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1. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za
újmu (za škodu)
a)

Živelní pojištění

Předmět pojištění

pojistná částka
(v Kč)

Soubor vlastních budov a staveb – dle přílohy č. 02

29 908 800 789,-

Soubor vlastních budov a staveb – na území České republiky + soubor

dosud nezařazených investic a staveb na území České republiky

Soubor ostatních staveb na území České republiky
Vlastní stavební součásti na cizích budovách na území České
republiky
Soubor vlastních a cizích movitých věcí (včetně reklamních
předmětů) na území České republiky

10 000 000,(na první riziko)

3 000 000,(na první riziko)

500 000,(na první riziko)

1 079 701 703,-

Soubor vlastních a cizích zásob na území České republiky

52 581 100,-

Soubor věcí převzatých, včetně vozidel převzatých do opravy na
území České republiky

(na první riziko)

Soubor vlastních a cizích cenností na území České republiky

(na první riziko)

Soubor vlastních a cizích uměleckých předmětů a věcí zvláštní
hodnoty na území České republiky

(na první riziko)

Soubor vlastních a cizích písemností na území České republiky
Soubor venkovního mobiliáře na území České republiky – specifikace
dle přílohy č. 03
Dílenská loď včetně středotlakého potrubí (délky cca 500m) a
spojovací lávky na adrese přístaviště Děčín - Rozbělesy

1 000 000,-

4 000 000,-

30 000 000,-

40 000 000,(na první riziko)

10 000 000,(na první riziko)

7 246 000,-

Pokud je jako místo pojištění uvedeno území České republiky, vztahuje se pojištění na všechna
místa, ke kterým má Ústecký kraj nebo jeho příspěvkové organizace právo hospodaření.
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Sjednaná pojistná nebezpečí a spoluúčasti

Pojištěná nebezpečí
Základní živelní nebezpečí (flexa) - požár, výbuch, přímý úder blesku, pád
letadla, jeho části, jeho posádky nebo jeho nákladu

spoluúčast
(v Kč)
5 000,10% minimálně 20 000,-

Povodeň, záplava, včetně škod způsobených vystoupáním vody
z odpadního potrubí nebo kanalizace

pro budovy a stavby

5 000,pro ostatní položky

Vichřice, krupobití

1 000,-

Vodovodní škody

1 000,-

Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin

5 000,-

Sesuv nebo zřícení lavin

5 000,-

Tíha sněhu nebo námrazy

5 000,-

Zemětřesení

5 000,-

Pád stromů, stožárů a jiných předmětů

1 000,-

Náraz dopravního prostředku

1 000,-

Kouř

1 000,-

Aerodynamický třesk (rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem)

1 000,-

Škody vzniklé projevy „nepřímého úderu blesku“ (přepětím, zkratem, indukcí
apod.)

1 000,-

Škody vzniklé zatečením do budov a staveb v důsledku atmosférických
srážek, působením tání sněhu nebo ledu

1 000,-

Pro soubor vlastních a cizích cenností Ústeckého kraje a příspěvkových organizací se sjednává
spoluúčast pro každé pojištěné nebezpečí ve výši 1 000,- Kč.
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Limity pojistného plnění:

Pojištěná nebezpečí
Základní živelní nebezpečí (flexa) - požár, výbuch, přímý úder blesku, pád
letadla, jeho části, jeho posádky nebo jeho nákladu

roční limit plnění
(v Kč)
bez limitu

Povodeň, záplava, včetně škod způsobených vystoupáním vody
z odpadního potrubí nebo kanalizace

100 000 000,-

Vichřice, krupobití

100 000 000,-

Vodovodní škody

25 000 000,-

Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin
Sesuv nebo zřícení lavin
Tíha sněhu nebo námrazy
Zemětřesení
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů

100 000 000,-

Náraz dopravního prostředku

Kouř
Aerodynamický třesk (rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem)
Škody vzniklé projevy „nepřímého úderu blesku“ (přepětím, zkratem, indukcí
apod.)

1 000 000,-

Škody vzniklé zatečením do budov a staveb v důsledku atmosférických
srážek, působením tání sněhu nebo ledu

2 000 000,-

Povodeň a záplava
Pojistné plnění z živelních nebezpečí „povodeň, záplava“ nesmí být omezeno či podmíněno
kulminačním průtokem vody, povodňovým objemem vody, x-letou povodňovou vlnou, sublimity
pojistného plnění, či jinými omezeními, než je limit plnění uvedený výše.
Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za škodní událost následkem „povodně a záplavy“ od
počátku účinnosti pojištění.
Pojištění „povodně a záplavy“ se vztahuje také na škody způsobené zpětným vystoupnutím
kapaliny z odpadního potrubí a kanalizace.
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Doplňující ujednání k živelnímu nebezpečí „požár“
Pojistnou událostí z důvodu pojistného nebezpečí „požár“ je i poškození nebo zničení pojištěného
majetku působením hasební látky použité při zásahu proti požáru nebo poškození či zničení
stavebních součástí při zdolávání požáru nebo při odstraňování jeho následků, aniž by bylo
podmínkou poškození nebo zničení pojištěného majetku průvodními jevy požáru

Doplňující ujednání k živelnímu nebezpečí „vodovodní škody“
Za „vodovodní škody“ se považují škody způsobené tekutinou z poškozeného vodovodního řádu,
potrubí, nádrží, kotlů, dalších zařízení, hasicích zařízení, vnějších i vnitřních okapových svodů apod.
bez omezení jejich délky, obsahu nebo jiných omezení
Pojištění se vztahuje také na škody způsobené přetlakem kapaliny nebo páry nebo zamrznutím
vody v pojištěné věci.
Pojištění „vodovodních škod“ se dále vztahuje na škody způsobené vodou vytékající z nápojových
automatů, klimatizačních zařízení, sprinklerových a samočinných hasicích zařízení v důsledku
poruchy tohoto zařízení, včetně škod způsobených v důsledku provádění tlakových zkoušek hasicího
zařízení.
Pojištění se vztahuje také na škody na vodovodních či kanalizačních potrubí a zařízeních
připojených na potrubí, včetně souvisejících nákladů na zjištění a odstranění závady.
Vznikne-li pojistná událost působením vodovodního 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, ze kterého bude zřejmá
mimořádná spotřeba vody v době pojistné události, případně doložit jiné podklady k doložení svého
nároku (např. uhrazené faktury za předchozí stejně dlouhá účtovaná období).
Limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost činí 100 000,- Kč.

Pojistné krytí musí zahrnovat:


Pojištění nákladů na demolici



Pojištění nákladů na likvidaci zbytků a následků pojistné události



Pojištění nákladů na odvoz suti a zbytků k nejbližšímu složišti, včetně nákladů za jejich
uložení, případně zničení



Pojištění nákladů na vyklizení místa pojištění



Pojištění nákladů na dočasné přemístění majetku



Pojištění nákladů na hašení



Pojištění

nákladů

na

stavební

úpravy,

demontáž

nebo

remontáž

ostatních

nepoškozených pojištěných věcí, pokud budou takové náklady vynaloženy v souvislosti se

5

znovupořízením nebo opravou věcí poškozených, zničených nebo ztracených při pojistné
události. Tyto náklady se sjednávají s maximálním ročním limitem plnění ve výši 10 000 000,Kč.


Pojištění nákladů na obnovení výrobní a provozní dokumentace. Tyto náklady se
sjednávají s maximálním ročním limitem plnění ve výši 5 000 000,- Kč.

Pojištění budov a staveb
V rámci pojištění budov a staveb jsou pojištěny také škody na veškerém příslušenství budov,
stavebních součástech, technologiích souvisejících s provozem budov a všech souvisejících
stavbách.
Např.
-

oplocení

-

zpevněné plochy, opěrné zdi, terénní úpravy, nakládací rampy, venkovní schodiště

-

inženýrské sítě a kanalizace (rozvody elektrických sítí, optické kabely, odpadní potrubí,
vodovodní potrubí, rozvody plynu apod.), včetně inženýrských sítí a kanalizace umístěných
mimo budovy

-

výměníkové stanice, trafostanice, regulační stanice plynu, rozvodové skříně

-

sluneční kolektory (fotovoltaické elektrárny)

-

jeřábové dráhy, kolejové dráhy, dopravní pásy a jiné dopravní cesty v areálu

-

billboardy (i pokud nejsou připevněny na budově), reklamní stavby

a další
V rámci pojištění „ostatních staveb“ jsou pojištěny škody na všech ostatních stavbách a
objektech nemovitého charakteru, které se nachází v pojištěných areálech.
Např.
-

mobilní buňky a objekty z nich vytvořené, včetně souvisejícího příslušenství

-

maringotky, kolny, přístřešky, dřevěné sklady, stavby pro hospodářská zvířata, voliéry

-

nafukovací haly, mobilní toalety

-

skleníky, zahradní domky, altány, pergoly a jiná zahradní architektura

-

výměníkové stanice, trafostanice, regulační stanice plynu, rozvodové skříně

-

zásobníky, nádrže, cisterny, sila, "vítkovické věže"

-

konstrukce chmelnic a rozvody kapkové závlahy na konstrukcích chmelnic

a další.
Tyto položky je možné považovat za „ostatní stavby“ i v případě, pokud je tento majetek evidován
v účetnictví pojištěných subjektů jako movitá věc.
Pojištění se vztahuje také na budovy a stavby s méně odolnou nosnou konstrukcí nebo s méně
odolným opláštěním (např. dřevěné stavby, stavby s textilním opláštěním apod.) a nafukovací haly
bez omezení jejich věku.
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Pojištění se vztahuje také na budovy a stavby, které slouží ke skladování sena nebo slámy.
Pojištění movitých věcí
Pojištění movitých věcí zahrnuje i škody na věcech ve vlastnictví pojištěných subjektů, které jsou
využívány na místech, kde pojištěné subjekty provozují aktivity související s jejich činností (např. na
místech výkonu odborného výcviku, při účasti na sportovních nebo kulturních akcích).
Součástí souboru movitých věcí je i měřící a monitorovací zařízení, solární panely pořízené v rámci
projektu MOOEVITAL 2018 umístěné v Přírodní rezervaci Prameniště Chomutovky
Pojištění zásob
Pojištění zásob zahrnuje také škody na:
-

knihách

-

zásobách pohonných hmot a lehkých topných olejů

-

zásobách sena nebo slámy

Pojištění souboru vlastních a cizích písemností
Pojištění zahrnuje škody na písemnostech, plánech, obchodních knihách a obdobné dokumentaci,
kartotékách, výkresech, děrných štítkách, magnetických páskách, discích, nosičích dat a záznamů na
nich uložených, pokud slouží pro potřebu pojištěného nebo jsou převzaté na základě smluv.
Pokud dojde k poškození nebo zničení pojištěných písemností, bude pojištěnému vyplacena částka
odpovídající přiměřeným nákladům na jejich opravu, obnovu nebo znovupořízení. Pokud pojištěný
takové náklady nevynaložil, bude mu vyplacena částka odpovídající hodnotě materiálu.

Pojištění vlastních a cizích cenností
Za cennosti se považují:
-

peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince

-

poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupony do mobilních telefonů,
dálniční známky, stravenky apod.

-

vkladní a šekové knížky, platební karty, cenné papíry a jiné obdobné dokumenty

-

šperky, klenoty, hodinky, perly, drahokamy a předměty z nich vyrobené

-

drahé kovy, předměty z drahých kovů, mince

Pojištění se vztahuje i na škody na cennostech cizích. Může se jednat např. o peníze různých
občanských sdružení, které působí při příspěvkových organizací Ústeckého kraje, peníze
z charitativních sbírek nebo cennosti klientů Domovů důchodců a Domovů pro osoby se zdravotním
postižením.

Pojištění vlastních a cizích uměleckých předmětů a věcí zvláštní hodnoty
Za umělecké předměty a věci zvláštní hodnoty se považují:
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-

umělecká díla

-

věci sběratelské hodnoty

-

starožitnosti

-

věci historické hodnoty, tj. předměty mající vztah k historickým událostem nebo osobnostem

-

věci umělecké hodnoty

-

unikátní předměty

-

mimořádně cenné předměty

Zvláštní ujednání:
1.

Pojištění se vztahuje také na škody způsobené projevy „nepřímého působení blesku“, jako je
přepěťová vlna, zkrat a indukce, dále na škody způsobené spínáním v napájecích sítích, při
výboji statické elektřiny nebo kolísáním napětí v elektrické síti.
Toto ujednání se sjednává s ročním limitem pojistného plnění 1 000 000,- Kč a spoluúčastí
1 000,- Kč.

2.

Pojištění se vztahuje také na škody způsobené atmosférickými srážkami včetně kapaliny
z tajícího ledu nebo sněhu, které vniknou do budov a staveb a poškodí nebo zničí pojištěný
majetek
Pojištění se vztahuje také na škody způsobené v důsledku rozpínavostí ledu.
Pojištění nesmí být omezeno úhrnem dešťových srážek na 1m2/1hod
Pojistitel poskytne pojistné plnění i v případě, že svod (vnitřní i vnější) dešťové vody nestačí
odebírat atmosférické srážky.
Nárok na pojistné plnění však nevzniká, jestliže pojištěná věc byla poškozena nebo zničena
působením hub a plísní nebo neuzavřenými vnějšími stavebními otvory (např. okna, dveře).
Nárok na pojistné plnění dále nevzniká, pokud vnější plášť nebo zastřešení pojištěné budovy
jeví známky poruchy, poškození nebo zhoršení své funkčnosti.
Toto ujednání se sjednává s ročním limitem pojistného plnění 2 000 000,- Kč a spoluúčastí
1 000,- Kč.

3.

Pojištění se vztahuje také na poškození či zničení opláštění budov (izolace, úprava fasády
apod.) způsobené ptáky (vyklováním) a jinými živočišnými druhy.
Toto ujednání se sjednává s ročním limitem pojistného plnění 200 000,- Kč a spoluúčastí
1 000,- Kč.

4.

Jedna pojistná událost - 72 hodin - v případě, že dojde v průběhu trvání pojistné smlouvy
k pojistné události způsobené následkem živelních nebezpečí „vichřice, krupobití, záplavy,
povodně, zemětřesení, působení tíhy sněhu“, budou za jednu pojistnou událost považovány
všechny škodní události, resp. série škodních událostí, vzniklé v důsledku jedné příčiny
během 72 hodin. Za počátek časové lhůty 72 hodin je považován okamžik, kdy došlo
k prvnímu poškození pojištěného majetku ve smyslu sjednaného pojištění. V tomto případě se
od celkového pojistného plnění odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší z těchto
spoluúčastí, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých předmětných
pojištění, jichž se pojistná událost týká.

8

5.

Pojištění se vztahuje i na zvýšené náklady na opravy budov zvláštní kulturní a historické
hodnoty, náklady na opravu uměleckořemeslných stavebních součástí (např. štuková výzdoba,
nástěnné malby, fresky, plastiky, kování, mříže apod.) a na opravy uměleckých děl pevně
spojených s budovami (např. soch). Pojištění se vztahuje i na související demontáž a remontáž
ostatních nepoškozených pojištěných věcí.
Toto pojištění se sjednává s ročním limitem plnění 10 000 000,- Kč.

6.

Pojištění se vztahuje také na škody na věcech, které se nachází na volném prostranství.
Roční limit plnění pro věci umístěné na volném prostranství pro případ „vichřice a krupobití“ činí
10 000 000,- Kč.

7.

Pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci „pádem stromů, stožárů nebo
jiných předmětů“ se vztahuje i na součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako
poškozená věc.

8.

Pojištění se vztahuje i na škody na budovách a stavbách, které jsou v době pojistné události
dočasně neužívané, není je možno provozně využít k zamýšlenému účelu, nebo jsou na
této budově prováděny stavební úpravy a práce, k nimž je potřeba stavební povolení
nebo jde o budovu ve výstavbě nebo před kolaudací.

9.

Za náklady vynaložené na znovupořízení pojišťovaného majetku téhož druhu a účelu, kvality a
parametrů se považují i náklady, které je pojistník, pojištěný nebo vlastník věci povinen
vynaložit na znovupořízení věci z důvodu změny legislativy, obecně závazných předpisů
a norem, tak aby mohl věc využívat k původním účelům.

10.

Jestliže škoda spojená s povinností poskytnout pojistné plnění přesáhne částku 500 000,- Kč,
ujednává se tímto, že pojistitel uhradí náklady znaleckého řízení na zjištění rozsahu škody,
které by byl jinak nesl pojištěný.

11.

Za náklady vynaložené na znovupořízení pojišťovaného majetku se považují i vícenáklady
vynaložené na obnovu nepoškozených pojištěných věcí, které je nutné vyměnit z
estetického důvodu. Podmínkou je, že poškozený pojištěný majetek již není možné obnovit ve
stejném designu a pojištěný prokáže, že tyto náklady skutečně vynaložil.

12.

Pokud je pojištění sjednáno na novou cenu, pak se ujednává, že ke dni sjednání pojištění
odpovídají pojistné částky novým cenám. Ujednává se, že pojistitel bude akceptovat tyto
částky jako nové ceny po celou dobu platnosti pojištění a nebude uplatňovat podpojištění.
Pro účely této pojistné smlouvy se novou cenou rozumí hodnota, za kterou lze v daném místě a
v daném čase pořídit věc stejnou nebo srovnatelnou, stejného druhu a účelu.
Zohlednění opotřebení nebo jiného znehodnocení v případě pojistného plnění se
nepřipouští.

13.

Zvláštní ujednání pro pojištění uměleckých předmětů a věcí zvláštní hodnoty
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Byla-li pojištěná věc zničena nebo odcizena, vzniká pojištěnému právo, aby pojistitel vyplatil
hodnotu věci stanovenou na základě znaleckého posudku vypracovaného pro pojištěnou
věc, platného v době vzniku pojistné události.
Byla-li pojištěná věc poškozena, vzniká pojištěnému právo, aby mu pojistitel vyplatil částku
odpovídající přiměřeným nákladům na opravu pojištěné věci.
Nelze-li poškozenou věc opravit nebo cena za opravu převyšuje částku stanovenou na základě
znaleckého posudku, vzniká pojištěnému právo, aby mu pojistitel vyplatil částku jako při zničení,
resp. odcizení pojištěné věci.
Pokud nebude možné stanovit hodnotu pojištěné věci na základě znaleckého posudku, vzniká
pojištěnému právo, aby mu pojistitel vyplatil částku odpovídající obvyklé ceně.
Toto ujednání se sjednává pro umělecké předměty a další věci zvláštní historické nebo kulturní
hodnoty (např. pomníky, památníky, sochy, boží muka, apod.).
14. Pojištění cizích věcí
Pojištění cizích věcí, které pojištěný oprávněně užívá na základě leasingových, nájemních či
jiných smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu
sjednané pojistné smlouvy. V případě pojistné události pojistitel poskytne plnění vždy v nové
ceně, pokud má pojištěný povinnost poskytnout náhradu škody na těchto věcech v nové ceně.
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b)

Pojištění pro případ odcizení (krádež, loupež)

Předmět pojištění

Všechny položky, které jsou zároveň pojištěné na živelní nebezpečí

Soubor vlastních a cizích cenností na území České republiky

Soubor vlastních a cizích cenností (včetně peněz v hotovosti)
během přepravy na území České republiky

pojistná částka
(v Kč)
10 000 000,(na první riziko)

1 500 000,(na první riziko)

1 000 000,(na první riziko)

Pokud je jako místo pojištění uvedeno území České republiky, vztahuje se pojištění na všechna
místa, ke kterým má Ústecký kraj nebo jeho příspěvkové organizace právo hospodaření.
Toto neplatí v případě pojištění vlastních a cizích cenností během přepravy, kde se jako místo
pojištění sjednává geografické území České republiky.
Za pojistné nebezpečí „krádež, loupež“ se považuje i poškození nebo zničení pojištěné věci jednáním
pachatele, které směřovalo k odcizení pojištěné věci.

Spoluúčast
Pro všechny výše uvedené položky se sjednává spoluúčast 1 000,- Kč

Pojištění stavebních součástí
Pojištění se vztahuje také na škody způsobené odcizením součástí budov a staveb, včetně
oplocení, technologií souvisejících s provozem budov a dalšího příslušenství.
Stavební součásti jsou všechny prvky, které tvoří vnitřní i vnější prostor pojištěných budov a staveb,
a všech ostatních staveb a objektů nemovitého charakteru, které se nachází v pojištěných areálech.
Pojištění se vztahuje také na škody způsobené odcizením vlastních stavebních součásti na cizích
budovách.
Pojištění se vztahuje i na náklady na opravu poškozených nebo zničených stavebních součástí, jež
tvoří zabezpečení místa pojištění a jež byla poškozena nebo zničena v souvislosti s vloupáním.

Zvláštní ujednání:
Požadavky na zabezpečení věcí umístěných v uzavřeném prostoru
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Ujednává se, že pro věci umístěné v uzavřeném prostoru (včetně věcí zvláštní hodnoty a uměleckých
předmětů), bude vyplaceno pojistné plnění z rizika „krádež“ pouze tehdy, pokud byly splněny níže
uvedené minimální podmínky zabezpečení pro příslušné limity plnění:


do 100 000,- Kč - jsou-li pojištěné věci v době pojistné události umístěny v uzavřeném
prostoru, jehož vstupní otvory jsou uzamčeny
v případě odcizení data projektorů, interaktivních tabulí, notebooků, stolních počítačů
a podobných zařízení sloužících k výuce či přednáškové činnosti, která jsou
upevněna/uchycena ke stavební konstrukci (zdi, stropu či jiné stavební součásti)
nebo movité věci (stůl, školní lavice, skříň apod), se za dostatečné zabezpečení považuje
překonání konstrukčního upevnění tj. destrukční narušení spoje za použití síly nebo
rozebrání za použití ručního nářadí



do 500 000,- Kč - jsou-li pojištěné věci v době pojistné události umístěny v uzavřeném
prostoru, jehož vstupní otvory jsou uzamčeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou



nad 500 000,- Kč - jsou-li pojištěné věci v době pojistné události umístěny v uzavřeném
prostoru, jehož vstupní otvory jsou uzamčeny bezpečnostním zámkem nebo chráněny EZS
s vývodem na pult centrální ochrany

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

Pro účely tohoto pojištění se krádeží rozumí také přisvojení si pojištěné věci tak, že se jí pachatel
zmocnil dále uvedeným způsobem:


do místa, kde byla pojištěná věc uzamčena nebo do pojištěné věci se dostal tak, že ji otevřel
nástroji, které nejsou určeny k jejímu řádnému otevírání, nebo



v místě, kde byla pojištěná věc uzamčena, nebo v pojištěné věci se skryl, a po jejím
uzamčení se věci zmocnil, nebo



místo, kde byla pojištěná věc uzamčena nebo pojištěnou věc otevřel nelegálně zhotoveným
duplikátem klíče, nebo originálním klíčem, jehož se zmocnil krádeží nebo loupeží.

Zvláštní ujednání pro věci umístěné na volném prostranství, včetně stavebních součástí
Pro účely tohoto pojištění se krádeží rozumí také přisvojení si pojištěné věci, její části nebo jejího
příslušenství tak, že se jí pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:


zmocnil se pojištěné věci překonáním konstrukčního upevnění věci, nebo



zmocnil se pojištěné věci pomocí nástroje nebo nástrojů, nebo



zmocnil se pojištěné věci z místa, které bylo opatřeno funkčním oplocením a uzamčenými
vraty.
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U pojištěných věcí, jejichž hmotnost nebo rozměry jsou tak veliké, že neumožňují manipulaci s nimi
bez použití mechanizace nebo speciální techniky, se za překonání překážky považuje překonání jejich
hmotnosti nebo rozměrů.

Zvláštní ujednání pro riziko krádeže – pojištění „prosté krádeže“
Pojištění se sjednává i pro případ odcizení předmětu pojištění „krádeží prostou“, tj. krádeží bez
překonání překážky.
Roční limit plnění pro škody způsobené „krádeží prostou“ činí 100 000,- Kč.

Požadavky na zabezpečení cenností
Ujednává se, že pro cennosti, bude vyplaceno pojistné plnění z rizika „krádež“ pouze tehdy, pokud
byly splněny níže uvedené minimální podmínky zabezpečení pro příslušné limity plnění:


do 50 000,- Kč - cennosti musí být uloženy v uzamčené schránce, která je umístěna
v uzavřeném prostoru, jehož všechny dveře musí být uzamčeny



do 200 000,- Kč - cennosti musí být uloženy v uzamčené schránce, která je umístěna
v uzavřeném prostoru, jehož všechny dveře musí být uzamčeny min. jedním bezpečnostním
zámkem



do 1 000 000,- Kč - cennosti musí být uloženy v trezoru nezjištěné konstrukce, který je
umístěn v uzavřeném prostoru, jehož všechny dveře musí být uzamčeny



nad 1 000 000,- Kč - cennosti musí být uloženy v trezoru min. 2. bezpečnostní třídy, který je
umístěn v uzavřeném prostoru, jehož všechny dveře musí být uzamčeny min. jedním
bezpečnostním zámkem, a který je chráněn EZS s vývodem na pult centrální ochrany

Zvláštní ujednání pro pojištění přepravy cenností
Nárok na pojistné plnění vznikne, jestliže pojištěný nebo jiná osoba pověřená převzetím peněžní
zásilky byla při dopravě hodnot jí svěřených o tyto hodnoty oloupena.
Ujednává se, že pojistné plnění bude vyplaceno pouze tehdy, pokud byly splněny níže uvedené
minimální podmínky pro příslušné limity plnění:


do 100 000,- Kč - cennosti musí být přepravovány v uzavřené kabele nebo kufříku jednou
pověřenou osobou.



od 100 000,- Kč do 300 000,- Kč - cennosti musí být přepravovány v uzavřené kabele nebo
kufříku jednou pověřenou osobou, vybavenou obranným prostředkem (sprejem, el.
paralyzérem, atd.).



od 300 000,- Kč do 500 000,- Kč - cennosti musí být přepravovány v uzavřené kabele nebo
kufříku nejméně dvěma pověřeným osobami. Jedna osoba musí být vybavena obranným
prostředkem (sprejem, el. paralyzérem, atd.).



od 500 000,- Kč do 1 000 000,- Kč - cennosti musí být přepravovány v bezpečnostním
zavazadle nebo přepravním kontejneru, nejméně dvěma pověřenými osobami, automobilem
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s uzavřenou kovovou karoserií. Pověřené osoby musí být vybaveny obranným prostředkem
(sprejem, el. paralyzérem, atd.).

Přeprava se musí uskutečnit z místa převzetí do místa určení, určenou trasou a přeprava nesmí
být přerušena.
Pojištění se vztahuje i na případy, kdy pachatel bezprostředně před nebo při přepravě peněžní
zásilky použije proti pojištěnému, jeho pracovníkovi nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí
nebo hrozbu bezprostředního násilí.
Pojištění se vztahuje i na odcizení nebo ztrátu přepravovaných peněz při dopravní nebo jiné
nehodě, následkem které byl pověřená osoba zbavena možnosti svěřené peníze opatrovat.
Zvláštní ujednání pro pojištění měřícího a monitorovacího zařízení, solárních panelů pořízených
v rámci projektu MOOREVITAL 2018
Ujednává se, že v případě odcizení movitých věcí (přístrojů v meteostanici) se za dostatečné
zabezpečení považuje, pokud jsou dvířka meteostanice opatřena petlicí a uzamčena zámkem BT3.
V případě solárních panelů je postačující překonání konstrukčního upevnění za použití násilí nebo
nástrojů.

c)

Pojištění pro případ vandalismu

Předmět pojištění

Všechny položky, které jsou zároveň pojištěné na živelní nebezpečí

pojistná částka
(v Kč)

2 000 000,(na první riziko)

Pojištění se vztahuje se na zjištěného i nezjištěného pachatele.
Spoluúčast
Pro všechny výše uvedené položky se sjednává spoluúčast 1 000,- Kč

Zvláštní ujednání:
1. Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na úmyslné poškození pojištěné věci nebo její části
jakýmkoliv znečištěním, malbami, nástřiky (např. spreji a barvami), kresbami, nápisy,
polepením apod.
Toto ujednání se sjednává s ročním limitem pojistného plnění 500 000,- Kč.
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d) Pojištění skel

Předmět pojištění

Soubor skel na území České republiky

pojistná částka
(v Kč)
500 000,(na první riziko)

Pokud je jako místo pojištění uvedeno území České republiky, vztahuje se pojištění na všechna
místa, ke kterým má Ústecký kraj nebo jeho příspěvkové organizace právo hospodaření.
Spoluúčast: 1 000,- Kč
Pojištění se vztahuje na škody na souborech skel, včetně dveřních výplní, výloh, luxferů, markýz,
světelných a nesvětelných reklam vč. neonových, uměleckých zasklení staveb (např. skleněné
mozaiky) apod.
Pojištění se vztahuje i na škody na nalepených fóliích, snímačích zabezpečovacích zařízení,
reklamních nápisech, malbách nebo jiných výzdobách, jsou-li součástí pojištěného skla.
Zároveň se pojištění skel vztahuje i na škody na „vnitřních“ sklech – např. zrcadla, vitríny, zasklení
nábytku, osvětlovací tělesa, sklokeramické varné plochy apod.

U pojištění skel nesmí být žádné omezení, které by z pojištění vylučovalo škody na sklech do určité
tloušťky.

Pojištění dalších nákladů vynaložených v souvislosti s poškozením skel
Pro všechna místa pojištění se sjednává také pojištění níže uvedených nákladů:
-

Náklady na speciální povrchovou úpravu (např. nátěry, malby, písmo, lept nebo jiné dekorace
včetně skleněných písmen apod.)

-

Náklady na provizorní opravu

-

Náklady na lešení nebo jiné pomocné prostředky nutné k provedení opravy zasklení, případně
i další nutné náklady související s montáží a stavbou lešení (změny v hromadné dopravě,
objízdná trasa, nasazení autobusů místo trolejbusů apod.)

-

Náklady na montáž a demontáž stavebních součástí nutnou k provedení nouzového osazení
okenních tabulí či opravy zasklení (např. ochranných mříží, markýz, uzávěrů oken apod.).

Výše uvedené náklady se sjednávají s ročním limitem plnění 500 000,- Kč, bez spoluúčasti
pojištěného.
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e)

Pojištění věcí během přepravy

Předmět pojištění

Pojištění vlastních věcí během přepravy

pojistná částka
(v Kč)
200 000,limit pro jedno vozidlo

Předmět pojištění: pojištění vlastních věcí během přepravy
Pojištění se vztahuje pouze na škody na věcech, které jsou po celou dobu přepravy ve vlastnictví
nebo v užívání pojištěného. Pojištění se nevztahuje na zásilky přepravované podle přepravní nebo
zasilatelské smlouvy.
Pojištění se vztahuje pouze na škody na věcech přepravovaných silničním motorovým vozidlem
nebo jízdní soupravou těchto vozidel, které jsou ve vlastnictví nebo v užívání pojištěného.
Pojištění nabývá účinnosti naložením nákladu na vozidlo za účelem jeho bezprostřední následující
dopravy. Účinnost pojištění končí vyložením nákladu z vozidla.
Pojištění se vztahuje také na škody vzniklé při nakládce nebo vykládce.
Spoluúčast: 1 000,- Kč
Místo pojištění: území České republiky, tj. geografické území České republiky.
Rozsah pojištění:
Škody způsobené poškozením, zničením nebo ztrátou, k níž došlo:
-

dopravní nehodou nebo jiným náhlým působením mechanických sil na vozidlo

-

živelním nebezpečím (v rozsahu minimálně požár, výbuch, úder blesku, vichřice, krupobití,
povodeň, záplava)

-

krádeží vloupáním do vozidla

-

krádeží celého vozidla

-

loupeží

-

škody vzniklé při nakládce nebo vykládce

Pojištění se vztahuje i na náklady na odstranění nebo zmírnění následků pojistné události a náklady
na zjištění příčin a výše škody.
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f)

Pojištění strojů a strojních zařízení

Předmět pojištění

pojistná částka
(v Kč)

Soubor vlastních stacionárních strojů a strojních zařízení – dle
specifikace v příloze č. 04

55 756 226,-

Soubor vlastních mobilních strojů a strojních zařízení – dle specifikace
v příloze č. 05

5 448 630,-

Soubor stacionárních strojních zařízení a technologie související
s provozem nemovitosti – 1. riziko

1 000 000 Kč

Spoluúčast:
Pro všechny výše uvedené položky se sjednává spoluúčast 5 000,- Kč

Místo pojištění:
-

Pro stacionární stroje - území České republiky. Vztahuje se na všechna místa, ke kterým má
Ústecký kraj nebo jeho příspěvkové organizace právo hospodaření.

-

Pro mobilní stroje - geografické území České republiky.

Rozsah pojištění:
„All – risk“ - pojištění se vztahuje na náhlé poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoli nahodilou
událostí, která není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučena.
Pojištění se vztahuje především tato rizika:
-

chyba obsluhy, nedbalost, nešikovnost, nepozornost apod.

-

vnitřní mechanické poruchy

-

vniknutí cizího předmětu

-

dopravní nehoda, náraz nebo střet

-

škody způsobené při přepravě stroje (jako nákladu)

-

živelní nebezpečí

-

odcizení

-

vandalismus

Zvláštní ujednání:
1. Tímto se ujednává, že pokud dojde z téže příčiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození
stroje, za které je pojistitel povinen plnit, poskytne pojistitel pojistné plnění i za poškození nebo
zničení vyměnitelných a nahraditelných dílů a to do výše maximálně 50 % jejich nové ceny.
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Toto pojištění se sjednává s limitem plnění pro jedno pojistné období 500 000,- Kč.
2. Tímto se ujednává, že pokud dojde z téže příčiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození
stroje, za které je pojistitel povinen plnit, poskytne pojistitel pojistné plnění i za poškození nebo
zničení součástí s vysokou mírou opotřebení či znehodnocení (např. předměty ze skla,
zdroje světla, pneumatiky, těsnění, filtry, pojistky, pásy, lana, řetězy, řemeny, dráty apod.) a to
do výše maximálně 50 % jejich nové ceny.
Toto pojištění se sjednává s limitem plnění pro jedno pojistné období 500 000,- Kč.
3. Tímto se ujednává, že pokud dojde z téže příčiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození
stroje, za které je pojistitel povinen plnit, poskytne pojistitel pojistné plnění i za poškození nebo
zničení pomocných a provozních látek a spotřebních materiálů (např. paliva, maziva,
oleje, filtrační hmoty, chladící kapaliny, chemikálie apod.) a to do výše maximálně 50 % jejich
nové ceny.
Toto pojištění se sjednává s limitem plnění pro jedno pojistné období 100 000,- Kč.
4. Tímto se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za samostatné poškození nebo
zničení strojních součástí pro kluzná a valivá uložení (např. ložiska, písty, vložky válců
apod.), a to do výše maximálně 50 % jejich nové ceny.
Toto pojištění se sjednává s limitem plnění pro jedno pojistné období 500 000,- Kč.
5. Tímto se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za samostatné poškození nebo
zničení elektronických prvků a elektrotechnických součástek.
6. Tímto se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za náklady na expresní a leteckou
přepravu dílů, na cestovní výlohy techniků a odborníků ze zahraničí.
7. Tímto se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za náklady na práci přesčas, na
práci ve dnech pracovního klidu (o sobotách, nedělích a státních svátcích) a na práci
v noci.
8. Pojištění se vztahuje i na stroje a strojní zařízení, jejichž stáří přesáhlo v době vzniku škody
10 let.
9. Pojistné částky jednotlivých strojů a strojních zařízení byly stanoveny pojištěným jako nové
ceny. Ke dni sjednání pojištění tyto částky odpovídají hodnotám nových zařízení ve smyslu
pojistných podmínek. Ujednává se, že pojistitel bude akceptovat tyto částky jako nové
ceny po celou dobu platnosti pojištění a nebude uplatňovat podpojištění.
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g)

Pojištění elektronických zařízení

Předmět pojištění

Soubor vlastní a cizí elektroniky, včetně přenosných elektronických
zařízení – bez doloženého seznamu

pojistná částka
(v Kč)
20 000 000,(na první riziko)

Spoluúčast
Pro všechny výše uvedené položky se sjednává spoluúčast 1 000,- Kč
Místo pojištění:
-

Pro přenosná elektronická zařízení (včetně mobilních telefonů): geografické území Evropy

-

Pro ostatní elektronická zařízení: území České republiky. Vztahuje se na všechna místa, ke
kterým má Ústecký kraj nebo jeho příspěvkové organizace právo hospodaření.

Rozsah pojištění:
„All – risk“ - pojištění se vztahuje na náhlé poškození nebo zničení pojištěné věci způsobené jakoukoli
nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučena.
Pojištění se vztahuje především na „elektronická rizika“ (např. přepětí, indukce, zkrat, pád pojištěné
věci, polití zařízení tekutinou, chyba obsluhy, nedbalost, nešikovnost, nepozornost apod.), ale také
živelní nebezpečí, odcizení a vandalismus.

Zvláštní ujednání:
1. Pojištění přenosných elektronických zařízení
Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé na přenosných elektronických zařízeních, včetně
mobilních telefonů, tabletů, notebooků, navigace, fotoaparátů aj.
Pojistitel poskytne pojistné plnění i tehdy, jsou-li pojištěné věci v době, kdy došlo ke škodě na
věci, umístěny v uzavřeném prostoru dopravního prostředku, pokud byly splněny tyto
podmínky:
-

dopravní prostředek je vybaven pevnou střechou

-

dopravní prostředek je řádně uzamčen

-

pojištěná věc se nacházela v prostoru dopravního prostředku a z vnějšku není
viditelná

Pojištění se nevztahuje na škody, které vznikly „krádeží prostou“, tj. krádeží bez překonání
překážek.
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2. Pojištění se vztahuje i na škody na elektronických zařízeních, jejichž stáří přesáhlo v době
vzniku škody 5 let.
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h)

Pojištění odpovědnosti za újmu

Předmět pojištění

pojistná částka / limit
plnění
(v Kč)

Pojištění odpovědnosti za újmu (základní rozsah), včetně pojištění
odpovědnosti za újmu všech příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem
je Ústecký kraj

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s
vlastnictvím, držbou, pronájmem nebo jiným oprávněným
nakládáním s nemovitostmi
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo
vadou vykonané práce
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci
nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,
včetně čisté finanční újmy
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou osobám, které absolvují
rekvalifikační kurzy a pracovní rehabilitaci
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou studentem pojištěného
při jeho studiu nebo praxi + pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou studentu pojištěného při jeho studiu nebo praxi
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při organizované kulturní
a sportovní činnosti nebo veškeré přípravě k ní

50 000 000,(maximálně 100 000 000,za jedno pojistné období)

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem
bezmotorových vozidel (včetně jízdních kol)
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s
vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla (pokud nevzniká
právo na plnění z POV) + pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
výkonem činnosti pracovního stroje
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na věcech vnesených a
odložených
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na stávajících
nadzemních a podzemních kabelech, potrubích nebo jiných
podzemních zařízeních
Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou mezi jednotlivými pojištěnými
(tzv. „křížová odpovědnost“) + újmu způsobenou osobě
v relevantním vztahu a osobě nebo subjektu, se kterou je majetkově
propojen
Pojištění odpovědnosti za újmu, kterou je pojistník povinen uhradit
podle č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách
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Odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním
sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb.
Odpovědnost za újmu způsobenou výkonem sociálně-právní ochrany
dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním
zdravotních služeb a poskytováním zdravotní péče dle zákona č.
372/2011 Sb.
Regresy zdravotních pojišťoven v případě újmy na zdraví způsobené
třetím osobám i zaměstnancům
Regresy nemocenských dávek v případě újmy na zdraví způsobené
třetím osobám i zaměstnancům
Odpovědnost za čistou finanční újmu (újma způsobená jinak než na
životě nebo zdraví člověka, na hmotné věci nebo na živém zvířeti)

10 000 000,-

Odpovědnost za újmu způsobenou na věcech převzatých, včetně
újmy způsobené na motorových vozidlech převzatých do opravy

5 000 000,-

Odpovědnost za újmu způsobenou na věcech užívaných

2 000 000,-

Odpovědnost za újmu způsobenou na věcech zaměstnanců

1 000 000,-

Odpovědnost za újmu způsobenou infekčním onemocněním

5 000 000,-

Odpovědnost za újmu způsobenou poškozením životního prostředí

5 000 000,-

Náhrada nemajetkové újmy způsobené poškozenému neoprávněným
zásahem do jeho práva na ochranu osobnosti, pokud tato újma vznikla
jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

10 000 000,-

Odpovědnost hejtmana, náměstků hejtmana, členů rady a
zastupitelů za újmu způsobenou Ústeckému kraji

10 000 000,-

Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu způsobenou při výkonu
veřejné služby dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi

2 000 000,-



(sublimit)

(sublimit)

(sublimit)

(sublimit)

(sublimit)

(sublimit)

(sublimit)

(sublimit)

(sublimit)

U všech limitů a sublimitů plnění se jedná o limity na jednu pojistnou událost, přičemž platí,
že limit plnění pro všechny škody během jednoho pojistného roku se rovná
dvojnásobku výše uvedených limitů.
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Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává bez spoluúčasti (platí pro všechny pojištěné
položky).



Územní rozsah pojištění: Evropa



Princip pojištění
Není-li dále uvedeno jinak, předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že
-

ke vzniku škody či újmy došlo v době trvání pojištění a zároveň

-

příčina vzniku škody či újmy nastala po dni 1.1.2009.

Došlo-li k poškození zdraví úrazem, pak se za okamžik vzniku újmy považuje okamžik, kdy
došlo ke krátkodobému, náhlému a násilnému působení zevních sil nebo vlivů, které způsobily
poškození zdraví. Za okamžik vzniku újmy se v případě jiného poškození zdraví považuje
den, kdy byl vznik jiného poškození zdraví poprvé lékařsky doložen.
Dojde-li k úmrtí jiné osoby následkem úrazu nebo jiného poškození zdraví, je pro vznik práva
na pojistné plnění rozhodující okamžik, kdy došlo k úrazu nebo jinému poškození zdraví, v
jejichž důsledku úmrtí nastalo.



Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje i na povinnost nahradit újmu všech
příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj. Seznam příspěvkových
organizací je uveden v příloze č. 01



Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit
nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění) způsobenou jinému v souvislosti s činností
nebo vztahem pojištěného.
V případě povinnosti nahradit újmu na životě nebo zdraví člověka poskytne pojistitel
náhradu:


nemajetkové újmy způsobené zásahem do práva poškozeného na ochranu jeho zdraví
(např. bolestné, ztížení společenského uplatnění, další nemajetková újma),



duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě
usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného,



následné finanční škody, která vznikla jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví
člověka (např. ztráta na výdělku, ušlý zisk, náklady léčení, náklady pohřbu)

V případě povinnosti nahradit újmu na hmotné věci poskytne pojistitel náhradu:


škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
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následné finanční škody, která vznikla vlastníkovi věci nebo osobě oprávněně užívající
věc na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené škody na věci (např. ušlý
zisk, náklady na likvidaci zničené věci, půjčovné za náhradní věc).

V případě povinnosti nahradit újmu na živém zvířeti poskytne pojistitel náhradu:


škody způsobené usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete,



následné finanční škody, která vznikla vlastníkovi zvířete nebo osobě oprávněně užívající
zvíře na základě smlouvy jako přímý důsledek škody způsobené usmrcením, ztrátou nebo
zraněním zvířete (např. ušlý zisk)

Účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete se hradí tomu, kdo je
vynaložil.



Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit
s vlastnictvím,

držbou,

pronájmem

nebo

újmu způsobenou v souvislosti

jiným

oprávněným

nakládáním

s

nemovitostmi. Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou na pronajatých
nemovitostech.
Toto pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu vzniklou třetí osobě závadou ve
sjízdnosti nebo závadou ve schůdnosti pozemní komunikace.
Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako
vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k
náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v
jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a
předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.



Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou při výkonu veřejné moci
nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné
správy v přenesené a samostatné působnosti, ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.
Toto pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem
této osoby nebo nemocí této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (tzv.
„čistá finanční újma“), pokud byla tato finanční újma způsobena při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb. (o
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů) a o změně
zákona České národní rady č. 358/1992 Sb. (o notářích a jejich činnosti - notářský řád).



Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou na věcech, zdraví a životě
osob, které absolvují rekvalifikační kurzy a pracovní rehabilitaci na základě smlouvy mezi
pojistníkem a Úřadem práce.
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Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou studentem pojištěného při
jeho studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické
osoby této právnické nebo fyzické osobě, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly.
Pro účely tohoto pojištění se student pojištěného při jeho studiu nebo praxi u jiné právnické
nebo fyzické osoby považuje za pojištěného.
Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou studentu pojištěného při
jeho studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické nebo fyzické osoby
touto právnickou nebo fyzickou osobou, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly.
Pro účely tohoto pojištění se právnická osoba nebo fyzická osoba, u níž se studium nebo
praxe studenta pojištěného uskutečňovaly, považuje za pojištěného.



Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou provozem bezmotorových
vozidel (včetně jízdních kol) během konání akcí pořádaných pojistníkem nebo některou
příspěvkovou organizací, které byly zřízeny pojistníkem.



Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím
nebo provozem motorového vozidla v rozsahu, v jakém pojištěnému nevzniká právo na
pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorového vozidla
(povinné ručení).
Toto pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou provozem vozidla při
jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži.
Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím
nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy
způsobené výkonem činnosti pracovního stroje.



Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou na věcech vnesených a
odložených na místě k tomu určeném.
Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou návštěvníkům
pojištěného ztrátou, odcizením, poškozením nebo zničením jejich peněz, cenných papírů,
vkladních knížek, platebních a obdobných karet, listin, šperků v rozsahu stanoveném
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.



Pojištění se vztahuje i na vzájemnou povinnost nahradit újmu vzniklou mezi jednotlivými
pojištěnými (tzv. „křížová odpovědnost“), a to pro veškerý rozsah pojistného krytí.
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Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu, za níž pojištěný odpovídá fyzické nebo
právnické osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému a fyzické nebo právnické
osobě, se kterou je majetkově propojen.
Za fyzickou osobu nebo právnickou osobu, se kterou je pojištěný majetkové propojen se
rozumí:


právnická osoba, ve které má pojištěný majetkovou účast



právnická osoba, ve které má majetkovou účast subjekt, který má zároveň majetkovou
účast v pojištěném subjektu



fyzická osoba nebo právnická osoba, která má v pojištěném subjektu majetkovou účast

Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s
poskytováním sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, v rozsahu oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto
pojištění se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu příspěvkových organizací uvedených
v příloze č. 06



Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou výkonem sociálně-právní
ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Toto pojištění se
vztahuje pouze na odpovědnost za újmu příspěvkové organizace Dětský domov a Školní
jídelna, Most, K.H.Borovského 1146, Most, IČ 622 09 256



Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou při poskytování zdravotních
služeb a poskytováním zdravotní péče v rozsahu, v jakém k němu pojištěný z titulu svého
postavení nepotřebuje oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona o zdravotních
službách č. 372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování), tj.
při poskytování zdravotních služeb dle ust. § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb.
Toto pojištění se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu příspěvkových organizací
uvedených v příloze č. 06
Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou poskytováním zdravotních
služeb, pro které pojištěný nebo osoby pro pojištěného činné nemají kvalifikaci ve smyslu
příslušných právních předpisů.



Regresy zdravotní pojišťovny - pojištění se vztahuje také na povinnost nahradit náklady
vynaložené zdravotní pojišťovnou na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního
pojištění při poškození zdraví nebo života třetích osob a zaměstnanců pojištěného.
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Regresy nemocenských dávek - pojištění se vztahuje také na povinnost nahradit orgánu
sociálního zabezpečení regresní náhradu (regresní náhrada dle § 126 zákona č. 187/2006
Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů), při poškození zdraví nebo
života třetích osob a zaměstnanců pojištěného.



Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou na věcech, které pojištěný
převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy).
Pojištění se vztahuje i na škody způsobené na motorových vozidlech převzatých za
účelem opravy a úpravy a na motorových vozidlech převzatých za účelem prodeje.
Pojištění vztahuje i na odpovědnost Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o. za škodu
způsobenou na zavazadlech převzatých k přepravě v rámci osobní autobusové dopravy
a to i na zavazadla přepravovaná v přívěsu nebo návěsu
Roční plnění 200 000 Kč, limit na jedno zavazadlo 25 000,- Kč
Pojištění se nevztahuje na škodu nebo jinou újmu způsobenou:
 v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinně smluvního pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla,
 provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo
soutěži, jinou než osobní autobusovou dopravou,
 zpožděním dopravního spoje,
 v případě, že zavazadlo není přepravováno současně s cestujícím (tj. např. jiným
spojem, jiným vozem),
 na zvířeti,
 vědomým použitím nesprávného postupu, nevhodného zařízení nebo nástroje,
 v důsledku použití nevhodného nebo nedostatečného obalu, povětrnostními vlivy
 jinak než v důsledku povahy přepravy (např. povětrnostními podmínkami, zkázou věci)
 na věcech, které pojištěný drží neoprávněně,
 ztrátou, odcizením, pohřešováním nebo nevyzvednutím zavazadla, včetně pozdního
vyzvednutí zavazadla (tj. nevyzvednutím zavazadla v místě určení bez zbytečného
odkladu)



Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou na věcech, které nejsou ve
vlastnictví pojištěného, ale oprávněně je využívá (např. pronájem, půjčka apod.).
Pokud je podle výkladu pojistných podmínek za věc užívanou považována i pronajatá
budova, platí pro újmy způsobené na pronajaté budově limit plnění uvedený v základním
rozsahu odpovědnosti za újmu, tj. 50 000 000,- Kč.
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Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou na věcech zaměstnanců,
které vznikly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.



Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou infekčním onemocněním
lidí, zvířat nebo rostlin, včetně salmonely a Creutzfeld-Jakobovy nemoci (BSE-TSE).
Toto pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou přenosem viru HIV.



Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou znečištěním životního
prostředí.
Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu na zdraví, usmrcením a na věcech a za jiné
majetkové škody z takových škod vyplývající, které vznikly v důsledku úniku, vysypání nebo
jiného uvolnění (např. rozsypání, vylití, rozšíření nebo vniknutí) kouře, výparů, sazí, par,
kyselin, louhů, jedovatých chemikálií, tekutin nebo plynů, odpadu nebo jiných nakažlivých,
kontaminujících nebo znečišťujících látek do půdy nebo na ni, do vzduchu nebo do jakéhokoli
druhu vod, pokud během trvání pojištění bylo současně splněno všech pět následujících
podmínek:
1)

Příčina úniku, vysypání nebo jiného uvolnění nebyla pro pojištěného nebo pro osoby
pro něho pracující ani očekávaná ani úmyslná, nastala náhle a měla charakter
nehody.

2)

Počátek úniku, vysypání nebo jiného uvolnění nastal během pojistného období.

3)

Únik, vysypání nebo jiné uvolnění zjistil pojištěný nebo jiná osoba do 168 hodin od
počátku úniku, vysypání nebo uvolnění.

4)

Újma na zdraví, usmrcením nebo na věci způsobená únikem, vysypáním nebo
uvolněním nastala do 168 hodin od počátku úniku, vysypání nebo uvolnění.

5)

Veškeré nároky uplatňované z této pojistné smlouvy vůči pojištěnému musí být
nahlášeny pojistiteli neprodleně, nejpozději do 30 dnů od počátku úniku, vysypání
nebo jiného uvolnění. Ostatní povinnosti pojistníka a pojištěného vyplývající z pojistné
smlouvy tím zůstávají nedotčeny.

Z pojištění jsou vyloučeny újmy, náklady a nároky z odpovědnosti za škodu vyplývající
z právních předpisů transponujících směrnici EU č. 2004/35/ES o předcházení ekologické
újmě a o její nápravě.



Pojištění se vztahuje i povinnost nahradit nemajetkovou újmu způsobenou neoprávněným
zásahem do práva na ochranu osobnosti, pokud tato újma vznikla jinak, než při ublížení na
zdraví nebo usmrcení.
Tyto peněžité náhrady poskytne pojistitel pouze v případě, že povinnost náhrady byla
stanovena pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci.
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Toto pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit nemajetkovou újmu způsobenou
neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti, pokud byla náhrada újmy
uplatněna podle § 11-13 z.č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, přičemž není rozhodující,
zda se jedná o povinnost k náhradě újmy související s poškozením života či zdraví, či nikoli.



Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou hejtmanem, náměstky
hejtmana, členy rady a členy zastupitelstva, která byla způsobena Ústeckému kraji;
pojištění se vztahuje pouze na škody vzniklé jinak než újmou na životě nebo zdraví a na
škody vzniklé jinak než škodou na věci



Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit škodu či jinou újmu způsobenou při výkonu
veřejné služby. Pojištění se vztahuje i na případ právním předpisem stanovené povinnosti
pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou
jinému při výkonu veřejné služby osobou v hmotné nouzi či osobou vedenou v evidenci
uchazečů o zaměstnání, se kterou má krajská pobočka Úřadu práce uzavřenou smlouvu o
výkonu veřejné služby.
Pojištění se vztahuje i na vzájemné povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu při ublížení
na zdraví nebo usmrcení mezi pojištěnými jedním pojištěním.
Dále se ujednává, že pojištění se sjednává též pro případ právním předpisem stanovené
povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení
vzniklou osobě vykonávající veřejnou službu, na základě smlouvy o výkonu veřejné
služby. V tomto rozsahu je pojištěným též příslušná krajská pobočka Úřadu práce, která s
poškozeným smlouvu o výkonu veřejné služby uzavřela.
V rozsahu tohoto ujednání jsou pojištěny i vzájemné povinnosti pojištěných nahradit škodu či
újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení mezi pojištěnými jedním pojištěním.



Pojištění nesmí obsahovat omezení odpovědnosti za škodu sjednané v rámci smluvních
vztahů pojistníka případně pojištěného s jejich obchodními partnery, není být považováno za
zmaření přechodu práva na pojistitele ve smyslu § 2820, odst. 2 občanského zákoníku a
přiložených pojistných podmínek.
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2.

Další ujednání k pojištění majetku, k pojištění
odpovědnosti za újmu a k pojištění vozidel


Návrh smlouvy musí obsahovat údaje o bonifikaci za příznivý škodní průběh vyjádřenou v
%.
Návrh znění ujednání o bonifikaci
Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodného průběhu
pojistné smlouvy za hodnocené období, kterým je jeden pojistný rok. Bude-li skutečné škodní
procento pojistné smlouvy nižší nebo rovno smluvně stanovenému procentu, přizná pojistitel
bonifikaci vypočtenou ze zaplaceného pojistného dle níže uvedené specifikace.
Minimální výše bonifikace:



-

škodní průběh do 5,00% - výše bonifikace: 20% ze zaplaceného pojistného

-

škodní průběh od 5,01% do 10,00% - výše bonifikace: 15% ze zaplaceného pojistného

-

škodní průběh od 10,01% do 20,00% - výše bonifikace: 10% ze zaplaceného pojistného

Návrh smlouvy musí obsahovat následující ujednání o podmínkách ukončení pojistných
smluv:
Platnost smlouvy může být ukončena v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
Pokud bude platnost pojistné smlouvy ukončena výpovědí ze strany pojistitele ke konci
pojistného období, musí být výpověď doručena alespoň 6 měsíců před uplynutím
pojistného období.
Platnost pojistné smlouvy může být ukončena i výpovědí do 3 měsíců ode dne doručení
oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta
6 měsíců, jejímž uplynutím pojištění zaniká.



Návrh smlouvy (tj. na pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za újmu) musí obsahovat
následující ujednání:

Ujednává se, že jakýkoliv další nový majetek, který pojištěný nabyde nebo započne
oprávněně užívat v průběhu pojistného období, a který svým charakterem patří mezi již
pojištěné věci, bude automaticky pojištěn touto smlouvou a to od počátku účinnosti
nabytí vlastnických práv k této věci.
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Zároveň platí, že pokud se jedná o majetek, který je potřeba dále specifikovat v příloze
pojistné smlouvy (např. nová budova, nový stroj apod.), je pojištěný povinen takovou změnu
oznámit makléři nejpozději do 60 kalendářních dnů od nabytí majetku.
Pro nový majetek, který svým charakterem patří mezi soubor budov a staveb, zároveň platí:
-

V případě, že hodnota nově nabytých věcí pro soubor budova a staveb ve

sjednaném pojistném období (1 pojistný rok) nepřesáhne 10% příslušného souboru
pojištěných věcí, budou tyto věci zahrnuty do pojištění bez doplatku pojistného.
-

V případě, že hodnota nově nabytých věcí pro soubor budov a staveb přesáhne o

10% a více hodnotu příslušného souboru pojištěných věcí, bude pojistník povinen
doplatit pojistiteli dodatečné pojistné.
Dodatečné pojistné bude stanoveno na základě sazby pojistného, která byla pojistitelem
nabídnuta pro příslušný předmět pojištění v době sjednání pojistné smlouvy, přičemž pojistné
bude stanoveno poměrně, tak aby zohlednilo datum účinnosti zařazení nového majetku do
pojištění (poměrné pojistné).
-

V případě, že hodnota pojištěného souboru budov a staveb bude snížena o méně než 10%
sjednaného pojistného objemu (1 pojistný rok) nebude pojistné adekvátně sníženo
V případě, že hodnota pojištěného souboru budov a staveb bude snížena o více než 10%
sjednaného pojistného objemu, pojistné se sníží adekvátně úbytku dle příslušné sazby
Pojištěný majetek bude aktualizován a poměrné pojistné bude vyúčtováno formou
čtvrtletního dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.
Na začátku každého pojistného roku dojde k aktualizaci smlouvy formou aktualizačního
dodatku, ve kterém budou zohledněny také všechny změny v pojištění majetku a další úpravy
pojistného programu, ke kterým došlo v průběhu předcházejícího pojistného roku.



Návrh smlouvy a jakékoliv další dodatky k této smlouvě musí obsahovat následující text:
Pojistník tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy (nebo dodatku ke smlouvě) bylo
schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. …………………… ze dne ……….
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