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1. Účastníci soukromého pojištění
1.1.Pojistník
Pojistníkem je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.

1.2.Pojištěný
Pojištěným je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek a odpovědnost za újmu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu
se pojištění vztahuje.

1.3.Pojistitel

Pojistitelem je právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona.

1.4.Pojišťovací zprostředkovatel

Pojišťovacím zprostředkovatelem je právnická nebo fyzická osoba,
zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví podle zvláštního zákona.

která

za

úplatu

provozuje

2. Pojistná nebezpečí
Možná příčina vzniku pojistné události.

2.1.Živelní pojištění
2.1.1. Flexa
Požár, výbuch, náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje nebo jeho části či nákladu, kouř, náraz
vozidla, rázová vlna, přímý a nepřímý úder blesku, dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo v komunikační síti.
Pojistné krytí se vztahuje na poškození nebo zničení elektronických součástí v pojištěných budovách (řídící
jednotky technologických zařízení, elektronické zabezpečovací systémy, zvonky, výtahové a anténní systémy).
Rozšířené pojistné krytí se vztahuje na poškození nebo zničení technologických, elektronických součástí, strojů
a přístrojů, které jsou součástí pojištěných nemovitostí a které slouží k jejich provozu.
Dále jen „flexa“.

2.1.2. Záplava, povodeň
Záplavou se rozumí zaplavení pozemku, na kterém se nachází předmět pojištění, proudící vodou z přívalového
deště nebo vodou stojící v souvislé vodní ploše v důsledku nedostatečného odtoku atmosférických srážek.
Povodní je zaplavení územních celků vodou, která se vylila z vodních toků, nádrží nebo protržením hráze
změnou průtočného profilu toku, dále vystoupnutí vody do budovy z kanalizační sítě v důsledku vzniklé povodně
v blízkosti místa pojištění a to na principu spojených nádob s korytem řeky či vodní nádrže.
Dále jen „záplava, povodeň“.

2.1.3. Vichřice, krupobití

Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 75km/hod. a vyšší. Není-li
rychlost pohybu vzduchu v místě pojištění zjistitelná, poskytne pojistitel pojistné plnění, pokud pojištěný
prokáže, že pohyb vzduchu v okolí místa pojištění způsobil obdobné škody na řádně udržovaných stavbách.
Pojištění zahrnuje také vržení předmětu na pojištěnou věc vichřicí.
Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti a hmotnosti dopadají z atmosféry na
předmět pojištění.
Dále jen „vichřice, krupobití“.

2.1.4. Doplňková živelní nebezpečí - sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin,
sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných
předmětů, tíha sněhu nebo námrazy, zemětřesení

Sesouváním půdy je náhlý sesuv hornin nebo zemin vzniklý působením gravitace nebo narušením dlouhodobé
rovnováhy, ke které došlo postupným vývojem působením přírodních a klimatických vlivů.
Zřícením skal nebo zemin se rozumí zřícení hornin nebo zemin vzniklé působením gravitace nebo narušením
dlouhodobé rovnováhy, ke které došlo postupným vývojem působením přírodních a klimatických vlivů.

Sesuvem nebo zřícením sněhových lavin se rozumí jev, kdy masa sněhu nebo ledu se náhle uvede do pohybu
vlivem klimatických změn.
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Pádem stromu, stožáru nebo jiných předmětů je pohyb se znaky volného pádu.
Tíhou sněhu nebo námrazy je destruktivní působení vrstvy sněhu nebo ledu z příčiny jejich nadměrné hmotnosti
na střešní krytinu nebo na ostatní konstrukční prvky střechy.
Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře.
Dále jen „doplňková živelní nebezpečí“.

2.1.5. Voda vytékající z vodovodních zařízení, přetlak nebo zamrzání vody

Vodou vytékající z vodovodních zařízení (přívodní a odpadní potrubí, armatury, sanitární zařízení, topení,
klimatizační zařízení, tepelná čerpadla, solární systémy, sprinklery) se rozumí voda nebo vodní pára unikající
mimo místo určení z pevně a řádně instalovaných vodovodních zařízení poruchou, přetlakem nebo zamrznutím.
Jde o pitnou, užitkovou, odpadní, topnou nebo hasící vodu, kapalinu v jakémkoliv skupenství.
Dále jen „vodovodní škody“.

2.1.6. Atmosférické srážky

Atmosférickými srážkami je vniknutí přívalového deště, krup, sněhu nebo zamrznutí, následné prosáknutí
tajícího ledu a sněhu a poškození budovy.
Dále jen „atmosférické srážky“.

2.2.Pojištění odcizení a vandalismu
2.2.1. Odcizení

Odcizením se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo příslušenství krádeží, vloupáním nebo
loupeží tak, že došlo ke vniknutí do místa pojištění pomocí nástrojů, které nejsou k otevírání určeny, jinak než
dveřmi, krádeží klíčů.
Odcizením loupeží se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo příslušenství tak, že došlo
k násilí nebo pohrůžce bezprostředního násilí s úmyslem zmocnit se daného předmětu pojištění.
Dále jen „odcizení“.

2.2.2. Vandalismus
Vandalismem je poškození nebo zničení, při němž byl předmět pojištění úmyslně poškozen nebo zničen jinou
osobou než pojistníkem nebo pojištěným.
Vandalismem se rozumí i škody způsobené nástřikem nebo nánosem barev či chemikálií na pojištěnou věc.
Dále jen „vandalismus“.

2.2.3. Připojištění skel all risk

Připojištění se sjednává pro případ rozbití skla jakoukoli nahodilou událostí. Za rozbití se považuje i takové
poškození skla, které ohrožuje bezpečnost osob a je nutná jeho výměna. Pojištění se vztahuje na pevně
osazená skla a na skleněné výplně movitého charakteru. Pojištění se vztahuje i na nalepené snímače
zabezpečovacích zařízení, nalepené fólie, nápisy, malby a jiné výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla
a
pokud byly poškozeny nebo zničeny v přímé souvislosti s poškozením nebo zničením. Za sklo se považují
i
plasty, které nahrazují skla.
Dále jen „skla – all risk“.

2.3.Pojištění elektronických zařízení
Pojištění pro případ poškození nebo zničení elektronických zařízení se vztahuje na náhlé a nepředvídatelné
poškození nebo zničení pojištěného zařízení jakoukoli nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách
vyloučena.
Dále jen „elektronická zařízení“.

2.4.Pojištění strojů
Pojištění pro případ poškození nebo zničení strojů a strojních zařízení se vztahuje na náhlé a nepředvídatelné
poškození nebo zničení pojištěného stroje/strojního zařízení jakoukoli nahodilou událostí, která není
v pojistných podmínkách vyloučena. Dále zahrnuje nedbalost, nedostatek vody v parním generátoru, selhání
měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení, roztržení v důsledku odstředivé síly, přetlak páry, plynu
nebo kapaliny, podtlak, zkrat či působení elektr. proudu, pád jiné věci na pojištěnou nebo vniknutí cizího
předmětu, mráz, led.
Dále jen „pojištění strojů“.
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2.5.Pojištění odpovědnosti za újmu resp. škodu
2.5.1. Základní rozsah
Pojištění pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu vzniklou jiné osobě při
ublížení na zdraví nebo usmrcením a škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením
hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví, v užívání, nebo ji má oprávněně u sebe z jakéhokoliv jiného
právního titulu.
Dále jen „základní rozsah pojištění odpovědnosti“.

2.5.2. Odpovědnost za újmu při výkonu
nesprávným úředním postupem

veřejné

moci

rozhodnutím

nebo

Pojištění vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než ublížením na zdraví a
usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, pokud byla tato škoda způsobena při výkonu
veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné správy
v přenesené a samostatné působnosti dle zákona č. 82/1998 Sb.
Dále jen „újma při výkonu veřejné moci nebo nesprávným úředním postupem“.

2.5.3. Regresní náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou ve
prospěch zaměstnance
Pojištění se vztahuje na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch
pracovníka pojištěného a dále na úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění.
Dále jen „regresy ZP ZAM“.

2.5.4. Připojištění čisté finanční škody
Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než ublížením na zdraví
a usmrcením, poškozením zničením nebo pohřešováním.
Dále jen „čistá finanční škoda“.

2.5.5. Připojištění odpovědnosti zastupitelů
Pojištěnými osobami jsou členové zastupitelstva (vč. jejich dalších funkcí vyplývajících z jejich členství
v zastupitelstvu – starosta, místostarosta) a dále členové rady obce pro případ své odpovědnosti za újmu nebo
škodu způsobenou v rámci své činnosti jménem obce nebo pro obec. Pojištění se vztahuje i na čistou finanční
škodu.
Dále jen „odpovědnost zastupitelů“.

2.5.6. Připojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu
Pojištění se vztahuje na peněžitou náhradu nemajetkové újmy, ke které došlo při ublížení na zdraví nebo
usmrcení, způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka, jedná-li se o náhradu za
bolest nebo ztížení společenského uplatnění, případně o náhradu poskytnutou osobám blízkým poškozenému,
který byl usmrcen nebo utrpěl zvlášť závažné ublížení na zdraví.
Dále jen „nemajetková újma“.

2.5.7. Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu příp. ublížení na zdraví nebo usmrcení
způsobené rozšířením nakažlivé choroby (stravování ve školských zařízeních).
Dále jen „vada výrobku“.

2.5.8. Připojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele sociálních služeb
Pojištění odpovědnosti za škodu nebo újmu se vztahuje na činnost poskytování sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Dále jen „odpovědnost za sociální služby“.

2.5.9. Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou osobami vykonávající
veřejnou službu

Pojištění ve smyslu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, se vztahuje i na odpovědnost za škodu
na majetku nebo újmu na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena.
Dále jen „veřejná služba“.
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2.5.10.

Připojištění odpovědnosti za škodu a újmu technických služeb

Odpovědnost za škodu a újmu vzniklou vlastníkovi pozemní komunikace tím, že po právu poskytl třetí osobě
náhradu újmy resp. škody vzniklou závadou ve sjízdnosti nebo závadou ve schůdnosti pozemní komunikace,
jejíž sjízdnost nebo schůdnost je povinen udržovat pojištěný (technické služby).
Dále jen „odpovědnost technických služeb“.

2.5.11.

Připojištění křížové odpovědnosti

Odpovědnost za újmu či škodu mezi pojištěnými uvedenými v pojistné smlouvě navzájem.
Dále jen „křížová odpovědnost“.

2.5.12.

Odstranění výluky z pojištění na majetkovou propojenost

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu i škodu způsobenou osobě, se kterou je pojištěný majetkově
propojen.
Dále je „majetková propojenost“.

2.5.13.

Připojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí

Pojištění se vztahuje k činnosti pojištěného, ve vymezeném území, za škodu způsobenou znečištěním životního
prostředí v souvislosti s nakládáním s nebezpečnými odpady, stlačenými nebo zkapalněnými plyny.
Dále jen „škoda na životním prostředí“.

2.5.14.

Připojištění vlastnictví nebo držby nemovitostí

Pojištění zahrnuje újmu i škodu způsobenou jiné osobě, která vznikla v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí.
Vztahuje se také na odpovědnost osob, jež byly pověřeny čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb
a prostranství patřících k nemovitosti.
Dále jen „držba nemovitostí“.

2.5.15.

Připojištění SDH

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou jednotkou sboru dobrovolných hasičů.
Dále jen „připojištění SDH“.

2.5.16.

Připojištění kulturní nebo sportovní akce

Pojištění se vztahuje na újmu i škodu způsobenou při organizování kulturní nebo sportovní činnosti pojištěným
nebo veškeré přípravě k ní.
Dále jen „připojištění kulturní nebo sportovní akce“.

2.5.17.

Připojištění vozidla bez RZ

Odpovědnost za újmu i škodu způsobenou provozem vozidla bez registrační značky (nepojištěno POV dle
zákona 168/1999Sb. – mobilní stroje mimo veřejné komunikace).
Dále jen „připojištění vozidla bez RZ“.

2.5.18.

Připojištění věci zaměstnanců

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za odložené věci zaměstnanců ve smyslu §267 a §268 zákoníku práce i na
odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou na věcech, které zaměstnanec pojištěného odložil při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle
odkládají.
Dále jen „připojištění věcí zaměstnanců“.

2.5.19.

Připojištění cizí věci převzaté

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu na věcech, které pojištěný převzal nebo má
u sebe ke zpracování, opravě, úpravě, prodeji nebo z jiného důvodu za účelem objednané činnosti.
Dále jen“cizí věci převzaté“.

2.5.20.

Připojištění vnesené věci

Připojištění se vztahuje na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na věcech, které pojištěný převzal za
účelem pojištěného provozovatele ubytovacího, kulturního nebo sportovního zařízení, za škodu vyplývající
z právních předpisů, která vznikla na věcech, které byly vyhrazeny k uložení věci nebo které byly za tím účelem
odevzdány pojištěnému. Pojištění se vztahuje na škody na věcech vnesených, které vznikly v důsledku jejich
odcizení, poškození nebo zničení.
Dále jen „připojištění věcí vnesených“.
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2.5.21.

Vyloučení přechodu práva na postih

Pojistitel se vzdává nároku na přechod práv na náhradu částky vyplacené jako plnění ve smyslu §33, zákona
č.37/2004 Sb. O pojistné smlouvě, které by přešlo na pojistitele proti starostovi, místostarostovi, členům
zastupitelstva a rady.
Dále jen „vyloučení přechodu práva na postih“.

2.6.Pojištění motorových vozidel
2.6.1. Odpovědnost za škodu z provozu motorových vozidel
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle zákona č.168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění.
Dále jen „odpovědnost z provozu MV“ nebo také jen „POV“
2.6.2. Havarijní pojištění
Pojištění pro případ vzniku škody na pojištěném vozidle v důsledku následujících příčin nebo jejich
kombinace:


Havárie



Vandalismus



Živelní událost



Pád či náraz věci neživé



Pád či náraz zvířete



Odcizení vozidla nebo jeho části

Dále jen „havarijní pojištění MV“ nebo také jen „HAV“
2.6.3. Připojištění čelního skla motorového vozidla
Pojištění čelního skela vozidla, které slouží k výhledu z vozidla pro případ poškození nebo zničení
střetem, havárií, živelnou událostí, odcizením nebo vandalismem.
Dále jen „připojištění čelního skla MV“ nebo také jen „čelní sklo“.
2.6.4. Úrazové pojištění přepravovaných osob
Pojištění osob přepravovaných pojištěným vozidlem pro případ úrazu, k němuž došlo:


Při uvádění motoru vozidla do chodu bezprostředně před jízdou



Při nastupování nebo vystupování z vozidla



Za jízdy vozidla nebo při jeho havárii



Při odstraňování běžných poruch vozidla vzniklých během jízdy vozidla

Dále jen „úrazové pojištění sedadel“

3. Předmět pojištění
3.1.Soubor nemovitého majetku

Soubor vlastních budov, hal a jiných staveb včetně příslušenství, řídících jednotek technologických zařízení,
elektronických zabezpečovacích systémů, zvonků, výtahových a anténních systémů, oplocení a zpevněných
ploch ve vlastnictví pojištěného, zapsané v katastru nemovitostí nebo jiném veřejném seznamu. Pojištění se
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sjednává na novou hodnotu, není-li u položky uvedeno jinak. Místem pojištění je katastrální území spravované
pojištěným.
V příloze č. 3 a) této zadávací dokumentace je uvedena specifikace nemovitostí včetně uvedení místa pojištění,
které jsou aktuálně ve vlastnictví pojištěného. Tento seznam slouží, pouze pro potřeby stanovení sazby
pojistného pojistitelem a je nepřípustné, aby se pojistná smlouva na tento seznam odvolávala.
Dále jen „soubor nemovitého majetku“.

3.2.Soubor vlastních věcí movitých
Souborem vlastních věcí movitých se rozumí hmotné movité věci ve vlastnictví pojištěného
charakteru výrobního, provozního a obchodního zařízení ve vlastnictví pojištěného, které slouží
k výkonu oprávněné činnosti pojištěného či k výkonu jeho podnikatelské činnosti v souladu
s platným oprávněním k podnikání vyjma motorových vozidel.
Dále jen „soubor vlastních věcí movitých“.

3.3.Městský mobiliář

Městský mobiliář zahrnuje občanskou vybavenost v katastrálním území města. Součástí jsou
lavičky, kontejnery, odpadkové koše, vývěsní skříňky, orientační systémy, památníky, městský
rozhlas, radary, osvětlení budov, kamerový systém vč. patek, sloupů, regulace, jištění, vybavení
sportovních hřišť, dětských hřišť a koutků, zábradlí, okrasné zábrany, kašny, veřejné osvětlení.
Dále jen „městský mobiliář“.

3.4.Pozemní komunikace
Pozemní komunikace zahrnují komunikace, parkovací plochy, chodníky, stezky, cyklostezky, pěší
zóny v katastrálním území pojištěného města.
Dále jen „pozemní komunikace“.

3.5.Technická infrastruktura

Zahrnuje technickou obsluhu katastru města, jejíž součástí jsou rozvody, zdroje, odběrná nebo
účastnická zařízení, spotřebiče a systémy, jimiž se regulují dodávaná média nebo signály.
Dále jen „technická infrastruktura“.

3.6.Cennosti
Cennostmi se rozumí tuzemské a zahraniční bankovky a mince, drahé kovy, drahokamy a perly
a předměty z nich vyrobené, vkladní a šekové knížky, platební karty, cenné papíry a ceniny, za
které jsou považovány i prostředky, jež mají hodnotu, ze které bude moci být po vydání do užívání
čerpáno, jako jsou poukázky nahrazující peníze, poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní
a ostatní karty, telefonní kupóny, stravenky, jízdenky apod.
Dále jen „cennosti“.

3.7.Písemnosti
Dokumentace vztahující se k historii i současnosti města, zahrnující mj. dokumenty k vlastnictví
majetku, k veřejným zakázkám, jednání rady, zastupitelstva, stavební činnost, územní plány,
podklady k technické a projektové dokumentaci, matriční dokumenty se vztahem k demografii,
gerontologii. Dokumentace, plány, nosiče dat a software.
Dále jen „písemnosti“.

3.8.Zásoby

Zásobami se rozumí materiál, zboží, nedokončená výroba, polotovary, posypové hmoty.
Dále jen „zásoby“.
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3.9.Náklady na ubytování

Zahrnuje plnění pojistitele na náhradní ubytování členů domácností, které se nacházejí v pojištěné
stavbě, byla-li tato nemovitost postižena pojistnou událostí v důsledku působení některého
z živelních pojistných nebezpečí.
Dále jen „náklady na ubytování“.

3.10.

Skla

Skleněné výplně oken, dveří a výkladních skříní. Za sklo se považují i plasty, které nahrazují skla.
Dále jen „skla“.

3.11.

Stavební součásti

Veškeré stavební součásti vně i uvnitř pojištěných budov nebo budov, v nichž se nacházejí
pojištěné věci. Stavební součásti, které pojištěný pořídil na vlastní náklady nebo za ně na základě
nájemní smlouvy odpovídá.
Dále jen „stavební součásti“.

4. Použité zkratky
ZP

způsob pojištění

1.R.

pojištění prvního rizika
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