Příloha č. 1

PODROBNÝ POPIS POJIŠTĚNÍ MAJETKU
1.1. Živelní pojištění
A) Místa pojištění:
Katastrální území města Žďár nad Sázavou , k.ú. obcí Radonín, Veselíčko, Stržanov, Sklené,
Věcov
Ostatní místa na území ČR, kde se nachází majetek pojištěného nebo který po právu užívá
s ročním limitem 1 000 000,-Kč.
B) Pojistné částky:
Pojistné částky jsou stanoveny na novou cenu, popřípadě na první riziko a novou cenu (První
riziko); u věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty, uměleckých předmětů a sbírek na první
riziko a jinou (obvyklou) cenu.
C) Předmět pojištění:
Pol.
čís.

Předmět pojištění

1.

Soubor vlastních a cizích* budov, hal a specifických staveb (mimo věci
pojištěné v pol. č. 2) včetně stavebních součástí a příslušenství (anténní
systémy, systémy EPS a EZS, kamerové systémy, kuchyňské linky apod.);
včetně zabudovaných technologií (kotelny, výměníky, výtahy, klimatizace,
apod.); včetně umělecko-řemeslných nebo historických děl, které jsou
součástí či příslušenstvím budovy – nová cena. (Poznámka : pro vyloučení
všech pochybností se ujednává, že pojištění se nevztahuje na fotovoltaické
elektrárny (FTVE) a jejich příslušenství.)

2.

Soubor ostatních vlastních a cizích* staveb, jejich součástí a příslušenství
(inženýrské sítě, přípojky, oplocení, zábradlí, sportoviště, hřiště a jejich
vybavení a zařízení, pozemní komunikace, mosty, zpevněné plochy,
parkoviště, chodníky, cyklostezky, opěrné zdi, kašny, komíny, stožáry,
veřejné osvětlení, světelná signalizace, ukazatele rychlosti, semafory,
parkovací automaty, dopravní značení, dopravní zrcadla, informační
značení, autobusové čekárny apod.) – První riziko. (Poznámka : pro
vyloučení všech pochybností se ujednává, že pojištění se nevztahuje na
fotovoltaické elektrárny (FTVE) a jejich příslušenství.)

3.

Soubor všech vlastních a cizích věcí movitých (stroje – rolba, sekačka
apod., zařízení, elektronika, samohybné a dopravní prostředky, inventář
vč. DDHM a věcí vedených v operativní evidenci – nová cena

273 260 000 Kč

4.

Soubor vlastního a cizího městského mobiliáře umístěného na volném
prostranství (lavičky, kontejnery, popelnice, odpadkové koše, vánoční
výzdoba apod.) – První riziko.

500 000Kč

5.

Soubor vlastních a cizích věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty,
uměleckých předmětů a sbírek umístěných uvnitř budovy – První riziko.

5 000 000 Kč

6.

Vyjmenované kulturní památky – nová hodnota

7.

Soubor vlastních zásob – První riziko.

Pojistná částka

2 882 818 293 Kč

50 000 000 Kč

13 800 000 Kč
200 000 Kč
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8.

Soubor vlastních a cizích cenností (peníze, ceniny, apod.) – První riziko

10.

Dokumentace – náklady na znovupořízení (písemnosti, obchodních knihy,
kartotéky, výkresy, plány, projekty, jakékoliv nosiče dat a záznamy z nich) –
První riziko.

2 000 000 Kč

11.

Náklady na demolici, odvoz, likvidaci a uložení suti a zbytků po pojistné
události a dočasné přemístění majetku – První riziko

5 000 000 Kč

12.

Soubor vlastních staveb na vodních tocích -jen mosty a lávky – První riziko

3 000 000 Kč

13.

Soubor vlastního nehmotného majetku (software, informační systém,
antivirová ochrana apod). – První riziko

200 000 Kč

14.

Vícenáklady vzniklé z důvodu nutnosti dodržet stavební nebo jiné obecně
závazné právní předpisy nebo nařízení vydaná orgány státní správy nebo
samosprávy v souvislostí s obnovou zničených nebo poškozených
pojištěných věcí (náklady související s pokrokem v technologii – První riziko

5 000 000 Kč

15.

Náklady na obnovu dřevin a parkových úprav v souvislostí s pojistnou
událostí – 1.riziko

200 000 Kč

500 000 Kč

Poznámka: * V případě cizích budov a cizích věcí se jedná či může jednat o majetek příspěvkových
organizací, které město zřídilo či zřídí.
Procentuální podíl na pojistné hodnotě souboru budov a staveb (viz pol. čís. 1):
•

Školská zařízení

25%

•

Bytová výstavba

14%

•

Administrativní budovy

18%

•

Kulturní, sport

•

Ostatní (garáže, sklady apod.)

40%
3%

D) Pojistná nebezpečí, na která se vztahuje živelní pojištění - požár a jeho průvodní jevy,
výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, vichřice, krupobití, záplava, povodeň,
zemětřesení, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, tíha
sněhu nebo námrazy u budov, pád stromů, stožárů a jiných předmětů; náraz motorového
vozidla, jeho části nebo jeho nákladu; vodovodní nebezpečí, působení kouře, aerodynamický
třesk.
E) Limity plnění a spoluúčasti vztahující se na jednu a všechny pojistné události nastalé
v průběhujednoho pojistného roku:
Pol.
čís.

Pojistné nebezpečí

1.

FLEXA (požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder
blesku, náraz nebo zřícení letadla)

2.
3.

Roční limit plnění

Spoluúčast

Bez omezení

5 000 Kč

Vodovodní škody/nebezpečí

20 000 000 Kč

5 000 Kč

Záplava a povodeň

50 000 000 Kč

Záplava 1 000 Kč,
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povodeň 25 000 Kč

4.

F)

Ostatní živelní pojistná nebezpečí (vichřice,
krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin,
sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, tíha
sněhu nebo námrazy u budov, pád stromů, stožárů
a jiných předmětů, náraz motorového vozidla, jeho
části nebo jeho nákladu, působení kouře,
aerodynamický třesk)

50 000 000 Kč

5 000 Kč

Zadavatel požaduje, aby v pojistné smlouvě byla sjednána následující níže uvedená zvláštní
ujednání týkající se živelního pojištění (uchazeč může požadovaná zvláštní ujednání nahradit
odpovídající vlastní textací). Neuvedení těchto zvláštních ujednání v pojistné smlouvě
výslovně nebo formou přímého odkazu na obdobné ujednání obsažené v pojistných
podmínkách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách.

a) Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo
záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřicí nebo krupobitím nastalé z jedné
příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost. V případě vzniku takové
jedné pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za
pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí
sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou
událostí.
b) Ujednává se, že pojištění vodovodních škod se vztahuje i na poškození nebo zničení
vodovodních a kanalizačních potrubí a zařízeních připojených na potrubí (včetně nákladů na
odstranění závady a škod na těchto zařízeních) způsobených přetlakem páry nebo kapaliny
nebo zamrznutím vody ve vodovodním či kanalizačním potrubí a zařízení připojených na
potrubí.
c) 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.
d) Ujednává se, že vznikne-li pojistná událost působením pojistného nebezpečí vodovodní
škody/ nebezpečí, poskytne pojistitel plnění i za vodné a stočné účtované za únik vody, ke
kterému došlo v souvislosti s pojistnou událostí. Pojištěný je povinen prokázat výši škody
dokladem od smluvního dodavatele vody. Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 100 000
Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku.
Spoluúčast činí 1 000 Kč.
e) Ujednává se, že za záplavu se považuje také zpětné vystoupnutí kapaliny z odvádějícího nebo
odpadového potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku
atmosférických srážek, povodně nebo záplavy.
f)

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci
nárazem nebo pádem, tj. nárazem dopravního prostředku (vyjma letadel), jeho částí nebo
jeho nákladu do pojištěné věci, pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí, a to i v případě, že
jsou součástí poškozené věci nebo součástí téhož souboru jako pojištěná věc.

g) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na elektrické rozvody a elektrozařízení, jež jsou
součástí nemovitostí a staveb a věci movité, pokud k jejich poškození dojde v důsledku zkratu
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nebo přepětí či podpětí v elektrické síti, pro tyto škody se sjednává roční limit plnění ve výši
2.000.000,- Kč. Spoluúčast činí 5 000 Kč.
h) Ujednává se, že se pojištění dále vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěných věcí v
důsledku atmosférických srážek, tzn. působením srážkové vody, která prosákla nebo vnikla
do pojištěného prostoru. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí
srážkové vody do pojištěného prostoru nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi
nebo jinými otvory nebo v důsledku zanedbané údržby pojištěné nemovitosti. Limit
pojistného plnění se sjednává ve výši 2 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události
nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Spoluúčast činí 5 000 Kč.
i)

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem,
hlodavci. Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 2 000 000 Kč pro jednu a všechny
pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Spoluúčast činí 5 000 Kč.

j)

Pojištění budov, hal a jiných staveb (dále jen staveb) se vztahuje také na škody vzniklé
v důsledku pojištěných nebezpečí na stavbách, na kterých jsou prováděny stavební úpravy,
včetně těch, k nimž je třeba stavební povolení. Pojištění se vztahuje také na stavby
v rekonstrukci nebo ve výstavbě, pokud k těmto stavbám přešlo nebezpečí škody na
pojištěného jakož i na věcech v takových stavbách umístěných, a to za předpokladu, že ke
škodě nedošlo bezprostředně v důsledku stavebně montážní činnosti.

k) Ujednává se, že odchylně od pojistných podmínek se nestanovuje žádná čekací doba.
Všechna pojištění na pojistná nebezpečí sjednaná v pojistné smlouvě, včetně záplavy nebo
povodně a vichřice jsou platná od počátku pojistné smlouvy.
l)

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na vodovodní škody způsobené vnitřními svody vody.
Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 300.000 Kč pro jednu a všechny pojistné události
nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Spoluúčast činí 5 000 Kč.

m) Ujednává se, že se pojistné nebezpečí záplava a povodeň vztahuje i na stavby na vodních
tocích (mosty a lávky). Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 3 000 000 Kč pro jednu a
všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Spoluúčast činí
10%/min. 20 000 Kč.
n) Ujednává se, že z pojistného nebezpečí tíha sněhu a námrazy pojistitel poskytne pojistné
plnění i v případě poškození střešní krytiny, okapů a svodů, a to i tehdy, když nedošlo
k poškození nosné konstrukce střechy. Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 500 000 Kč
pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Spoluúčast
činí 5 000 Kč.
o) Ujednává se, že z pojistného nebezpečí tíha sněhu a námrazy pojistitel poskytne pojistné
plnění i v případě poškození ostatních staveb. Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 200
000 Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku.
Spoluúčast činí 5 000 Kč.
p) Ujednává se, že se pojištění vztahuje také na lehké stavby s dřevěnou nebo nechráněnou
ocelovou nosnou konstrukcí a s opláštěním z rostlého dřeva (prkna, fošny, kulatina,
půlkulatina). Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 1 000 000 Kč pro jednu a všechny
pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Spoluúčast činí 5 000 Kč.
q) Ujednává se, že pojistitel poskytne plnění za účelně vynaložené náklady na náhradní
ubytování členů domácnosti (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. Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné
události nastalá v průběhu jednoho pojistného roku se sjednává ve výši 30 000 Kč pro jednu
bytovou jednotku.
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1.2. Pojištění pro případ krádeže vloupáním a loupežným přepadením
A) Místa pojištění:
Katastrální území města Žďár nad Sázavou (adresy nemovitostí dle přílohy č. 1) , k.ú. obcí
Radonín, Stržanov, Veselíčko, Sklené, Věcov
Ostatní místa na území ČR, kde se nachází majetek pojištěného nebo který po právu užívá.
B) Pojistné částky:
Pojistné částky jsou stanoveny na první riziko a novou cenu; u věcí zvláštní kulturní a
historické hodnoty, uměleckých předmětů a sbírek na první riziko.
C) Předmět pojištění:
Pol.
čís.

Předmět pojištění

1.

Soubor vlastních a cizích stavebních součástí a příslušenství uvnitř i vně
budov, hal a staveb – První riziko

500 000 Kč

2.

Soubor všech vlastních a cizích věcí movitých (stroje, zařízení, elektronika,
inventář vč. DDHM a věcí vedených v operativní evidenci; soubor vlastních a
cizích zásob – První riziko

1 000 000 Kč

3.

Soubor vlastního a cizího městského mobiliáře umístěného na volném
prostranství (lavičky, kontejnery, popelnice, odpadkové koše, vánoční
výzdoba, herní prvky apod.) – První riziko

200 000Kč

4.

Soubor vlastních a cizích věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty,
uměleckých předmětů a sbírek umístěných uvnitř budovy – První riziko.

500 000 Kč

5.

Soubor vlastních a cizích věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty,
uměleckých předmětů a sbírek umístěných na volném prostranství v rámci
katastrálního území města Žďár nad Sázavou; – První riziko

1 000 000 Kč

6.

Soubor vlastních a cizích cenností (peníze, ceniny, apod.) – První riziko

500 000 Kč

7.

Soubor vlastních zásob – 1.riziko

200 000 Kč

8.

Věci zaměstnanců – První riziko

50 000 Kč

9.

Dokumentace – náklady na znovupořízení - písemnosti, obchodních knihy,
kartotéky, výkresy, plány, projekty, jakékoliv nosiče dat a záznamy z nich –
První riziko

200 000 Kč

11.

Soubor vlastního nehmotného majetku (software, informační systém,
antivirová ochrana apod.) – První riziko

50 000 Kč

12.

Soubor peněz v parkovacích automatech – První riziko

20 000 Kč

13.

Náklady na obnovu dřevin a parkových úprav v souvislosti s pojistnou
událostí – 1.riziko

50 000 Kč

Pojistná částka

D) Spoluúčast je požadována ve výši 5 000 Kč.
E) Zadavatel požaduje, aby v pojistné smlouvě byla sjednána následující níže uvedená zvláštní
ujednání týkající se pojištění odcizení (uchazeč může požadovaná zvláštní ujednání nahradit
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odpovídající vlastní textací). Neuvedení těchto zvláštních ujednání v pojistné smlouvě
výslovně nebo formou přímého odkazu na obdobné ujednání obsažené v pojistných
podmínkách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách.
a) Ujednává se následující způsob zabezpečení vlastních a cizích věcí movitých, zásob,
dokumentace a věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty, uměleckých předmětů a sbírek
umístěných uvnitř budovy uložených v uzavřeném prostoru:
Limit plnění do 100 000 Kč – běžné dveře, zámek dveří s bezpečnostní cylindrickou vložkou
nebo dozický zámek nebo bezpečnostní visací zámek.
Limit plnění do 300 000 Kč – plné dveře, zámek dveří s bezpečnostní cylindrickou vložkou
nebo bezpečnostní uzamykací systém; zabezpečení prosklených částí dveří.
Všechny takto vzniklé škody musí být nahlášeny Policii ČR.
b) Ujednává se následující způsob zabezpečení finančních prostředků a cenin uložených
v uzavřeném prostoru:
Limit plnění do 50 000 Kč – běžné dveře, zámek dveří s bezpečnostní cylindrickou vložkou
nebo dozický zámek nebo bezpečnostní visací zámek; současné uložení ve schránce.
Všechny takto vzniklé škody musí být nahlášeny Policii ČR.
c) Ujednává se následující způsob zabezpečení vlastních a cizích věcí zvláštní kulturní a
historické hodnoty, uměleckých předmětů a sbírek umístěných na volném prostranství;
umělecko-řemeslných nebo historických děl, které jsou součástí či příslušenstvím budovy;
vlastního a cizího městského mobiliáře umístěného na volném prostranství (lavičky,
kontejnery, popelnice, odpadkové koše, vánoční výzdoba apod.); stavebních součástí a
příslušenství uvnitř i vně budov; ostatních staveb a jejich součástí a příslušenství (dopravní
značení, informační značení, měřiče rychlosti apod.):
Tyto předměty musí být zabezpečeny tak, aby při jejich odcizení pachatel musel překonat
jejich konstrukční upevnění. Konstrukčním upevněním se rozumí nerozebíratelné pevné
spojení, kdy pojištěnou věc nelze odcizit bez jeho destrukčního narušení. Konstrukčním
upevněním se dále rozumí obtížně rozebíratelné spojení, k jehož rozebrání je nutno použít
minimálně ručního nářadí. Případně je použit jiný vhodný způsob upevnění (uchycení)
ztěžující pro svoji velkou hmotnost, rozměrnost nebo nedostupnost předmětu jeho odcizení.
Všechny takto vzniklé škody musí být nahlášeny Policii ČR.
d) Ujednává se následující způsob zabezpečení vlastních a cizích movitých předmětů a zásob
uložených mimo uzavřený prostor na oploceném prostranství:
Limit plnění do 150 000 Kč – oplocení výšky 160 cm; dozický zámek nebo zámek s
bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo bezpečnostní visací zámek.
Všechny takto vzniklé škody musí být nahlášeny Policii ČR.
e) Ujednává se, že pro věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty, umělecké předměty a sbírky
umístěné uvnitř budovy se v provozní době považuje za dostatečné zabezpečení jejich
upevnění, popř. jejich umístění.
Všechny takto vzniklé škody musí být nahlášeny Policii ČR.
f)

Ujednává se, že za dostatečný způsob zabezpečení peněz v parkovacích automatech se
považuje zabezpečení dané konstrukčním provedením automatů.
Všechny takto vzniklé škody musí být nahlášeny Policii ČR.

g) Ujednává se, že odcizení věcí, které jsou součástí pojišťovaného souboru věcí zvláštní
kulturní a historické hodnoty, uměleckých předmětů a sbírek umístěných na volném
prostranství nebo uvnitř budovy; vlastního a cizího městského mobiliáře umístěného na
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volném prostranství (lavičky, kontejnery, popelnice, odpadkové koše, vánoční výzdoba
apod.); stavebních součástí a příslušenství uvnitř i vně budov; ostatních staveb a jejich
součástí a příslušenství (dopravní značení, informační značení, měřiče rychlosti apod.)
nemusí prokazatelně vykazovat známky použitého násilí (prostá krádež). Všechny takto
vzniklé škody musí být hlášeny Policii ČR. Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 30 000
Kč. Spoluúčast činí 1 000 Kč.
h) Ujednává se, že pokud je předmět pojištění z provozních důvodů převážen automobilem, za
místo pojištění se odchylně od místa pojištění uvedeného v pojistné smlouvě, považuje i
vnitřní prostor vozidla nacházejícího se na území České republiky, a to za předpokladu, že se
předmět pojištění v době pojistné události prokazatelně nacházel v nákladovém nebo
zavazadlovém prostoru řádně uzavřeného a uzamčeného vozidla tak, aby nebyl z venku
vidět. Dále se ujednává, že pokud nebude vozidlo umístěno na nepřetržitě hlídaném
parkovišti, pojistitel bude plnit pouze v případě, pokud dojde k pojistné události prokazatelně
v době mezi 6:00 až 22:00 hod. Všechny takto vzniklé škody musí být nahlášeny Policii ČR.
Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 50 000 Kč. Spoluúčast činí 1 000 Kč.
i)

Ujednává se, že pro soubor vlastních a cizích věcí movitých, které pojištěný prokazatelně
používá k pracovním účelům v rámci pracovních cest na území České republiky (konference,
semináře, školení, ubytování v hotelu apod.) se považuje za dostatečné jejich uložení v řádně
uzamčené místnosti a při odcizení musí pachatel prokazatelně použít násilí. Všechny takto
vzniklé škody musí být nahlášeny Policii ČR. Limit pojistného plnění se sjednává ve výši
100 000 Kč. Spoluúčast činí 1 000 Kč.

j)

Doplňující údaje:
Trezor KOVONA, se třemi uzavíracími kolíky, nezjištěný výrobce, hmotnost nad 250 kg se
považuje za trezor BT II. Elektrokolo bude řádně uzamčeno a zabezpečeno lankovým nebo
řetízkovým zámkem na zamykání jízdních kol k příslušenství budovy nebo ke stavebním
součástem budovy, ke stojanům či jiným konstrukcím určeným k odkládání pojištěné věci na
volném prostranství. V době, kdy nebude používáno v terénu, bude elektrokolo uzamčeno
v budovách v majetku Města Žďár nad Sázavou.
Pro pevně ukotvené předměty (herní prvky hřišť, přístřešky na nádraží, lavičky, mobilní
podium, el. rozvaděč pro nabíjení elektrokol, apod.) se za způsob zabezpečení považuje
stávající konstrukční upevnění (bez dalšího zabezpečení).
Zabezpečení EZS s vyvedeným signálem na akustický hlásič lze nahradit EZS s vyvedeným
signálem na Městskou policii.
k) Ujednává se, že pojistné plnění bude poskytnuto do výše částky odpovídající nové ceně věci
bez uplatnění opotřebení, snížené o cenu zbytků.
l) Ujednává se, že v případě cizích věcí poskytne pojistitel plnění vždy v nových cenách.
m) Ujednává se, že za uzavřený prostor se považuje i prostor motorového vozidla.
n) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náklady na výměnu zámků vnějších i vnitřních dveří
budovy na místě pojištění, pokud došlo ke ztrátě klíče v důsledku odcizení. Toto pojištění se
sjednává se samostatným limitem 50.000,- Kč (pojištění na první riziko).

1.3. Pojištění pro případ vandalismu
A) Místa pojištění:
Katastrální území města Žďár nad Sázavou (adresy nemovitostí dle přílohy č. 1) , k.ú. obcí
Radonín, Stržanov, Veselíčko, Sklené, Věcov
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Ostatní místa na území ČR, kde se nachází majetek pojištěného nebo který po právu užívá.
Pojistné částky:
Pojistné částky jsou stanoveny na první riziko a novou cenu (První riziko); u věcí zvláštní
kulturní a historické hodnoty, uměleckých předmětů a sbírek na první riziko a jinou
(obecnou) cenu.
B) Předmět pojištění:
Pol.
čís.

Předmět pojištění

1.

Soubor veškerého majetku, který je současně pojištěn proti odcizení – První
riziko.

500 000 Kč

2.

Náklady na obnovu dřevin a parkových úprav v souvislostí s pojistnou
událostí – 1.riziko

50 000 Kč

Pojistná částka

C) Spoluúčast je požadována ve výši 5.000 Kč.
D) Zadavatel požaduje, aby v pojistné smlouvě byla sjednána následující níže uvedená zvláštní
ujednání týkající se pojištění pro případ vandalismu (uchazeč může požadovaná zvláštní
ujednání nahradit odpovídající vlastní textací). Neuvedení těchto zvláštních ujednání
v pojistné smlouvě výslovně nebo formou přímého odkazu na obdobné ujednání obsažené
v pojistných podmínkách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele uvedených
v zadávacích podmínkách.
a) Ujednává se, že pojištění vandalismu se vztahuje i na případy, kdy byl pachatel činu nezjištěn.
b) Ujednává se, že pojištění vandalismu se vztahuje i na škody způsobené sprejery (tj. poškození
nebo zničení pojištěné věci malbami, nástřikem, poškrábáním, poleptáním apod.). Všechny
takto vzniklé škody musí být nahlášeny Policii ČR. Limit pojistného plnění se sjednává ve výši
200 000 Kč. Spoluúčast činí 5 000 Kč.
c) Vynaloží-li pojištěný po pojistné události náklady na konzervaci pojištěné věci (např.
prevence proti poškození spreji a barvami), budou součástí pojistného plnění i takto účelně
vynaložené náklady, max. však ve výši 20% z částky vynaložené na tuto konzervaci pojištěné
věci. Maximální limit plnění činí 10 000 Kč, spoluúčast 1 000 Kč
d) Ujednává se, že pojistné plnění bude poskytnuto do výše částky odpovídající nové ceně věci
bez uplatnění opotřebení, snížené o cenu zbytků.
e) Ujednává se, že v případě cizích věcí poskytne pojistitel plnění vždy v nových cenách.
f) Ujednává se, že za uzavřený prostor se považuje i prostor motorového vozidla.
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1.4. Pojištění skel
A) Místa pojištění:
Katastrální území města Žďár nad Sázavou (adresy nemovitostí dle přílohy č. 1) , k.ú. obcí
Radonín, Stržanov, Veselíčko, Sklené, Věcov
B) Pojistné částky:
Pojistné částky jsou stanoveny na první riziko a novou cenu (První riziko)
C) Předmět pojištění:
Pol.
čís.

1.

Předmět pojištění

Pojistná částka

Soubor pevně osazených skel, výloh a vývěsních skříní pevně spojených
s budovou nebo stavbou, včetně zasazených v rámu, který je stavební
součástí budovy nebo stavby; včetně nalepených snímačů zabezpečovacích
zařízení, nalepených fólií a reklamních nápisů; včetně skel autobusových
zastávek; včetně skleněných pultů, vitrín a stěn uvnitř budov – První riziko

200 000 Kč

D) Spoluúčast je požadována ve výši 1 000 Kč.
E) Zadavatel požaduje, aby v pojistné smlouvě byla sjednána následující níže uvedená zvláštní
ujednání týkající se pojištění skel (uchazeč může požadovaná zvláštní ujednání nahradit
odpovídající vlastní textací). Neuvedení těchto zvláštních ujednání v pojistné smlouvě
výslovně nebo formou přímého odkazu na obdobné ujednání obsažené v pojistných
podmínkách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách.
a) Ujednává se, že pojistitel poskytne nad rámec stanovené pojistné částky pojistné plnění i za
náklady na nouzové zabezpečení výplně po rozbitém skle, a to včetně montáže a demontáže
stavebních součástí nutné k provedení nouzového osazení okenních tabulí či opravy zasklení
(např. ochranných mříží, uzávěrů oken apod.), maximálně však do výše 30 % pojistné částky.
b) Pojištění se vztahuje i na nalepené neodnímatelné snímače zabezpečovacích zařízení,
nalepené fólie, nápisy, malby nebo jiné výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla.
c) Pojištění se vztahuje i na skleněné pulty, vitríny a skleněné stěny uvnitř budovy.
d) Pojištění se vztahuje i na obyčejné sklo s min. tloušťkou 2mm v oknech, dveřích světlících,
střechách, obytných stěnách a ve vitrínách.
1.5. Pojištění elektronických rizik
A) Místa pojištění:
Katastrální území města Žďár nad Sázavou (adresy nemovitostí dle přílohy č. 1) , k.ú. obcí
Radonín, Stržanov, Veselíčko, Sklené, Věcov
Evropa včetně ČR pro soubor mobilní elektroniky.
B) Pojistné částky:
Pojistné částky jsou stanoveny na novou cenu a limit plnění.
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C) Předmět pojištění:
Pol.
Čís.
1.
2.
3.

Předmět pojištění

Nová cena/
Pojistná částka

Soubor výpočetní a kancelářské techniky včetně
příslušenství
Soubor měřicí, regulační, kontrolní a sdělovací
techniky, vysílací techniky včetně světelné signalizace a
semaforů, včetně příslušenství
Soubor mobilní elektroniky

Limit plnění

6 000 0000 Kč

300 000 Kč

4 000 000 Kč

500 000 Kč

1 000 000 Kč

200 000 Kč

D) Spoluúčast je požadována ve výši 3 000 Kč.
E)

Zadavatel požaduje, aby v pojistné smlouvě byla sjednána následující níže uvedená zvláštní
ujednání týkající se pojištění elektronických rizik (uchazeč může požadovaná zvláštní ujednání
nahradit odpovídající vlastní textací). Neuvedení těchto zvláštních ujednání v pojistné
smlouvě výslovně nebo formou přímého odkazu na obdobné ujednání obsažené v pojistných
podmínkách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách.

a) Ujednává se, že kancelářská a výpočetní technika (včetně mobilní) je předmětem pojištění
pouze, pokud její stáří nepřesáhlo v době vzniku škody 8 let.
b) Pojistitel nebude požadovat při sjednání pojištění souboru elektronických zařízení specifikaci
jednotlivých zařízení (název, typ, výrobní číslo, rok výroby apod.).
c) Pojištění mobilní elektroniky se vztahuje na pojistné události nastalé na území Evropy
v rozsahu a proti pojistným nebezpečím sjednaným v pojistné smlouvě. Pojištění se vztahuje i
na případ odcizení mobilní elektroniky z motorového vozidla, vlaku, letadla nebo autobusu,
za podmínky, že došlo prokazatelně k překonání překážky chránící pojištěnou věc před
odcizením. V případě odcizení mobilní elektroniky dle předchozí věty, poskytne pojistitel
pojistné plnění do limitu maximálně 50 000 Kč. Spoluúčast činí 1 000 Kč.
d) Ujednává se, že pojistné plnění bude poskytnuto do výše částky odpovídající hodnotě
stejného nebo srovnatelného nového zařízení v době vzniku pojistné události.
e) Ujednává se, že v případě cizích věcí poskytne pojistitel plnění vždy v nových cenách.

1.6. Pojištění strojních rizik
A)

Místa pojištění:
Švermova 4, Žďár nad Sázavou

B)

Pojistné částky:
Pojistné částky jsou stanoveny na novou cenu a limit plnění.

C)
Pol.
Čís.

Předmět pojištění:

1.
D)

Předmět pojištění

Nová cena/
Pojistná částka

Veškerá technologie v Relaxačním centru (bazén, vířivky,
kotelna)T

10 000 000 Kč

Spoluúčast je požadována ve výši 5 000 Kč.

Limit plnění
1 000 000 Kč
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E)

Zadavatel požaduje, aby v pojistné smlouvě byla sjednána následující níže uvedená zvláštní
ujednání týkající se pojištění strojních rizik (uchazeč může požadovaná zvláštní ujednání
nahradit odpovídající vlastní textací). Neuvedení těchto zvláštních ujednání v pojistné
smlouvě výslovně nebo formou přímého odkazu na obdobné ujednání obsažené v pojistných
podmínkách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách.
a) Pojistitel nebude požadovat při sjednání pojištění technologií či strojů a zařízení specifikaci
jednotlivých zařízení (název, typ, výrobní číslo, rok výroby apod.).
b) Ujednává se, že pro technologii do 10 let stáří se neujednávají žádná krácení z důvodu stáří
stroje.
c) Ujednává se, že pojistné plnění bude poskytnuto do výše částky odpovídající nové ceně věci,
snížené o cenu zbytků.
d) Ujednává se, že pojištění se vztahuje také na skleněné díly, řídící a jiné elektronické a
elektrotechnické součásti pojištěných strojů.

1.7. Pojištění odpovědnosti za újmu
A)

Místa pojištění:
Česká republika
Evropa (v souvislosti s akcemi v rámci družebních vztahů s partnerskými zahraničními městy)

B)

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 30 000 000 Kč je
horní hranicí pojistného plnění pojistitele ze všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za
újmu sjednaných touto pojistnou smlouvou v průběhu jednoho pojistného roku.

C)

Předmět pojištění :

Pol.
čís.

Předmět pojištění

Sublimit plnění

Spoluúčast

1.

Pojištění odpovědnosti obce za újmu vyplývající ze zákona o
obcích; včetně odpovědnosti z držby a pronájmu
nemovitosti a komunikací; včetně pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce,
která se projeví po jejím předání; včetně pojištění
nemajetkové újmy; včetně následné finanční újmy.

30 000 000 Kč

5 000 Kč

2.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých.

1 000 000 Kč

5 000 Kč

3.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věcech užívaných.

1 000 000 Kč

5 000 Kč

4.

Pojištění nákladů zdravotní pojišťovny a regresů dávek
nemocenského pojištění - zaměstnanci

5 000 000 Kč

5.

Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu způsobeným
neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti
člověka

1 000 000 Kč

5 000 Kč

6.

Pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu

500 000 Kč

1 000 Kč

5 000 Kč
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Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem (odpovědnost obce za škodu vyplývající ze
zákona č. 82/1998 Sb.)

10 000 000 Kč

5 000 Kč

8.

Pojištění odpovědnosti zastupitelstva (27 členů)

10 000 000 Kč

5 000 Kč

9.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při zásahu
anebo cvičení hasičského sboru a dobrovolného hasičského
sboru

5 000 000 Kč

10 000 Kč

10 000 000 Kč

5 000 Kč

7.

10. Poskytování sociálních služeb.
11.

Odpovědnost za věci odložené a vnesené a odpovědnost za
věci zaměstnanců

1 000 000 Kč

5 000 Kč

12.

Ručení vlastníku pozemních komunikací za správce pozemní
komunikace

5 000 000 Kč

10 000 Kč

Pojištění odpovědnosti z činnosti městské policie (při
výkonu služby, včetně držby a služebního použití
donucovacích prostředků, bodných, sečných a střelných
zbraní a služebního psa)

10 000 000 Kč

5 000 Kč

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na škodu
způsobenou provozem motorového vozidla sloužícího jako
pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti
pracovního stroje (vyjma povinně smluvního pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla).

500 000 Kč

13.

14.

1 000 Kč

D)

Spoluúčast – požadovaná spoluúčast je uvedena v tabulce

E)

Zadavatel požaduje, aby v pojistné smlouvě byla sjednána následující níže uvedená zvláštní
ujednání týkající se pojištění odpovědnosti za újmu (uchazeč může požadovaná zvláštní
ujednání nahradit odpovídající vlastní textací). Neuvedení těchto zvláštních ujednání
v pojistné smlouvě výslovně nebo formou přímého odkazu na obdobné ujednání obsažené
v pojistných podmínkách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele uvedených
v zadávacích podmínkách.
a) Sjednává se retroaktivní datum pojištění od 1.1.2019 (pro všechna sjednaná pojištění
odpovědnosti za škodu a újmu). Rozsah pojištění odpovědnosti ve stávající pojistné smlouvě
je uvedený v příloze číslo 6.
b) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu z provozu sportovních,
kulturních, sociálních zařízení a z pořádání akcí (např. jarmarky, slavnosti apod.).
c) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou při zásahu
anebo cvičení hasičského sboru a dobrovolného hasičského sboru.
d) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za nemajetkovou újmu uplatněnou
v souvislosti s utrpěnými duševními útrapami.
e) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nemajetkové újmy (která nebyla
způsobena ublížením na zdraví nebo usmrcením) uplatnění v souvislosti s právem na ochranu
osobnosti.

Příloha č. 1
f)

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti
s vlastnictvím, držbou, pronájmem od třetí strany nebo s jiným oprávněným užíváním
nemovitosti (vč. budovy), včetně držby obecních bytů.

g) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu na odložených věcech
zaměstnanců, osob ve výkonu veřejných funkcí a návštěvníků, pokud se věci nacházely na
místě k tomu určeném nebo místě kam se obvykle odkládají. Sublimit pojistného plnění se
sjednává ve výši 100 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho
pojistného roku. Spoluúčast činí 1 000 Kč.
h) Ujednává se, že pojištění odpovědnosti za výrobek se vztahuje i na odpovědnost za újmu
způsobenou potravinami, a to včetně nakažlivých chorob přenášených potravinami
(salmonela apod.).
i)

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou při poskytování
sociálně právní ochrany dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí.

j)

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na újmu na životním prostředí v důsledku nenadálého
selhání ochranného zařízení. Sublimit pojistného plnění se sjednává ve výši min. 20 000 000
Kč pro jednu a všechny pojistné události. Spoluúčast činí 5 000 Kč.

k) Ručení vlastníku pozemních komunikací za správce pozemní komunikace. Sublimit pojistného
plnění se sjednává ve výši min. 5 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události.
Spoluúčast činí 10 000 Kč.
l)

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou jiné osobě
z činnosti městské policie vyplývající ze zákona o městské policii, včetně držby a služebního
použití bodných, sečných a střelných zbraní a služebního psa, za předpokladu dodržení všech
právních předpisů. Sublimit pojistného plnění se sjednává ve výši min. 10 000 000 Kč pro
jednu a všechny pojistné události. Spoluúčast činí 5 000 Kč.

m) Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na škodu způsobenou provozem motorového vozidla
sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje
(vyjma povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla).
Sublimit pojistného plnění se sjednává ve výši 500 000 Kč pro jednu a všechny pojistné
události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Spoluúčast činí 1 000 Kč.

