla, starožitnosti, sbírky, obrazy, fotografie, plastiky, městské insignie,
skleněné vitráže se znakem, sbírky, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, keramiky
a porcelánu, koberce, gobelíny, umělecké a dárkové předměty určené k prodeji apod.)
Pojistná částka:
5 500 000 Kč – první riziko

1.1.8.

Soubor vlastních a cizích zásob
(např. materiál civilní ochrany, propagační materiály, pracovní pomůcky, zásoby školních
jídelen, umělecké a dárkové předměty apod.)
Pojistná částka:
500 000 Kč – první riziko

1.1.9.

Soubor vlastních a cizích zásob – potraviny v chladících a mrazících zařízeních
(soubor vlastních a cizích zásob potravin v chladících a mrazících zařízeních, umístěných
v místě pojištění)
Pojistná částka:
100 000 Kč – první riziko

1.1.10. Soubor DDNM, DNM projekty a studie, DNM software vč. nákladů na instalaci
(např. kancelářský software, městský informační systém, antivirové ochrany, operační systémy,
ostatní aplikační software apod.)
Pojistná částka:
500 000 Kč – první riziko
Poznámka:

1.1.11.

celková hodnota souboru činí cca 30 000 000 Kč

Soubor vlastních i cizích cenností
(platné tuzemské a cizozemské státovky, bankovky a mince, vkladní a šekové knížky, platební
karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry a ceniny)
Pojistná částka:
500 000 Kč – první riziko
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5 000 000 Kč – první riziko

Soubor vlastních a cizích věcí movitých při přepravě
Pojistná částka:
500 000 Kč – první riziko
Poznámka:
Pojištění se vztahuje na poškození či zničení věci živelní událostí a v důsledku dopravní
nehody.
1.1.13.

1.1.13.

Náhradní ubytování nájemníků z důvodu živelní škody
(účelně vynaložené náklady na náhradní ubytování členů domácností, které se nacházejí
v pojištěné nemovitosti, byla-li tato postižena pojistnou událostí v důsledku působení některého
z živelních pojistných nebezpečí sjednaných pojistnou smlouvou)
Pojistná částka:
5 000 000 Kč – první riziko
(Limit plnění:
40 000 Kč pro každou pojištěnou domácnost)

1.1.14. Pojištěné náklady (jedná se o zachraňovací náklady specifikované v Zákoně o pojistné
smlouvě včetně dalších níže uvedených nákladů) a vícenáklady
• náklady na vyklizení místa pojištění, včetně stržení stojících částí a bourání, odvoz suti a jiných
zbytků k nejbližšímu složišti a za jejich uložení nebo zničení,
• náklady na stavební úpravy a na demontáž nebo opětovnou montáž ostatních nepoškozených
pojištěných věcí, provedené v souvislosti s novým pořízením nebo opravou věcí poškozených
nebo zničených při pojistné události,
• náklady na bourání a stržení
• náklady na obnovení výrobní a provozní dokumentace,
• náklady vzniklé tím, že za účelem obnovy nebo nového pořízení poškozené věci musí být jiné
nepoškozené věci přemístěny nebo ochráněny (náklady na přemístění a ochranu),
• náklady na odstranění škod vzniklých v souvislosti se zásahem hasičského sboru
• náklady na odstranění škod způsobených vodou ze sprinklerů při požáru.
• náklady související s úředním rozhodnutím omezující uvedení provozu pojištěného do
původního stavu – limit plnění 10 000 000 Kč.
• náklady související s pokrokem v technologii
Za náklady z důvodu technologického pokroku se považuje zvýšení výdajů na škody způsobené
skutečně vzniklými vícenáklady na opětovnou výstavbu nebo znovupořízení pojištěných
a škodou postižených věcí v důsledku technologického pokroku v případě, kdy není
proveditelná opětná výstavba nebo znovupořízení věci stejného druhu a kvality. Rozhodující je
částka, která se co nejvíce přiblíží částce potřebné na pořízení škodou postižené věci stejného
druhu a kvality - limit plnění 10 000 000 Kč.
Souhrnný limit plnění:

minimálně 20 000 000 Kč
Limit je stanoven jako minimální, připouští se jeho překročení.

Rozsah pojištění pro bod 1.1:
Živelní nebezpečí – sdružený živel:
▪ FLEXA - požár, přímý úder blesku, výbuch, náraz nebo zřícení letadla, jeho částí nebo nákladu,
▪ záplava, povodeň
▪ vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů,
▪ zemětřesení, výbuch sopky, lavina, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin,
▪ kouř, náraz dopravního prostředku, aerodynamický třesk
▪ vodovodní škody – únik vody, lom trubek vč. poškození mrazem, vč. zpětného vystoupení
kapaliny z odpadního potrubí, vč. škod způsobených vnitřními svody vody, vč. vodné, stočné
▪ nepřímý úder blesku, indukce, přepětí, podpětí
▪ poškození fasády ptactvem, hlodavci a hmyzem
▪ atmosférické srážky
▪ poškození nebo zničení zásob z důvodu náhlého výpadku dodávky el. energie (nezaviněné
pojištěným) delšího než 12 hodin (pouze pro předmět pojištění dle bodu 1.1.9. – zásoby
v chladících a mrazících zařízeních)
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Spoluúčast pro bod 1.1:
FLEXA, vyjma nárazu dopravního prostředku
– pouze pro Město Valašské Meziříčí
FLEXA – všechny pojištěné subjekty
dle přílohy č. 2 (vyjma Města Valašské Meziříčí)
náraz dopravního prostředku
záplava, povodeň
poškození fasády ptactvem, hlodavci, hmyzem
ostatní doplňkový živel
vodovodní škody
nepřímý úder blesku, přepětí
atmosférické srážky

50 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
20 000 Kč
1 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
1 000 Kč

škody na předmětech poj. dle bodu 1.1.6. (separační nádoby atd.)
škody na předmětech poj. dle bodu 1.1.9. (zásoby v mrazáku)

1 000 Kč
1 000 Kč

Roční limity plnění pro bod 1.1:
(roční limity plnění pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného roku)
záplava, povodeň
záplava, povodeň – mosty, lávky na vodních tocích
(dle bodu 1.1.4.)
vichřice, krupobití
sesuv půdy, zřícení skal, lavina, zemětřesení
tíha sněhu nebo námrazy
vodovodní škody
zpětné vystoupení kapaliny z kanalizačního potrubí
nepřímý úder blesku
atmosférické srážky
vodovodní škody – vodné, stočné či náhrady za únik vody
vodovodní škody – vnitřní svody vody
poškození fasády ptactvem, hlodavci, hmyzem
poškození nebo zničení zásob z důvodu náhlého výpadku
dodávky el. energie (dle bodu 1.1.9.)
věci movité uložené na volném prostranství

- limit min. 50 mil. Kč
- limit 5 mil. Kč
- limit min. 50 mil. Kč
- limit 50 mil. Kč
- limit min. 50 mil. Kč
- limit min. 50 mil. Kč
- limit 5 mil. Kč
- limit 500 000 Kč
- limit 500 000 Kč
- limit 300 000 Kč
- limit 500 000 Kč
- limit 200 000 Kč
- limit 100 000 Kč.
- limit 2 mil. Kč

Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění:
•
•
•

Výše uvedené roční limity plnění jsou stanoveny jako minimální, připouští se jejich překročení.
Případné roční limity plnění u ostatních doplňkových živelních rizik stanoví uchazeč.
Připouští se doplnění požadované spoluúčasti o její případné procentuální vyjádření dle obvyklé
metodiky pojistitele.

Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění, smluvní ujednání:
1. U pojistného nebezpečí „tíha sněhu nebo námrazy“ musí být předmětem pojištění také škody na
stavebních součástech např. poškození žlabů, dešťových svodů vč. jejich upevňovacích konstrukcí
nebo střešní krytiny nebo dalších příslušenství budov (antény, reklamy apod.), i když současně ze
stejné příčiny nedošlo k poškození nosné konstrukce střech budov. Právo na pojistné plnění vzniká
také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena nebo zničena v příčinné souvislosti s pojistným
nebezpečím tíha sněhu nebo námrazy.
2. Pojištění movitých věcí vlastních i cizích a pojištění vlastních i cizích zásob vč. investic se vztahuje
i na prostor mimo budovy pod širým nebem – tj. předměty, které nelze pro jejich rozměry,
hmotnost nebo z provozních a funkčních důvodů umístit do uzamčených prostor místa pojištění
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jsou umístěny na neoploceném volném prostranství v rámci území města. Toto pojištění se
vztahuje i na rizika vichřice, krupobití.
3. Pojištění se vztahuje i na budovy, stavby nebo mobilní buňky s dřevěnou nebo ocelovou nosnou
konstrukcí a opláštěním z rostlého dřeva (např. prkna, fošny, kulatina, půlkulatina apod.) a/nebo
z desek na bázi dřeva a papíru (jako např. dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky
z odpadní papírové hmoty apod.) a/nebo s lehkou kovovou konstrukcí textilním opláštěním a/nebo
nafukovací haly. Pojištění dle tohoto pojištění se sjednává s ročním limitem plnění pojistitele pro
jednu a všechny škody nastalé v průběhu jednoho pojistného roku ve výši 10.000.000,- Kč.
4. Pojištění se vztahuje také na mosty a lávky na vodních tocích
5. Pojištění se vztahuje i na pojištěný majetek umístěný v podlažích, jejichž podlaha leží pod úrovní
okolního terénu.
6. Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního
prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se vztahuje i na
součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc.
7. Ujednává se, že pojištění se vztahuje také na nepřímý úder blesku, přepětí, tj. působení přepětí
anebo indukce (elektrického výboje) jakožto následku přímého úderu blesku, který může udeřit i
mimo místo pojištění. Pojištění škod způsobených nepřímým úderem blesku se vztahuje na
veškeré předměty pojištění pojištěné na riziko FLEXA. Přepětím se rozumí napěťová špička v
elektrické síti nebo výboj statické elektřiny v atmosféře. Za nepřímý úder blesku se považuje i
dočasné přepětí elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení
blesku na toto vedení. Úderem blesku se rozumí také škoda vzniklá úderem blesku bez viditelných
destrukčních účinků na věci nebo na budově. Zkrat nebo přepětí v elektrorozvodné nebo
komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení je tímto také pojištěn.
8. Ujednává se, že je-li pojištěná stavba opatřena aktivním hromosvodem certifikovaným mezinárodní
zkušebnou (IECEE-CB,ECS) a tato stavba byla s vědomím této skutečnosti řádně zkolaudována
příslušným stavebním úřadem pro účely, ke kterým je využívána, pak je instalovaný systém
aktivního hromosvodu považován za dostatečnou ochranu proti škodám způsobeným úderem
blesku ve smyslu pojistných podmínek.
Byl-li systém aktivního hromosvodu certifikovaný mezinárodní zkušebnou (IECEE-CB, ECS)
instalován v rámci pojištěných staveb dodatečně dle odborné projektové dokumentace a s
odpovídající revizí, případně novou kolaudací a tato stavba je využívána k účelu, pro který byla
zkolaudována, pak je instalovaný systém aktivního hromosvodu považován za dostatečnou
ochranu proti škodám způsobeným úderem blesku ve smyslu pojistných podmínek.
9. Pojistné krytí dle sjednané pojistné smlouvy se vztahuje také na škody způsobené kouřem.
Kouřem se rozumí dým, který vychází náhle a mimo určení z topných, varných, sušících
a obdobných zařízení.
10. Požárem se odchylně od pojistných podmínek rozumí i oheň, který vznikl mimo určené ohniště
nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil.
11. Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěných věcí v důsledku atmosférických
srážek, tzn. působení srážkové vody, která prosákla nebo vnikla do pojištěného prostoru.
Pojištěný je povinen po pojistné události neprodleně učinit opatření, aby ke stejné škodě nemohlo
dojít při dalším působení srážek. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené v posledku vniknutí
srážkové vody do pojištěného prostoru nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo
jinými otvory nebo v důsledku zanedbané údržby pojištěné nemovitosti.
12. Pojištění se vztahuje i na škody způsobené rozpínavostí ledu, tlakem kapaliny
a atmosférickými srážkami včetně kapaliny z tajícího ledu nebo sněhu, které vniknou do
pojištěné nemovitosti a poškodí nebo zničí pojištěný majetek. Pojistitel poskytne pojistné plnění
i v případě, že svod dešťové vody nestačí odebírat atmosférické srážky, přičemž vnější plášť ani
zastřešení pojištěné budovy nejeví známky poruchy, poškození nebo zhoršení své funkčnosti.
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Rovněž jsou kryty následné škody způsobené v důsledku neprůchodnosti okapových svodů
z důvodu intenzivních atmosférických srážek.
13. Vodovodní škody - ujednává se také krytí škod, v prostoru budov, únikem vody z důvodu
zvýšeného tlaku kapaliny při intenzivních atmosférických srážkách, z porušených okapových
svodů vedených vnitřkem budov. Rovněž jsou kryty následné škody způsobené v důsledku
neprůchodnosti okapových svodů z důvodu intenzivních atmosférických srážek.
14. Pro pojištění vodovodních škod se ujednává také krytí škod z vodovodních či kanalizačních
potrubí a zařízeních připojených na potrubí (včetně nákladu na odstranění závady a škod na těchto
zařízeních) způsobených přetlakem páry nebo kapaliny nebo zamrznutím vody ve vodovodním či
kanalizačním potrubí a zařízeních připojených na potrubí. Pojištění se vztahuje i na přetlak nebo
zamrzání vody v bojlerech nebo kotlech ústředního nebo etážového topení.
15. Pojištění vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené mrazem nebo lomem na
pojištěných potrubích a zařízeních umístěných mimo budovu (vč. kanalizačních potrubí),
maximálně však do vzdálenosti 30 m od budovy. V rámci sjednané pojistné částky nebo limitu
pojistného plnění nemovitých věcí (staveb) pojistitel uhradí:
a.

náklady na nalezení místa poškození potrubí

b.

náklady na odstranění poškození

c.

škody způsobené ztrátou vody, vč. technologické vody, vodné, stočné

16. Pojištění vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupnutím kapaliny
z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku
atmosférických srážek, povodně nebo záplavy.
17. Pojištění vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené vodou vytékající z klimatizačních
zařízení, sprinklerových a samočinných hasicích zařízení v důsledku poruchy tohoto zařízení
včetně škod způsobených v důsledku provádění tlakových zkoušek hasicího zařízení.
18. V rámci „vodovodních škod“ je pojištěn také únik technologické vody způsobené prasknutím
potrubí uzavřeného okruhu technologické vody.
19. Pojištěny jsou i náklady za mimořádnou spotřebu vody vlivem poškození vodovodního potrubí.
Pojistitel poskytne úhradu nákladů za mimořádnou spotřebu vody nebo technologické vody
(vodné a stočné, jiná náhrada technologické kapaliny), ke které došlo únikem vody z
poškozeného vodovodního potrubí. Jedná se o finanční škodu pojištěného za ztracenou (uniklou)
vodu či technologickou kapalinu, jejíž spotřeba se měří v důsledku pojištěné věci. Pojištěný je
povinen prokázat výši škody dokladem od smluvního dodavatele vody či technologické kapaliny.
20. Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem,
hlodavci.
21. Pojistitel nepožaduje uvádět pojistné částky separátně na jednotlivá místa pojištění.
22. Za náklady vynaložené na znovupořízení pojišťovaného majetku se považují i vícenáklady
vynaložené na obnovu nepoškozených pojištěných věcí, které je nutné vyměnit z estetického
důvodu. Podmínkou je, že poškozený pojištěný majetek již není možné obnovit ve stejném designu
a pojištěný prokáže, že tyto náklady skutečně vynaložil. Pro tyto vícenáklady se ujednává roční
limit ve výši 500.000 Kč.
23. Za náklady vynaložené na znovupořízení pojišťovaného majetku téhož druhu a účelu, kvality
a parametrů jsou považované i náklady, které je pojistník, pojištěný nebo vlastník věci povinen
vynaložit na znovupořízení věci z důvodu změny legislativy, obecně závazných předpisů a norem,
tak aby mohl věc využívat k původním účelům, a to za předpokladu, že jsou tyto náklady zahrnuty
do pojištěné částky daného předmětu pojištění. V případě, že nejsou tyto náklady zahrnuty do
pojistné částky pojištění, sjednává se roční limit pro tyto zvýšené náklady ve výši 200.000 Kč.
24. Stavební úpravy a práce na pojištěném majetku – tímto smluvním ujednáním je odchylně od
pojistných podmínek pojistné krytí rozšířeno na škody vzniklé v důsledku pojištěných nebezpečí
na nemovitostech, na kterých jsou prováděny stavební úpravy, včetně těch, k nimž je třeba
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stavební povolení. Pojištění se také vztahuje na nemovitosti ve výstavbě anebo před kolaudací,
pokud k těmto nemovitostem přešlo nebezpeční škody na pojištěného, jakož i na věcech v takové
nemovitosti umístěných, a to za předpokladu, že ke škodě nedošlo bezprostředně v důsledku
stavebně-montážní činnosti.
25. Stavebně-montážní pojištění – tímto smluvním ujednáním je odchylně od pojistných podmínek
pojistné krytí rozšířeno o pojištění nemovitého majetku a movitého majetku ve vlastnictví pojistníka
nebo pojištěného, které jsou předmětem stavebních nebo montážních prací, rekonstrukcí,
instalací, oprav, renovací, apod. u stávajících míst pojištění. Předmětem pojištění jsou stavebněmontážní kontrakty, jejichž výše týkající pojištění nemovitého majetku a movitého majetku pro
jednu pojistnou událost nepřesáhne 3 000 000 Kč a 10 000 000 Kč pro všechny pojistné události
během pojistného roku.
Stavebně-montážní kontrakty s vyšší částkou pro jedno místo pojištění nejsou předmětem tohoto
rozšíření pojistného krytí. Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo odcizení předmětu
pojištění způsobené jakoukoliv událostí, která nastane nahodile a náhle a není vyloučena (all-risk).
26. Poplatky za odborný výkon – Pojištění věcných škod v případě strojů, zařízení, inventáře
a ostatního obsahu budov s výjimkou zásob je podle tohoto smluvního ujednání rozšířeno
o poplatky, které pojištěný účelně vynaložil při obnově výše uvedených pojištěných věcí
poškozených následkem pojistné události architektům, inspektorům, inženýrům-konzultantům, za
právní nebo jiné poradenské služby. Pojištění podle tohoto smluvního ujednání se však nevztahuje
na poplatky vynaložené na přípravu jakéhokoliv nároku na pojistné plnění. Roční limit pojistného
plnění pro jednu a všechny pojistné události pro toto ujednání činí 100.000 Kč.
27. Pojištění všech předmětů pojištění se sjednává na novou cenu. V případě poškození nebo zničení
pojištěných věcí vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci snížený o cenu případných zbytků
takto:
Ujednává se, že v případě pojistné události na věcech nemovitých (budovy a stavby) bude pojistné
plnění hrazeno v nových cenách bez opotřebení, pokud pojištěný věci nemovité řádně užívá
a provozuje.
Dále se ujednává, že v případě opotřebení nebo jiného znehodnocení pojištěných věcí movitých
vyšší než 80% nové ceny, pojistitel poskytne pojistné plnění v časové ceně.
V případě cizích věcí převzatých a užívaných se ujednává, že v případě pojistné události pojistitel
poskytne plnění v nové ceně a to bez ohledu na další ustanovení pojistných podmínek. Ustanovení
v předchozím odstavci o míře opotřebení nebo jiného znehodnocení zůstává v platnosti.
28. Ujednává se, že nový majetek obdobného charakteru jako je majetek pojištěný pojistnou
smlouvou, který pojištěný nabude v průběhu pojistného období, je automaticky zahrnut do
pojištění. Zvýší-li se tím pojistná částka o méně než ____ % (min. 10 %, stanoví uchazeč), nebude
pojistitel požadovat doplatek pojistného. Toto ujednání se nevztahuje na předměty pojištění,
u kterých je vyžadována specifikace v pojistné smlouvě nebo dodatku k pojistné smlouvě (např.
stroje, elektronika).
Pojištěný je povinen oznámit navýšení pojistných částek, pokud dojde ke zvýšení hodnoty
pojištěných věcí v průběhu pojistného roku o více než ____ % (min. 10 %, stanoví uchazeč,
Pojistitel se zavazuje účtovat dodatečné pojistné vypočtené pojistnou sazbou použitou pro výpočet
pojistného uvedeného v pojistné smlouvě nebo dodatku k pojistné smlouvě, a to za předpokladu,
že nově pojištěný majetek a požadovaný rozsah pojištění je obdobného charakteru jako majetek
a rozsah pojištění pojištěný tímto dodatkem.
29. Ujednává se, že v případě pojistné události nebude pojišťovna namítat podpojištění, pokud rozdíl
mezi skutečnou pojistnou hodnotou a pojistnou částkou jednotlivých předmětů pojištění
nepřekročí ____ % (min. 10 %, stanoví uchazeč).
30. Pojištěné cizí věci, které pojistník užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv, jsou
v případě převodu do vlastnictví pojistníka automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné
smlouvy; obdobně také nedokončené investice, které v průběhu pojistného období přejdou do
majetku pojistníka, jsou automaticky pojištěny.
31. Pojišťovna nebude namítat podpojištění, dojde-li v průběhu pojistného období k navýšení
pojistných hodnot v důsledku inflace o méně než 15 %.
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32. V případě pojistné události na pojištěných souborech z téže příčiny odečte pojistitel pouze jednu
spoluúčast, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčastí
z jednotlivých předmětných pojištění, jichž se pojistná událost týká. Toto se vztahuje také na
případy, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění.
33. Ujednává se, že u škod způsobených pojistným nebezpečím „záplava, povodeň“ a „zemětřesení“
a nastalých z jedné příčiny během 72 hodin se odečítá pouze jedna spoluúčast, pro pojistné
nebezpečí „vichřice a krupobití“ platí časová lhůta 48 hodin. Toto ujednání se vztahuje také na
případy, kdy pojistné události nastanou z téže příčiny na více místech pojištění.
34. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za škodní událost následkem jakékoliv živelní
události nebo v přímé souvislosti s živelní událostí od počátku účinnosti pojištění.
35. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku předmětu pojištění z důvodu prodeje věci, změny
vlastníka věci, apod., které se projeví snížením příslušné pojistné částky, pojistitel vrátí pojistníkovi
nespotřebovanou poměrnou část pojistného.
36. Pojištění se vztahuje na poškození, zničení uměleckých, uměleckořemeslných nebo
historických děl, která jsou součástí či příslušenství pojištěné stavby (např. sochy, plastiky,
fresky, řezby apod.). Pojištění se rovněž vztahuje i na náklady na opravu nebo znovupořízení
uměleckého díla, které je součástí pojištěné budovy. Pojištění se rovněž vztahuje na vícenáklady
na opravu nebo znovupořízení nemovitosti, která je považována za kulturní památku.
37. Pojistník a pojistitel se dohodli, že každý pojištěný subjekt je oprávněn inkasovat pojistné plnění.
38. Náhradní ubytování pro nájemníky městských domů - pojistitel poskytne plnění za účelně
vynaložené náklady na náhradní ubytování členů domácností (nejdéle však po dobu tří měsíců od
data vzniku pojistné události), které se nacházejí v pojištěné nemovitosti, byla-li tato postižena
pojistnou událostí v důsledku působení některého z živelních pojistných nebezpečí, a které se
stanou následkem pojistné události neobyvatelnými.

10

RESPECT, a.s.

Komplexní pojištění města Valašské Meziříčí

Příloha č. 1 – Požadovaný rozsah pojištění

1.2 Krádež, loupež
Pojištění se sjednává na novou cenu (pokud není níže uvedeno jinak). Pojistné částky jsou stanoveny
agregovaně pro všechny pojištěné subjekty.

1.2.1.

Stavební součásti a příslušenství uvnitř i vně budov, hal a staveb, včetně EZS, čidel,
kamerových zabezpečovacích systémů, mechanických zábranných systémů, schránek
apod.
(všechny nemovité předměty pojištění současně pojištěné proti živelním nebezpečím dle
bodu 1.1, vyjma níže v bodě 1.2 uvedeného)
Pojistná částka:

1.2.2.

Soubor movitého majetku
(všechny movité předměty současně pojištěné proti živelním nebezpečím dle bodu 1.1, vyjma níže
v bodě 1.2 uvedeného)
Pojistná částka:

1.2.3.

500 000 Kč – první riziko

1 500 000 Kč – první riziko

Soubor vlastních a cizích věcí movitých na území České republiky
Místo pojištění:
Pojistná částka:
Specifikace:

území České republiky
250 000 Kč – první riziko
jedná se o pojištění movitých věcí, které pojištěný prokazatelně
používá k pracovním účelům v rámci pracovních cest. Místem pojištění
se ujednávají místa, kde pojištěný vykonává svou činnost (konference,
semináře, stáže, ubytování v hotelu apod.) na území ČR.

1.2.4.

Soubor vlastních i cizích cenností
(platné tuzemské a cizozemské státovky, bankovky a mince, vkladní a šekové knížky, platební
karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry a ceniny)
Pojistná částka:
700 000 Kč – první riziko

1.2.5.

Soubor vlastních a cizích věcí zvláštní kulturní, historické a umělecké hodnoty
(umístěných uvnitř budov i na volném prostranství)
(např. umělecká díla, starožitnosti, sbírky, obrazy, fotografie, plastiky, městské insignie, skleněné
vitráže se znakem, sbírky, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu,
koberce, gobelíny, umělecké a dárkové předměty určené k prodeji apod.)
Pojistná částka:
2 000 000 Kč – první riziko

1.2.6.

Přeprava cenností pověřenou osobou – území České republiky
(platné tuzemské a cizozemské státovky, bankovky a mince, vkladní a šekové knížky, platební
karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry a ceniny)
Pojistná částka:
300 000 Kč – první riziko

1.2.7.

Pojištění pro případ prosté krádeže
(jedná se o pojištění pro případ, kdy nebyly překonány překážky zabraňující krádeži, ani nebylo
použito násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. Nárok na pojistné plnění vzniká pouze
u škod, které byly šetřeny Policií ČR.
Pojistná částka:
20 000 Kč – první riziko

11

RESPECT, a.s.

Komplexní pojištění města Valašské Meziříčí

1.2.8.
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Pojištění nákladů
- náklady na odstranění škod na stavebních součástech,
- náklady na výměnu zámků
- náklady na krátkodobá nutná bezpečnostní opatření, které pojištěný vynaložil bezprostředně po
pojistné události z důvodu ochrany majetku pojištěného proti odcizení
Limit plnění:
300 000 Kč

Rozsah pojištění pro bod 1.2.:
krádež, loupež, úmyslné poškození v souvislosti s odcizením
(skutečně dokonané krádeži či loupeži je postaven na úroveň i pokus o ni)
přeprava cenností pověřenou osobou

Spoluúčast pro bod 1.2.:
spoluúčast činí

1 000 Kč

Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění:
•

připouští se doplnění požadované spoluúčasti o její případné procentuální vyjádření dle obvyklé
metodiky pojistitele

•

Za „uzavřený prostor“ z hlediska posouzení zabezpečení se bude posuzovat celá budova nebo
konkrétní místnost (např. počítačová učebna, kancelář, dílna, laboratoř…). Za uzavřený prostor se
zároveň považuje i prostor ze sádrokartonových konstrukcí, sendvičových opláštění, jednoduchých
opláštění profilovaným plechem apod.

•

Zabezpečení předmětů pojištění mimo uzavřený prostor: Za zabezpečení se považuje konstrukční
upevnění stavebních součástí, staveb a příslušenství budov nebo staveb. Další zabezpečení se
nepožaduje.

•

Ujednání o odcizení pojištěné věci vč. cenností zpronevěrou – Pojištění se sjednává pro případy,
pokud byl pachatel zjištěn podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo ukončeno trestní řízení, i
když pachatel nebyl odsouzen pro trestný čin. Roční limit pojistného plnění pro jednu a všechny
pojistné události pro toto ujednání činí 200.000 Kč. Spoluúčast z každé škody činí 10.000 Kč
oprávněného nároku na pojistné plnění.

•

Výše denních zůstatků na každém pokladním místě (MěÚ Soudní, MěÚ Zašovská) činí max.
500 000 Kč.

•

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

Odchylné ujednání o zabezpečení (společné pro všechny pojištěné subjekty):
1)

Přeprava cenností pověřenou osobou: přeprava cenností do 300 000 Kč bude prováděna jedním
zaměstnancem zadavatele bez doprovodu. Přepravované ceniny nebo peníze budou uloženy
v pevné, řádně uzavřené kabele nebo kufříku.

12

RESPECT, a.s.

Komplexní pojištění města Valašské Meziříčí

Příloha č. 1 – Požadovaný rozsah pojištění

2)

Cennosti do 50 000 Kč: plné dveře, zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou, pojištěné cennosti
jsou uloženy ve schránce – příruční pokladně nebo bezpečnostní schránce pevně připevněné
k těžkému kusu nábytku nebo k podlaze či ke zdi.

3)

Vlastní a cizí věci movité a vlastní a cizí zásoby:
a) limit plnění do 100 000 Kč: běžné dveře, zámek dveří s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo
dozický zámek
b) limit plnění do 300 000 Kč: plné dveře, zámek dveří s bezpečností cylindrickou vložkou nebo
bezpečností uzamykací systém, prosklené plochy – zabezpečení prosklených částí dveří

4)

Pro předměty umístěné na volném prostranství, vlastní předměty zvláštní a historické hodnoty
(např. busty, obrazy, plastiky, skleněné vitráže se znakem, sbírky, grafická a sochařská díla,
keramika a porcelán) umístěné uvnitř neuzamčených budov, předměty na vnější straně budov
a stavební součástí uvnitř i vně budov, které jsou součástí pojišťovaného souboru movitého
a nemovitého majetku se sjednává následující způsob zabezpečení pro případ odcizení:
Předměty, které nelze pro jejich rozměry, hmotnost nebo z provozních a funkčních důvodů umístit do
uzamčených prostor místa pojištění jsou umístěny na neoploceném volném prostranství v rámci území
města Valašské Meziříčí. Tyto předměty musí být zabezpečeny tak, aby při jejich odcizení musel
pachatel prokazatelně použít násilí. Rovněž předměty na vnější straně budov, stavební součásti uvnitř
i vně budov a vlastní předměty zvláštní a historické hodnoty (např. busty, obrazy, plastiky, skleněné
vitráže se znakem, sbírky, grafická a sochařská díla, keramika a porcelán) umístěné uvnitř
neuzamčených budov, musí být k budově připevněny tak, že jejich demontáž není možné provést bez
použití násilí, nástrojů nebo nářadí. Všechny škody, které vzniknou v důsledku tohoto rizika, musí být
hlášeny Policii ČR.

5)

Pro soubor vlastních a cizích věcí movitých, které pojištěný prokazatelně používá k pracovním
účelům v rámci pracovních cest na území České republiky (konference, stáže, semináře,
ubytování v hotelu apod.) se sjednává následující způsob zabezpečení proti krádeži vloupáním
do limitu plnění 250 000 Kč:
Věci musí být uloženy v řádně uzamčené místnosti a při odcizení musí pachatel prokazatelně použít
násilí.

6)

Pro pojištění elektronických zařízení vč. jejich součástí a příslušenství se sjednává následující
způsob zabezpečení pro případ odcizení:
Předměty, které nelze pro jejich rozměry, hmotnost nebo z provozních a funkčních důvodů umístit do
uzamčených prostor místa pojištění jsou umístěny na neoploceném volném prostranství nebo uvnitř a
vně objektů v rámci území města Valašské Meziříčí. Tyto předměty musí být zabezpečeny tak, aby při
jejich odcizení musel pachatel prokazatelně použít násilí. (jejich demontáž není možné provést bez
použití násilí, nástrojů nebo nářadí). Všechny škody, které vzniknou v důsledku tohoto rizika, musí být
hlášeny Policii ČR.

7)

Pojištění se vztahuje také na odcizení jízdních kol, která musí být řádně uzamčena bezpečnostním
zámkem

8)

Pojištění se vztahuje také na odcizení kamerových a elektronických zabezpečovacích systémů,
které jsou umísťovány uvnitř i vně objektů (vnější strana objektu, stožáry apod.) a zabezpečeny
upevněním ke stavebním součástem objektů, popř. stožárů ve výšce min. 2,5 nad zemí. Jejich
demontáž není možná bez použití násilí nebo nástrojů a nářadí.

9)

Pojištění se vztahuje také na odcizení radarů, které jsou umísťovány na sloupy veřejného osvětlení
nebo stožáry ve výšce 2,5 – 3m nad zemí. Jejich demontáž není možná bez použití násilí nebo nástrojů
a nářadí.

10) Pro soubor (vlastních i zapůjčených) věcí zvláštní umělecké hodnoty, uměleckých předmětů a sbírek
se v provozní době považuje za dostatečné zabezpečení jejich upevnění, popř. jejich umístění, např.
na výstavách, v galeriích, v budovách.
11) U cenností se pro limit plnění do 20.000 Kč ujednává, že trezorem se rozumí i příruční pokladna či
schránka, která je připevněna k těžkému kusu nábytku nebo k podlaze či zdi.
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12) Pojištění se vztahuje také na odcizení odpadkových košů, laviček a kontejnerů umístěných na
neoploceném volném prostranství. Lavičky, koše a kontejnery jsou pevně spojeny se zemí pomocí
betonových patek, úchytů apod. Jejich demontáž není možná bez použití násilí nebo nástrojů a nářadí.
13) Hadice a proudnice hydrantů jsou uzavřeny ve skříňkách upevněných šrouby, nastřelením nebo
jinak pevně připojených k vnitřním stěnám objektů. Hasicí přístroje a hadice včetně proudnic musí být
uloženy a spravovány dle platných norem. Pojištěný je povinen případné poškození, zničení nebo
ztrátu hasicích přístrojů a hydrantových hadic včetně proudnic oznámit ihned po zjištění příslušným
policejním orgánům za účelem zahájení šetření.
Odchylné ujednání o zabezpečení (konkrétní pojištěné subjekty):
Město Valašské Meziříčí:
• Pro předmět pojištění 1.1.6. do 100 000 Kč a 1.2.5. do 300 000 Kč (dle oddílu 1.1 živel a 1.2 odcizení)
se ujednává, že odcizení nemusí vykazovat známky krádeže vloupáním. Věci jsou uloženy obvyklým
způsobem a při jejich odcizení nemusí pachatel prokazatelně použít násilí (násilím překonat upevnění).
Všechny takto vzniklé škody musí být nahlášeny Policii ČR.
• Pro pojištěné věci v položkách č. 1.1.5., 1.1.8 (dle oddílu 1.1 živel)
způsoby zabezpečení:

se ujednávají tyto limity plnění a

a)

limit plnění 100 000 Kč - v době pojistné události jsou umístěny v uzamčeném prostoru, vstupní
dveře jsou uzamčeny dozickým zámkem, nebo zámkem s cylindrickou vložkou nebo
bezpečnostním visacím zámkem; okna a prosklené části nejsou opatřeny okenicí, roletou, mříží
nebo bezpečnostním zasklením;

b)

limit plnění 300 000 Kč - v době pojistné události jsou umístěny v uzamčeném prostoru, který je
uzamčen zámkem s cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním visacím
zámkem, vstupní dveře jsou plné; okna a prosklené části nejsou opatřeny okenicí, roletou, mříží
nebo bezpečnostním zasklením;

c)

limit plnění 600 000 Kč - v době pojistné události jsou umístěny v uzamčeném prostoru, který je
uzamčen bezpečnostním uzamykacím systémem; vstupní dveře jsou plné a jsou opatřeny
zábranami proti vysazení a vyražení; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, jsou tyto dále opatřeny
zabezpečením proti vyháčkování; okna a prosklené části nejsou opatřeny okenicí, roletou, mříží
nebo bezpečnostním zasklením;

d)

limit plnění nad 600 000 Kč - zabezpečení se řídí standardními ujednáními pojistitele.

• Pro položku č. 1.2.1. (dle oddílu 1.2. odcizení) se ujednává, že pojištěná věc musí být pevně spojená
s konstrukcí budovy či konstrukcí jiné stavby.
• Pro položku č. 1.2.4. (dle oddílu 1.2. odcizení) se ujednávají tyto limity plnění a způsoby zabezpečení:
a)

limit plnění 50 000 Kč - peníze v hotovosti a cennosti se nacházejí v uzamčené schránce, nebo
v uzamčené pokladně; schránka a pokladna se v době pojistné události nachází v místnosti
uzamčené zámkem s cylindrickou vložkou, dveře jsou plné, okna a prosklené části nejsou opatřeny
okenicí, roletou, mříží nebo bezpečnostním zasklením;

b)

limit plnění 200 000 Kč - peníze v hotovosti a cennosti se nacházejí v uzamčeném trezoru
nezjištěné konstrukce, nebo BT 0; trezor se v době pojistné události nachází v místnosti uzamčené
zámkem s cylindrickou vložkou, dveře jsou plné, okna a prosklené části nejsou opatřeny okenicí,
roletou, mříží nebo bezpečnostním zasklením;

c)

limit plnění nad 200 000 Kč - zabezpečení se řídí standardními ujednáními pojistitele.

Mateřská škola Křižná 768
Malotraktor bez SPZ MCCULLOCH M 11577 – areál MŠ je oplocen, pojištěná věc je uložená mimo užívání
v plechovém, částečně proskleném skladu, který je uzamčen dvěma visacími zámky s tvrzeným okem o
průměru třmene 8 mm
Kulturní zařízení – místo pojištění Sokolská 30, 757 01, Valašské Meziříčí (budova Sýpka a budova Kaple
bez čísla popisného na parcele č. 153)
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Limit 300 000 Kč pro věci movité: plné dveře, zámek dveří s bezpečností cylindrickou vložkou, EZS
2.stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa
s nepřetržitou službou
Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění:
• jsou-li ujednány rozdílné způsoby zabezpečení v oddíle „odchylné ujednání o zabezpečení
(společné pro všechny pojištěné subjekty)“ a „odchylné ujednání o zabezpečení (pro konkrétní
pojištěné subjekty)“ potom platí ty, které jsou pro klienta výhodnější.

1.3 Pojištění vandalismu
Pojištění se sjednává na novou cenu (pokud není níže uvedeno jinak). Pojistné částky jsou stanoveny
agregovaně pro všechny pojištěné subjekty.
1.3.1.

Soubor veškerého majetku, který je současně pojištěn proti živelním nebezpečím a odcizení
dle bodu 1.1 a 1.2)
Pojistná částka:

2 000 000 Kč – první riziko

Rozsah pojištění pro bod 1.3
vandalismus – zjištěný i nezjištěný pachatel vč. škod způsobených sprejery (tj. poškození nebo
zničení věci barvou, nástřikem apod.) a polepením vnějších či vnitřních částí pojištěných budov
a staveb - s ročním limitem plnění min. 200.000 Kč

Spoluúčast pro bod 1.3:
spoluúčast činí

1 000 Kč

Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění:
•

Připouští se doplnění požadované spoluúčasti o její případné procentuální vyjádření dle obvyklé
metodiky pojistitele

•

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.

•

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

1.4 Pojištění skel
Pojištění se sjednává na novou cenu (pokud není níže uvedeno jinak). Pojistné částky jsou stanoveny
agregovaně pro všechny pojištěné subjekty.
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Pojištění souboru skel:
• standardní zasklení budov,
• umělecká zasklení budov,
• ostatní speciální skla (např. bezpečnostní skla, skla lepená, s folií, apod.)
• skleněné části movitých věcí, skleněné pulty, vitríny, stěny uvnitř budov
• osvětlená a reklamní skleněná zařízení uvnitř i vně budov,
• elektrická zařízení a příslušenství pojištěného skla.
Pojistná částka:

500 000 Kč – první riziko

Rozsah pojištění pro bod 1.4
Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nahodilou událostí, která nastane
nečekaně a náhle (all-risk).

Spoluúčast pro bod 1.4:
spoluúčast činí

1 000,- Kč

Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění:
•

Připouští se doplnění požadované spoluúčasti o její případné procentuální vyjádření dle obvyklé
metodiky pojistitele.

1.5 Pojištění přerušení provozu – ztráta nájemného
1.5.1.

Škoda vzniklá přerušením provozu v důsledku věcné škody. Věcnou škodou pro účely
pojištění proti ztrátě nájemného se rozumí zničení, poškození nebo ztráta věci sloužící
k provozu budovy (nebo prostor) pojištěného v důsledku pojištěných pojistných nebezpečí.

Pojistná částka:
Doba ručení:
Spoluúčast:
Pojistná nebezpečí:

5 000 000 Kč
12 měsíců
2 dny
Živelní nebezpečí – sdružený živel

Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění:
•

Připouští se doplnění požadované spoluúčasti o její případné peněžní či procentuální vyjádření dle
obvyklé metodiky pojistitele.

1.6 Pojištění přerušení provozu - živel
Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění:
bod 1.6 se vztahuje pouze na pojištěný subjekt: ST SERVIS, s.r.o.
1.6.1.

Provozní zisk a stálé náklady

Pojistná částka:
Doba ručení:
Spoluúčast:
Pojistná nebezpečí:

16 600 000 Kč
12 měsíců
3 dny min. 50 000 Kč
Živelní nebezpečí – sdružený živel

Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění:
•

Připouští se doplnění požadované spoluúčasti o její případné procentuální vyjádření dle obvyklé
metodiky pojistitele.
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1.7 Pojištění elektroniky
Pojištění se sjednává na novou cenu (pokud není níže uvedeno jinak).
1.7.1.

Soubor vlastních a cizích elektronických zařízení (stacionární i přenosná) vč. jejich součástí,
příslušenství a dat pro zajištění funkcí

Pojistná částka:
Poznámka:

1.7.2.

1 000 000 Kč – první riziko
celková hodnota souboru elektroniky činí cca 54 000 000 Kč a je
započítána v hodnotě majetku pro živelní pojištění

Soubor mobilní výpočetní a komunikační techniky na území Evropy
(např. notebooky, mobilní telefony, navigační zařízení, apod.)
Pojistná částka:

100 000 Kč – první riziko

Rozsah pojištění pro bod 1.7.1.:
pojištění elektronických (technických) rizik „ALL RISK“, bez živelních rizik
Rozsah pojištění pro bod 1.7.2.:
pojištění elektronických (technických) rizik „ALL RISK“, bez živelních rizik
krádež, loupež, vandalismus

Spoluúčast pro bod 1.7:
spoluúčast pro elektroniku v bodě 1.7.1.
spoluúčast pro elektroniku v bodě 1.7.2.

1 000 Kč
1 000 Kč

Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění:
•

pro pojištěné věci pojišťovna poskytne v případě pojistné události za zničené, poškozené, odcizené
nebo ztracené věci pojistné plnění tak, jako v případě pojištění na novou cenu

•

Pojištění se vztahuje také na programové vybavení pojištěné věci (software), jestliže došlo k jeho
zničení v souvislosti se zničením nebo poškozením pojištěné věci.

•

Pojištění se vztahuje na zařízení do stáří 6 let v době pojistné události

•

Připouští se doplnění požadované spoluúčasti o její případné procentuální vyjádření dle obvyklé
metodiky pojistitele.
Odchylné ujednání o zabezpečení:
1) Předměty, které nelze pro jejich rozměry, hmotnost nebo z provozních a funkčních důvodů umístit do
uzamčených prostor místa pojištění jsou umístěny na neoploceném volném prostranství. Tyto
předměty musí být zabezpečeny tak, aby při jejich odcizení musel pachatel prokazatelně použít násilí.
(jejich demontáž není možné provést bez použití násilí, nástrojů nebo nářadí). Všechny škody, které
vzniknou v důsledku tohoto rizika, musí být hlášeny policii.
2)

Pojištění se vztahuje také na odcizení kamerových a elektronických zabezpečovacích systémů,
které jsou umísťovány uvnitř i vně objektů (vnější strana objektů, stožáry apod.) a zabezpečeny
upevněním ke stavebním součástem objektů, popř. stožárů ve výšce min. 2,5 m nad zemí. Jejich
demontáž není možná bez použití násilí nebo nástrojů a nářadí.

3)

Přeprava věcí – pojištění se vztahuje i na případ odcizení přepravované mobilní elektroniky a
ostatních věcí z dopravního prostředku (jako např. vozidla). Předpokladem pro výplatu pojistného
plnění v případě odcizení věcí z vozidla je skutečnost, že k odcizení došlo v době od 6-22 hod. nebo
bylo vozidlo odstaveno na hlídaném parkovišti, či v uzavřeném objektu a zařízení bylo umístěno v

17

RESPECT, a.s.

Komplexní pojištění města Valašské Meziříčí

Příloha č. 1 – Požadovaný rozsah pojištění

zavazadlovém prostoru. Pojištění se vztahuje také na případy, kdy je odcizeno celé vozidlo. Místem
pojištění pro mobilní elektroniku je území Evropy. Toto odchylné ujednání se sjednává se spoluúčastí
1.000,- Kč.

1.8 Pojištění strojů a strojních zařízení
Pojištění se sjednává na novou cenu (pokud není níže uvedeno jinak).

1.8.1.

Soubor vlastních a cizích strojů a strojních zařízení včetně příslušenství a elektronických
součástí
(např. čistící stroje, technologie na úpravu vody v bazénu, kotelny, teplovody, vzduchotechnika,
technologie saun a vířivek, rolba na úpravu ledu, absorpční jednotka zimního stadionu, stroje na
měření a regulaci, trafostanice, příkopové rameno, fréza, štěpkovač, školkovací stroj, vyorávač,
odřezávač, kypřič půdy, traktorová sekačka, nakladač, sekačka, atd.)
(pojištění se vztahuje i na zařízení starší deseti let).

Pojistná částka:
Poznámka:

5 000 000 Kč – první riziko
celková hodnota souboru strojů činí cca 46 000 000 Kč a je započítána
v hodnotě majetku pro živelní pojištění

Smluvní ujednání a připojištění k pojištění strojů a strojních zařízení:
•

Pojištění se vztahuje i na škody způsobené při pracovní činnosti stroje, který je zároveň silničním
vozidlem.

•

Pojištění se vztahuje na stacionární stroje do stáří 20 let v době pojistné události a na mobilní stroje
do stáří 12 let v době pojistné události.

•

Pojistitel poskytne plnění také za vícenáklady, které oprávněná osoba prokazatelně vynaložila na
přesčasové práce a práce v noci, práce o sobotách a nedělích, expresní nebo letecké dodávky
náhradní dílů a cestovní náklady techniků a expertů. Pojištění se sjednává se sublimitem plnění:
100 000 Kč

•

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

•

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

•

pojištění se vztahuje na základy strojů a strojních zařízení.

•

pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení strojních součástí pro kluzná a valivá uložení pro
přímočarý i rotační pohyb (např. ložiska, písty, vložky válců).

•

pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení snímacích, záznamových a zobrazovacích
prvků, nosičů záznamů, nosičů dat.

•

pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení skleněných součástí strojů

•

pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení dílů a nástrojů, které se vyměňují při změně
pracovního úkonu nebo pro opotřebení (např. nože, břity, ostatní řezné a lisovací nástroje,
pracovní části drtičů, vrtáky a vrtací hlavy, pásy, lana, řetězy, formy, kokily, razidla, ryté a
vzorkované válce, šablony, matrice, gumové válce, hadice, těsnění, ucpávky, žáruvzdorné
vyzdívky, zdroje světla, podavače, vyměnitelné nosiče dat, atd.). Pojištění se sjednává se
sublimitem 100 000 Kč.

•

pojištění se vztahuje na škody všeho druhu na zvukových, obrazových, nebo jiných záznamech
a datech.
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Pojištění se dále vztahuje na škody na standardním programovém vybavení (software) dodaném
výrobcem společně s pojištěnou věcí, ale jen tehdy, jestliže došlo k jeho zničení v souvislosti
s úplným zničením pojištěné věci a pokud bylo zahrnuto do pojistné částky

Územní rozsah:
Česká republika
Rozsah pojištění pro bod 1.8:
pojištění strojních (technických) rizik „ALL RISK“
bez živelních rizik a bez odcizení

Spoluúčast pro bod 1.8:
spoluúčast pro stroje v bodě 1.8.1.

5 000 Kč

Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění:
•

Pro pojištěné věci pojišťovna poskytne v případě pojistné události za zničené, poškozené, odcizené
nebo ztracené věci pojistné plnění tak jako v případě pojištění na novou cenu

•

Připouští se doplnění požadované spoluúčasti o její případné procentuální vyjádření dle obvyklé
metodiky pojistitele.

•

Připouští se doplnění požadovaných sublimitů pro připojištění dle „Smluvní ujednání a připojištění
k pojištění strojů a strojních zařízení“ dle obvyklé metodiky pojistitele.

1.9 Pojištění okrasných dřevin a zeleně
1.9.1.

Vysázený porost okrasných dřevin

Předmět pojištění:

vysázený porost

Riziko:

živelní rizika, odcizení, vandalismus

Pojistná částka:

100.000 Kč – první riziko
Tento limit plnění je nastaven jako minimální. Připouští se jeho překročení.

Spoluúčast:

5.000 Kč - připouští se nabídka s nižší spoluúčasti

Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění:
• Připouští se doplnění požadované spoluúčasti o její případné procentuální vyjádření dle obvyklé
metodiky pojistitele.
•

Pojištění se vztahuje na zeleň, porosty a sadové úpravy, které rostou volně v půdě a jsou určeny
pro pěstování ve středoevropském klimatu, a to pro případ poškození nebo zničení pojištěného
porostu v souvislosti s pojistnou událostí, jejichž příčinou byla pojistná nebezpečí uvedená
v pojistné smlouvě.
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1.10 Pojištění lesních porostů
Předmět pojištění:

Lesní porosty v majetku města Valašské Meziříčí dle platného
Lesního hospodářského plánu; výměra je 488,22 ha – viz příloha č. 6
- Pojištění lesů.

Místo pojištění:

obec/katastr: Valašské Meziříčí – parcely na katastrálním území
uvedených v platném Lesním hospodářském plánu

Riziko:

poškození nebo zničení požárem či vichřicí

Pojistná částka:

85 903 200 Kč

Spoluúčast:

10 % - připouští se nabídka s nižší spoluúčasti

1.11 Pojištění odpovědnosti za újmu
Předmět pojištění:
Základní pojištění
1.11.1. Obecná provozní odpovědnost za újmu způsobenou jinému v souvislosti s pojištěnými
činnostmi vč. jiné majetkové újmy vyplývající z újmy na zdraví, životě a věci – následné
finanční újmy. Pojištěnými činnostmi jsou:
a) města a jeho organizačních složek (městská policie, hasičské sbory, apod.)
• dle Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
• dle Zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
• dle Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů,
• dle Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů,
• dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
a dalších souvisejících právních předpisů,
• dle Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
• dle Zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu veřejné
moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České
národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů
• dle Zákona č. 56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
• dle Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
a další související právní předpisy
b) příspěvkových organizací, školních a předškolních zařízení
dle zřizovacích listin a jejich dodatků (dle přílohy č. 8)
c) ST SERVIS, s.r.o. a Městské lesy a zeleň, s.r.o., CZT Valašské Meziříčí s.r.o.
dle výpisů z obchodních rejstříků, výpisů z živnostenských rejstříků, živnostenských listů (dle
přílohy č. 8)
•

Retroaktivní datum pojištění od 1. 1. 2018 (platné jednotně pro celý oddíl pojištění
odpovědnosti za újmu)
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•

Základní rozsah pojištění dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník

•

Včetně odpovědnosti provozovatele školského, předškolního a mimoškolního zařízení
za krádež věcí žáků, učňů nebo studentů v šatnách vloupáním. Dále se pojištění vztahuje na
odpovědnost za újmu na věcech žáků, učňů nebo studentů, které se nacházely na místě k tomu
určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají. U odcizení věcí žáků v šatnách a ostatních
místech k tomu určených – bez nutnosti volat policii (bez protokolu policie).

•

Včetně odpovědnosti provozovatele školských zařízení a provozovatele škol za újmu
vzniklou žákům, studentům a učňům v době školního, teoretického nebo praktického vyučování
a během akcí pořádaných školou i mimo budovy a prostory školského zařízení a na školních
výletech.

•

Včetně odpovědnosti žáka, učně, studenta za újmu vůči třetím osobám, včetně školského
zařízení, kterou způsobí v době školního teoretického i praktického vyučování v budově či
prostorách sloužících k vyučování, a dále mimo budovy a prostory při akcích pořádaných
školským zařízením.

•

Včetně odpovědnosti za újmu z provozu sportovních, kulturních, sociálních, rekreačních
zařízení a akcí (např. slavnosti, jarmarky apod.)

•

Včetně odpovědnosti za újmy z pořádání školních i mimoškolních akcí, výletů, táborů, škol
v přírodě, ozdravných pobytů (např. akce organizované městem, ZŠ, MŠ apod.)

•

Včetně odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování sociálních služeb v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

•

Včetně odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování sociálně – právní ochrany dětí
v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

•

Vč. ekologických škod (v důsledku selhání zabezpečovacího zařízení)

•

Vč. odpovědnosti za újmu či újmu vzniklou v souvislosti s používáním čpavku a lihu. Tyto látky
jsou používány pro provoz Zimního stadionu Města Valašské Meziříčí

•

Vč. nemajetkové újmy uplatněné v souvislosti s utrpěnými duševními útrapami

•

Vč. odpovědnosti za újmy způsobené dobrovolníkovi během vykonávané dobrovolnické
činnosti

•

Vč. odpovědnosti za újmy způsobené dobrovolníkem městu či třetí osobě během
vykonávané dobrovolnické činnosti

•

Vč. pojištění odpovědnosti za újmu ve smyslu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu na
majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo která jí bude
způsobena.

Upřesňující požadavky na pojištění:
• Pojištěným v pojištění odpovědnosti za újmu sjednaném dle tohoto odstavce bude také Česká
republika - Úřad práce České republiky, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00
Praha 28, IČ 72496991. Vyčíslení pojistného dle tohoto odstavce bude provedeno samostatně.
Limit plnění: 30 000 000 Kč
•

vč. odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se
projeví po jejím předání
Minimální sublimit plnění: 30 000 000 Kč
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vč. odpovědnosti za újmu způsobenou jinému vadným výrobkem (potraviny v jídelnách)
(pokud tato není automaticky zahrnuta v obecné provozní odpovědnosti za újmu)
Minimální sublimit plnění: 5 000 000 Kč
Upřesňující požadavky na pojištění:
•
předmětem pojištění je zejména odpovědnost za újmu z vyrobené a podávané stravy
v provozovaných jídelnách, restauracích apod. (vč. rizika přenosných chorob v souvislosti
s mikrobiologickou kontaminací výrobku a infekčním onemocněním – např. Salmonely,
Creutzfeld-Jakobovy nemoci (BSE, TSE)

•

vč. odpovědnosti za újmu z držby a provozu obecních zařízení (zásobování vodou, kanalizací,
ČOV, apod.).
Minimální sublimit plnění: 10 000 000 Kč

•

vč. odpovědnosti za újmu způsobenou jiné osobě z činnosti městské policie vyplývající ze
zákona o obecní policii v platném znění a souvisejících právních předpisech (včetně držby
a služebního použití bodných, sečných a střelných zbraní a služebního psa, za předpokladu
dodržení všech právních a úředních předpisů)
Minimální sublimit plnění: 10 000 000 Kč

•

vč. odpovědnosti za újmu způsobenou jiné osobě z činnosti hasičského sboru a sboru
dobrovolných hasičů (nasazení při zásahu, cvičení, údržbě či hasičském sportu, vč. dopravy tam
a zpět)
Minimální sublimit plnění: 10 000 000 Kč

•

vč. odpovědnosti za újmu způsobenou hasičským sborem a sborem dobrovolných hasičů
městu (nasazení při zásahu, cvičení, údržbě či hasičském sportu)
Minimální sublimit plnění: 10 000 000 Kč

•

vč. odpovědnosti za újmu v důsledku pozvolného působení vlivů či srážek (pokud již nejsou
automaticky zahrnuta v obecné provozní odpovědnosti)
Minimální sublimit plnění: 5 000 000 Kč

•

vč. odpovědnosti za újmu způsobenou znečištěním životního prostředí (pokud již není
automaticky zahrnuta v obecné provozní odpovědnosti)
Minimální sublimit plnění: 10 000 000 Kč

•

vč. odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (vyjma povinně smluvního pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a provozem vozidla při jeho účasti na
organizovaném motoristickém závodu či soutěži)
Minimální sublimit plnění: 10 000 000 Kč

• vč. odpovědnosti zaměstnanci, členu jednotky sboru dobrovolných hasičů a osobě ve výkonu
veřejné funkce za újmu způsobenou na movité a nemovité věci při plnění pracovních úkolů
(vč. jízdních kol, elektroniky, cenností)
Minimální sublimit plnění: 500 000 Kč
•

vč. odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s používáním kyseliny sírové, plynného
(kapalného) chloru a chlornanu sodného k úpravě bazénové vody a škod způsobených
herbicidy, insekticidy a fungicidy, apod.
Minimální sublimit plnění: 5 000 000 Kč

• vč. odpovědnosti za náhradu újmy vzniklé v souvislosti s výkonem činnosti rybářských,
mysliveckých a lesních stráží dle právních předpisů: zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti §16, zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství - §18 a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích - §39.
Pojištění se vztahuje na újmu způsobenou výkonem činnosti těchto stráží v souvislosti s plněním
jejích úkolů a dále za újmu způsobenou těmto strážím v souvislosti s plněním jejích úkolů.
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Pojištění se rovněž vztahuje na újmu osobě, která poskytla pomoc lesní, myslivecké nebo rybářské
stráži na její žádost nebo s jejím vědomím, i na újmu na věcech, která těmto osobám vznikla v
souvislosti s poskytnutím této pomoci.
Pojištění se vztahuje na újmu, kterou tyto osoby způsobily v souvislosti s pomocí poskytnutou
myslivecké nebo rybářské stráži.
Počet jednotlivých stráží: Myslivecké stráže - 50, Lesní stráže – 8, Rybářské stráže – cca 35.
Celkové počty se v průběhu roku mění.
Minimální sublimit plnění: 1 000 000 Kč
II. DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ (pokud již nejsou automaticky zahrnuta v obecné provozní odpovědnosti):
a) Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytnutou ve
prospěch zaměstnance, osoby ve výkonu veřejných funkcí, členy sboru městské policie
a dobrovolných hasičů pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání (pokud tato není automaticky zahrnuta v obecné provozní odpovědnosti za újmu)
Sublimit plnění:
30 000 000 Kč
Upřesňující požadavky na pojištění:
• pojištění se vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených
orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného
zjištěného soudem nebo správním úřadem
b) Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytnutou ve
prospěch jiných osob (pokud tato není automaticky zahrnuta v obecné provozní odpovědnosti za
újmu)
Sublimit plnění:
30 000 000 Kč
c) Odpovědnost za újmu vzniklou jiné osobě jinak než na zdraví nebo usmrcením nebo na věci jejím
poškozením, zničením nebo pohřešováním (čistá finanční újma)
Sublimit plnění:
1 000 000 Kč
d) Odpovědnost za újmu na cizí věci, kterou pojištěný užívá
Sublimit plnění:
1 000 000 Kč
Upřesňující požadavky na pojištění:
•
pojistnou hodnotou cizích věcí užívaných je jejich nová cena (pojištění na novou cenu)
e) Odpovědnost za újmu na cizí věci, kterou pojištěný převzal
Sublimit plnění:
1 000 000 Kč
Upřesňující požadavky na pojištění:
•
pojistnou hodnotou cizích věcí převzatých je jejich nová cena (pojištění na novou cenu)
f) Odpovědnost za újmu z titulu:
• vlastnictví, držby, pronájmu nebo jiného oprávněného užívání nemovitostí sloužící k výkonu
činnosti pojištěného,
• vč. držby obecních bytových domů,
•
vč. držby nemovitostí pronajatých k podnikatelským účelům a pronájmem či správou
bytových a nebytových prostor
• vč. odpovědnosti za újmu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitosti
v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění
(pokud toto není automaticky zahrnuto v obecné provozní odpovědnosti za újmu)
Sublimit plnění:
30 000 000 Kč
g) Odpovědnost za újmu na odložených věcech zaměstnanců (ve smyslu zákoníku práce), osob ve
výkonu veřejných funkcí, členů sboru dobrovolných hasičů, dětí, návštěvníků či hostů sportovních,
kulturních, rekreačních, sociálních, ubytovacích a jiných zařízení (akcí) provozovaných pojištěným,
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vzniklou poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo záměnou věcí, pokud se věci nacházely na
místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají.
(pokud tato není automaticky zahrnuta v obecné provozní odpovědnosti za újmu)
Minimální sublimit plnění:
400 000 Kč pro všechny pojistné události v ročním pojistném období
Upřesňující požadavky na pojištění:
•
pojištění se vztahuje i na peníze, šeky, cennosti, mobilní telefony, vozidla
•
pojištění se vztahuje i na šatny, hlídané šatny a šatny zaměstnanců
•
výše uvedené sublimity plnění jsou nastaveny jako minimální, připouští se jejich překročení.
Připouští se doplnění požadovaných sublimitů na jednu újmu či na jednoho zaměstnance či
návštěvníka dle obvyklé metodiky pojistitele.
•

připouští se doplnění požadované spoluúčasti na jednu újmu či na jednoho zaměstnance či návštěvníka
a o její případné procentuální vyjádření dle obvyklé metodiky pojistitele.

h) Křížová odpovědnost – majetková propojenost
Sublimit plnění:
10 000 000 Kč
Upřesňující požadavky na pojištění:
• Pojištění se vztahuje na odpovědnost každého z pojištěných za újmu způsobenou jinému
z pojištěných
• předmětem pojištění je odpovědnost za újmu, za kterou pojištěný odpovídá právnické osobě,
se kterou je majetkově propojen
• vč. odpovědnosti za újmu vzniklou podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný
majetkovou účast
• vč. odpovědnosti za újmu vzniklou podnikatelskému subjektu, který má majetkovou účast
v pojištěném subjektu
ch) Odpovědnost za újmu způsobenou obci, městu, kraji starostou, místostarostou, členem rady
nebo zastupitelstva při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
(odpovědnost obce za újmu vyplývající ze zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za újmu způsobenou
při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem)
Sublimit plnění:
10 000 000 Kč
Upřesňující požadavky na pojištění:
• pojištění se vztahuje i na případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu majetkové
povahy vzniklou jinému nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu
státní a veřejné správy, která se řídí zákonem 82/1998 Sb. o odpovědnosti za újmu způsobenou při
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
• odpovědnost za újmu vzniklou v souvislosti s dotacemi z Evropské Unie včetně zpracování žádosti
o dotace a granty a organizování těch veřejných zakázek, které jsou realizovány v souvislosti
s dotacemi z Evropské unie – pro toto pojištění se sjednává omezený limit pojistného plnění ve výši
1 000 000 Kč v rámci sublimitu pojistného plnění 10 000 000 Kč pro pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou členem zastupitelstva obci. Odpovědnost za újmu vzniklou v souvislosti
s organizováním veřejných zakázek, které nesouvisí s dotacemi z Evropské Unie je pojištěna v rámci
sublimitu pojistného plnění 10 000 000 Kč,
i) Odpovědnost za újmu způsobenou v důsledku výkonu funkce zastupitelstva obce
Sublimit plnění:
5 000 000 Kč
Upřesňující požadavky na pojištění:
Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou obci, městu, kraji starostou, místostarostou,
členem rady nebo zastupitelstva při výkonu funkce zastupitelstva obce.
Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu
vzniklou územnímu samosprávnému celku (pojistníkovi) při výkonu veřejné funkce nebo v přímé
souvislosti s ní.
Pojištěnými jsou osoby, které v době trvání pojištění byly, jsou nebo budou ve funkci starosty (primátora,
hejtmana), místostarosty, člena rady nebo člena zastupitelstva pojištěného územního samosprávného
celku. Spolupojištěna je i vzájemná odpovědnost za újmu mezi pojištěným a pojistníkem.
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Odpovědnost za újmu vzniklou v souvislosti s dotacemi z Evropské Unie včetně zpracování žádosti
o dotace a granty a organizování těch veřejných zakázek, které jsou realizovány v souvislosti
s dotacemi z Evropské unie – pro toto pojištění se sjednává omezený limit pojistného plnění ve výši
1 000 000 Kč v rámci sublimitu pojistného plnění 5 000 000 Kč pro pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou členem zastupitelstva obci. Odpovědnost za újmu vzniklou v souvislosti s organizováním
veřejných zakázek, které nesouvisí s dotacemi z Evropské Unie je pojištěna v rámci sublimitu pojistného
plnění 5 000 000 Kč,pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za újmu na movitých věcech
svěřených nebo užívaných k výkonu práce.
Sjednává se i pojištění odpovědnosti za újmu pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti
pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného nebo se vztahem pojištěného,
jestliže pojištěný za újmu odpovídá a způsobenou jinému členy zastupitelstva a to pouze pro případ své
odpovědnosti za újmu způsobenou v rámci své činnosti jménem obce nebo pro obec
Toto pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu
způsobenou obci porušením právní povinnosti vyplývající z výkonu funkce zastupitele obce město
Valašské Meziříčí.
Pojištěné funkce: starosta, místostarosta, členové rady a zastupitelstvo (všichni členové).
j) Odpovědnost zaměstnanců, členů jednotky sboru dobrovolných hasičů a osob ve výkonu
veřejných funkcí za jinou než čistou finanční škodu (škoda na nemovitých, movitých věcech
svěřených nebo užívaných k výkonu práce vč. škod na motorovém vozidle k služebním či
soukromým účelům)
Minimální sublimity plnění:
150.000 Kč na jednu pojistnou událost na motorovém vozidle
300.000 Kč na všechny pojistné události na motorovém vozidle v ročním pojistném období
500.000 Kč pro všechny pojistné události v ročním pojistném období
k) Náhrada nemajetkové újmy (která nebyla způsobena při ublížení za zdraví a při usmrcení)
uplatněné v souvislosti s právem na ochranu osobnosti
Sublimit plnění:
1 000 000 Kč
l) Odpovědnost za újmu či újmu způsobenou vibracemi, sesouváním a sesedáním půdy
Sublimit plnění:
5 000 000 Kč
Územní rozsah pojištění:
Česká republika: není-li uvedeno níže jinak
Evropa:
U pořádání školních akcí v rámci výuky, včetně výletů, konaných se souhlasem vedení školy.
U pořádání akcí příspěvkovými organizacemi a pořádání akcí městem Valašské Meziříčí v rámci
družebních vztahů se zahraničními městy.
Spoluúčast pro bod 1.11 – pojištění odpovědnosti za újmu či újmu:
a) pro odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou dětem, žákům, studentům
(tj. újmy na zdraví, životě a věci)
bez spoluúčasti
b) odpovědnost za újmu způsobenou vibracemi, sesouváním a sesedáním půdy (dle bodu l)
5 000 Kč
c) v ostatních případech
1 000 Kč
Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění:
• Připouští se doplnění požadované spoluúčasti o její případné procentuální vyjádření dle obvyklé
metodiky pojistitele.
• Sublimity plnění za doplňková pojištění se sjednávají v rámci základního limitu plnění.
• Pro odpovědnost dle bodu d) a e) se připouští sloučení do společného sublimitu plnění

Doplňující údaje / požadavky:
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•

Ujednává se, že nárůst rizika (roční obrat, počet obyvatel či studentů apod.) o více než 20% oproti
minulému období je považován za podstatné zvýšení pojistného rizika

•

Pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období jeden rok.

•

Pojistné bude splatné v rovnoměrných čtvrtletních splátkách bez přirážky k pojistnému.

•

Definice pojmu „první riziko“ pro rizika v bodech 1.1 až 1.10:
Pojištěním prvního rizika se rozumí případ, kdy je stanovený limit plnění zároveň horní hranicí
úhrnu pojistných plnění pojišťovny, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, ze všech
pojistných událostí nastalých v průběhu pojistného roku. Pokud bylo ujednáno pojištění prvního
rizika, pojišťovna pro toto pojištění prvního rizika neuplatňuje podpojištění.

•

Uchazeč jako součást nabídky uvede:

•

•

Slevu za dlouhodobost pojištění (tříletý pojistný program)

•

Bonifikaci za příznivý škodný průběh

Stanovení maximální možné škody (MMŠ):
Jedná se o rozptýlené riziko, nejhodnotnější objekty představují objekty sportovišť, školní objekty,
nemocnice, kulturní zařízení, bytové domy apod.
Za místo s největší koncentrací majetkových hodnot uvažujeme Zimní stadion – pojistná
částka 610 mil Kč, Nemocnice V M s pojistnou částka 461 mil. Kč (budovy a stavby).
Vybavení nemocnice je ve vlastnictví AGEL. Třetím místem pojištění je komplex Zámku
Žerotínů, pojistná částka 560 mil. Kč. Pojistná částka = pojistná hodnota = nová cena. Celý
komplex zámku je památkově chráněn. Uvažujeme rozčlenění prostor objektů komplexu na
požární úseky.

Požadavek na sjednání zvláštního ujednání pro pojištění
jednorázových krátkodobých akcí
Uchazeč (pojistitel) uvede do pojistné smlouvy zvláštní ujednání jako závazek k případnému připojištění
v následujícím znění:
„Zvláštní ujednání“
Pojistitel se zavazuje k případnému pojištění jednorázových krátkodobých akcí (např. konference,
výstavy, kulturní akce, sportovní akce, apod.) na první riziko (bez specifikace konkrétních předmětů
pojištění).

Požadavek na likvidaci pojistných událostí
Uchazeč (pojistitel) uvede do pojistné smlouvy zvláštní ujednání jako závazek k likvidaci pojistných událostí
v následujícím znění:
„Zvláštní ujednání“
Pojistitel se zavazuje k tomu, že:
- registrace škodní události bude potvrzena registračním číslem do 3 dnů od doručení hlášení
o škodní události.
- výplata pojistného plnění bude provedena do 15 dnů od ukončení šetření,
- likvidace pojistných událostí do výše škody 20 000 Kč bude provedena bez nutnosti prohlídky
likvidátorem či technikem pojišťovny. K likvidaci postačí fotodokumentace a doklady
nezbytně nutné pro její vyřešení,
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pro škody nad 20 000 Kč platí, že pokud nebude pojišťovnou do tří pracovních dnů od
oznámení škody písemně sděleno, že bude provádět prohlídku, může pojištěný začít
s opravami

Škodní průběh
Přehled škodního průběhu za pojištění majetku a odpovědnosti za újmu v letech 2019 – 2021 a škodního
průběhu z pojištění motorových vozidel v letech 2019 – 2021 přikládáme v příloze č. 10. Jsou zde také
vypsány škody nad 50 000 Kč.
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Část II. – Pojištění motorových vozidel
Pojistník:
Město Valašské Meziříčí
Pojištěné subjekty:
1.

Město Valašské Meziříčí

2.

Technické služby města Valašské Meziříčí

3.

Středisko volného času Domeček

4.

Městské lesy a zeleň, s.r.o.

5.

ST SERVIS s.r.o.

Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění:
•

podrobný výčet identifikačních údajů pojištěných subjektů je uveden v příloze č. 2 – Seznam
pojištěných subjektů.

2.1 Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (POV)
Předmět pojištění:

vozidla uvedená v příloze č. 7 – Seznam vozidel k pojištění

Rozsah pojištění:

pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Územní rozsah pojištění:

Dle zelenokaretního systému

Limity plnění:

újma na zdraví nebo usmrcením – 50 a 100 mil Kč na každého zraněného
nebo usmrceného

újma na věci a ušlý zisk – 50 a 100 mil Kč
Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění k bodu 2.1:
•
•

výše uvedené limity plnění jsou stanoveny jako minimální, připouští se jejich úprava dle metodiky
pojišťoven
nastavení limitů dle seznamu pojištěných vozidel

2.2 Havarijní pojištění motorových vozidel (HAV)
Předmět pojištění:

vozidla uvedená v příloze č. 7 – Seznam pojištěných vozidel (havarijní
pojištění se sjednává u vybraných vozidel)

Rozsah pojištění:

havarijní pojištění „ALL RISK“

Územní rozsah pojištění:

Geografické území Evropy

Pojistné částky:

obvyklá/nová cena vozidel dle přílohy č. 7 – Seznam vozidel
k pojištění

Spoluúčasti:

5 % min. 5 000 Kč
dle přílohy č. 7 – Seznam vozidel k pojištění
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2.3 Doplňková pojištění motorových vozidel
Předmět pojištění:

vozidla uvedená v příloze č. 7 – Seznam vozidel k pojištění (doplňková
pojištění se sjednávají u vybraných vozidel)

Rozsah pojištění:
Pojištění všech skel
Výše limitů pro jednotlivá vozidla jsou uvedena v příloze č. 7 – Seznam vozidel k pojištění
Pojištění všech skel
Bez spoluúčasti
Úrazové pojištění všech sedadel
Pojištění úrazu přepravovaných osob se základními limity plnění:
smrt následkem úrazu 100.000 Kč
trvalé následky úrazu 200.000 Kč
Výše násobku pro jednotlivá vozidla uvedeno v příloze č. 7 – Seznam vozidel k pojištění
Pojištění zavazadel
Výše limitů pro jednotlivá vozidla jsou uvedena v příloze č. 7 – Seznam vozidel k pojištění
Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění k bodu 2.3:
•
•
•

výše uvedené limity plnění u úrazového pojištění jsou stanoveny jako minimální, připouští se jejich
překročení
doplňková pojištění se nesjednávají u přípojných vozidel
případná spoluúčast u doplňkových pojištění (pokud není uvedena výše) bude stanovena
pojistitelem dle obvyklé metodiky

Upřesňující požadavky na pojištění motorových vozidel (bod 2.1 – 2.3):
•

V příloze č. 7 je uveden seznam vozidel, technické údaje k pojištění vozidel, včetně obvyklé
ceny u vozidel starších jednoho roku nebo jejich nové ceny v případě vozidla do jednoho
roku stáří

•

V rámci pojistné hodnoty vozidla je zahrnuta zvláštní výbava pevně spojená s vozidlem
a doložitelná ze strany pojistníka včetně polepů na vozidle

•

U vozidel zařazených do systému IZS se zohledňuje kompletní vybavení vozidel doložitelná
ze strany pojištěného

•

Ujednává se, že k počátku pojištění, tj. k 1.1.2022 a následně každým rokem k výročnímu
dni budou u havarijního pojištění upraveny – aktualizovány pojistné částky jednotlivých
vozidel dle oceňovacího systému společnosti Cebia, spol. s r.o. s porovnáním cenových
nabídek na trhu vozidel.
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