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Pojistník:   

 

Technické služby Havířov a.s., IČ:25375601 

 

Pojištěný: 

 

Technické služby Havířov a.s., IČ:25375601 

  

Místa pojištění: 

 
1. Karvinská 1461/66, Havířov – Město, 736 01  
 

Správní budova společnosti, pokladna společnosti, garáže, dílny, sklad, středisko komunikací 
 
2. Karvinská 247/63, Havířov – Město, 736 01 
 

Správní budova střediska odpadů a VO, sběrný dvůr, garáže, sklady a zásoby na venkovním 
prostranství 

 
3. Jarošova 1219/11a, Havířov – Šumbark, 736 01 
 

Sběrný dvůr 
 
4. Národní 1541/14a, Havířov – Město, 736 01 
 

Pohřební služba ARON, sjednavatelna, prodejna 
 
5. Stará 1472/20, Havířov – Prostřední Suchá, 735 64 
 

Útulek MAX  
 
6. Selská 1464, Havířov – Město, 736 01 
 

Budoucí sběrný dvůr – zatím v přípravě, objekt před rekonstrukcí, v současné době nevyužíván. 
 
7. Místa na území České republiky, na kterých se nachází majetek pojištěného nebo majetek, 

který po právu užívá s limitem plnění 1 mil. Kč 

 

Pojištění se sjednává na výše uvedených místech pojištění, pokud v textu není uvedeno jinak. 
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Část I. – Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu či újmu 

 

1.1 Živelní pojištění 

 

Pojištění se sjednává na novou cenu (pokud není níže uvedeno jinak).  

 

1.1.1. Soubor vlastních a cizích budov, hal, specifických staveb vč. stavebních součástí a 

příslušenství uvnitř i vně budov (vč. štítů, světelných nápisů a reklam, markýz, obrazovek, 

reproduktorů, EZS, kamerových systémů, čidel, informačních tabulí apod.) a dále vč. stavebních 

součástí a příslušenství pořízených pojištěným na vlastní náklad v cizí budově a dále soubor 

vlastních a cizích ostatních staveb (jedná se např. o oplocení, opěrné zdi, zpevněné plochy, 

parkoviště, komunikace, chodníky, inženýrské sítě, drobná architektura, přípojky uvnitř i vně 

nemovitostí, veřejné osvětlení, trafostanice, energobloky, stožáry, dopravní značení, orientační 

tabule, závory apod.). 

   Pojistná částka:  113 185 336 Kč  

 

1.1.2.   Soubor vlastních a cizích věcí movitých  (vč. elektroniky a strojů) 

  Pojistná částka:  49 719 167 Kč  

 

1.1.3   Soubor vlastních a cizích věcí movitých  - separační nádoby, odpadkové koše, nádoby na 

odpad, kontejnery, lavičky apod.  

Pojistná částka: 300 000 Kč – první riziko 

Poznámka: jedná se o vlastní a cizí věci movité umístěné uvnitř budov i na neoploceném 

volném prostranství 

 

1.1.4.  Soubor vlastních a cizích zásob  

Pojistná částka:  4 700 000 Kč 

  

1.1.5.    Soubor dlouhodobého nehmotného majetku včetně nákladů na instalaci 

(např. software, antivirové ochrany, operační systémy apod.) 

Pojistná částka: 600 000 Kč – první riziko 

(Poznámka: hodnota celého souboru je 2 200 000 Kč)   

  

1.1.6. Soubor vlastních a cizích peněz a cenností 

(platné tuzemské a cizozemské státovky, bankovky a mince, vkladní a šekové knížky, platební 

karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry a ceniny) 

Pojistná částka:  650 000 Kč  

 

1.1.7. Soubor věcí zaměstnanců 

Pojistná částka:  100 000 Kč – první riziko 

 

1.1.8. Soubor investic 

Pojistná částka:  14 000 000 Kč  
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1.1.9 Soubor písemností 

Pojistná částka:  100 000 Kč – první riziko  

 

1.1.10. Soubor skel 

 standardní zasklení budov, 

 umělecká zasklení budov, 

 ostatní speciální skla  

 skleněné části movitých věcí, skleněné pulty, vitríny, stěny uvnitř budov 

 osvětlená a reklamní skleněná zařízení uvnitř i vně budov, 

 elektrická zařízení a příslušenství pojištěného skla. 

Pojistná částka:  500 000 Kč – první riziko  

 

1.1.11.  Pojištěné náklady a vícenáklady např. následující: 

 náklady na vyklizení místa pojištění, včetně stržení stojících částí a bourání, odvoz suti a 

jiných zbytků k nejbližšímu složišti a za jejich uložení nebo zničení, 

 náklady na stavební úpravy a na demontáž nebo opětovnou montáž ostatních 

nepoškozených pojištěných věcí, provedené v souvislosti s novým pořízením nebo 

opravou věcí poškozených nebo zničených při pojistné události, 

 náklady na bourání a stržení 

 náklady na obnovení výrobní a provozní dokumentace,  

 náklady vzniklé tím, že za účelem obnovy nebo nového pořízení poškozené věci musí být 

jiné nepoškozené věci přemístěny nebo ochráněny (náklady na přemístění a ochranu), 

 náklady na odstranění škod vzniklých v souvislosti se zásahem hasičského sboru 

 náklady na odstranění škod způsobených vodou ze sprinklerů při požáru. 

 náklady související s úředním rozhodnutím omezující uvedení provozu pojištěného do 

původního stavu 

 náklady související s pokrokem v technologii 

 Za náklady z důvodu technologického pokroku se považuje zvýšení výdajů na škody 

způsobené skutečně vzniklými vícenáklady na opětovnou výstavbu nebo znovupořízení 

pojištěných a škodou postižených věcí v důsledku technologického pokroku v případě, 

kdy není proveditelná opětná výstavba nebo znovupořízení věci stejného druhu a kvality. 

Rozhodující je částka, která se co nejvíce přiblíží částce potřebné na pořízení škodou 

postižené věci stejného druhu a kvality. 

 

Souhrnný limit plnění:  minimálně 10 000 000 Kč  

Limit je stanoven jako minimální, připouští se jeho překročení.  
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Rozsah pojištění pro bod 1.1.: 

 

ALLRISK 

 

Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění: 

 

Smluvní ujednání k pojištění majetku  

 

U pojistného nebezpečí „tíha sněhu nebo námrazy“ musí být předmětem pojištění také škody na 

stavebních součástech např. poškození žlabů, dešťových svodů vč. jejich upevňovacích konstrukcí nebo 

střešní krytiny nebo dalších příslušenství budov (antény, reklamy apod.), i když současně ze stejné 

příčiny nedošlo k poškození nosné konstrukce střech budov. Právo na pojistné plnění vzniká také tehdy, 

byla-li pojištěná věc poškozena nebo zničena v příčinné souvislosti s pojistným nebezpečím tíha sněhu 

nebo námrazy. 

 

Pojištění věcí na volném prostranství - pojištění movitých věcí vlastních i cizích a pojištění zásob se 

vztahuje i na prostor mimo budovy pod širým nebem. 

 

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

způsobené na věcech umístěných mimo budovu na oploceném prostranství, které pro svou 

nadměrnou hmotnost či rozměrnost nemohly být uloženy uvnitř uzamčeného prostoru. 

 

Pojištění všech předmětů pojištění se sjednává na novou cenu. V případě poškození nebo zničení 

pojištěných věcí vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci snížený o cenu případných zbytků takto: 

Ujednává se, že v případě pojistné události na věcech nemovitých (budovy a stavby) bude pojistné plnění 

hrazeno v nových cenách bez opotřebení, pokud pojištěný věci nemovité řádně užívá a provozuje. 

Dále se ujednává, že v případě opotřebení nebo jiného znehodnocení pojištěných věcí movitých vyšší 

než 70% nové ceny, pojistitel poskytne pojistné plnění v časové ceně. 

V případě cizích věcí převzatých a užívaných se ujednává, že v případě pojistné události pojistitel 

poskytne plnění v nové ceně. Ustanovení v předchozím odstavci o míře opotřebení nebo jiného 

znehodnocení zůstává v platnosti. 

 

Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního 

prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se vztahuje i na 

součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc. 

 

Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za škodní událost následkem záplavy, povodně, 

vichřice, krupobití nebo v přímé souvislosti se záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím od počátku 

účinnosti pojištění. 

 

Vodovodní škody - ujednává se také krytí škod, v prostoru budov, únikem vody z důvodu zvýšeného 

tlaku kapaliny při intenzivních atmosférických srážkách, z porušených okapových svodů vedených 
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vnitřkem budov. Rovněž jsou kryty následné škody způsobené v důsledku neprůchodnosti okapových 

svodů z důvodu intenzivních atmosférických srážek.  

 

Pojištění se vztahuje i na škody způsobené rozpínavostí ledu, tlakem kapaliny, a atmosférickými 

srážkami včetně kapaliny z tajícího ledu nebo sněhu, které vniknou do pojištěné nemovitosti a poškodí 

nebo zničí pojištěný majetek. Pojistitel poskytne pojistné plnění i v případě, že svod dešťové vody nestačí 

odebírat atmosférické srážky, přičemž vnější plášť ani zastřešení pojištěné budovy nejeví známky 

poruchy, poškození nebo zhoršení své funkčnosti. Pro toto pojištění se sjednává maximální roční limit 

pojistného plnění ve výši 200 000 Kč se spoluúčastí ve výši 1 000 Kč. 

 

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

zařízeních připojených na potrubí (včetně nákladu na odstranění závady a škod na těchto zařízeních) 

způsobených přetlakem páry nebo kapaliny nebo zamrznutím vody ve vodovodním či kanalizačním 

potrubí a zařízeních připojených na potrubí. 

 

Pojištění vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené vodou vytékající z klimatizačních 

zařízení, sprinklerových a samočinných hasících zařízení v důsledku poruchy tohoto zařízení včetně 

škod způsobených v důsledku provádění tlakových zkoušek hasicího zařízení. 

 

Pojištění se v rámci rizika „povodeň“ vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupnutím kapaliny z 

odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických 

srážek, povodně nebo záplavy. 

 

Pojištění vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené mrazem nebo lomem na pojištěných 

potrubích a zařízeních umístěných mimo budovu, maximálně však do vzdálenosti 30 m od budovy. V 

rámci sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění nemovitých věcí (staveb) pojistitel uhradí 

náklady na odstranění ucpání odpadních potrubí uvnitř budovy. Pro toto pojištění se sjednává maximální 

roční limit pojistného plnění ve výši 200 000 Kč se spoluúčastí ve výši 5 000 Kč. 

 

Ujednání o podpojištění: Ujednává se, že v případě pojistné události nebude pojišťovna namítat 

podpojištění, pokud rozdíl mezi skutečnou a pojistnou hodnotou a pojistnou částkou jednotlivých 

předmětů pojištění nepřekročí 15%. 

 

Ujednává se, že vznikne-li pojistná událost působením pojistného nebezpečí „vodovodní škody“, 

poskytne pojistitel plnění i za vodné a stočné účtované za únik vody, ke kterému došlo v souvislosti 

s pojistnou událostí „vodovodní škoda“. Pojištěný je povinen prokázat výši škody dokladem od smluvního 

dodavatele vody. Limit plnění je 200 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu 

jednoho pojistného roku se spoluúčastí 5 000 Kč. 

 

Pojištění se vztahuje také na nepřímý úder blesku, přepětí, tj. působení přepětí anebo indukce 

(elektrického výboje) jakožto následku přímého úderu blesku, který může udeřit i mimo místo pojištění. 

Pojištění škod způsobených nepřímým úderem blesku se vztahuje na veškeré předměty pojištění 

pojištěné na riziko FLEXA. Přepětím se rozumí napěťová špička v elektrické síti nebo výboj statické 
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elektřiny v atmosféře. Za nepřímý úder blesku se považuje i dočasné přepětí  elektrorozvodné nebo 

komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na toto vedení. Úderem blesku se rozumí 

také škoda vzniklá úderem blesku bez viditelných destrukčních účinků na věci nebo na budově. Zkrat 

nebo přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato 

vedení je tímto také pojištěn. 

 

Lehké stavby, dřevostavby - pojištění se vztahuje i na budovy, stavby nebo mobilní buňky s dřevěnou 

nebo ocelovou nosnou konstrukcí a s opláštěním z rostlého dřeva (prkna, fošny, kulatina, půlkulatina); z 

desek na bázi dřeva a papíru (dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní papírové hmoty 

apod.); s lehkou kovovou konstrukcí s textilním opláštěním; nafukovací haly. Pro tyto předměty pojištění 

se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 500 000 Kč. 

 

Nedokončené investice, které v průběhu pojistného období přejdou do majetku pojistníka jsou 

automaticky pojištěny. 

 

Suterén – pojištění se vztahuje i na movité věci a zásoby umístěné v podlažích, jejichž podlaha leží pod 

úrovní okolního terénu. Pro tyto předměty pojištění se sjednává maximální roční limit pojistného plnění 

 ve výši 500 000 Kč. 

 

Dvacetiletá voda – pojištění se vztahuje na pojistné události, které vzniknou povodní nebo záplavou 

v záplavovém území vymezeném záplavovou čárou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou 

povodně 20 let – výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let). Roční 

limit plnění činí 500 000 Kč. 

 

Za vodovodní pojistné nebezpečí se mimo jiné považuje také únik technologické vody způsobený 

prasknutím potrubí uzavřeného okruhu úpravy technologické vody s ročním limitem plnění 200 000 Kč a 

spoluúčastí 5 000 Kč. 

 

Pojištění v rámci „vodovodních škod“ se vztahuje také na náklady za mimořádnou spotřebu vody vlivem 

poškození vodovodního potrubí s ročním limitem plnění 100 000 Kč a spoluúčastí 5 000 Kč. Pojistitel  

poskytne úhradu nákladů za mimořádnou spotřebu vody nebo technologické vody, ke které došlo 

únikem vody z poškozeného vodovodního potrubí. Jedná se o finanční škodu pojištěného za ztracenou 

(uniklou) vodu či technologickou kapalinu, jejíž spotřeba se měří v důsledku pojištěné věci. 

 
Ujednává se, že škody způsobené ostatními živelními nebezpečími a nastalé z jedné příčiny během 

48 hodin pro vichřici se hodnotí jako jedna pojistná událost a z tohoto titulu se odečítá pouze jedna 

spoluúčast. 

 

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými živelními nebezpečími a nastalé z jedné příčiny 

během 72 hodin pro povodeň, se hodnotí jako jedna pojistná událost a z tohoto titulu se odečítá pouze 

jedna spoluúčast. 

 

Ujednává se, že se pojištění vodovodních škod a vandalismu vztahuje také na dočasně prázdné nebo 

nepoužívané budovy, které jsou řádně udržovány. Pokud není výslovně ujednáno jinak, pojistitel 
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poskytne na základě tohoto ujednání plnění maximálně do výše 100 000 Kč. Spoluúčast z každé škody 

činí 5 000 Kč oprávněného nároku na pojistné plnění. 

 

Smluvní ujednání k pojištění majetku – odcizení 

 

Odchylná ujednání o způsobu zabezpečení proti odcizení jsou uvedeny na příloze č. 1 
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Spoluúčast pro bod 1.1.: 

 

Pojistné nebezpečí Spoluúčast (v Kč) 

FLEXA = Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla 10 000 

Povodeň, záplava 5% min. 10 000 

Zpětné vystoupení kapaliny z odpadního potrubí a 
kanalizace, nahromadění dešťových srážek 

5 000 

Vichřice, krupobití 5 000 

Sesuv půdy, zřícení skal či zemin 5 000 

Sesouvání nebo zřícení sněhových lavin 5 000 

Pád stromů, stožárů apod. 5 000 

Tíha sněhu, námrazy 5 000 

Zemětřesení 5 000 

Vodovodní škody (vč. přetlaku a zamrzání vody) 5 000 

Vodné, stočné 5 000 

Náraz dopravního prostředku 1 000 

Aerodynamický třesk 5 000 

Kouř 5 000 

Nepřímý úder blesku, přepětí, zkrat, indukce 1 000 

Atmosférické srážky 1 000 

Krádež, loupež, odcizení stavebních součástí budov 1 000 

Vandalismus včetně sprejerství 1 000 

Skla 1 000 

Pro předmět pojištění pod bodem 1.1.3. - kontejnery, nádoby 
na odpad apod. 

1 000 

Pro protipožární prostředky 1 000 

Vnitrostátní přeprava  5 000 

 

Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění: 

 

 Připouští se doplnění požadovaných spoluúčastí o jejich případné procentuální vyjádření dle 

obvyklé metodiky pojistitele, 
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Roční limity plnění pro bod 1.1.: 

(roční limity plnění pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného roku) 

 

Pojistné nebezpečí 
Roční limit plnění                  

(v Kč) 

FLEXA = Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla bez limitu 

Povodeň, záplava 

50 000 000 
Zpětné vystoupení kapaliny z odpadního potrubí a 
kanalizace, nahromadění dešťových srážek 

Vichřice, krupobití 50 000 000 

Sesuv půdy, zřícení skal či zemin 

50 000 000 

Sesouvání nebo zřícení sněhových lavin 

Pád stromů, stožárů apod. 

Tíha sněhu, námrazy 

Zemětřesení 

Vodovodní škody (vč. přetlaku a zamrzání vody) 
10 000 000 

Vnější dešťové svody (tlak kapaliny, zamrznutí vody v nich) 

Vodné, stočné 200 000 

Náraz dopravního prostředku 

50 000 000 Aerodynamický třesk 

Kouř 

Nepřímý úder blesku, přepětí, zkrat, indukce 100 000 

Atmosférické srážky vč. úniku vody z řádně instalovaných 
svodů 

200 000 

Volné prostranství 1 000 000 

Krádež, loupež, odcizení stavebních součástí budov 1 000 000 

Prostá krádež (např. nádoby na odpad, kontejnery apod.) 20 000 

Vandalismus včetně sprejerství 
500 000                                     

(sprejeři 100 000 Kč) 

Skla 500 000 

Vnitrostátní přeprava - náhlé poškození, zničení, ztráta nebo 
odcizení na území ČR + SR 

500 000 

Posel - přeprava - soubor vlastních a cizích peněz a 
cenností s územním rozsahem ČR 

100 000 

Lehké stavby, dřevostavby 500 000 

Suterén 500 000 

Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění: 

 Výše uvedené roční limity plnění jsou stanoveny jako minimální, připouští se jejich překročení. 
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1.2  Pojištění elektroniky 

 

Pojištění se sjednává na novou cenu (pokud není níže uvedeno jinak).  

 

1.2.1. Soubor vlastních a cizích elektronických zařízení (stacionární i přenosná) vč. software a 

vč. jejich součástí, příslušenství a dat pro zajištění funkcí  

  (pojištění se vztahuje i na zařízení starší deseti let) 

 

 

Pojistná částka:  400 000 Kč – první riziko    

Poznámka:   celková hodnota souboru elektroniky činí cca 7 221 909 Kč 

 

1.2.2. Soubor mobilní výpočetní a komunikační techniky na území Evropy včetně ČR 

 (např. notebooky, mobilní telefony, navigační zařízení, apod.) 

(pojištění se vztahuje i na zařízení do stáří deseti let) 

Pojistná částka:  100 000 Kč – první riziko 

 

Rozsah pojištění pro bod 1.2.1: 

pojištění elektronických (technických) rizik „ALL RISK“ vyjma živlu a odcizení 

 

Rozsah pojištění pro bod 1.2.2: 

pojištění elektronických (technických) rizik „ALL RISK“ včetně živlu, odcizení, vandalismu 

 

Spoluúčast pro bod 1.2:      

 

spoluúčast pro elektroniku v bodě 1.5.1.  3 000 Kč  

spoluúčast pro elektroniku v bodě 1.5.2.  1 000 Kč  

 

Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění:  

 Pro pojištěné věci pojišťovna poskytne v případě pojistné události za zničené, poškozené, odcizené 

nebo ztracené věci pojistné plnění tak jako v případě pojištění na novou cenu. 

 Pojištění se vztahuje na elektronická zařízení do stáří 10 let a pro předmět pojištění dle bodu 

1.2.1 také na zařízení starší než 10 let. 

 Pro předměty, které nelze pro jejich rozměry, hmotnost nebo z  provozních a funkčních důvodů 

umístit do uzamčených prostor místa pojištění jsou umístěny na neoploceném volném prostranství 

nebo uvnitř a vně objektů v rámci území města Uherské Hradiště. Tyto předměty musí být 

zabezpečeny tak, aby při jejich odcizení musel pachatel prokazatelně použít násilí. (jejich 

demontáž není možné provést bez použití násilí, nástrojů nebo nářadí). Všechny škody, které 

vzniknou v důsledku tohoto rizika musí být hlášeny Policii ČR. 

 Připouští se doplnění požadované spoluúčasti o její případné procentuální vyjádření dle obvyklé 

metodiky pojistitele. 
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1.3  Pojištění strojů a strojních zařízení 

 

Pojištění se sjednává na novou cenu (pokud není níže uvedeno jinak).  

 

1.3.1. Soubor vlastních a cizích strojů a strojních zařízení včetně příslušenství a elektronických 

součástí 

(pojištění se vztahuje i na zařízení starší deseti let) 

 

Pojistná částka:  2 000 000 Kč – první riziko    

Poznámka:   celková hodnota souboru strojů činí cca 38 000 000 Kč 

 

Smluvní ujednání a připojištění k pojištění strojů a strojních zařízení: 

 

 Pojistitel poskytne plnění také za vícenáklady, které oprávněná osoba prokazatelně vynaložila na 

přesčasové práce a práce v noci, práce o sobotách a nedělích, expresní nebo letecké dodávky 

náhradní dílů a cestovní náklady techniků a expertů. Pojištění se sjednává se sublimitem plnění: 50 

000 Kč 

 Pojištění se vztahuje i na jakékoli poškození či zničení elektronických prvků a součástek strojních 

zařízení, nosičů dat a záznamů na nich (samostatné škody). 

 pojištění se vztahuje na škody vzniklé na činných médiích jako jsou maziva, paliva, chladiva, 

filtrační hmoty nebo katalyzátory. 

 pojištění se vztahuje na základy strojů a strojních zařízení. 

 pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení strojních součástí pro kluzná a valivá uložení pro 

přímočarý i rotační pohyb (např. ložiska, písty, vložky válců). 

 pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení snímacích, záznamových a zobrazovacích prvků, 

nosičů záznamů, nosičů dat. 

 pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení skleněných součástí strojů 

 pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení dílů a nástrojů, které se vyměňují při změně 

pracovního úkonu nebo pro opotřebení (např. nože, břity, ostatní řezné a lisovací nástroje, 

pracovní části drtičů, vrtáky a vrtací hlavy, pásy, lana, řetězy, formy, kokily, razidla, ryté a 

vzorkované válce, šablony, matrice, gumové válce, hadice, těsnění, ucpávky, žáruvzdorné 

vyzdívky, zdroje světla, podavače, vyměnitelné nosiče dat, atd.). Pojištění se sjednává se 

sublimitem 50 000 Kč. 

 pojištění se vztahuje na škody všeho druhu na zvukových, obrazových, nebo jiných záznamech a 

datech. 

 Pojištění se dále vztahuje na škody na standardním programovém vybavení (software) dodaném 

výrobcem společně s pojištěnou věcí, ale jen tehdy, jestliže došlo k jeho zničení v souvislosti s 

úplným zničením pojištěné věci a pokud bylo zahrnuto do pojistné částky 

 

Územní rozsah: 

Česká republika 
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Rozsah pojištění pro bod 1.3: 

 

pojištění strojních (technických) rizik „ALL RISK“ 

bez živelních rizik a bez odcizení 

 

Spoluúčast pro bod 1.3:  

 

spoluúčast pro stroje v bodě 1.3.1.  10 000 Kč  

 

Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění: 

  

 pro pojištěné věci pojišťovna poskytne v případě pojistné události za zničené, poškozené, odcizené nebo 

ztracené věci pojistné plnění tak jako v případě pojištění na novou cenu 

 Připouští se doplnění požadované spoluúčasti o její případné procentuální vyjádření dle obvyklé metodiky 

pojistitele. 

 Připouští se doplnění požadovaných sublimitů pro připojištění dle „Smluvní ujednání a připojištění k pojištění 

strojů a strojních zařízení“ dle obvyklé metodiky pojistitele. 

 

 

1.4  Pojištění odpovědnosti za škodu 

 

Pojištěný předmět činnosti: 

 Činnosti dle výpisu z Obchodního rejstříku (viz. příloha č.  2) 

 Činnosti dle výpisu z Živnostenského rejstříku (viz. příloha č. 3) 

 

ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ: 

 

1.4.1. Obecná provozní odpovědnost za škodu způsobenou jinému v souvislosti s pojištěnými 

činnostmi vč. jiné majetkové škody vyplývající se škody na zdraví, životě a věci – 

následné finanční škody.  

 

Limit plnění:  15 000 000  Kč  

 

 Retroaktivní datum pojištění od 1.7.2017 (3 roky) 

 

 vč. nemajetkové újmy (která byla způsobena při ublížení za zdraví a při usmrcení) 

uplatněné v souvislosti s právem na ochranu osobnosti 

 

 vč. odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (vyjma povinně smluvního 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a provozem vozidla při jeho 

účasti na organizovaném motoristickém závodu či soutěži) 

Minimální sublimit plnění: 5 000 000 Kč 
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 včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem či vadnou prací 

 

 včetně odpovědnosti v souvislosti s činností „nakládání s nebezpečnými odpady“  

Upřesnění: společnost provozuje sběrné dvory, kde je shromažďován nebezpečná odpad jako 

např. oleje, baterie apod. a následně předán osobám oprávněným k jeho likvidaci 

 

DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ (pokud již nejsou automaticky zahrnuta v obecné provozní odpovědnosti): 

 

a) Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytnutou 

ve prospěch zaměstnance, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání (pokud tato není automaticky zahrnuta v obecné provozní odpovědnosti za škodu) 

 Sublimit  plnění:   5,000.000 Kč 

 

Upřesňující požadavky na pojištění: 

 pojištění se vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených 

orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného 

zjištěného soudem nebo správním úřadem 

 

b) Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytnutou 

ve prospěch jiných osob (pokud tato není automaticky zahrnuta v obecné provozní odpovědnosti 

za škodu) 

Sublimit  plnění:   15,000.000 Kč 

 

Upřesňující požadavky na pojištění: 

 pojištění se vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených 

orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného 

zjištěného soudem nebo správním úřadem 

 

c) Odpovědnost za škodu vzniklou jiné osobě jinak než na zdraví nebo usmrcením nebo na 

věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním (čistá finanční škoda) 

Sublimit  plnění:   5 000 000 Kč 

 

d) Odpovědnost za škodu na věcech převzatých a užívaných  

Sublimit  plnění:   1 000 000 Kč 

 

e) Odpovědnost za škodu z titulu: 

 vlastnictví, držby, pronájmu nebo jiného oprávněného užívání nemovitostí sloužící 

k výkonu činnosti pojištěného,  

 vč. odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitosti 

v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění  

(pokud toto není automaticky zahrnuto v obecné provozní odpovědnosti za škodu) 

  Sublimit  plnění:   15 000 000 Kč 
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f) Odpovědnost za škodu na odložených věcech zaměstnanců, návštěvníků či hostů, vzniklou 

poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo záměnou věcí, pokud se věci nacházely na 

místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají. 

(pokud tato není automaticky zahrnuta v obecné provozní odpovědnosti za škodu) 

Minimální sublimity plnění: 

20 000 Kč na jednoho poškozeného,  

100 000 Kč pro všechny pojistné události v ročním pojistném období 

 

Upřesňující požadavky na pojištění: 

 výše uvedené sublimity plnění jsou nastaveny jako minimální, připouští se jejich překročení 

 připouští se doplnění požadovaných sublimitů na jednu škodu či na jednoho zaměstnance či 

návštěvníka dle obvyklé metodiky pojistitele 

 

g) Náhrada nemajetkové újmy (která nebyla způsobena při ublížení za zdraví a při usmrcení) 

uplatněné v souvislosti s právem na ochranu osobnosti 

Sublimit plnění:   1 000 000 Kč 

 

h) Křížová odpovědnost – majetková propojenost 

Sublimit plnění:   5 000 000 Kč 

 

Upřesňující požadavky na pojištění: 

 předmětem pojištění je odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá právnické osobě, se 

kterou je majetkově propojen 

 vč. odpovědnosti za škodu vzniklou podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný majetkovou 

účast 

 vč. odpovědnosti za škodu vzniklou podnikatelskému subjektu, který má majetkovou účast 

v pojištěném subjektu  

 

i) Odpovědnost za škodu na životním prostředí 

Sublimit plnění:   5 000 000 Kč 

 

Územní rozsah pojištění:   

 

Česká republika 

 

Spoluúčast pro bod 1.8. – pojištění odpovědnosti za škodu: 

 

5 000 Kč 

1 000 Kč – pro věci zaměstnanců 
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Doplňující údaje / požadavky: 

 
Ujednání o jedné spoluúčasti pro rizika v bodech 1.1. až 1.4. 

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

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

předmětných pojištění, jichž se pojistná událost týká. Toto se vztahuje také na případy, kdy pojistná 

událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění. 

 

 
Část II. – Pojištění motorových vozidel 

 

 

1.1.  Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (POV) 

 

Předmět pojištění: vozidla č. 1 - 88 uvedená v příloze č. 4  

 

Rozsah pojištění:  pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

 

Územní rozsah pojištění: Evropa 

 

Limity plnění: škody na zdraví nebo usmrcením – min. 100 mil Kč na každého 

zraněného nebo usmrceného 

    škody na věci a ušlý zisk - min. 100 mil Kč  

 

Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění k bodu 1.1: 

 

 výše uvedené limity plnění jsou stanoveny jako minimální, připouští se jejich překročení. 

 v příloze č. 4 je uveden seznam vozidel,  technické údaje k pojištění vozidel 

 
 

1.2.  Havarijní pojištění motorových vozidel (HAV) 

 

Předmět pojištění: 17 vozidel uvedených v příloze č. 4  

 

Rozsah pojištění:  havarijní pojištění „ALL RISK“ 

 

Územní rozsah pojištění: Evropa 

 

Pojistné částky: obecné ceny dle přílohy č. 4  

 

Spoluúčasti:   1%, min. 1.000,-Kč 
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Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění k bodu 1.2: 

 

 v příloze č. 4 je uveden seznam vozidel, technické údaje k pojištění vozidel, vč. jejich nové ceny  v případě 

vozidla do roku stáří, obecné ceny  a spoluúčasti. 

 připouští se doplnění požadované spoluúčasti o její případné procentuální vyjádření dle obvyklé metodiky 

pojistitele 

 
 

1.3.  Doplňková pojištění motorových vozidel 

 

 

Předmět pojištění: vozidla uvedená v příloze č. 4 (doplňková pojištění se sjednávají u 

vybraných vozidel) 

 

Rozsah pojištění:  a) úrazové pojištění dopravovaných osob 

    b) sklo (minimálně přední) 

    c) připojištění zavazadel 

    d) pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla (půjčovné) 

 

Územní rozsah pojištění: Evropa 

 

Limity plnění:   a) Úrazové pojištění dopravovaných osob 

        smrt následkem úrazu – min. 100.000,- Kč 

        trvalé následky úrazu – min. 200.000,- Kč 

 

Limity plnění:   b) Sklo (minimálně čelní) 

    

                                             min. 10.000 Kč (pro vozidla do 3,5 t) 

                                                   min. 20.000 Kč (pro vozidla nad 3,5 t) 

 

Limity plnění:   c) Zavazadla 

    

                                             min. 10.000 Kč                                                                               

Limity plnění:   d) Náhradní vozidlo (Půjčovné) 

    

                                             min. 10.000 Kč                                                                               

 

Poznámky a upřesňující požadavky na pojištění k bodu 1.3: 

 

 výše uvedené limity plnění jsou stanoveny jako minimální, připouští se jejich překročení, 

 doplňková pojištění se nesjednávají u přípojných vozidel, případně u vozidel bez RZ dle metodiky pojistitele 

 případná spoluúčast u doplňkových pojištění bude stanovena pojistitelem dle obvyklé metodiky, 
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 v příloze č. 4 je uveden seznam vozidel, technické údaje k pojištění vozidel, vč. jejich nové ceny v době 

pořízení, pojistných částek a spoluúčastí, 

 

Upřesňující požadavky na pojištění motorových vozidel (bod 1.1 – 1.3): 

 

 nabídková cena je nejvýše přípustnou po celou dobu trvání pojistné smlouvy, její zvýšení je 

možné pouze v souvislosti s  připojištěním nových vozidel resp. rozšířením pojistné 

ochrany. 

 Ujednává se, že každým druhým rokem k výročnímu dni budou u havarijního pojištění 

upraveny – aktualizovány pojistné částky jednotlivých vozidel dle oceňovacího programu 

společnosti Cebia s porovnáním cenových nabídek na trhu vozidel.   

 

 

Část III. – Doplňující informace k poptávce 

 

 

Obecné informace 

 Nabídněte bonifikaci pro pojištění majetku a odpovědnosti za škodu dle Vaší metodiky 

 V nabídce uveďte informaci zda požadujete příplatek za področní splátky pojistného 

 V nabídce prosím uveďte, zda je platná jako celek, nebo také jednotlivě při nezměněné ceně 

pojistného (např. pouze majetek či pouze vozidla) 

 

Škodní průběh 

 

Přehled škodního průběhu za pojištění majetku a odpovědnosti za škodu v letech 2017 – 2019 

přikládáme v příloze č. 5.  

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1  -  Odchylná ujednání o způsobu zabezpečení proti odcizení     

Příloha č. 2  -  Výpis OR         

Příloha č. 3  -  Výpis ŽR           

Příloha č. 4  -  Seznam vozidel k pojištění        

Příloha č. 5  -  Přehled pojistného plnění v letech 2017 – 2019 

Příloha č. 6  - Dotazník k pojištění odpovědnosti 

Příloha č. 7  - Informace o riziku 


