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Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou
práce po předání včetně zavlečení, rozšíření nebo přenosu
nakažlivé choroby lidí, zvířat a rostlin
Pojištění odpovědnosti za výkon veřejné moci ve smyslu
zákona č. 82/1998 Sb. s retroaktivitou 5 roků
Pojištění odpovědnosti z činnosti obecní/městské policie
Pojištění čisté finanční škody včetně odpovědnosti za újmu
způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání
Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek
nemocenského pojištění - pracovní úrazy i třetí osoby
Pojištění odpovědnosti za cizí věci převzaté
Pojištění odpovědnosti za cizí věci užívané
Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů
Pojištění odpovědnosti členů orgánu za jinou než čistou
finanční škodu - na věcech svěřených k výkonu funkce
Pojištění odpovědnosti členů zastupitelstva za škodu včetně
odpovědnosti za škodu vzniklou zastupitelům při výkonu
funkce
Pojištění výkonu veřejné správy
Pojištění odpovědnosti za újmu vziklou na přirozených
právech člověka
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou znečištěním
životního prostředí
Pojištění odpovědnosti za újmu za škodu v souvislosti s
vlastnictvím, držbou nebo pronájmem nemovitostí
Křížová odpovědnost - osoby soupojištěné, ovládané a
majetkově propojené

Limit poj. plnění

Spoluúčast

10 000 000 Kč

1 000 Kč

10 000 000 Kč

1 000 Kč

10 000 000 Kč

1 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 Kč

5 000 000 Kč

1 000 Kč

500 000 Kč
1 000 000 Kč
500 000 Kč

1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč

1 000 000 Kč

10% min. 1000 Kč

10 000 000 Kč

1 000 Kč

3 000 000 Kč

1 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 Kč

2 000 000 Kč

1 000 Kč

10 000 000 Kč

1 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 Kč

Územní rozsah

Pojistné

ČR

Rozsah pojištění je sjednán dle NOZ a zákona o obcích v platném znění.
Pojištění zahrnuje rovněž odpovědnost za škodu zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat a rostlin odpadními vodami.
Pojištění zahrnuje rovněž odpovědnost za škodu na věcech vnesených a odložených (zaměstnanci, návštěvníci, hosté) včetně odpovědnost z
vlastnictví movitých věcí
Pojištění zahrnuje rovněž odpovědnost města jako pořadatele jednorázových akcí - kulturních, sportovních a společenských.
Pojištění zahrnuje rovněž odpovědnost za škodu zřizovatele příspěvkových organizací, které mají svoji právní subjektivitu a samostatné pojištění
odpovědnosti - ZŠ, MŠ, ZUŠ, Poliklinika, Pečovatelské domy, Středisko volného času, Městská knihovna, Správa sportovních areálů, ubytovací služby
a JSDH. Samostatné společnosti zřízené městem s vlastním pojištěním provozují údržbu a správu komunikací, správu bytového fondu a správu
nemovitostí. Ostatní činnosti, které město vykonává podle zákona, jsou zajištěny dodavatelsky.
Od května 2020 se Město Žďár nad Sázavou stalo jediným akcionářem společnosti SATT a.s., kterou k témuž datu pověřilo výkonem správy
pozemních komunikací. Tento subjekt má samostatné pojištění odpovědnosti.
Ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích tak povinnost nahradit škodu namísto vlastníka pozemní komunikace přešla na správce
– viz. ustanovení § 27 odst. 5 a 6.
Předpokládáme , že tak dojde k výraznému snížení škodního průběhu, neboť plnění za tyto škody činilo za rok 2019 částku 1 052 160,- Kč tj. celých
66% vykázaného škodního průběu a za rok 2020 částku 270 795,- Kč tj. 15% vykázaného škodního průběhu.

