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Poptávaný rozsah pojišt ění 
 
 
 
Pojistník: Město Št ětí 
 Mírové náměstí 163 
 411 08  Štětí 
 IČO: 00264466 
 
 
Pojišt ěné subjekty: Město Št ětí 
 Mírové náměstí 163 
 411 08  Štětí 
 IČO: 00264466 
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Část 1 
 

Pojišt ění majetku a pojišt ění odpov ědnosti za újmu 
 
 
a) Živelní pojišt ění 
 
 

Předmět pojišt ění 
pojistná částka 

(v Kč) 

Soubor vlastních budov a staveb , včetně stavebních součástí, oplocení, 
technologií a dalšího příslušenství 
Místa pojištění: dle specifikace v seznamu níže 

1 141 133 495,- 

Soubor vlastních budov a staveb , včetně stavebních součástí, oplocení, 
technologií a dalšího příslušenství 
Místa pojištění: dle specifikace v seznamu níže 

9 291 000,- 
na časovou cenu  

Soubor vlastních movitých v ěcí  
Místo pojištění: katastrální území města Štětí a přilehlých obcí 

59 000 000,- 

Pojišt ěná nebezpe čí 
spoluú čast 

(v Kč) 

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

5 000,- 

Záplava, povodeň 10% minimálně 20 000,- 

Vodovodní škody 5 000,- 

Vichřice, krupobití 5 000,- 

Škody vzniklé elektrickým přepětím, elektrickým výbojem, indukcí, zkratem 
apod. (viz zvláštní ujednání) 

5 000,- 

Škody vzniklé zatečením vody do budovy nebo stavby v důsledku 
atmosférických srážek, působením tání sněhu nebo ledu (viz zvláštní 
ujednání) 

5 000,- 

Náraz dopravního prostředku 1 000,- 

Ostatní (doplňková) živelní nebezpečí: 
- sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin 
- sesuv nebo zřícení lavin 
- pád stromů, stožárů a jiných předmětů 
- tíha sněhu nebo námrazy 
- zemětřesení 
- kouř 
- aerodynamický třesk (rázová vlna způsobená nadzvukovým 

letadlem) 

5 000,- 
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Seznam pojišt ěných budov a staveb 
 

Č. specifikace budovy nebo stavby místo pojišt ění pojistná částka 

1 Mateřská škola "Duha" areál MŠ - U stadionu 491, Štětí 10 556 000 Kč 
2 Mateřská škola "Poupě" areál MŠ - Stračenská 561, Štětí 14 746 000 Kč 
3 Mateřská škola "Beruška" areál MŠ - Stračenská 560, Štětí 14 883 000 Kč 
4 Základní umělecká škola, včetně ateliéru areál ZUŠ - Horova 26, Štětí 16 556 774 Kč 
5 Mateřská škola "Klubíčko" areál MŠ - 9. Května 499, Štětí 17 812 000 Kč 
6 Kulturní dům (restaurace) Mírové náměstí 69, Štětí 10 007 000 Kč 
7 Kulturní dům Mírové náměstí 67, Štětí 11 379 000 Kč 
8 Lékárna "U Slunce" Školní 492, Štětí 11 327 000 Kč 
9 Zdravotní středisko Stračenská 684, Štětí 7 843 000 Kč 

10 Dům s pečovatelskou službou areál - Školní 700, Štětí 52 955 000 Kč 
11 Dům lékařských služeb U tržnice (obchodní ulice) 686, Štětí 26 155 000 Kč 
12 Sběrný dvůr - teskobudova 1 Palackého ulice, Štětí 891 000 Kč 
13 Sběrný dvůr - teskobudova 2 Palackého ulice, Štětí 3 565 000 Kč 
14 Sběrný dvůr - garáže Palackého ulice, Štětí 1 726 000 Kč 
15 Sběrný dvůr - přístřešek + kolna Palackého ulice, Štětí 1 336 000 Kč 
16 Dům s chráněnými byty U cementárny 452, Štětí 8 502 000 Kč 
17 Přístavba k domu s chráněnými byty U cementárny 452, Štětí 17 797 000 Kč 
18 Městská tržnice U tržnice 701, Štětí 24 126 000 Kč 
19 Obytný dům 1.máje 598, Štětí 30 536 000 Kč 
20 Obytný dům 1.máje 597, Štětí 30 536 000 Kč 
21 Městská knihovna a informační středisko Obchodní 708, Štětí 16 876 000 Kč 
22 Stanoviště velkokapacitních kontejnerů U stadionu 522, Štětí 4 186 000 Kč 

23 
Bazén včetně akumulační a dechlorizační 
jímky a souvisejícího příslušenství 

areál koupaliště - ČS. armády 50, 
Štětí 

39 868 043 Kč 

24 Šatny + WC - koupaliště 
areál koupaliště - ČS. armády 50, 
Štětí - parcela č. 1539 

8 039 000 Kč 

25 Vstupní objekt + občerstvení 
areál koupaliště - ČS. armády 50, 
Štětí - parcela č. 1538 

1 719 000 Kč 

26 3x bytový dům - 39 b.j. Zahradní 747 - 749, Štětí 39 994 000 Kč 
27 Prodejna  Chcebuz 131 2 814 000 Kč 
28 Šatny TJ Brocno, parcela č. 171, k.ú. Brocno 1 655 000 Kč 
29 Šatny TJ Radouň, st. parcela 157 1 218 000 Kč 

30 
Sklad osadního výboru (bývalá požární 
zbrojnice) 

Radouň, parcela č. 133, k.ú. Radouň 1 322 000 Kč 

31 Šatny TJ 
Počeplice, parcela č. 101, k.ú. 
Počeplice 

1 835 000 Kč 

32 Kaple Litoměřická ulice, Štětí 383 000 Kč 
33 Kaple Bezručovy sady, Štětí 1 151 000 Kč 

34 Kaple 
Počeplice, parcela č. 83, k.ú. 
Počeplice 

2 017 000 Kč 

35 Kaple Čakovice 554 000 Kč 
36 Kaple Stračí 772 000 Kč 
37 Kaple Radouň 3 663 000 Kč 
38 Bytový dům - budova "Průmstav" Pivovarská 601, Štětí 32 351 000 Kč 

39 5x garáž u bytového domu "Průmstav" 
bez č.p., pozemková parcela 621/4, 
Pivovarská ulice, Štětí 

1 248 000 Kč 

40 
Budova prodejny a pohostinství, včetně 
skladu a přístřešku 

Radouň čp. 147 5 159 000 Kč 
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41 
Kovový přístavní můstek pro kotvení lodí 
(na Labi)  

Nábřežní ulice, Štětí 303 450 Kč 

42 Otevřený klub mládeže (bývalý kryt CO) 
Ostrovní 669, Štětí (pouze spodní 
část) 

18 277 000 Kč 

43 Pohostinství Stračí č.p. 89 1 532 000 Kč 

44 
Požární zbrojnice jednotky dobrovolných 
hasičů 

Stračí č.p. 93 960 000 Kč 

45 Dřevěný přístřešek u pohostinství 
Stračí, bez č.p., parcela č.12 (vedle 
budovy pohostinství č.p.89) 

315 470 Kč 

46 
Budova hasičského záchranného sboru - 
vrátnice, administrativa 

9.května 500, Štětí 2 318 000 Kč 

47 Budova hasičského záchranného sboru - 
garáže 

areál 9.května 500, Štětí, parcela. č. 
638 

1 599 000 Kč 

48 
Budova hasičského záchranného sboru - 
garáže 

areál 9.května 500, Štětí, parcela. č. 
635 

8 109 000 Kč 

49 
Budova hasičského záchranného sboru - 
zázemí pro hasiče 

areál 9.května 500, Štětí, parcela. č. 
636 

7 535 000 Kč 

50 
Budova hasičského záchranného sboru - 
dřevěný sklad 

areál 9.května 500, Štětí, parcela. č. 
638 

248 000 Kč 

51 Budova dobrovolných hasičů, včetně 
garáže a skladů na dvoře 

Pivovarská 741, Štětí 6 219 000 Kč 

52 Bytový dům Chcebuz 63 9 430 000 Kč 
53 Základní škola areál ZŠ - Ostrovní 300, Štětí 263 645 000 Kč 
54 Tribuna Husovo náměstí, Štětí 1 011 000 Kč 
55 Kino Čs. armády 516, Štětí 37 171 000 Kč 
56 Městský úřad Mírové náměstí 163, Štětí 26 685 000 Kč 
57 Sociální ubytovna Palackého 599, Štětí 38 668 000 Kč 
58 Kulturní středisko Dlouhá 689, Štětí 24 989 000 Kč 

59 Základní škola, včetně nové přístavby 
(nové křídlo) 

areál ZŠ - Školní 559, Štětí 123 068 758 Kč 

60 Základní škola areál ZŠ - 9.května 444, Štětí 60 418 000 Kč 

61 
Dům dětí a mládeže + mateřské centrum, 
včetně skladů a přístřešku 

areál DDM - Horova 375, Štětí 9 388 000 Kč 

62 Šatny TJ + garáže Sportovní stadion Štětí 14 154 000 Kč 
63 Šatny tenistů Sportovní stadion Štětí 5 031 000 Kč 

Pojistná částka celkem 1 141 133 495 Kč 
 
 
 
Seznam budov a staveb pojišt ěných na " časovou cenu" 
 

Č. specifikace budovy nebo stavby místo pojišt ění pojistná částka 

1 Rodinný dům Počeplice č.p. 12 1 017 900 Kč 
2 Objekt bývalé solnice Počeplice (u č.p. 12) 8 273 100 Kč 

Pojistná částka celkem 9 291 000 Kč 
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Předmět pojišt ění 
pojistná částka 

(v Kč) 

Venkovní mobiliá ř vlastní a cizí 
Bližší specifikace (příklady) je uvedena v seznamu níže 
Místo pojištění: katastrální území města Štětí a přilehlých obcí 

5 000 000,- 
(na první riziko) 

Soubor vlastních a cizích písemností  
Místo pojištění: katastrální území města Štětí a přilehlých obcí 

100 000,- 
(na první riziko) 

Věci zam ěstnanc ů  
Místo pojištění: katastrální území města Štětí a přilehlých obcí 

100 000,- 
(na první riziko) 

Majetek po řízený v rámci projektu s názvem „Parkovací systém 
P+R u vlakového nádraží v Hn ěvicích, dle PD Hn ěvice - parkovací 
plocha a dopravní terminál“                                              
Místo pojištění: Prostranství u vlakového nádraží v Hněvicích 

11 306 949,- 

Pojišt ěná nebezpe čí 
spoluú čast 

(v Kč) 

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

1 000,- 

Záplava, povodeň 1 000,- 

Vodovodní škody 1 000,- 

Vichřice, krupobití 1 000,- 

Škody vzniklé elektrickým přepětím, elektrickým výbojem, indukcí, zkratem 
apod. (viz zvláštní ujednání) 

5 000,- 

Škody vzniklé zatečením vody do budovy nebo stavby v důsledku 
atmosférických srážek, působením tání sněhu nebo ledu (viz zvláštní 
ujednání) 

5 000,- 

Ostatní (doplňková) živelní nebezpečí: 
- sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin 
- sesuv nebo zřícení lavin 
- pád stromů, stožárů a jiných předmětů 
- tíha sněhu nebo námrazy 
- zemětřesení 
- náraz dopravního prostředku 
- kouř 
- aerodynamický třesk (rázová vlna způsobená nadzvukovým 

letadlem) 

1 000,- 
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Specifikace venkovního mobiliá ře (vlastního i cizího) 
 

lavičky, odpadkové koše, kontejnery, okrasné venkovní květináče, odpočívadla, drobné přístřešky, 
dopravní, informační a turistické značení, informační mapy, venkovní informační systém, 
billboardy, reklamní plochy, plakátovací panely, vývěsní tabule, stojany na informační letáky, 
pamětní kameny, pamětní desky, pomníky, památníky, sochy, busty, plastiky, morové sloupy, 
boží muka, náhrobky, márnice, kolumbária a ostatní příslušenství na hřbitovech, 

drobné sakrální stavby, památky a další drobné stavby, včetně brány v obci Počeplice (Počeplice p.č. 
880/1) a zvonice v Újezdě (Újezd, parcela č. 425/2), 

fontány, kašny, vodotrysky, pítka, 
zábradlí, oplocení, stojany na kola, závory,  
plošiny a nájezdy pro přepravu kočárků, kol nebo inavlidních vozíků, včetně související technologie, 
opěrné zdi, zpevněné plochy, ochranné valy, 
samostatně stojící rozvodové stanice, kolektory, trafostanice, 
kanalizace včetně poklopů a dalšího příslušenství, kryty na svodech srážkové vody, 

vybavení dětských hřišť, dětské herní prvky (houpačky, kolotoče, prolézačky, lezecké stěny, lanová 
centra, tabule, pískoviště apod.), umělé povrchy hřišť, oplocení hřišť, plachty na pískovištích a další 
příslušenství, 

vybavení sportovních areálů, víceúčelových hřišť a areálů volnočasových aktivit (branky, 
basketbalové koše, umělé plochy hřišť, atletické dráhy, antuková hřiště, hokejbalová hřiště, 
mantinely, tribuny, střídačky a jiné přístřešky, osvětlení, časomíry, horolezecké stěny, 
beachvolejbalová hřiště, stoly na stolní tenis, hřiště na minigolf, venkovní cvičební nástroje, oplocení, 
ochranné sítě, komunikace, sadové úpravy apod.), 

vybavení koupaliště: 
-         nafukovací skákací hrad MEGA Kombo X men s kompresorem, 
-         nadzemní bazén INTEX s pískovou filtrací včetně příslušenství, 
-         zahradní sprcha TRIO se stativem, solární sprcha FANTASY RAIN, 
-         2 ks Paddleboarding Mana 10'0" Soft Top + 2 ks pádel Adjustable Alloy Paddle, 
-         opalovací lehátka (tradiční s podnožkou + plážové Antracit), 
apod. 

lodička Lipno 404, šlapadlo Martini Sunny H20, včetně 4 ks ochranných prvků BUFFER 
veřejné a dekorativní osvětlení, světelná signalizace, 
vánoční výzdoba, 
kamerový systém včetně veškeré související technologie a příslušenství, 
parkovací systémy včetně závor, 

hlásiče a reproduktory veřejného rozhlasu včetně související technologie a příslušenství (včetně 
kabelového vedení mezi jednotlivými místy), varovný informační systém, 

zastávky a čekárny MHD, včetně skleněných částí, vývěsných vitrín a laviček, 
mobilní toalety 

 
apod. 
 
 
Poznámka: 
Nejedná se o seznam pojištěných věcí, ale o příklady „venkovního mobiliáře“, který se může nacházet 
na katastrálním území města Štětí a přilehlých obcí 
 



 

7 

 

 
Doplňující informace k místu pojišt ění 
 
U položek, které jsou pojištěny na katastrální území m ěsta Št ětí a p řilehlých obcí , se pojištění 
vztahuje i na všechna místa, na kterých má Město Štětí právo hospodaření (např. pronajaté prostory 
apod). 
 
 
 
Doplňující informace k pojišt ění budov a staveb 
 
V rámci pojištění budov a staveb jsou pojištěny také škody na veškerém p říslušenství budov, 
stavebních sou částech, technologiích souvisejících s provozem budo v 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 
- 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  pojišt ěných areálech .  
Např.  

- mobilní buňky a objekty z nich vytvořené, včetně souvisejícího příslušenství 
- maringotky, kolny, přístřešky, dřevěné sklady, stavby pro hospodářská zvířata, voliéry 
- 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" 

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 mén ě odolnou nosnou konstrukcí nebo s mén ě 
odolným oplášt ěním  (např. dřevěné stavby, stavby s textilním opláštěním apod.). 
 
 
Poznámka: 
Mezi pojištěnými stavbami je i „kovový p řístavní m ůstek pro kotvení lodí“ umístěný na řece Labi. 
Pokud je v pojistných podmínkách uchazeče výluka na „stavby na vodních tocích“ , je potřeba tuto 
výluku odstranit, alespoň speciálně pro tuto stavbu. 
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Specifikace stavebních sou částí 
 
Za „stavební součásti“ se považují všechny věci, které jsou určeny k tomu, aby byly s budovou nebo 
stavbou trvale užívány. Jedná se o součásti vnější  (např. okapy, parapety, kovová schodiště, portálový 
jeřáb, antény, venkovní kamery, venkovní osvětlení apod.) i vnit řní (kuchyňské linky, podlahy, obklady, 
EZS apod.). 
 
 
 
Pojistné krytí musí zahrnovat: 
 

• Pojištění nákladů na demolici  
• Pojištění nákladů na likvidaci zbytk ů a následk ů pojistné události 
• Pojištění nákladů na odvoz suti a zbytk ů k nejbližšímu složišti, včetně nákladů za jejich 

uložení, případně zničení 
• Pojištění nákladů na vyklizení  místa pojištění 
• Pojištění nákladů na dočasné p řemíst ění majetku 
• Pojištění nákladů na hašení  
• Pojištění nákladů na stavební úpravy, demontáž nebo remontáž ostatních 

nepoškozených pojišt ěných v ěcí, pokud budou takové náklady vynaloženy v souvislosti se 
znovupořízením nebo opravou věcí poškozených, zničených nebo ztracených při pojistné 
události.  

• Pojištění nákladů na obnovení výrobní a provozní dokumentace  
• Pojištění náklady „preventivního charakteru“ , tzn. náklady na zabezpečení a zajištění 

ochrany poškozeného majetku po pojistné události (např. náklady na hlídací agenturu) 
 
 
Poznámka: 
Pokud je v pojistných podmínkách uchazeče uvedena výluka na některý z výše uvedených případů, je 
potřeba tuto výluku odstranit nebo zmírnit tak, aby nebylo omezeno případné pojistné plnění ve 
prospěch pojištěného. 
 
 
 
Pojištění se musí vztahovat i na škody: 

- na budovách a stavbách, které ješt ě nelze v souladu s obecn ě závaznými právními 
předpisy užívat (nezkolaudované budovy a stavby) 

- na budovách a stavbách ve zkušebním provozu 
- na budovách a stavbách v rekonstrukci , nebo pokud jsou na budovách prováděny stavební 

úpravy a další práce, k nimž je potřeba stavební povolení 
- na budovách a stavbách, které nejsou provozn ě využívány k danému ú čelu (např. 

dočasně opuštěné budovy) 
Pojištění se musí vztahovat i na škody na pojištěných věcech, které se v takových budovách a 
stavbách nachází. 

 
Poznámka: 
Pokud je v pojistných podmínkách uchazeče uvedena výluka na některý z výše uvedených případů, je 
potřeba tuto výluku odstranit nebo zmírnit tak, aby nebylo omezeno případné pojistné plnění ve 
prospěch pojištěného. 
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Souhrnné ro ční limity pojistného pln ění: 
 

Pojistné nebezpe čí 
limit pojistného pln ění 

(v Kč) 

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

bez limitu 

Povodeň, záplava 20 000 000,- 

Vodovodní škody 20 000 000,- 

Vichřice, krupobití 20 000 000,- 

Škody vzniklé elektrickým přepětím, elektrickým výbojem, indukcí, zkratem 
apod. (viz zvláštní ujednání) 

1 000 000,- 

Škody vzniklé zatečením vody do budov a staveb v důsledku atmosférických 
srážek, působením tání sněhu nebo ledu (viz zvláštní ujednání) 

1 000 000,- 

Ostatní živelní nebezpečí: 
- vichřice, krupobití, 
- sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin 
- sesuv nebo zřícení lavin,  
- pád stromů, stožárů a jiných předmětů, 
- tíha sněhu nebo námrazy, 
- zemětřesení, 
- náraz dopravního prostředku, 
- kouř 
- aerodynamický třesk (rázová vlna způsobená nadzvukovým 

letadlem) 

20 000 000,- 

 
 
 
Doplňující informace k pojišt ění živelních nebezpe čí „povode ň, záplava“ 
 
Pojistné plnění z živelních nebezpečí „povodeň, záplava“ nesmí být omezeno či podmín ěno  
kulminačním průtokem vody, povodňovým objemem vody, x-letou povodňovou vlnou, sublimity 
pojistného plnění, či jinými omezeními, než je limit plnění uvedený výše. 
 
Pojištění živelních nebezpečí „záplava, povodeň“ se vztahuje i na škody zp ůsobené vystoupnutím 
vody z odpadního potrubí a kanalizace , které bylo způsobeno v přímé souvislosti s povodní nebo 
záplavou, nebo zahlcením potrubí a kanalizace v důsledku atmosférických srážek. 
 
Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za škodní událost následkem „povodně a záplavy“ od 
počátku ú činnosti pojišt ění, bez uplatnění „karenční“ doby. 
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Doplňující ujednání k živelnímu nebezpe čí „vodovodní škody“ 
 
Za „vodovodní škody“ se považují škody způsobené tekutinou z poškozeného vodovodního řádu, 
potrubí, nádrží, kotlů, dalších zařízení, hasicích zařízení apod.  
 
Pojištění se vztahuje také na škody zp ůsobené p řetlakem kapaliny nebo páry nebo zamrznutím 
vody  v pojištěné věci.  
 
Pojištění „vodovodních škod“ se dále vztahuje na škody zp ůsobené vodou vytékající z 
klimatiza čních za řízení, sprinklerových a samo činných hasicích za řízení v důsledku poruchy 
tohoto zařízení, včetně škod způsobených v důsledku provádění tlakových zkoušek hasicího zařízení. 
 
Vodovodním zařízením se rozumí také vnější nebo vnit řní deš ťové svody . Pojistitel poskytne 
pojistné plnění v případě, že svod dešťové vody nestačí odebírat atmosférické srážky. 
 
Pojištění „vodovodních škod“ se vztahuje také na škody zp ůsobené zp ětným vystoupnutím 
kapaliny z odpadního potrubí a kanalizace , pokud byly způsobeny v souvislosti s poškozením 
vodovodního zařízení nebo v důsledku nahromadění vody z dešťových srážek. 
Pro tyto případy se sjednává roční sublimit plnění 1 000 000,- Kč. 
 
Ujednává se, že v případě vzniku pojistné události způsobené pojistným nebezpečím „vodovodní 
škoda“, vzniká právo na pojistné plnění také za náklady na odstran ění závady  (bourání zdiva, 
výměna potrubí, zazdění, obklady apod.) a za náklady na opravu nebo po řízení nových  
vodovodních za řízení, kanalizačního potrubí, topných, klimatizačních, hasicích systémů, včetně 
dalších zařízení připojených na tyto systémy. 
 
Ujednává se, že v případě vzniku pojistné události způsobené pojistným nebezpečím „vodovodní 
škoda“, poskytne pojistitel plnění i za náklady ú čtované za únik vody (tzv. „vodné a sto čné“) , 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 50 000,- Kč. 
 
 
 
Zvláštní ujednání: 
 
 
1. Pojištění se vztahuje také na škody způsobené projevy „nep římého p ůsobení blesku“ , jako je 

přepěťová vlna, zkrat a indukce, dále na škody způsobené spínáním v napájecích sítích, p ři 
výboji statické elekt řiny nebo kolísáním nap ětí v elektrické síti . 
Toto ujednání se sjednává s ročním limitem pojistného plnění 1 000 000,- Kč a spoluúčastí  
5 000,- Kč. 

 
 

2. Pojištění se vztahuje také na škody zp ůsobené atmosférickými srážkami v četně kapaliny 
z tajícího ledu nebo sn ěhu , které vniknou do budov a staveb a poškodí nebo zničí pojištěný 
majetek.  
Pojištění se vztahuje také na škody zp ůsobené v d ůsledku rozpínavostí ledu. 
Pojistitel poskytne pojistné plnění i v případě, že svod deš ťové vody nesta čí 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).  
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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 1 000 000,- Kč a spoluúčastí 
5 000,- Kč. 

 
 
3. 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 událo stí, vzniklé v d ůsledku jedné p říčiny 
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. 

 
 
4. Pro sjednané pojistné nebezpečí tíha sn ěhu nebo námrazy  se ujednává, že právo na pojistné 

plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena nebo zničena v p říčinné souvislosti 
s pojistným nebezpe čím tíha sn ěhu nebo námrazy . 
 
 

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).  
Dojde-li v důsledku pojistné události ke zničení, poškození, odcizení nebo ztrátě pojištěného 
majetku, který je předmětem památkové ochrany, poskytne pojistitel pojistné plnění včetně 
nákladů vyvolaných specifickými požadavky orgánu památkové péče.  
Toto pojištění se sjednává s ročním limitem plnění 1 000 000,- Kč a spoluúčastí 5 000,- Kč. 

 
 
6. Pojištění se vztahuje také na poškození či zničení oplášt ění budov  (izolace, úprava fasády 

apod.) způsobené ptáky (vyklováním) a jinými živo čišnými druhy . 
Toto ujednání se sjednává s ročním limitem pojistného plnění 100 000,- Kč a spoluúčastí  
1 000,- Kč. 

 
 

7. Pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci „pádem strom ů, stožár ů nebo 
jiných p ředmětů“  se vztahuje i na součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako 
poškozená věc. 
 
 

8. Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěného majetku způsobené kou řem, 
popelem a žárem sálavého tepla , které jsou průvodními jevy požáru vzniklého mimo místo 
pojištění. 
Kouřem se rozumí náhlý únik zplodin vznikající při požáru, tvořený směsí plynných a pevných 
látek. 

 
 
9. Pojištění se pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci „požárem“ se vztahuje i na 

poškození nebo zničení pojištěného majetku působením hasební látky  použité při zásahu 
proti požáru nebo poškození či zničení stavebních sou částí při zdolávání požáru nebo při 
odstraňování jeho následků. 
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10. Za náklady vynaložené na znovupořízení pojišťovaného majetku téhož druhu a účelu, kvality a 
parametrů se považují i náklady, které je pojistník, pojišt ěný nebo vlastník v ěci povinen 
vynaložit na znovupo řízení věci z důvodu zm ěny legislativy, obecn ě závazných p ředpis ů 
a norem , tak aby mohl věc využívat k původním účelům. 

 
 

11. Jestliže škoda spojená s povinností poskytnout pojistné plnění přesáhne částku 100 000,- Kč, 
ujednává se tímto, že pojistitel uhradí náklady znaleckého řízení na zjišt ění rozsahu škody , 
které by byl jinak nesl pojištěný.  

 
 

12. Za náklady vynaložené na znovupořízení pojišťovaného majetku se považují i vícenáklady 
vynaložené na obnovu nepoškozených pojišt ěných v ěcí, které je nutné vym ěnit z 
estetického d ůvodu . Podmínkou je, že poškozený pojištěný majetek již není možné obnovit ve 
stejném designu a pojištěný prokáže, že tyto náklady skutečně vynaložil. 

 
 
13. Pojištění pro případ škod způsobených sesuvem p ůdy, z řícením skal nebo zemin se vztahuje 

i na škody zp ůsobené klesáním zemského povrchu do centra Zem ě v důsledku 
přírodních sil  (např. promrzáním, sesycháním, podmáčením) nebo v d ůsledku lidské 
činnosti  (např. průmyslovým nebo stavebním provozem, otřesy způsobenými dopravou). 
 
 

14. Pojištění se vztahuje i na věci umíst ěné na volném prostranství , pokud se jedná o věci, které 
jsou svojí povahou nebo výrobcem určeny k venkovnímu použití nebo uskladnění. 

 
 

15. Pokud dojde k poškození nebo zni čení pojišt ěných písemností  (dokumentace, plány, 
výkresy, kartotéky apod.), bude pojištěnému vyplaceno pojistné plnění odpovídající přiměřeným 
nákladům na jejich opravu, obnovu nebo znovupořízení. Pokud pojištěný takové náklady 
nevynaložil (např. proto, že je zbytečné dokumenty obnovovat, nebo je to nereálné), bude mu 
vyplacena pouze částka odpovídající hodnotě zničeného materiálu. 

 
 

16. Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci „nárazem 
dopravního prost ředku“  nebo jeho nákladu se vztahuje i na případy, kdy byl dopravní 
prostředek v době nárazu řízen nebo provozován pojistníkem nebo pojištěným. 

 
 

17. Tolerance podpojišt ění 
Pojistitel nebude namítat podpojištění, pokud pojistná hodnota pojištěné věci, resp. souboru 
věcí nepřesáhne pojistnou částku pojištěné věci, resp. souboru věcí, o více než 15 % , ať už v 
důsledku inflace nebo nabytí nového majetku pojištěným v průběhu pojistného období. 
 
 

18. Tolerance podpojišt ění – významné navýšení cen  
Pokud v průběhu jednoho pojistného roku dojde k prokazatelnému navýšení cen stavebních 
materiálů a / nebo staveních prací nebo dojde k navýšení kurzovních rozdílů o více než 15 %  
nebude pojistitel namítat podpojištění, které vzniklo v důsledku změny pojistné částky 
pojištěného majetku způsobené tímto navýšením.
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b) Pojišt ění pro p řípad odcizení 
 

Předmět pojišt ění 
pojistná částka 

(v Kč) 
spoluú čast 

(v Kč) 

Stavební sou části (vnit řní i vn ější) na budovách a 
stavbách, v četně oplocení a p říslušenství staveb  
Místa pojištění: dle specifikace v seznamech budov a 
staveb výše 

2 000 000,- 
(na první riziko) 

1 000,- 

Soubor vlastních movitých v ěcí  
Místo pojištění: katastrální území města Štětí a přilehlých 
obcí 

2 000 000,- 
(na první riziko) 

1 000,- 

Venkovní mobiliá ř vlastní a cizí 
Bližší specifikace (příklady) je uvedena v seznamu výše 
Místo pojištění: katastrální území města Štětí a přilehlých 
obcí 

Soubor vlastních a cizích písemností  
Místo pojištění: katastrální území města Štětí a přilehlých 
obcí 

Věci zam ěstnanc ů  
Místo pojištění: katastrální území města Štětí a přilehlých 
obcí 

Majetek po řízený v rámci projektu s názvem 
„Parkovací systém P+R u vlakového nádraží v 
Hněvicích, dle PD Hn ěvice - parkovací plocha a 
dopravní terminál“                                              
Místo pojištění: Prostranství u vlakového nádraží v 
Hněvicích 

Soubor cenností uložených v trezorech a pokladnách 
– místa pojištění a dílčí limity plnění jsou uvedeny v 
seznamu níže 

570 000,- 
(na první riziko) 

1 000,- 

 
 
 
Pojištění se vztahuje na škody způsobené krádeží vloupáním  nebo loupežným p řepadením  a 
poškození nebo zničení věci v příčinné souvislosti s odcizením věci. 
Pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné věci jednáním pachatele, které směřovalo 
k odcizení pojištěné věci. 
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Zvláštní ujednání: 
 
Podmínky zabezpe čení pro v ěci umíst ěné v uzav řeném prostoru 
Ujednává se, že pro věci umístěné v uzavřeném prostoru, 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. 

• 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 nebo 
konkrétní místnost (např. kancelář, dílna). 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 přivlastnění si pojištěné věci tak, že se jí pachatel 
zmocnil dále uvedeným způsobem: 

• 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 originálním klíčem nebo 
legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží nebo loupeží. 

 
 
Podmínky zabezpe čení pro v ěci umíst ěné na volném prostranství 
Pro účely tohoto pojištění se krádeží rozumí přivlastnění 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. 

 

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. 

 
 
Podmínky zabezpe čení pro lodi čku Lipno a šlapadlo Martini  
Ujednává se, že pro lodičku Lipno a šlapadlo Martini bude vyplaceno pojistné plnění z rizika „krádež“ 
pouze tehdy, pokud byly splněny následující podmínky zabezpečení. 
Během sezony budou lodička a šlapadlo umístěny na břehu řeky Labe. Zde budou zajištěny kaleným 
řetězem Hardened o velikosti oka 12 mm, zamknutým bezpečnostním visacím zámkem, který splňuje 
požadavky příslušné normy v bezpečnostní třídě 3. Řetěz bude připevněn k ocelovým okům, které 
budou zabetonované do nástupní plošiny na břehu. Nástupní plošina se nachází v areálu Veslařského 
klubu, který je kompletně oplocen. Motor lodičky bude chráněn bezpečnostní ocelovou sítí a připoután 
ke konstrukci lodi ocelovým lanem. 
Mimo sezónu budou lodička a šlapadlo umístěny v uzamčených objektech Města Štětí, případně 
jiných objektech, které pojištěný oprávněně využívá. 
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Seznam míst pojišt ění - pojišt ění cenností 
 

Č. specifikace místa pojišt ění místo pojišt ění pojistná částka 

1 
Městský úřad (pokladna č. 1 - hlavní 
pokladna MÚ) 

Mírové náměstí 163, Štětí 

300 000 Kč 
na první riziko 

2 
Městský úřad (pokladna č. 2 - hlavní 
pokladna MÚ) Mírové náměstí 163, Štětí 

3 
Městský úřad (pokladna č. 3 a 4 - 
správní odbor) 

Mírové náměstí 163, Štětí 

4 
Městský úřad (pokladna č. 5 - 
pečovatelská služba) 

Mírové náměstí 163, Štětí 

5 Koupaliště (pouze sezónní pokladna) 
Areál koupaliště - Čs. Armády 50, 
Štětí 

250 000 Kč 
na první riziko 

6 
Sběrný dvůr (pokladna OS Komunální 
služby) 

Palackého č.e. 624, Štětí 

20 000 Kč  
na první riziko 

7 
Sociální ubytovna (pokladna UPPM - 
místnost správce) 

Palackého 599, Štětí 

8 
Městská knihovna (pokladna č. 1, 2, 3 
a 4) 

Obchodní 708, Štětí 

9 Kino (pokladna č. 1 a 2) Čs. armády 516, Štětí 
10 Městská Policie Palackého 599, Štětí 
11 Kulturní středisko Dlouhá 689, Štětí 

12 Dům s pečovatelskou službou 
(pokladna klubu důchodců) 

Školní 700, Štětí 

13 Informační středisko Obchodní 547, Štětí 

14 Veřejné WC průchod z Obchodní ulice na Tržnici 

 
 
Pojišt ění 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, 

jiné kupony, dálniční známky, stravenky apod. 
- platební karty, vkladní a šekové knížky, cenné papíry a jiné obdobné dokumenty 
- šperky, klenoty, perly, drahokamy a předměty z nich vyrobené 
- drahé kovy, předměty z drahých kovů, mince 

apod. 
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Podmínky zabezpe čení cenností 
 
Ujednává se, že pro cennosti bude vyplaceno pojistné plnění z rizika „krádež“ pouze tehdy, pokud byly splněny podmínky zabezpečení, které jsou pro jednotlivá 
místa pojištění specifikovány v seznamu níže: 
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c) Pojišt ění p řepravy pen ěz a cenností 
 

Předmět pojišt ění / riziko 
Pojistná částka / limit 

plnění (v Kč) 
Spoluú čast 

(v Kč) 

Pojištění přepravy peněz a cenností  
na území České republiky 

500 000,- 
(na první riziko) 

1% minimálně 5 000,- 

 
 
Zvláštní ujednání: 
 

• 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. 

 
 
Podmínky zabezpe čení pro p řepravu pen ěz a cenností 
 
Ujednává se, že pro přepravu peněz a cenností bude vyplaceno pojistné plnění pouze tehdy, pokud 
byly splněny níže uvedené minimální podmínky zabezpečení pro příslušné limity plnění: 
 

• do 100 000,- Kč 
Peníze nebo cennosti musí být přepravovány pověřenou osobou, vybavenou obranným 
prostředkem. Peníze nebo cennosti musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele či 
kufříku.   
 

• od 100 000,- Kč do 200 000,- Kč 
Peníze nebo cennosti musí být přepravovány dvěma pověřenými osobami (jedna z osob 
může být osobou doprovázející), alespoň jedna z nich musí být vybavena obranným 
prostředkem. Peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele či 
kufříku.   

 
• od 200 000,- Kč do 500 000,- Kč 

Peníze nebo cennosti musí být přepravovány dvěma pověřenými osobami (jedna z osob 
může být osobou doprovázející). Mimo budovu je přeprava prováděna uzavřeným osobním 
automobilem. Jedna z osob automobil řídí a druhá musí být vybavená obranným prostředkem. 
Řidič přepravního vozidla nesmí během vykládky a nakládky na veřejně přístupném místě 
vozidlo opustit. Peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele či 
kufříku.  
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d) Pojišt ění pro p řípad vandalismu 
 

Předmět pojišt ění 
pojistná částka 

(v Kč) 
spoluú čast 

(v Kč) 

Stavební sou části (vnit řní i vn ější) na budovách a 
stavbách, v četně oplocení a p říslušenství staveb  
Místa pojištění: dle specifikace v seznamech budov a 
staveb výše 

1 000 000,- 
(na první riziko) 

1 000,- 

Soubor vlastních movitých v ěcí 
Místo pojištění: katastrální území města Štětí a přilehlých 
obcí 

Venkovní mobiliá ř vlastní a cizí 
Bližší specifikace (příklady) je uvedena v seznamu výše 
Místo pojištění: katastrální území města Štětí a přilehlých 
obcí 

Soubor vlastních a cizích písemností  
Místo pojištění: katastrální území města Štětí a přilehlých 
obcí 

Věci zam ěstnanc ů  
Místo pojištění: katastrální území města Štětí a přilehlých 
obcí 

Majetek po řízený v rámci projektu s názvem 
„Parkovací systém P+R u vlakového nádraží v 
Hněvicích, dle PD Hn ěvice - parkovací plocha a 
dopravní terminál“                                              
Místo pojištění: Prostranství u vlakového nádraží v 
Hněvicích 

 
 
 
Zvláštní ujednání: 
 

1. Vandalským činem se rozumí úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci, a to 
bez ohledu na to, zda toto poškození / zničení souvisí či nesouvisí s pokusem o vloupání, či s 
vloupáním.  

 
2. Pojištění se vztahuje i na případy, kdy pachatel vandalského činu nebyl zjištěn. 

 
3. Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na úmyslné poškození pojištěné věci nebo její části 

jakýmkoliv znečišt ěním, malbami, nást řiky  (např. spreji a barvami) kresbami, nápisy, 
polepením apod.   
Toto ujednání se sjednává se souhrnným ročním limitem pojistného plnění 100 000,- Kč a 
spoluúčastí 1 000,- Kč. 
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e) Pojišt ění skel 
 

Předmět pojišt ění 
pojistná částka 

(v Kč) 
spoluú čast 

(v Kč) 

Soubor skel na katastrálním území města Štětí a 
přilehlých obcí 

375 000,- 
(na první riziko) 

1 000,- 

 
 
Doplňující informace k místu pojišt ění 
Pojišťuje se soubor skel na objektech na katastrálním území města Štětí a přilehlých obcí, včetně 
všech míst, na kterých má Město Štětí právo hospodaření (např. pronajaté prostory apod). 
 
 
Doplňující informace k p ředmět pojišt ění 
Pojištění se vztahuje na škody na sklech, 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 „vnit řních“ sklech  – např. zrcadla, vitríny, zasklení 
nábytku, osvětlovací tělesa, sklokeramické varné plochy apod. 
 
 
Pojišt ění dalších náklad ů 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  

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

 
 
Poznámka: 
Pokud je v pojistných podmínkách uchazeče uvedena výluka na některý z výše uvedených případů, je 
potřeba tuto výluku odstranit nebo zmírnit tak, aby nebylo omezeno případné pojistné plnění ve 
prospěch pojištěného. 
 
U pojištění skel nesmí být žádné omezení, které by z pojištění vylučovalo škody na sklech do určité 
tloušťky! 
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f) Pojišt ění stroj ů a strojních za řízení 
 
 

Předmět pojišt ění 
pojistná částka 

(v Kč) 
spoluú čast 

(v Kč) 

Pracovní stroj samojízdný (z SPZ) ISEKI SXG 326 , 
včetně vyměnitelných pracovních nástaveb a dalšího 
příslušenství 
Výrobní číslo (VIN): DI001893 
Rok výroby: 2016 
na území České republiky 

965 580,- 5 000,- 

Kolový traktor Zetor Proxima 80 (z SPZ) v četně 
sněhové radlice, rozmetadla, čelního naklada če, 
lopaty a dalšího p říslušenství  
Výrobní číslo (VIN): 000P2B4J47NR01137 
Rok výroby: 2011 
na území České republiky 

1 106 193,- 5 000,- 

Pracovní stroj samojízdný – žací stroj (sekací 
trakt ůrek) KUBOTA G23 LD , včetně příslušenství 
Výrobní číslo (VIN): G23365872 
Rok výroby: 2019 
na území České republiky 

397 581,- 5 000,- 

Dron DJI MAVIC 2 zoom  včetně příslušenství  
Výrobní čísla: 0NSDECE0030324 / 0M6CGC4 / 
R0A13GL 
Rok výroby: 2020 
na území České republiky 

29 891,- 1 000,- 

Mechanismus jednoramenného nosi če kontejner ů 
(u nákladního vozidla IVECO ML 140E25/P, SPZ: 1UH 
5557) včetně hydraulické ruky, kontejneru a dalšího 
příslušenství 
Výrobní číslo: 0450133814 
Rok výroby: 2020 
na území České republiky 

478 500,- 5 000,- 

 
 
Pojištění se musí vztahovat na všechny stroje a strojní zařízení, uvedené ve specifikaci výše, včetně 
stroje s rokem výroby 2011.  
Pokud ve standardních pojistných podmínkách uchazeče existuje omezení na stroje pouze do stáří 10 
let nebo méně, je potřeba hranici navýšit zvláštním ujednáním alespoň do stá ří 15 let . 
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Rozsah pojišt ění:   
 
„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 musí krýt především tato rizika: 

- chyba obsluhy, nedbalost, nešikovnost, nepozornost apod. 
- vnitřní mechanické poruchy 
- vniknutí cizího předmětu 
- dopravní nehoda, náraz nebo střet 
- pád pojištěné věci 
- živelní pojištění (sdružený živel) 
- krádež  
- vandalismus 
- zkrat, přepětí 

apod. 
 
 
Zvláštní ujednání: 
 
 

• Pojištění se vztahuje i na škody na sklen ěných sou částech. 
 
Poznámka 
Pokud jsou škody na skleněných součástech dle pojistných podmínek uchazeče vyloučeny 
nebo jinak omezeny, je potřeba doplnit toto zvláštní ujednání. Pojištění se musí vztahovat i na 
„samostatné škody“ na skleněných součástech - ujednání, že plnění bude vyplaceno pouze za 
předpokladu, pokud dojde i k jinému poškození stroje, není dostačující. 

 
 

• Plnění bude vyplaceno i za škody na níže uvedených součástech strojů, ale pouze za 
předpokladu, že dojde i k jinému poškození stroje, za které je pojistitel povinen poskytnout 
pojistné plnění: 

- škody na strojních sou částech, dílech a nástrojích, které se vym ěňují p ři změně 
pracovního úkonu nebo proto, že podléhají rychlému opot řebení  (pneumatiky, 
pásy, lana, řetězy, řemeny, těsnící materiály, dráty, apod.) 

- škody na elektronických sou částkách a prvcích  
- škody na světlometech  
- škody na akumulátorových bateriích, elektrochemických prvcí ch  
- škody na sou částech pro kluzná a valivá uložení pro p římočarý a rota ční pohyb 

(ložiska, písty, vložky válců apod.) 
 

Poznámka 
Pokud jsou dle standardních pojistných podmínek uchazeče kryty i „samostatné škody“ na 
výše uvedených položkách (tj. je standardně poskytováno plnění za tyto položky i bez 
návaznosti na jiné poškození stroje), není pro takové položky potřeba doplnit výše uvedené 
zvláštní ujednání.  
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• Pojistnou hodnotou pojištěného stroje je jeho nová cena . Novou cenou se pro účely tohoto 
pojištění rozumí cena uvedená v dokumentu prokazujícím pořízení stroje pojištěným (faktura, 
kupní smlouva, znalecký posudek stanovující hodnotu pojištěné věci v době pořízení 
pojištěným atp.) 

 
 
Podmínky zabezpe čení stroj ů a strojních za řízení proti krádeži 
 
Ujednává se, že odchylně od pojistných podmínek bude vyplaceno pojistné plnění, pokud dojde 
k odcizení předmětu pojištění nebo jeho části tak, že se ho pachatel zmocnil jedním z dále uvedených 
způsobů: 
 

a) do uzamčeného místa pojištění, kde se nacházel předmět pojištění nebo do předmětu 
pojištění se dostal tak, že ho otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání; 

b) uzamčené místo pojištění, kde se nacházel předmět pojištění nebo předmět pojištění, otevřel 
originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil odcizením krádeží 
vloupáním nebo odcizením loupeží; 

c) zmocnil se povrchových částí předmětu pojištění k tomuto předmětu z vnějšku připevněných 
pomocí nástroje nebo nástrojů; 

d) zmocnil se celého předmětu pojištění za použití nástroje nebo nástrojů z místa, kde byl 
připevněn k tažnému nebo ukotvenému stacionárnímu bodu lankem nebo řetězem o průřezu 
min. 8 mm a uzamčen bezpečnostním visacím zámkem; 

e) zmocnil se předmětu pojištění nebo jeho části z místa, které bylo opatřeno oplocením s min. 
výškou 160 cm a uzamčenými vraty; 

f) zmocnil se celého předmětu pojištění tak, že za použití nástroje nebo nástrojů překonal 
uzamčené zařízení, které je určeno výrobcem předmětu pojištění jako zařízení chránící 
předmět pojištění před odcizením. 
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g) Pojišt ění odpov ědnosti za újmu 
 

Předmět pojišt ění 
pojistná částka / 

limit pln ění 
(v Kč) 

spoluú čast 
(v Kč) 

Obecná odpov ědnost (základní rozsah)  - 
odpovědnost měst a obcí v souladu se zákonem 
128/2000 Sb. 

5 000 000,- 1 000,- 

Odpovědnost za újmu zp ůsobenou p ři výkonu 
veřejné moci, rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem  

Odpovědnost za újmu zp ůsobenou v souvislosti s 
vlastnictvím, držbou, pronájmem nebo jiným 
oprávn ěným nakládáním s nemovitostmi 

Odpovědnost za újmu zp ůsobenou zam ěstnanci při 
plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu 

Odpovědnost za újmu na v ěcech vnesených a 
odložených  

Odpovědnost za újmu zp ůsobenou v souvislosti s 
činností m ěstské policie  

Odpovědnost za újmu zp ůsobenou p ři organizované 
kulturní a sportovní činnosti nebo veškeré přípravě k ní 

Odpovědnost za újmu zp ůsobenou v souvislosti s 
vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla 
(pokud nevzniká právo na plnění z POV) + pojištění 
odpovědnosti za újmu zp ůsobenou výkonem činnosti 
pracovního stroje  

Náhrada nemajetkové újmy  uplatněné v souvislosti s 
právem na ochranu osobnosti (v souvislosti s újmou na 
zdraví nebo na životě) 

Náhrada nemajetkové újmy  uplatněné v souvislosti s 
právem na ochranu osobnosti nebo právní osobnosti 
právnické osoby, která vznikla jinak, než v souvislosti 
s újmou na zdraví nebo na životě 

Odpovědnost za újmu zp ůsobenou p ři poskytování 
sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. 

Odpovědnost za újmu zp ůsobenou studentovi, v 
rámci jeho studia nebo výkonu praxe  

Regresy zdravotních pojiš ťoven  v případě újmy na 
zdraví způsobené třetím osobám 

Regresy nemocenských dávek  v případě újmy na 
zdraví způsobené třetím osobám 
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Regresy zdravotních pojiš ťoven  v případě újmy na 
zdraví způsobené zaměstnancům 

2 000 000,-        
sublimit 

1 000,- 
Regresy nemocenských dávek v případě újmy na 
zdraví způsobené zaměstnancům 

Odpovědnost za újmu způsobenou jinak než na zdraví, 
životě a majetku – čistá finan ční újma 

1 000 000,- 
sublimit 

1 000,- 

Odpovědnost za „ čistou finan ční újmu“ zp ůsobenou 
při výkonu ve řejné moci, rozhodnutím nebo 
nesprávným ú ředním postupem 

1 000 000,- 
sublimit 

1 000,- 

Odpovědnost za újmu zp ůsobenou starostou, 
místostarostou, členy rady, členy zastupitelstva, 
která byla způsobena Městu Štětí 

1 000 000,- 
sublimit 

1 000,- 

Odpovědnost za újmu zp ůsobenou v souvislosti 
s výkonem „ve řejné služby“ 

2 000 000,- 
sublimit 

0,- 

 
 
 

• Územní rozsah pojištění: Česká republika  
 

 
• Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojišt ěného nahradit 

nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění) způsobenou jinému v souvislosti s činností 
nebo vztahem pojištěného. 
 
V případě povinnosti nahradit újmu na život ě 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 v ěci  poskytne pojistitel náhradu: 
- škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou, 
- 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 zví řeti  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.    
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• Definice pojistné události / up řesnění 

 
- Dnem uplatnění nároku na náhradu újmy poškozeným je den, kdy byl pojistníkovi nebo 

pojištěnému prokazatelně doručen písemný požadavek poškozeného na náhradu újmy, 
přičemž v tomto prvotním požadavku nemusí být uvedena výše uplatňovaného nároku. Za 
uplatnění požadavku poškozeného na náhradu újmy se nepovažuje ústně vyslovený 
požadavek, stížnost na postup pojištěného nebo jakákoliv informace o možném 
pochybení pojištěného. 

 

- 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 osoby  následkem úrazu nebo následkem 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. 

 
 

• Retroaktivní krytí 
Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu před vznikem pojištění u pojistitele za 
předpokladu, že: 

a) pojistná událost nastala v době trvání pojištění, 
b) škodná událost byla zapříčiněna po dni 1.1.2009  a tato škodná událost byla pojistiteli 

oznámena v době trvání pojištění,  
c) pojistník nebo pojištěný v době vzniku tohoto pojištění o vzniku škodné události 

nevěděl a ani vědět nemohl, 
d) na pojistnou událost se nevztahuje pojistné krytí jiného pojistitele. 

Pojištění se rovněž nevztahuje na případy, kdy rozsah platného pojistného krytí dle smlouvy 
uzavřené s pojistitelem je širší, než pojistné krytí platné v době vniku pojistné události dle 
pojistné smlouvy uzavřené s jiným pojistitelem (rozdílný rozsah pojistného krytí).  
 
 

• Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu zp ůsobenou p ři výkonu ve řejné moci 
nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným ú ředním postupem při výkonu veřejné 
správy v přenesené a samostatné působnosti, ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.  

 
 

• Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu zp ůsobenou v souvislosti 
s vlastnictvím, držbou, pronájmem nebo jiným oprávn ěným 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 sch ůdnosti 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. 
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• Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu zp ůsobenou na v ěcech zam ěstnanc ů, 
které vznikly při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu nebo v přímé souvislosti 
s nimi.  
Pojištění se vztahuje na věci zaměstnanců, které se do zaměstnání obvykle nosí i na věci, 
které se do zaměstnání obvykle nenosí.  

 
 

• Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu zp ůsobenou na v ěcech 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 právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu 
vzniklou na dopravních prostředcích, jejich příslušenství, věcí ponechaných v dopravním 
prostředku, umístěných v garážích, hlídaných parkovištích nebo v jiných zařízeních 
podobného druhu provozovaných pojištěným. 

 
 

• Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu zp ůsobenou strážníky m ěstské policie  
při výkonu služby. 
Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na případ právním předpisem stanovené povinnosti 
pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v 
příčinné souvislosti se zákrokem sm ěřujícím k zabrán ění vzniku škody na chrán ěných 
hodnotách .  
Pojištění se rovněž vztahuje na případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného 
nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v příčinné 
souvislosti s použitím donucovacích prost ředků, psa nebo služební zbran ě strážníkem 
obecní (městské) policie.  

 
 

• Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou při 
organizované kulturní a sportovní činnosti  nebo veškeré přípravě k ní, včetně újmy 
způsobené v souvislosti s činností sboru dobrovolných hasičů jako pořadatele kulturních, 
sportovních a společenských akcí. 

 

 

• Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu zp ůsobenou 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 zp ůsobenou v souvislosti s vlastnictvím 
nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pr acovní stroj, v četně újmy 
způsobené výkonem činnosti pracovního stroje . 

 
 

• Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit nemajetkovou újmu  uplatn ěnou v souvislosti 
s neoprávn ěným zásahem do práva člověka na ochranu osobnosti , pokud tato újma byla 
uplatněna v souvislosti s újmou na zdraví nebo usmrcením. 

 



 

 

 

 

 

 

30 

 

Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit nemajetkovou újmu uplatn ěnou v souvislosti 
s neoprávn ěným zásahem do práva člověka na ochranu osobnosti nebo právní 
osobnosti právnické osoby , která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcením 
(např. omezení osobní svobody, zásah do cti nebo důstojnosti, poškození dobrého jména 
apod.). 
 
Podmínkou poskytnutí plnění je, že povinnost náhrady nemajetkové újmy byla přiznána na 
základě pravomocného rozhodnutí vydaného orgánem veřejné moci. 

 
Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit nemajetkovou újmu vzniklou v souvislosti se 
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 odpovědnost za újmu způsobenou při činnosti poskytování 
sociálních služeb  dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, v rozsahu oprávnění k poskytování sociálních služeb a to Odborem sociálních věcí 
Městského úřadu Štětí a organizacemi, které tento obor zahrnuje. 
Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s jinými činnostmi, 
než je činnost poskytování sociálních služeb v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, v platném znění, u kterých české právní předpisy ukládají povinnost sjednat 
pojištění odpovědnosti za škodu. 

 
 

• Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu zp ůsobenou studentovi, v rámci jeho 
studia nebo výkonu praxe , nebo v přímé souvislosti s nimi, v souladu s § 391 zákoníku 
práce (zák. č. 262/2006 Sb.) 

 
 

• Regresy zdravotní pojiš ťovny  - 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 i zaměstnanců pojištěného. 

 
 

• Regresy nemocenských dávek  - pojištění se vztahuje také na povinnost nahradit regresní 
náhradu orgánu sociálního zabezpečení (regresní náhrada dle § 126 zákona č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů), při poškození zdraví nebo života 
třetích osob i zaměstnanců pojištěného. 

 
 

• Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu vzniklou třetí osobě jinak než na zdraví 
nebo na životě, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (tzv. „ čistá finan ční újma“ ). 

 
 

• 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 
finan ční újma“ ), pokud byla tato finanční újma způsobena p ři výkonu ve řejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným ú ředním 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). 
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• Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu zp ůsobenou starosty, místostarosty, 

členy rady, členy zastupitelstva, členy dalších funkcí vyplívající z členství v 
zastupitelstvu, členy výbor ů a členy komisí z řizovaných m ěstem, která byla zp ůsobena 
Městu Št ětí. Pojištění se vztahuje pouze na škody vzniklé jinak než újmou na zdraví nebo na 
životě a na škody vzniklé jinak než škodou na věci. 
Povinnost pojištěného nahradit škodu nebo újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení 
vzniklou v souvislosti s dotacemi z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a 
granty a organizování veřejných zakázek se sjednává se sublimitem pojistného plnění 
500.000,- Kč. 
Ujednává se, že pojišťovna nebude uplatňovat přechod práv, která by na ni případně přešla 
ve smyslu ustanovení § 33 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a změně souvisejících 
zákonů, v platném znění, proti starostovi, místostarostovi, členům rady nebo členům 
zastupitelstva v souvislosti se škodu vzniklou při výkonu funkce těmito osobami. 
 

 
• Pojištění se vztahuje i na případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného 

nahradit škodu či újmu p ři 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.  
Ujednává se, že spolupojištěná osoba, se kterou má krajská pobočka Úřadu práce uzavřenou 
smlouvu o výkonu veřejné služby, má právo, aby za ni pojistitel zaplatil z jedné škodné nebo 
sériové škodné události maximálně částku 1 000 000,- Kč, přičemž plnění vyplacená za 
všechny škodné události všech pojištěných osob, se kterými má krajská pobočka Úřadu práce 
uzavřenou smlouvu o výkonu veřejné služby, nastalé v průběhu pojistného roku, nesmí 
přesáhnout dvojnásobek uvedené částky (tj. 2 000 000,- Kč). 
Dále se ujednává, že pojištění se sjednává též pro případ právním předpisem stanovené 
povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu p ři ublížení na zdraví nebo usmrcení 
vzniklou osob ě vykonávající ve řejnou 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. 

 

 
 
 
DOPLŇKOVÉ INFORMACE K POJIŠT ĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU:  
 
Počet obyvatel města Štětí: 8 251 (stav srpen 2021)  
Rozpočet na rok 2021: 304 136 530,- Kč 
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Část 2 
 

Pojišt ění vozidel 
 
 

a) Pojišt ění odpov ědnosti za újmu zp ůsobenou provozem vozidla (POV ) 
 

Předmět pojištění: soubor vozidel uvedených v příloze níže, u kterých je v příslušném sloupci 
označeném pojmem „POV“ uvedeno „ANO“ 
Územní rozsah pojištění: Evropa (celá Evropa bez výjimek) 
Spoluúčast: bez spoluúčasti 
Rozsah pojistného krytí: pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla 
v souladu se Zákonem 168/1999 Sb. 
Limity pojistného plnění:  

- újma na zdraví nebo usmrcením na každého zraněného nebo usmrceného v limitu 
minimálně 100 mil. K č 

- věcná škoda a ušlý zisk bez ohledu na počet poškozených v limitu minimálně 100 mil. 
Kč 

 
 

b) Havarijní pojišt ění vozidel (HAV) 
 
Předmět pojištění: soubor vozidel uvedených v seznamu níže, u kterých je v příslušném 
sloupci označeném pojmem „HAV“ uvedeno „ANO“ 
Územní rozsah pojištění: Evropa (celá Evropa bez výjimek) 
Spoluúčast: spoluúčast jednotlivých vozidel je uvedena v seznamu níže - v příslušných 
sloupcích označených pojmy „Procento spoluúčasti HAV“ a „Minimální spoluúčast HAV“ 
 
Rozsah pojistného krytí:  
ALLRISK  (havárie, živelní událost, odcizení, vandalismus), včetně okusu kabeláže zví řetem , 
střetu se zv ěří a samostatných škod na ráfcích/discích . 
Pojištění se bude vztahovat i na reklamní nápisy/polepy , jejichž hodnota je zohledněna v 
pojistné částce vozidel. 
U vozidel označených IZS se havarijní pojištění vztahuje i na majáky a výstražná ozna čení. 
 
Pojistná částka: u ojetých vozidel - specifikace je uvedena v seznamu níže - v příslušném 
sloupci označeném pojmem „Obvyklá cena“ 
Zabezpečení: vozidla jsou vybavena standardním zabezpečením dodávaným výrobcem, 
pokud není v seznamu níže (ve sloupcích „Imobilizér“ nebo „Mechanické zabezpečení“) 
vyznačeno jinak. 
Seznam obsahuje veškeré dostupné informace o konkrétním typu zabezpečení. Poskytnutou 
kalkulací je vyjádřen souhlas se stupněm zabezpečení. 

 
 

Další požadavky na pojištění – zvláštní ujednání: 
 
Pojištění se vztahuje i na nástavby vozidla  U009325 (sněhová radlice, rozmetadlo, lopata, 
čelní nakladač), jejichž cena je zohledněna v pojistné částce vozidla. 
 
U vozidel 8U60281, 8U23635, U020722, 1UH5557 se havarijní pojištění vztahuje i na škody 
vzniklé při činnosti vozidel jako pracovního stroje . 
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Tato informace je rovněž uvedena v seznamu níže - v příslušném sloupci označeném pojmem 
„Činnost pracovního stroje“ – ANO. 

 
 
 

c) Dopl ňkové p řipojišt ění - pojišt ění skel 
 

Předmět pojištění: vozidla vyznačená v seznamu níže, u kterých je v příslušném sloupci 
označeném pojmem „Skla“ uvedeno „ANO“ 
Pojištění se musí vztahovat na všechna výhledová skla (nikoliv pouze na čelní) 
Územní rozsah pojištění: Evropa (celá Evropa bez výjimek) 
Spoluúčast: bez spoluúčasti 
Pojistná částka: je uvedena u jednotlivých vozidel v seznamu níže - v příslušném sloupci pod 
pojmem „Pojistná částka skel“. 
Pojištění se bude vztahovat na jednu a každou pojistnou událost (opakovaně). 

 
 
 

d) Dopl ňkové p řipojišt ění - úrazové pojišt ění dopravovaných osob  
 
Předmět pojištění: vozidla vyznačena v seznamu níže, u kterých je v příslušném sloupci 
označeném pojmem „úraz“ uvedeno „ANO“ 
Územní rozsah pojištění: Evropa (celá Evropa bez výjimek) 
Spoluúčast: bez spoluúčasti 
Pojistné částky: 

- 250 000,- Kč pro případ smrti následkem úrazu 
- 500 000,- Kč pro případ trvalých následků 

 
 
 
Asisten ční služby 
Pojištění každého vozidla musí vždy zahrnovat i základní limity asisten ční služby , a to v souvislosti 
s havárií vozidla i v souvislosti s poruchou vozidla.  
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Seznam pojišt ěných vozidel (bez hasi čských vozidel) 
 

Č. Druh 
vozidla 

Tovární 
značka Typ Specifikace 

vozidla RZ/SPZ Číslo TP VIN/EČV 
Objem 
motoru 
(ccm)  

Výkon 
(kW) 

Hmotnost 
(kg) 

Rok 
výroby 

Datum 1. 
registrace Palivo Míst k 

sezení 
Užití 

vozidla 

1 Osobní Ford JU2   3U66878 UI496701 WF0UXXGAJU6U39976 1388 59 1605 2006 29.06.2006 BA 5 Normal 

2 Nákladní  Multicar M26A N1 2U97473 UB924549 WMU2M26E47W000065 2970 74 3500 2007 17.08.2007 NA 2 Normal 

3 Nákladní  Multicar    N1 1U22274 BF170602 1317284 1997 33 3500 1984 01.01.1984 NA 2 Normal 

4 Osobní Škoda Octavia   5U70090 UD491555 TMBBS61Z1A2012277 1896 77 1970 2009 29.06.2009 NA 5 Normal 

5 Osobní Ford Fusion   5U70423 UD601786 WF0UXXGAJU9R15070 1596 74 1605 2009 03.08.2009 BA 5 Přednost  

6 Nákladní  Ford 
Transit 
260 S N1 6U41029 UE275433 WF0ZXXBDFZAB79190 2198 63 2600 2011 19.04.2011 NA 6 Normal 

7 Traktor Zetor Proxima 
2008   U009325 ZA166965 000P2B4J47NR01137 4156 56 5500 2011 09.12.2011 NA 2 Normal 

8 Návěs ZDT  NS6 traktorový/OT4 U017107 ZA188250 TK9N16025BVNV5228 − − 8500 2012 03.02.2012 − − Normal 

9 Prac. 
stroj  Multicar Tremo 

X56   U017883 ZA171536 WMU2X56E5DWL00101 1968 75 3500 2013 15.07.2013 NA 2 Normal 

10 Osobní Dacia Duster   8U32800 UG080022 UU1HSDC5G51843227 1598 77 1800 2014 28.11.2014 BA 5 Přednost  

11 Osobní Škoda Octavia   8U59834 UG708042 TMBAF7NE1G0126958 1598 66 1855 2015 02.12.2015 NA 5 Normal 

12 Nákladní  Mercedes-
Benz Sprinter N1 8U60281 UH159347 WDB9062351N659776 2143 120 3500 2016 14.03.2016 NA 7 Normal 

13 Motocykl  Mega TM   valník 6U2557 UF891179 VLGTM690FM2019852 599 11 1000 2016 09.06.2016 NA 2 Normal 

14 Prac. stroj Iseki SXG 326   U017958 ZA037965 DI001893 1123 18 1280 2016 15.08.2016 NA 1 Normal 

15 Přívěs Agados     8U01473 UH585039 TKXNP3175GANB1446 − − 750 2016 19.09.2016 − − Normal 

16 Osobní Renault Kangoo   1SF2611 UD949487 VF1KW0EB543849085 1598 64 1923 2011 20.01.2011 BA 5 Normal 

17 Přívěs Maro     8U23635 UH422204 TKMMRB10LH1MR6530 − − 750 2017 10.03.2017 − − Normal 

18 Prac. stroj Multicar M27   U020722 ZA274651 WMU2M27E5JWGK0069 1968 55 3500 2018 01.10.2018 NA 2 Normal 

19 Nákladní  Peugeot Partner N1 9U69501 UJ043293 VF37A5FK6JJ758254 1598 72 1945 2018 17.09.2018 BA 2 Normal 

20 Prac. 
stroj  Kubota G23   U023694 ZA297041 G23365872 898 17 1200 2019 05.06.2019 NA 1 Normal 

21 Osobní Hyundai Tuscon   1UA5185 UJ709080 TMAJ3812AKJ805662 1591 130 2110 2019 28.06.2019 BA 5 Přednost  

22 Přívěs Agados Handy   4U82849 UD455393 TKXHA31759ANS4826     750 2009 30.12.2009     Normal 

23 Osobní Dacia Dokker   1UE0058 UL180831 UU1K6720064996929 1332 96 1840 2020 23.04.2020 BA 5 Normal 

24 Přívěs Agados O1N2   1UD2346 UL306582 TKXV30275LANA7618     750 2020 10.08.2020     Normal 

25 Nákladní  IVECO 120 E   1UH5557 UL544679 ZCFAH1EJ502708469 6728 185 12000 2020 02.12.2020 NA 3 Normal 
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Č. POV POV 
(limit) HAV Obvyklá 

cena 
Rozsah 

HAV 

Procento 
spoluú časti 

HAV 

Minimální 
spoluú čast 

HAV 

Pojišt ěno 
včetně 
DPH 

Skla Pojistná 
částka skla  

Specifikace 
úraz 

Činnost 
pracovního 

stroje  
Imobilizér  Mechanické 

zabezpečení 

1 ANO 100/100 ANO 38 000 Kč ALLRISK 5 % 5000 ANO ANO 12 000 Kč ANO   ANO   

2 ANO 100/100 ANO 360 000 Kč ALLRISK 10 % 10000 ANO ANO 20 000 Kč ANO   ANO   

3 ANO 100/100                         

4 ANO 100/100 ANO 90 000 Kč ALLRISK 5 % 5000 ANO ANO 10 000 Kč ANO   ANO   

5 NE (IZS)    ANO 75 000 Kč ALLRISK 5 % 5000 ANO ANO 12 000 Kč ANO   ANO   

6 ANO 100/100 ANO 140 000 Kč ALLRISK 5 % 5000 ANO ANO 12 000 Kč ANO   ANO   

7 ANO 100/100                         

8 ANO 100/100                         

9 ANO 100/100 ANO 1 972 000 Kč ALLRISK 10 % 10000 ANO ANO 20 000 Kč ANO   ANO   

10  NE (IZS)    ANO 170 000 Kč ALLRISK 5 % 5000 ANO ANO 10 000 Kč ANO   ANO   

11 ANO 100/100 ANO 180 000 Kč ALLRISK 5 % 5000 ANO ANO 10 000 Kč ANO   ANO   

12 ANO 100/100 ANO 530 000 Kč ALLRISK 10 % 10000 ANO ANO 20 000 Kč ANO ANO ANO   

13 ANO 100/100 ANO 347 000 Kč ALLRISK 5 % 5000 ANO         ANO   

14 ANO 100/100                         

15 ANO 100/100                         

16 ANO 100/100 ANO 109 000 Kč ALLRISK 5 % 5000 ANO ANO 10 000 Kč ANO   ANO   

17 ANO 100/100 ANO 37 000 Kč ALLRISK 5 % 5000 ANO       ANO     

18 ANO 100/100 ANO 1 824 000 Kč ALLRISK 10 % 10000 ANO ANO 20 000 Kč ANO ANO ANO   

19 ANO 100/100 ANO 215 000 Kč ALLRISK 5 % 5000 ANO ANO 15 000 Kč ANO   ANO   

20 ANO 100/100                         

21 NE (IZS)     ANO 460 000 Kč ALLRISK 5 % 5000 ANO ANO 20 000 Kč ANO   ANO   

22 ANO 100/100                         

23 ANO 100/100 ANO 290 000 Kč ALLRISK 5 % 5000 ANO ANO 15 000 Kč ANO   ANO ANO 

24 ANO 100/100                         

25 ANO 100/100 ANO 1 680 000 Kč ALLRISK 5 % 5000 ANO ANO 20 000 Kč   ANO ANO   

Zeleně zvýrazn ěná vozidla - vozidla v režimu IZS / právo p řednosti v jízd ě = vozidla „integrovaného záchranného systému“ (vozidla s právem přednosti v jízdě – např. policejní 
a hasičské vozy, sanitky) – nemají povinnost sjednávat POV 
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Část 3 
 

Pojišt ění hasi čských vozidel 
 
 

a) Pojišt ění odpov ědnosti za újmu zp ůsobenou provozem vozidla (POV ) 
 
Všechny 4 vozidla nemají povinnost sjednávat POV. Jedná se o vozidla „integrovaného 
záchranného systému“ (vozidla s právem přednosti v jízdě). 

 
 
 

b) Havarijní pojišt ění vozidel (HAV) 
 
Předmět pojištění: soubor vozidel uvedených v seznamu níže, u kterých je v příslušném 
sloupci označeném pojmem „HAV“ uvedeno „ANO“ 
Územní rozsah pojištění: Evropa (celá Evropa bez výjimek) 
Spoluúčast: spoluúčast jednotlivých vozidel je uvedena v seznamu níže, v příslušném sloupci 
označeném „spoluúčast HAV“  
 
Rozsah pojistného krytí:  
ALLRISK  (havárie, živelní událost, odcizení, vandalismus), včetně okusu kabeláže zví řetem , 
střetu se zv ěří a samostatných škod na ráfcích/discích . 
Pojištění se bude vztahovat i na reklamní nápisy/polepy , jejichž hodnota je zohledněna 
v pojistné částce vozidel. 
U vozidel označených IZS se havarijní pojištění vztahuje i na majáky a výstražná ozna čení. 
 
Pojistná částka: u ojetých vozidel. Pojistná částka je uvedena u jednotlivých vozidel 
v seznamu níže, v příslušném sloupci označeném pojmem „Obvyklá cena“. 
Zabezpečení: vozidla jsou vybavena standardním zabezpečením dodávaným výrobcem, 
pokud není v seznamu níže (ve sloupci „Imobilizér“) vyznačeno jinak. 
Seznam obsahuje veškeré dostupné informace o konkrétním typu zabezpečení. Poskytnutou 
kalkulací je vyjádřen souhlas se stupněm zabezpečení. 
 

 
Další požadavky na pojištění – zvláštní ujednání: 

 
U vozidel 1U22267 a AV8631 se pojištění vztahuje i na škody vzniklé p ři činnosti vozidel 
jako pracovního stroje . 
Tato informace je rovněž uvedena v seznamu níže - v příslušném sloupci označeném pojmem 
„Činnost pracovního stroje“ – ANO. 
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c) Dopl ňkové p řipojišt ění - pojišt ění skel 
 

Předmět pojištění: vozidla vyznačená v seznamu níže, u kterých je v příslušném sloupci 
označeném pojmem „sklo“ uvedeno „ANO“ 
Územní rozsah pojištění: Evropa (celá Evropa bez výjimek) 
Spoluúčast: 500,- Kč 
Pojistná částka: je uvedena u jednotlivých vozidel v seznamu níže - v příslušném sloupci pod 
pojmem „Pojistná částka skel“. 
Pojištění se bude vztahovat na jednu a každou pojistnou událost (opakovaně). 
 

 
 

d) Dopl ňkové p řipojišt ění - úrazové pojišt ění dopravovaných osob  
 
Předmět pojištění: vozidla vyznačená v seznamu níže, u kterých je v příslušném sloupci 
označeném pojmem „úraz“ uvedeno „ANO“ 
Územní rozsah pojištění: Evropa (celá Evropa bez výjimek) 
Spoluúčast: bez spoluúčasti 
Pojistné částky: 

- 100 000,- Kč pro případ smrti následkem úrazu 
- 200 000,- Kč pro případ trvalých následků 
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Seznam pojišt ěných hasi čských vozidel 
 

Č. Druh 
vozidla 

Tovární 
značka Typ Specifikace 

vozidla RZ/SPZ Číslo TP VIN/EČV 
Objem 
motoru 
(ccm) 

Výkon 
(kW) 

Hmotnost 
(kg) 

Rok 
výroby 

Datum 1. 
registrace Palivo  Míst k 

sezení Užití 

1 Nákladní Praga   Speciální hasičský 1U22267 AO895719 TNPU266PKYC000381 7146 174 14000 2000 02.12.2002 NA 6 Přednost 

2 Přívěs Agados     4U66339 UD454270 TKXNP71759ANA2267 0 0 750 2009 10.06.2009   0 Přednost 

3 Nákladní Ford   Transit N1 5U69747 UD131985 WF0ZXXBDFZ8Y30103 2198 81 3000 2008 28.11.2008 NA 6 Přednost 

4 Nákladní Tatra T815 Speciální požární AV8631 UE236233 TNU260R55VK031319 12667 255 18000 1997   NA 6 Přednost 

 
 

Č. POV HAV Obvyklá cena  Rozsah HAV Spoluú čast 
HAV Skla Pojistná 

částka skla Úraz 
Činnost 

pracovního 
stroje  

Imobilizér 

1 NE - IZS ANO 787 000 Kč ALLRISK 2 000 Kč       ANO   

2 NE - IZS ANO 11 000 Kč ALLRISK 2 000 Kč           

3 NE - IZS ANO 150 000 Kč ALLRISK 2 000 Kč ANO 15 000 Kč ANO   ANO 

4 NE - IZS ANO 2 240 000 Kč ALLRISK 2 000 Kč ANO 20 000 Kč ANO ANO   

 
 
Všechna 4 výše uvedená vozidla  jsou v režimu IZS (vozidla „integrovaného záchranného systému“ - vozidla s právem přednosti v jízdě) – nemají povinnost 
sjednávat POV. 
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Další požadavky 
 
 
 

• Ujednání o bonifikaci 
 

Návrhy smluv na první část veřejné zakázky (tj. na pojištění majetku a pojištění odpovědnosti 
za újmu) musí obsahovat údaje o bonifikaci za p říznivý škodní pr ůběh vyjádřenou v %.  
 
Návrh znění ujednání o bonifikaci 
Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního 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 15,00%   -  výše bonifikace: 10% ze zaplaceného pojistného 

 
 
 

• Sleva za dlouhodobý pojistný program 
 
Prosíme o doplnění informace, zda bude vaše pojišťovna schopna nabídnout slevu za 
dlouhodobý pojistný program  – v případě, že klient uzavře pojistnou smlouvu na 3 roky . 
Tento požadavek se vztahuje ke všem třem částem veřejné zakázky
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Škodní pr ůběh – souhrnný p řehled pojistných událostí 
 
 
Souhrnný přehled pojistných událostí Města Štětí - za posledních 5 let 
 
 
 

Druh pojišt ění rok 
počet 

pojistných 
událos tí 

výše vyplaceného 
pojistného pln ění 

(včetně rezerv)  

Pojišt ění majetku 

2016 4 40 484,- Kč 

2017 4 126 746,- Kč  

2018 2  17 107,- Kč 

2019 6 78 123,- Kč 

2020 1 325,- Kč 

2021 2 85 218,- Kč 

Celkem  19 348 003,- Kč 

 
 
 
 

Druh pojišt ění rok 
počet 

pojistných 
událostí  

výše vyplaceného 
pojistného pln ění 

(včetně rezerv)  

Pojišt ění odpov ědnosti za 
újmu 

2016 16 86 315,- Kč 

2017 23 142 417,- Kč 

2018 9 65 073,- Kč 

2019 3 34 308,- Kč 

2020 1 49 253,- Kč 

2021 6 42 006,- Kč 

Celkem  58 419 372,- Kč 
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Druh pojišt ění rok 
počet 

pojistných 
událost í 

výše vyplaceného 
pojistného pln ění 

(včetně rezerv)  

Pojišt ění vozidel - 
pojišt ění odpov ědnosti za 
újmu zp ůsobenou 
provozem vozidla (POV) 

2016 0 0,- Kč 

2017 2 49 688,- Kč 

2018 1 123 069,- Kč 

2019 2 21 463,- Kč 

2020 0 0,- Kč 

2021 1 0,- Kč 

Celkem  6 194 220,- Kč 

 
 
 
 
 

Druh pojišt ění rok 
počet 

pojistných 
událostí  

výše vyplaceného 
pojistného pln ění 

(včetně rezerv)  

Pojišt ění vozidel - 
havarijní pojišt ění (HAV) + 
dopl ňková p řipojišt ění 

2016 2 3 668,- Kč 

2017 1 0,- Kč 

2018 2 61 946,- Kč 

2019 1 5 453,- Kč 

2020 3 136 543,- Kč 

2021 1 6 281,- Kč 

Celkem  10 213 891,- Kč 

 
 
 
Poznámky: 

- Ve výše uvedených přehledech jsou uvedeny i „rezervy“ (odhady plnění u dosud 
neuzavřených pojistných událostí) 

- Pro přehlednost jsou v přehledech uvedeny i aktuální údaje za rok 2021 (stav – srpen 2021) 


