
Technické podmínky             Příloha č. 1 

 

1. Pojištění majetku 

Rozsahy pojištění, pojistné částky, limity a spoluúčasti jsou specifikovány v přílohách 1a) až 1d)  

Vedle smluvních ujednání uvedených v Příloze č. 3 – Obchodní podmínky, zadavatel požaduje tato 

ujednání: 

• Pojistník sjednává toto pojištění ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným a v případě  SVJ, 

BD, jednotlivých vlastníků bytových jednotek, apod. i ve prospěch těchto nově vzniklých 

subjektů (právnických, fyzických), jejichž majetek je pojištěn touto pojistnou smlouvou. 

• Ujednává se, že v případě pojistných událostí uplatňovaných na kamerovém systému 

poskytne pojistitel plnění, budou-li pojištěné věci umístěny mimo uzavřený prostor, mimo 

oplocené prostranství a při jejich odcizení dojde k překonání konstrukčního upevnění. 

• Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění i v případě krádeže vlastních a cizích 

stavebních součástí a věcí pojištěných pojistnou smlouvou v neobydlených bytech města.  

• Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na případ odcizení přepravované mobilní elektroniky z 

dopravního prostředku. Při přepravě vozidlem bylo elektronické zařízení umístěno v 

uzamčeném vozidle v zavazadlovém prostoru, případně je pevně spojeno s vozidlem. Místem 

pojištění pro mobilní elektroniku je území Evropy. Pro toto pojištění se ujednává limit plnění: 

200 000 Kč. 

• Pojištění souboru investic: ujednává se, že - pojištění se rovněž vztahuje na projekty 

spolufinancované z evropských fondů. 

• Pojištění skel se vztahuje i na obyčejné sklo v oknech, dveřích, světlících, střechách, obytných 

stěnách a ve vitrínách. 

• Ujednává se, že pojištění exponátů během výstavy se vztahuje také na pojištění exponátů 

během dopravy (živel, odcizení, vandalismus). 

Pro pojištění majetku jsou místem pojištění: 

• území města Kojetín, místa na území České republiky, která pojištěný oprávněně užívá nebo 

se na nich nachází jeho majetek s max. ročním limitem pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč 

• ostatní území České republiky 

• území EVROPY a to pouze pro mobilní elektronická zařízení s max. ročním limitem pojistného 

plnění ve výši 200 000 Kč 

 

2. Odpovědnost za škodu 

 

• Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na členy Městské Policie - újma/škoda na majetku či 

zdraví, kterou uvedená osoba způsobí nebo jí bude způsobena. 

Rozsahy pojištění, limity a spoluúčasti jsou specifikovány v Příloze č. 1 e). 

Vedla smluvních ujednání uvedených v Příloze č. 3 – Obchodní podmínky, zadavatel požaduje tato 

ujednání: 

• Pro poskytování sociálních služeb se ujednává, že pojištění se vztahuje i pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb podle zákona 



č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 

• Pro poskytování sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb. se ujednává, že pojištění se 

vztahuje i na škody na zdraví včetně usmrcení, ke kterým došlo v důsledku profesního 

pochybení pojištěného v souvislosti s poskytováním zvláštní ambulantní péče ve smyslu 

zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů (zákon 

č. 109/2006 Sb.). Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou činností 

pojištěného nebo jeho zaměstnanců, k níž nebyli odborně způsobilí. 

• Ujednává, že pojištění se vztahuje i na škody na zdraví včetně usmrcení, ke kterým došlo 

v důsledku profesního pochybení pojištěného v souvislosti s poskytováním ošetřovatelské a 

rehabilitační péče ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění. Pojištění se 

nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou činností pojištěného nebo jeho 

zaměstnanců, k níž nebyli odborně způsobilí. 

Počet obyvatel města Kojetín 6 200 

 

 

Pro pojištění odpovědnosti je místem pojištění Česká republika. 

 

 

 



Příloha č. 1a

Předmět pojištění

 Agregovaná /

celková/

Pojistná částka v Kč 

Pojištění se

sjednává na

Maximální roční 

limit pojistného 

plnění/1. riziko

Limit pojistného 

plnění pro jednu 

poj. událost

Rozsah pojištění 

č. 1a - Živelní pojištění
Vlastní nemovitosti - soubor

Soubor vlastních budov, staveb a hal včetně technického zhodnocení a stavebních součástí vnějších i 

vnitřních,včetně kanalizace, inženýrských sítí, lehkých staveb, dřevostaveb 
700 000 000 Kč               - nesjednává se nesjednává se

sdružený živel vč. povodeň, záplava, 

kouř, třesk, atmosférické srážky, 

nepřímý úder blesku

Ostatní vlastní věci nemovité na volném prostranství, např. mosty, rampy, komíny, veřejné osvětlení, 

oplocení, brány, zábradlí, dopravní značení, informační tabule, gabionové stěny, chodníky,parkoviště, hřiště, 

autobusové zastávky s přístřešky, cyklostezky, zařízení hřišť, stavby ve vodních tocích, odvodňovací systém, 

kanalizace, vodovody, plynovody, teplovody, přechody, podchody, pódia, fontány, sochy, plastiky, pomátníky, 

kaple, altány apod. - včetně odnímatelných částic /jako např. EZS, čidla, kamerové zabezpečovací systémy, 

panely na měření rychlosti, kanalizační a jiné šachtice, poklopy, odpadkové koše,lavičky, parkovací automaty 

apod. /

nesjednává se první riziko 10 000 000 Kč nesjednává se

sdružený živel vč. povodeň, záplava, 

kouř, třesk, atmosférické srážky, 

nepřímý úder blesku

Ostatní vlastní a cizí věci movité - soubor a zásoby vlastní a cizí - soubor

Soubor vlastních a cizích věcí movitých vč.strojů a strojních zařízení, elektronika. Ostatní - vybavení 

kanceláře, drobný majetek apod., včetně zásob vlastních a cizích
30 000 000,00 Kč            - nesjednává se nesjednává se

sdružený živel vč. povodeň, záplava, 

kouř, třesk, atmosférické srážky, 

nepřímý úder blesku

Soubor vybraných ost. vlastních a cizích věcí movitých - kontejnery na komunální odpad nesjednává se první riziko 1 000 000 Kč            nesjednává se

sdružený živel vč. povodeň, záplava, 

kouř, třesk, atmosférické srážky, 

nepřímý úder blesku

 Písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejní výstavní exponáty, vzorky - soubor

Písemnosti, plány, výkresy, nosiče dat a záznamu na nich nesjednává se první riziko 300 000 Kč nesjednává se

sdružený živel vč. povodeň, záplava, 

kouř, třesk, atmosférické srážky, 

nepřímý úder blesku

Soubor nehmotného majetku nesjednává se první riziko 100 000 Kč nesjednává se

sdružený živel vč. povodeň, záplava, 

kouř, třesk, atmosférické srážky, 

nepřímý úder blesku

Cizí věci převzaté - soubor

Věci vnesené a odložené - věci zaměstnanců, návštěv apod. nesjednává se první riziko 200 000 Kč nesjednává se

sdružený živel vč. povodeň, záplava, 

kouř, třesk, atmosférické srážky, 

nepřímý úder blesku

Vlastní a cizí věci zvláštní hodnoty - soubor

Umělecká díla, věci zvláštní kulturní a historické hodnoty (např. obrazy, sochy, kašny apod.) včetně exponátů na 

výstavách
nesjednává se jiná cena 500 000 Kč nesjednává se

sdružený živel vč. povodeň, záplava, 

kouř, třesk, atmosférické srážky, 

nepřímý úder blesku

Vícenáklady na opravu nebo znovupořízení uměleckého či jiného díla, které je stavební součastí pojištěných 

budov
nesjednává se jiná cena 100 000 Kč nesjednává se

sdružený živel vč. povodeň, záplava, 

kouř, třesk, atmosférické srážky, 

nepřímý úder blesku

Vlastní a cizí cennosti - soubor

Peníze a cennosti uzamčené v pokladnách a trezorech nesjednává se první riziko 800 000 Kč nesjednává se

sdružený živel vč. povodeň, záplava, 

kouř, třesk, atmosférické srážky, 

nepřímý úder blesku

Přeprava peněz a cenností nesjednává se první riziko 800 000 Kč nesjednává se

sdružený živel vč. povodeň, záplava, 

kouř, třesk, atmosférické srážky, 

nepřímý úder blesku

Vlastní a cizí invistece - soubor 

Nemovitosti nesjednává se první riziko 5 000 000 Kč nesjednává se

sdružený živel vč. povodeň, záplava, 

kouř, třesk, atmosférické srážky, 

nepřímý úder blesku



Příloha č. 1a

Předmět pojištění

 Agregovaná /

celková/

Pojistná částka v Kč 

Pojištění se

sjednává na

Maximální roční 

limit pojistného 

plnění/1. riziko

Limit pojistného 

plnění pro jednu 

poj. událost

Rozsah pojištění 

Věci movité nesjednává se první riziko 1 000 000 Kč nesjednává se

sdružený živel vč. povodeň, záplava, 

kouř, třesk, atmosférické srážky, 

nepřímý úder blesku

Náklady na demolici, odvoz suti / apod./

Demolice - suť nesjednává se první riziko 10 000 000 Kč nesjednává se

sdružený živel vč. povodeň, záplava, 

kouř, třesk, atmosférické srážky, 

nepřímý úder blesku

Pojistné celkem :

Majetek Města Kojetín

Spoluúčast pro "požár" - pro budovy: 20 000 Kč

Spoluúčast pro "požár" - pro ostatní předměty: 5 000 Kč

Spoluúčast pro "povodeň, záplava": 5% ,min. 20 000 Kč

Spoluúčast pro "vodovodní škody": 5 000 Kč

Spoluúčast pro "ostatní pojistná nebezpečí": 5 000 Kč

 Riziko  Limit plnění 

Povodeň, záplava, zpětné vystoupání vody z kanalizace 100 000 000 Kč

Vichřice, krupobití 50 000 000 Kč

Zemětřesení 50 000 000 Kč

Vodovodní škody, zpětné vystoupání vody z kanalizace 20 000 000 Kč

Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů, 

stožárů nebo jiných předmětů 50 000 000 Kč

Kouř, třesk 25 000 000 Kč

Náklady na hašení, demolici, odvoz suti a jiné náklady související s odstraněním škod 25 000 000 Kč

Vandalismus 2 000 000 Kč

Vodovodní škody - poškození a/nebo zničení potrubí - vodné, stočné 1 000 000 Kč

Nepřímý úder blesku 1 000 000 Kč

Atmosférické srážky 1 000 000 Kč

Odcizení movitých věcí z motorového vozidla na území EVROPA - limit plnění pro 1 PU 100 000 Kč

Sprejeři 200 000 Kč

Krádež prostá 50 000 Kč

Poškození zateplené fasády hmyzem, ptactvem, hlodavci 200 000 Kč

Náklady na výměnu zámků 200 000 Kč

                                                     ,- Kč

Limity pojistného plnění pro všechna místa pojištění a pro jedno pojistné období
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Předmět pojištění

 Agregovaná /

celková/

Pojistná částka v Kč 

Pojištění se

sjednává na

Maximální roční 

limit pojistného 

plnění/1. riziko

Limit pojistného 

plnění pro jednu 

poj. událost

Rozsah pojištění 

Náklady na obnovu výrobní a provozní dokumentace 300 000 Kč

Pojistné nebezpečí povodeň, záplava se vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupáním kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v 

důsledku povodně, záplavy nebo atmosférických srážek.

Vodovodní škody zahrnují i škody způsobené vodou vytékající z klimatizačních zařízení, sprinklerových a samočinných hasících zařízení a škod na potrubí pro odvod vody, ke kterým 

došlo i přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v tomto potrubí.

Pojistnou událostí i je ztráta pojištěné věci v příčinné souvislosti s pojistnou událostí pojištěnou touto smlouvou.



Příloha č.1 b

Předmět pojištění
 Pojistná částka

 v Kč 

Pojištění se 

sjednává na
Spoluúčast

Maximální 

roční limit 

poj. plnění

Limit pojistného 

plnění pro jednu 

poj. událost

Vlastní nemovitosti - soubor

Stavební součásti a příslušenství uvnitř i vně budov, hal a staveb, včetně zabudovaných technologií, rozestavěných nemovitostí, dále 

ostatní stavby např. mosty, rampy, komíny, veřejné osvětlení, oplocení, brány, zábradlí, dopravní značení, informační tabule, 

gabionové stěny, chodníky, parkoviště, hřiště, autobusové zastávky s přístřešky,cyklostezky, zařízení hřišť, stavby ve vodních tocích, 

odvodňovací systém, kanalizace, vodovody, plynovody, teplovody, přechody, podchody, pódia, fontány, sochy, plastiky, pomátníky, 

kaple, altány apod. - včetně odnímatelných částic /jako např. EZS, čidla, kamerové zabezpečovací systémy, panely na měření 

rychlosti, kanalizační a jiné šachtice, poklopy, odpadkové koše,lavičky, parkovací automaty apod. /

nesjednává se první riziko 3 000 Kč 1 000 000 Kć nesjednává se

Ostatní vlastní a cizí věci movité - soubor a zásoby vlastní a cizí - soubor

Soubor vlastních a cizích věcí movitých a zásob včetně kontejnerů, strojů a strojních zařízení, nesjednává se první riziko 1 000 Kč 1 000 000 Kč nesjednává se

Písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejní výstavní exponáty, vzorky- soubor

Písemnosti, plány, výkresy, nosiče dat a záznamů na nich nesjednává se první riziko 1 000 Kč 100 000 Kč nesjednává se

Soubor nehmotného majetku nesjednává se první riziko 1 000 Kč 100 000 Kč nesjednává se

Cizí věci převzaté - soubor

Věci vnesené a odložené - věci zaměstnanců, návštev, včetně jízních kol zaměstnanců používaných na cestu do zaměstnání, apod. nesjednává se první riziko 1000 Kć 100 000 Kč nesjednává se

Vlastní a cizí věci zvláštní hodnoty - soubor

Umělecká díla, věci zvláštní kulturní a historické hodnoty (např. obrazy, sochy, kašny), včetně exponátů na výstavách nesjednává se jiná cena 1 000 Kč 500 000 Kč nesjednává se

Vlastní a cizí cennosti - soubor

Peníze a cennosti uzamčené v pokladnách a trezorech nesjednává se první riziko 1 000 Kč 800 000 Kč nesjednává se

Vlastní a cizí investice - soubor 

Stavební součásti nesjednává se první riziko 1 000 Kč 100 000 Kč nesjednává se
Věci movité nesjednává se první riziko 1 000 Kč 200 000 Kč nesjednává se

Přeprava peněz a cenností nesjednává se první riziko 1 000 Kč 800 000 Kč       nesjednává se

Pojistné celkem :                                                      ,- Kč

č. 1b - Pojištění pro případ odcizení - krádež, loupež

 Pojištění pro případ odcizení - doplňkové pojištění "posel" - loupež
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 Riziko  Limit plnění 

Povodeň, záplava, zpětné vystoupání vody z kanalizace 100 000 000 Kč

Vichřice, krupobití 50 000 000 Kč

Zemětřesení 50 000 000 Kč

Vodovodní škody, zpětné vystoupání vody z kanalizace 20 000 000 Kč

Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů, stožárů nebo jiných 

předmětů 50 000 000 Kč

Kouř, třesk 25 000 000 Kč

Náklady na hašení, demolici, odvoz suti a jiné náklady související s odstraněním škod 25 000 000 Kč

Vandalismus 2 000 000 Kč

Vodovodní škody - poškození a/nebo zničení potrubí - vodné, stočné 1 000 000 Kč

Nepřímý úder blesku 1 000 000 Kč

Atmosférické srážky 1 000 000 Kč

Odcizení movitých věcí z motorového vozidla na území EVROPA - limit plnění pro 1 PU 100 000 Kč

Sprejeři 200 000 Kč

Krádež prostá 50 000 Kč

Poškození zateplené fasády hmyzem, ptactvem, hlodavci 200 000 Kč

Náklady na výměnu zámků 200 000 Kč

Náklady na obnovu výrobní a provozní dokumentace 300 000 Kč

Limity pojistného plnění pro všechna místa pojištění a pro jedno pojistné období



Příloha č.1c

Předmět pojištění

 Pojistná částka 

v Kč 

Pojištění se 

sjednává na Spoluúčast

Maximální roční 

limit pojistného 

plnění

Limit pojistného 

plnění pro jednu 

poj. událost

Vlastní nemovitosti - soubor

Stavební součásti a příslušenství uvnitř i vně budov, hal a staveb, včetně zabudovaných technologií, rozestavěných nemovitostí, dále 

ostatní stavby např. mosty, rampy, komíny, veřejné osvětlení, oplocení, brány, zábradlí, dopravní značení, informační tabule, gabionové 

stěny, chodníky, parkoviště, hřiště, autobusové zastávky s přístřešky,cyklostezky, zařízení hřišť, stavby ve vodních tocích, odvodňovací 

systém, kanalizace, vodovody, plynovody, teplovody, přechody, podchody, pódia, fontány, sochy, plastiky, pomátníky, kaple, altány 

apod. - včetně odnímatelných částic /jako např. EZS, čidla, kamerové zabezpečovací systémy, panely na měření rychlosti, kanalizační a 

jiné šachtice, poklopy, odpadkové koše,lavičky, parkovací automaty apod. /

nesjednává se  první riziko 3 000 Kč 1 000 000 Kč nesjednává se

Ostatní vlastní a cizí věci movité - soubor a zásoby vlastní a cizí - soubor

Soubor vlastních a cizích věcí movitých a zásob včetně kontejnerů, strojů a strojních zařízení, nesjednává se první riziko 1 000 Kč 500 000 Kč nesjednává se

Písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejní výstavní exponáty, vzorky - soubor

Písemnosti, plány, výkresy, nosiče dat a záznamu na nich nesjednává se první riziko 1 000 Kč 100 000 Kč nesjednává se

Soubor nehmotného majetku nesjednává se první riziko 1 000 Kč 100 000 Kč nesjednává se

Cizí věci převzaté - soubor

Věci vnesené a odložené - věci zaměstnanců, návštěv apod. nesjednává se první riziko 1 000 Kč 100 000 Kč nesjednává se

Vlastní a cizí věci věci zvláštní hodnoty - soubor

Umělecká díla, věci zvláštní kulturní a historické hodnoty (např. obrazy, sochy, kašny), včetně exponátů na výstavách nesjednává se první riziko a jinou cenu 1 000 Kč 500 000 Kč nesjednává se

Vlastní a cizí invistece - soubor 

Stavební součásti nesjednává se první riziko 1 000 Kč 100 000 Kč nesjednává se

Věci movité nesjednává se první riziko 1 000 Kč 200 000 Kč nesjednává se

Vlastní skla - soubor, all risk

Soubor vl. skel, světelné reklamy a světelné nápisy včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce, skleněné pulty, vitríny a 

sklaněné stěny uvnitř budov
nesjednává se  první riziko 500 Kč 100 000 Kč nesjednává se

 Riziko  Limit plnění 

Povodeň, záplava, zpětné vystoupání vody z kanalizace 100 000 000 Kč

Vichřice, krupobití 50 000 000 Kč

Zemětřesení 50 000 000 Kč

Vodovodní škody, zpětné vystoupání vody z kanalizace 20 000 000 Kč

Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů, stožárů nebo jiných 

předmětů 50 000 000 Kč

Kouř, třesk 25 000 000 Kč

Limity pojistného plnění pro všechna místa pojištění a pro jedno pojistné období

                                                     ,- KčPojistné celkem :

č. 1c - Pojištění pro případ vandalismu vč. sprejerství

Pojištění skel 



Příloha č.1c

Náklady na hašení, demolici, odvoz suti a jiné náklady související s odstraněním škod 25 000 000 Kč

Vandalismus 2 000 000 Kč

Vodovodní škody - poškození a/nebo zničení potrubí - vodné, stočné 1 000 000 Kč

Nepřímý úder blesku 1 000 000 Kč

Atmosférické srážky 1 000 000 Kč

Odcizení movitých věcí z motorového vozidla na území EVROPA - limit plnění pro 1 PU 100 000 Kč

Sprejeři 200 000 Kč

Krádež prostá 50 000 Kč

Poškození zateplené fasády hmyzem, ptactvem, hlodavci 200 000 Kč

Náklady na výměnu zámků 200 000 Kč

Náklady na obnovu výrobní a provozní dokumentace 300 000 Kč



Příloha č.1d

Předmět pojištění

 Agregovaná /

celková/

Pojistná částka 

v Kč 

Pojištění se

 sjednáva na Spoluúčast

Maximální 

roční limit 

pojistného 

plnění

Limit pojistného 

plnění pro jednu 

poj. událost

č. 1d - Pojištění elektronických zařízení, all risk
Vlastní a cizí elektronická zařízení, včetně příslušenství a včetně datových terminálů a dat a nosičů dat, , klimatizací, včetně příslušenství, pořízené do stáří 10 let včetně podle jejich technické dokumentace - soubor. Za elektroniku je považovám i bazénový vysavač.

Stacionární elektronická zařízení, včetně příslušenství

Mobilní elektronická zařízení, včetně příslušenství

Rozvody nesjednává se první riziko 3 000 Kč 50 000 Kč nesjednává se

Vícenáklady

Náklady na obnovu dat a nosičů dat nesjednává se první riziko 3 000 Kč 50 000 Kč nesjednává se

Pojistné celkem :
                                                     ,- Kč      ,- Kč

nesjednává se  první riziko 3 000 Kč 500 000 Kč nesjednává se



Předmět pojištění

 Limit 

pojistného 

plnění 

Sublimit 

pojistného

plnění

č. 1e - Pojištění odpovědnosti za škodu, újmu
Obecná odpovědnost za újmu (vč. škod na majetku a nemajetkové újmy na zdraví třetích osob, vč. následných finančních škod, duševních útrap osoby blízké při zvlášť závažném ublížení na zdraví 

nebo usmrcení a  včetně škod na životním prostředí v důsledku nenadálého selhání ochranného zařízení) vč. regresů zdravotních pojišťoven a regresů orgánů nemocenského pojištění třetích osob, vč. 

škody, újmy vzniklé osobám ve výkonu veřejné funkce dle § 392.odst.1 Zákoníku práce.

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným výrobkem (včetně vadně vykonané práce po předání)

Odpovědnost z vlastnictví a držby nemovitostí a pronájmu nemovitostí 3.strany

Odpovědnost za čisté finanční škody včetně výrobkové odpovědnosti nesjednává se 3 000 000 Kč

Odpovědnost za cizí věci převzaté a užívané nesjednává se 500 000 Kč

Regresy zdravotních pojišťoven  a regresy orgánů nemocenského pojištění pro zaměstnance, osoby ve výkonu veřejných funkcí, členy sboru dobrovolných hasičů, členy městské policie a zaměstnanců 

příspěvkových organizací
nesjednává se 1 000 000 Kč

Nemajetková újma spočívající v jiném zásahu do přirozených práv člověka než ublížení na zdraví nebo usmrcení (osobnostní nemajetková újma) nesjednává se 1 000 000 Kč

Odpovědnost z provozování sportovních, kulturních, sociálních, rekreačních zařízení/akcí/služeb nesjednává se 1 000 000 Kč

Odpovědnost za škody způsobené obecní policií vč. asistentů městské policie nesjednává se 1 000 000 Kč

Odpovědnost za škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem nesjednává se 5 000 000 Kč

Odpovědnost obecního hasičského sboru / odpovědnost dobrovolného hasičského sboru a městské policie nesjednává se 1 000 000 Kč

Škody na životním prostředí (vzniklé jinak než v důsledku nenadálého selhání ochranného zařízení ) nesjednává se 500 000 Kč

Křížová odpovědnost v rámci všech organizací zřízených nebo založených Městem Kojetín nesjednává se 1 000 000 Kč

Věci zaměstnanců, osob ve výkonu veřejných funkcí, členů sboru hasičů, zaměstnanců městské policie nesjednává se 500 000 Kč

Odpovědnost v souvislosti s rozšířením salmonely a jiných přenosných chorob v souvislosti s mikrobiologickou kontaminací výrobku nesjednává se 1 000 000 Kč

Odpovědnost za škodu v důsledku pozvolného vnikání vlhka a kapalin všeho druhu, působením plynů, par, vlhkostí nebo srážek nesjednává se 1 000 000 Kč

Odpovědnost členů orgánů, zastupitelů za jinou než čistou finanční škodu (škoda/újma na věci svěřené, oprávněně užívané, vč. motorových vozidel) nesjednává se 1 000 000 Kč

MÍSTO POJIŠTĚNÍ EVROPA

Spoluúčast pro "věci zaměstnanců, osob ve výkonu veřejných funkcí, členů sboru dobrovolných hasičů": BEZ SPOLUÚČASTI

Příloha č. 1e

15 000 000 Kč  nesjednává se 

Spoluúčast pro "odpovědnost": 1 000 Kč



Příloha č. 2 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Obecné smluvní ujednání  

Ujednává se, že pojistitel neuplatní podpojištění ve smyslu ustanovení pojistných podmínek v 

případě, že v době vzniku škodní události je pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě nižší než 

pojistná hodnota pojišťovaného majetku o méně než 20%, není-li ujednáno jinak.  

Pojistník je povinen oznámit pojistiteli změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, 

zvýšila-li se v době trvání pojištění alespoň o 20%, není-li ujednáno jinak, při nesplnění této 

povinnosti má pojistitel právo uplatnit podpojištění. 

 

Pojistník sjednává toto pojištění ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným a v případě  společenství 

vlastníků jednotek, bytových družstev, jednotlivých vlastníků bytových jednotek, apod. i ve prospěch 

těchto nově vzniklých subjektů (právnických, fyzických), jejichž majetek je pojištěn touto pojistnou 

smlouvou.“ 

 

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, 

a to zejména: 

 

A) Majetkové pojištění 

Automatické pojištění nového majetku 

Ujednává se, že veškerý nový majetek, který pojištěný nabude v průběhu pojistného období, je 

automaticky zahrnut do pojištění. Zvýší-li se tím pojistná částka o méně než 20%, nebude pojistitel 

požadovat doplatek pojistného. Pojištěný je povinen oznámit navýšení pojistných částek, pokud dojde 

ke zvýšení hodnoty pojištěných věcí v průběhu pojistného období o více než 20 %. Pojistitel se 

zavazuje účtovat dodatečné pojistné vypočtené pojistnou sazbou použitou pro výpočet pojistného 

uvedeného v pojistné smlouvě. 

Cizí věci užívané – přechod vlastnictví 

Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných 

smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané 

pojistné smlouvy 

 

Spoluúčast – pojistná událost na více souborech 

V případě pojistné události na více pojištěných souborech (z téže příčiny) odečte pojistitel pouze jednu 

spoluúčast, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčastí 

z jednotlivých předmětů pojištění, jichž se pojistná událost týká. Toto se vztahuje také na případy, kdy 

pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění. 

 

Katastrofická rizika - uplatnění spoluúčasti 

Ujednává se, že u škod způsobených riziky "záplava, povodeň" a nastalých z jedné příčiny během 72 

hodin se odečítá pouze jedna spoluúčast, pro riziko "vichřice a krupobití" platí časová lhůta 48 hodin. 

Toto ujednání se vztahuje také na případy, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech 

pojištění. 

 

 



Záplava, povodeň – škodní událost následkem povodně do 10-ti dní 

 

Ujednává se, že vznikne-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 

10 dnů po sjednání pojištění je pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.  

 

 

Zpětné vystoupení vody z kanalizačních potrubí 

Pro pojištění vodovodních škod se ujednává také krytí škod z vodovodních či kanalizačních potrubí 

a zařízení připojených na potrubí včetně škod způsobených únikem kapaliny z technických zařízení 

(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 na škody vzniklé zpětným vystoupáním vody z kanalizačního 

a vodovodního řádu. 

Pojistné nebezpečí „povodeň, záplava“ se vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupáním 

kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku 

atmosférických srážek, povodně nebo záplavy“ 

Je-li proti pojistnému nebezpečí „vodovod“ pojištěna budova, pak vzniká právo na plnění také za 

poškození nebo zničení potrubí pro odvod vody, došlo li k němu přetlakem nebo zamrznutím 

kapaliny v tomto potrubí. 

 

Vodovodní škody – sprinklery 

Ujednává se, že pojištění vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené vodou vytékající z 

klimatizačních zařízení, sprinklerových a samočinných hasicích zařízení v důsledku poruchy tohoto 

zařízení. 

 

Pojištění se sjednává i pro případ škod vzniklých následkem aerodynamickým třeskem. 

Aerodynamickým třeskem se pro účely tohoto pojištění rozumí působení rázové vlny šířící se 

vzduchem, způsobené předměty letícími rychlostí vyšší než je rychlost zvuku. Pojistná částka 

30 000 000 Kč   

 

Pojištění se sjednává i pro případ škod vzniklých následkem kouře, který vystupuje náhle ze 

spalovacího, topného, varného nebo sušícího zařízení nacházejícího se na místě pojištění, pokud kouř 

vychází mimo určené otvory. Pojištění se však nevztahuje na škody, které vzniknou trvalým 

působením kouře. Pojistná částka 30 000 000 Kč 

 

Náraz dopravního prostředku, pád stromu 

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. 

 

Čekací lhůta 

Pojistitel neuplatní čekací dobu pro riziko povodeň a záplava a pro riziko vichřice, popř. další rizika. 

 

 

 



Pojištění nemovitostí, na kterých jsou prováděny stavební úpravy 

Pojištění budov, hal a staveb (dále jen nemovitosti) se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku 

pojištěných nebezpečí na nemovitostech, na kterých jsou prováděny stavební úpravy, včetně těch, 

k nimž je třeba stavební povolení.  Pojištění se vztahuje také na nemovitosti ve výstavbě anebo před 

kolaudací, pokud k těmto nemovitostem přešlo nebezpečí 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. 

 

Úderem blesku se rozumí také škoda vzniklá úderem blesku bez viditelných destrukčních účinků na 

věci nebo na budově. Úderem blesku je také zkrat nebo přepětí v elektrorozvodné nebo 

telekomunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení. Toto pojištění se 

sjednává se souhrnným ročním limitem plnění 300 000 Kč a spoluúčastí 1000 Kč. 

Pojištění budov, staveb, věcí movitých a zásob se dále vztahuje také na škody vzniklé v důsledku 

působení atmosférických srážek;  

Pro toto pojištění se sjednává roční limit plnění ve výši 200 000 Kč se spoluúčastí 1000 Kč. 

 

Tíha sněhu, námraza 

Ujednává se, že předmětem pojištění jsou také škody na stavebních součástech, např. poškození 

žlabů, dešťových svodů včetně 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.  

 

Pojistnou událostí je i ztráta pojištěné věci v příčinné souvislosti s pojistnou událostí pojištěnou touto 

pojistnou smlouvou, byla-li pojištěná věc pro případ této události pojištěna.    

Pojištění zahrnuje i krytí nákladů na hašení, demolici, odvoz suti, likvidaci zbytků a následků pojistné 

události včetně nákladů na dočasné přemístění majetku. Toto pojištění sjednává na první riziko nebo 

s limitem plnění 25.000.000 Kč se spoluúčastí 5 000 Kč. 

Pojistitel nahradí zachraňovací náklady maximálně do výše 10% z horní hranice plnění sjednané pro 

pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž 

souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů; toto omezení neplatí pro zachraňovací náklady, které 

byly vynaloženy na záchranu života nebo zdraví osob. 

 

Smluvní ustanovení vztahující se na rizika odcizení a vandalismu: 

Pojištění se vztahuje i na případy, kdy byl pachatel činu zjištěn i nezjištěn. 

Pojištění vandalismu se vztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci,    

a to bez ohledu na to, zda toto poškození/ zničení souvisí s pokusem o vloupání, či s vloupáním. 

V případě pojistných událostí uplatňovaných na kamerovém systému poskytne pojistitel plnění, 

budou-li pojištěné věci umístěny mimo uzavřený prostor, mimo oplocené prostranství a při jejich 

odcizení dojde k překonání konstrukčního upevnění. 

Pojištění zahrnuje do výše sjednané pojistné částky, resp. sjednaného limitu plnění i náklady na 

odstranění škod, které vznikly v důsledku odcizení resp. pokusu o odcizení, vč. pachatelem 

úmyslně poškozených a zničených věcí (vandalismus)." 

 

 

 



Zabezpečení 

Definice uzavřeného prostoru 

Ujednává se, že za uzavřený prostor se považuje i prostor ohraničený prosklenou fasádou a prostor 

ohraničený pláštěm (i střechou) sendvičové konstrukce a lehkými stavebními příčkami 

(sádrokartonovými i prosklenými). Ve střeše se mohou nacházet světlíky a požární klapky. Za 

uzavřený prostor se dále považují také staveništní mobilní buňky. Za uzamčené dveře nebo vrata se 

považují i požární dveře, prosklené dveře (uzavřené elektromechanickým ovládáním) a vratové 

systémy. Za uzamčená vrata se považují i vrata a mříže uzavřené elektrickým pohonem. Prosklené 

plochy nemusí být mechanicky zabezpečeny.  

 

Elektronický zabezpečovací systém 

Elektrickým zabezpečovacím systémem se rozumí systém instalovaný dle projektové dokumentace 

nebo dle ČSN EN 50131 udržovaný v provozuschopném stavu, jehož signál je vyveden do místa se 

stálou obsluhou (za místo se stálou obsluhou se považuje i recepce a vrátnice). 

Za překonání překážky se považují rovněž případy, kdy se pachatel zmocnil pojištěné věci 

překonáním jejího konstrukčního upevnění. Konstrukčním upevněním se rozumí rozebíratelné nebo 

nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou nebo s rámem pojištěného stroje. Za 

nerozebíratelné je také považováno takové spojení, kdy pojištěnou věc nelze odcizit bez jeho 

destrukčního narušení. V případě rozebíratelného spojení je za dostatečné považováno pouze takové, 

k jehož překonání je nutno použít min. ručního nářadí, pokud nejde o běžně používaná spojení, jejichž 

konstrukci nelze ovlivnit (např. zavěšení dveří či oken v pantech).  

Pojištění věcí zvláštní hodnoty se vztahuje i na jejich odcizení v provozní době bez překonání 

překážky (prostá krádež) s maximálním ročním limitem pro jednu a všechny pojistné události za rok 

ve výši 50 000 Kč je. Z pojištění vzniká právo na plnění jen tehdy, byla-li tato událost vyšetřována 

Policií České republiky. 

Zásoby a věci movité: dojde-li ke krádeži pojištěných věcí, je plnění pojistitele z jedné pojistné události 

limitováno částkou odpovídající způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době pojistné události. 

- Plnění limitováno částkou 100 000,- Kč – uzavřený prostor řádně uzamčen 

- Plnění limitováno částkou od 100 000,-Kč do 250 000,- Kč – uzavřený prostor řádně uzamčen 

jedním bezpečnostním zámkem. 

- Plnění limitováno částkou od 250 001,- Kč do 500 000,- Kč – uzavřený prostor, jehož dveře jsou 

uzamčeny zámkem s cylindrickou vložkou min. v BT3 dle ČSN EN 1627 nebo zámkem 

s cylindrickou vložkou s překrytým profilem nebo se zvýšenou odolností proti vyhmatání nebo 

elektromechanickým ovládáním dveří vykazující stejnou odolnost proti překonání.  

- Plnění limitováno částkou od 500 001,- Kč do 1 500 000,- Kč je uzamčený prostor střežen 

elektrickým zabezpečovacím systémem, jehož svod poplachového signálu je vyveden do místa 

se stálou obsluhou (např. recepce), nebo je areál monitorován kamerovým systémem se 

signálem vyvedeným do místa se stálou obsluhou (např. recepce), nebo je areál střežen 

nepřetržitě min. jedním členem fyzické ostrahy provádějícím obchůzky, vybaveným mobilním 

telefonem 

U pojištění cenností a peněz uložených v trezoru – peníze, stravenky, kolky apod. se považuje trezor 

upevněný k podlaze, zdi nebo trezor těžší než 80 kg. 

 

 

 

 



Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na úmyslné poškození pojištěné věci malbami, nástřiky 

(např. spreji a barvami) nebo polepením. Při poškození pojištěné věci pojistným nebezpečím tohoto 

odstavce poskytne pojistitel plnění, jehož výše odpovídá přiměřeným a nezbytně vynaloženým 

nákladům na vyčištění, případně i opravu plochy, která byla pojistnou událostí bezprostředně 

dotčena. Vynaložil-li pojištěný po pojistné události náklady na konzervaci pojištěné věci (např. 

prevence proti poškození spreji a barvami), budou součástí pojistného plnění i takto vynaložené 

náklady, max. však ve výši 20 % z částky vynaložené na tuto konzervaci pojištěné věci. Pro toto 

pojištění se ujednává limit plnění: 200 000,- Kč 

Alternativní zabezpečení 

Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že se pojištění vztahuje na odcizení 

předmětu pojištění krádeží i bez překonání mechanického zabezpečení (definovaného touto pojistnou 

smlouvou), je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události monitorován kamerovým 

systémem nebo je střežen elektrickým zabezpečovacím systémem (např. otřesové čidlo), jehož svod 

poplachového signálu je vyveden do místa se stálou obsluhou (např. recepce). 

 

Parkovací automat 

Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že parkovací automat na mince se 

považuje za uzavřený prostor. 

 

 

B) Pojištění elektroniky 

 

Pro pojištění elektroniky se ujednává, že se pojištění vztahuje i na zařízení, jejichž stáří v době vzniku 

škody přesáhlo 5 let. 

Pojištění elektroniky – rozšíření pojistného krytí 

Pojištění elektroniky se vztahuje i na škody vzniklé na elektronickém zařízení v důsledku poškození 

nebo zničení, za které je dodavatel (smluvní partner nebo oprávce) odpovědný podle zákona nebo 

smlouvy. 

 

C) Pojištění odpovědnosti za újmu 

 

Retroaktivní pojistné krytí od roku 2007 

Pojištění odpovědnosti nebude sjednáno na bázi Claims Made 

Pojistnou událostí se rozumí vznik škody, za kterou pojištěný/pojistník právně odpovídá, a která 

nastala v průběhu trvání pojištění v důsledku jednání pojištěného/pojistníka nebo jiné skutečnosti 

v přímé souvislosti s činností pojištěného/pojistníka, a to bez ohledu na to, kdy nastala příčina takové 

škody nebo kdy byl vznesen nárok na její náhradu. 

Pokud o náhradě škody rozhoduje příslušný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy 

rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci. Do doby, kdy rozhodnutí o škodě nabude právní moci, 

trvá ve vztahu k této škodě pojistná ochrana dle této smlouvy bez ohledu na sjednaný konec pojištění. 

Věci užívané – nemovitosti 

V případě sjednaného pojistného krytí pro škody na věcech převzatých nebo užívaných se toto 

připojištění vztahuje také na nemovitosti.  

 



Odpovědnost z držby nemovitosti 

Toto pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou výkonem vlastnických práv 

k nemovitostem, správou a provozem těchto nemovitostí.  

Regresy zdravotní pojišťovny 

Odpovědnost za škodu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou 

zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku 

nedbalostního protiprávního jednání pojištěného. Pojištění se vztahuje na třetí osoby i zaměstnance 

pojištěného.  

Regresní nároky - nemocenské pojištění 

Pojištění se vztahuje též na případy nároku orgánu nemocenského pojištění vůči pojištěnému na 

regresní náhradu vyplacených dávek nemocenského pojištění (např. § 126 zákona č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění).  

Škody způsobené majetkově propojeným subjektům - rozšíření pojistného krytí 

Pojištění se vztahuje na škody způsobené pojištěným majetkově propojeným osobám, a to pro veškerý 

rozsah pojistného krytí a do limitů pojistného plnění sjednaných touto pojistnou smlouvou. 

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku včetně odpovědnosti za škodu způsobenou 

zavlečením salmonely.  

 

 

 

BONIFIKACE 

Pojistitel poskytne bonus za příznivý škodní průběh dle zadávací dokumentace. 

Škodním průběhem se rozumí poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody 

vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) a přijatým pojistným, přičemž 

vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k pojistnému období v délce jednoho 

roku. Pro výpočet škodního průběhu se do vyplaceného pojistného plnění započítávají přijaté regresy. 

Ujednává se, že pokud bude pojistitelem vyhodnocené škodní procento nižší než 20 %, za jeden 

pojistný rok, bude pojistníkovi vyplacena bonifikace dle následujícího schématu: 

 

Škodní procento     Výše bonifikace 

od 0 % - do 5 %      20 % 

od 5, 01 % - do 15 %      15 % 

od 15, 01 % - do 20 %        5 % 

 

OPČNÍ PRÁVO 

Pojistník je oprávněn na základě opčního práva, které si vyhradil v podmínkách zadávacího řízení, 

požadovat poskytnutí dalších služeb obdobného či podobného charakteru dle této pojistné smlouvy, 

a to především poskytnutí dalších (nových) služeb v oblasti pojištění (pojistných produktů) ve vztahu 

k majetku pojistníka/pojištěného.“ Charakter a rozsah těchto služeb bude sjednán na základě dodatku 

k této smlouvě uzavřeného na základě jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. 

b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (případně analogického ustanovení dle nového 

zákona o veřejných zakázkách). Jednací řízení však musí být zahájeno nejpozději do tří let ode dne 

uzavření pojistné smlouvy.“   

 



                                                                                                                                 Příloha č. 3 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
1. Veřejná zakázka 

malého rozsahu na služby dle § 27 a § 31  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

Název: Pojištění Města Kojetín 

2. Základní identifikační údaje o uchazeči 

Název:  

Sídlo/ místo podnikání:   

Doručovací adresa:  

IČO:  

DIČ:  

Zapsán v obchodním rejstříku 
pod spisovou značkou: 

 

Osoby oprávněné jednat 
jménem či za uchazeče: 

 

ID datové schránky:  

3. Kontaktní osoby 

Titul, jméno, příjmení:  

Funkce:  

Tel./fax:   

E-mail:  

4. Kritérium hodnocení 

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH  
 

Roční pojistné v Kč bez DPH: 

    

 

 

Čestné prohlášení a souhlas 
Prohlašuji, že nabídku podáváme na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, po 
detailním seznámení s předmětem veřejné zakázky, a plně respektujeme požadavky a podmínky pro 
zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky stanovené zadavatelem. Před podáním nabídky jsme si 
vyjasnili veškeré nejasnosti ohledně veřejné zakázky. Prohlašuji, že námi nabídnutá cena je konečná, 
maximální a nejvýše přípustná a jsme jí vázání po celou zadávací lhůtu, stejně jako celou nabídkou. Čestně 
prohlašuji, že nejsme vůči městu Blansko v prodlení s plněním povinností.  
 
 
 
 
 
V  dne:  

   ……………………………………………….  
 Podpis oprávněného zástupce uchazeče 



Příloha č. 4  

 

 

Čestné prohlášení dodavatele 

Název dodavatele (vč. právní formy): 
 

Sídlo / místo podnikání: 
 

IČ: 
 

DIČ: 
 

 

 

Výše uvedený dodavatel, který podává nabídku ve veřejné zakázce s názvem Pojištění Města 

Kojetín, vyhlášené veřejným zadavatelem Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

IČO: 00301370, zakázce malého rozsahu na služby dle § 27 a § 31  zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, tímto čestně prohlašuje, že: 

 

• nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění, 

  

• nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani a 
 

• není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci 

podle právního řádu země sídla dodavatele.  

 

 

 

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

Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele; 

razítko dodavatele 


		2017-03-21T15:48:40+0100




