TECHNICKÁ SPECIFIKACE
1.
OBECNÉ INFORMACE O POJIŠŤOVANÉM SUBJEKTU
1. Statutární město Třinec je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, městem. Pojišťovaný majetek se nachází na území statutárního města Třinec a
v jeho bezprostředním okolí (není-li níže uvedeno jinak). Majetkem města se rozumí věci a majetková
práva.
2. Statutární Město Třinec je zřizovatelem příspěvkových organizací s právní subjektivitou. Pojištění
dle níže uvedené specifikace se bude vztahovat i na tyto subjekty. Statutární město Třinec bude
vystupovat jako pojistník, bude hradit pojistiteli pojistné. Oprávněnou osobou, které v důsledku
pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, bude pojistník nebo příspěvková organizace
s právní subjektivitou, s výjimkou pojištění odpovědnosti za škodu, kdy náhradu škody platí pojistitel
poškozenému.
3. Informace o pojišťovaných subjektech můžete nalézt na níže uvedené webové stránce:
www.trinecko.cz.

2.
PODROBNÝ POPIS PŘEDMĚTU
2.1.
ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ
2.1.1.
Specifikace rizik
Roční limit
plnění v Kč
PČ nebo limit
plnění dle
tabulky v bodě
2.1.2
10.000.000

Spoluúčast
Předmět pojištění
v Kč
5.000 Položky č. 1-15

Poř. č.

Pojistná nebezpečí

1.

2.

Požár, výbuch, kouř, aerodynamický
třesk, úder blesku, pád letadla s
posádkou, případně jeho části nebo
jeho nákladu, aerodynamický třesk
Vichřice, krupobití

3.

Záplava, povodeň

4.

Atmosférické srážky (zatečení do
nemovitostí vlivem dešťových nebo
sněhových srážek)
Tíha sněhu nebo námrazy, sesuv
10.000.000
5.000 Položky č. 1-15
půdy, zřícení skal nebo zemin, Pro komunikace Pro komunikace
sesouvání nebo zřícení lavin, pád
1.000.000
10 %
stromů, stožárů a jiných předmětů
min. 10.000
(nejsou-li součástí poškozené věci),
zemětřesení
Vandalismus
1. riziko –
1.000 Položky č. 1-15
= úmyslné poškození nebo zničení
500.000
věci
zjištěným
i
nezjištěným Sprejeři 100.000
pachatelem,
včetně
poškození
„sprejery“ - nástřik barvou nebo jinou
chemikálií a nedovolenými polepy
*Voda vytékající z vodovodního
1.000.000
5.000 Položky č. 1-15
zařízení, přetlak nebo zamrzání vody
Ztráta vody,
Včetně ztráty vody.
limit plnění
100.000
Náraz vozidla
5.000.000
1.000 Položky č.1-4, 8,10,13,14

4.

5.

6.

7.

5.000 Položky č. 1-15

10.000.000

10.000 Položky č. 1-15
Pro komunikace
10 %
min. 10.000
200.000
1.000 Položky č. 1-15
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8.
9.

Nepřímý úder blesku – přepětí
500.000
1.000 Položky č. 1,3,4,6,7,10,12,15
Náklady na náhradní ubytování (pro
500.000
1.000
nájemce bytových domů), náklady na
zajištění a provoz náhradních prostor
(pro pojištěné statutární město Třinec,
organizačních jednotek, nebo zřízené
organizace), náklady na dočasné
přemístění majetku, náklady na
demolici, odvoz zbytků, stržení a
hašení
10.
Náklady vzniklé s poj. nebezpečím
5.000.000
1.000
živel,
včetně
fakturovaných
administrativních nákladů
* právo na pojistné plnění vznikne také za poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles, vodovodních
zařízení včetně armatur, došlo-li k němu lomem trubek nebo mrazem.

2.1.2.
Předmět pojištění, pojistné částky
Pojistná
hodnota

Položka č.

Předmět pojištění

1.

Soubor budov, hal a jiných staveb, včetně jejich
příslušenství
Komunikace

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Veřejné osvětlení, dopravní značení, venkovní tabule,
lavičky, koše, dětská hříště vč. prolézaček a jejich
příslušenství
Soubor budov a jiných staveb (pohřebiště, kostely a kaple
zděné, včetně zvonic a márnic, studny, oplocení, WC)
Soubor zásob
Soubor vlastních, cizích strojů, cizí věci převzaté**,
zařízení, inventáře, výpočetní techniky, vč. DDHM
Soubor hmotných investic vlastních (vedených na účtu
č. 042)
Soubor vlastních a cizích věcí zvláštní kulturní a
historické hodnoty, uměleckých děl, předmětů a sbírek,
soch, válečných pomníků, církevních křížů.
(Uložené i na volném prostranství, nebo umístěné na
fasádách budov)
Peníze a cennosti
Soubor elektroniky vlastní a cizí, včetně kamer, radarů
pro měření rychlostí, SW spojů, skříní technologií,
satelitů, telefonní ústředny apod.
Písemnosti

13.

Soubor movitých věcí – promítací technika městského
kina Kosmos, včetně venkovního satelitu
Stavební součásti

14.

Soubor laviček 34 ks / 1 ks za 45.000 Kč***

PČ
Nová cena
1. riziko
Nová cena
1. riziko
Nová cena
PČ
Nová cena
1. riziko
Nová cena
PČ
Nová cena
1. riziko
Nová cena
1. riziko
Obvyklá cena

Pojistná
částka/limit plnění
v Kč
*2.500.000.000
10.000.000
1.000.000
*9.000.000
100.000
*200.000.000
25.000.000
5.000.000

1. riziko
Nová cena
1. riziko
Nová cena

1.000.000

1. riziko
Nová cena
1. riziko
Nová cena
1. riziko
Nová cena

500.000

4.000.000

2 800 000
500.000

1. riziko
200. 000
Nová cena
15.
Věci zaměstnanců
1. riziko
100.000
Nová cena
* pojistné částky vycházejí z účetnictví klienta k 31.7.2019 (i s přihlížejícími rekonstrukcemi, které probíhají) a
jsou přepočteny na nové hodnoty
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** Cizí věcí převzaté – včetně cyklistických kol umístěných v Biketower, který je majetkem statutárního města
Třinec.
*** Lavičky jsou umístěny na volném prostranství 30 ks na náměstí Svobody a 4 ks před knihovnou ul.
Lidická. Jedna lavička váží cca 150 kg, jsou k sobě připevněné páskou, nejsou pevně spojené se zemí. Náměstí je
střeženo kamerovým systémem. Hlídky městské policie provádějí pravidelné obchůzky městem.
Nejvyšší LP ze souboru budov je budova Hala STARS 200.000.000 Kč.

Riziková zpráva k pojištění majetku proti živelním rizikům:
Soubor budov tvoří bytové domy a budovy nebytové.
Ve všech objektech se dodržují požární a bezpečnostní předpisy podle platných norem.
Částečně je v objektech města provedeno zabudování vnitřních požárních hydrantů, u venkovních
požárních hydrantů je použito místního rozvodu požární vody města Třinec, tyto jsou zabudovány na
veřejných prostranstvích v blízkosti objektů, areálů a obytných bloků. Dále jsou na objektech
umístěny přenosné hasicí přístroje.
Většina konstrukcí budov je částečně odolná proti požáru (nosné konstrukce stavby jsou provedeny
z méně odolných materiálů, kovové konstrukce nechráněné protipožárními obklady nebo nástřiky,
dřevěné konstrukce nechráněné protipožárními obklady nebo nástřiky).

Protipožární kriteria

ANO / NE

EPS – elektrická požární signalizace – vyvedená na pult profesionálního
hasičského záchranného sboru

NE

Samočinné hasicí zařízení – např. sprinklery

NE

Zařízení pro odvod tepla a kouře (v případě požáru odvádí vznikající
horký vzduch, kouř a toxické plyny automaticky do venkovního prostředí)

ANO

V objektech je umístěn předepsaný počet hasicích přístrojů

ANO

Objekt pro zdravotní a sociální péči s obtížně pohyblivými osobami,
divadla, kina, sály nad 200 osob
Externí nepříznivé faktory – v blízkosti požárně rizikový objekt nebo
činnost (uveďte)
Špatně pozorovatelné objekty, nedostatek požární vody, budovy s více jak
10-ti podlažími
Objekt v zimním období nepřístupný pro požární techniku nebo s
nemožností přivolat hasiče (horské chaty atd.) v nadmořské výšce více než
800 m
Profesionální hasičský záchranný sbor – dobu dojezdu a odkud

Poznámka

Kino Kosmos 570 osob

ANO

Nelze vyloučit
ANO
ANO

Obytné budovy
Chata na Javorovém vrchu

od 1. min. do 25 min. z Třince

2.1.3.
Pojištění skel
Pojištění souboru skel pro případ nahodilého poškození nebo rozbití (ALL risk).
Pojistná částka na první riziko na 200.000 Kč.
Spoluúčast 10 %, min. 500 Kč.
Sklem se rozumí sklo pevně spojené s budovou nebo stavbou a sklo zasazené v rámu, který je stavební
součástí budovy nebo stavby, tj. skleněné výplně dveří a oken, umělecká zasklení budov (skleněné
mozaiky, vitráže), skla výstavních skříní a vitrín, včetně nalepených neodnímatelných snímačů
zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií, nápisů, maleb nebo jiné výzdoby, skleněné pulty
a zrcadla.

2.1.4.
Místo pojištění
Katastrální území statutárního města Třinec a dále místa na území České republiky, kde pojištěný
majetek vlastní nebo po právu užívá.
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2.2.
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ŠKOD ZPŮSOBENÝCH KRÁDEŽÍ VLOUPÁNÍM
NEBO LOUPEŽNÝM PŘEPADENÍM
2.2.1.
Pojistná nebezpečí
Pojištění pro případ odcizení pojištěné věci, pokud k odcizení došlo krádeží vloupáním nebo
loupežným přepadením, poškození nebo zničení pojištěné věci jednáním pachatele, které směřovalo
k odcizení pojištěné věci (stavební součásti). (pachatel známý i neznámý)
Pojistná nebezpečí
Krádež vloupáním nebo loupeží
Úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus)
Prostá krádež pojistná částka 50.000 Kč, spoluúčast 1.000 Kč

Předmět pojištění
1-14
1-14

2.2.2.
Předmět pojištění, spoluúčast, pojistné částky
Položka č.

Předmět pojištění

1.

Soubor vlastních a cizích strojů, cizích věcí
převzatých*, zařízení, inventáře, výpočetní
techniky, vč. DDHM, tabulí
Veřejné osvětlení, dopravní značení venkovní
tabule, lavičky, koše dětská hříště vč. prolézaček
a jejich příslušenství
Odpadní
a
kanalizační
poklopy
na
komunikacích
Soubor zásob

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Soubor elektroniky vlastní a cizí, včetně kamer,
radarů pro měření rychlostí, MW spojů, skříni
technologií, satelitů, telefonní ústředny apod.**
Soubor vlastních a cizích věcí zvláštní kulturní
a historické hodnoty, uměleckých děl, předmětů
a sbírek, válečných pomníků, církevních křížů,
soubor kostelních mosazných zvonů – zvonice
prostranství nebo umístěné na fasádách budov)
Cennosti a ceniny v příručních pokladnách a
trezorech
Cennosti a ceniny cizí (převzaté) v příručních
pokladnách a trezorech
Přeprava cenností a cenin 3x / týden

10.

Poškození stavebních součástí a příslušenství
budov nebo staveb umístěných v uzamčeném
prostoru a mimo uzamčený prostor.***

11.

Soubor laviček 34 ks / 1 ks za 45 000 Kč****

12.

Písemnosti

13.

Náklady vzniklé v souvislosti s poj. nebezpečím
odcizení, vandalismus, včetně fakturovaných
administrativních nákladů
Věci zaměstnanců

14.
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Pojistná
hodnota
1. riziko
Nová cena

Spoluúčast
v Kč
1.000

1. riziko
Nová cena

1.000

500.000

1. riziko
Nová cena
1. riziko
Nová cena
1. riziko
Nová cena

1.000

100.000

1 000

100.000

1.000

4.000.000

1. riziko
Obvyklá cena

1.000

3.000.000
Pro umístěné na
volném prostranství
LP 1.000.000

1. riziko
Nová cena
1. riziko
Nová cena
1. riziko
Nová cena
1. riziko
Nová cena

1.000

1.000.000

1.000

750.000

10 %, min
500
1.000

500.000

1.riziko
Nová cena
1.rizoko
Nová cena
1. riziko
Nová cena

1.000

200.000

1.000

500.000

1.000

30.000

1. riziko
Nová cena

1.000

100.000

Limit plnění v Kč
2.000.000

500.000

*Cizí věci převzaté – včetně cyklistických kol umístěných v Biketower, který je v majetku statutárního

města Třinec.
**Kamerový systém je umístěn venku na sloupech a budovách upevněný ve výšce od 3,5 metrů.
Radary pro měření rychlosti jsou umístěny venku na sloupech a budovách ve výšce od 3,5 metrů, MW
spoje jsou umístěny venku na sloupech a budovách ve výšce od 4 metrů, skříně technologií spoje jsou
umístěny venku na sloupech a budovách ve výšce od 1,2 metru. (viz příloha č. 4 - Výšky umístění
technologií III. etapa)
***Za zabezpečení se považuje konstrukční upevnění stavebních součástí a příslušenství budov nebo
staveb. Další zabezpečení se nepožaduje.
Za stavební součásti je považováno vše, co k budově (hale, stavbě) podle její povahy náleží a nemůže
být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila (např. okna, dveře, malby, tapety, obklady apod.). Dále
se za stavební součásti považují mechanické zabezpečovací zařízení, zazděné úschovné objekty,
systémy elektrické požární signalizace (dále jen EPS) nebo systémy elektrické zabezpečovací
signalizace (dále jen EZS) prostoru, ve kterém se nachází místo pojištění.
****Lavičky jsou umístěny na volném prostranství 30 ks na náměstí Svobody a 4 ks před knihovnou
ul. Lidická. Jedna lavička váží cca 150 kg, jsou k sobě připevněné páskou, nejsou pevně spojené se
zemí. Náměstí je střeženo kamerovým systémem. Hlídky městské policie provádějí pravidelné
obchůzky městem.
Pro položku číslo 3 – za zabezpečení se považuje volné prostranství a další zabezpečení se
nepožaduje.
Pro položku číslo 6 – limit plnění 1.000.000 Kč, za zabezpečení se považuje volné prostranství, kdy
věci jsou zpevněné se zemí nebo na fasádách budov a další zabezpečení se nepožaduje.
Speciální zabezpečení – položka č. 7 a 8:
Limit plnění pro položku číslo 7 – limit plnění 1.000.000 Kč (z toho max. limit 500.000 Kč
v místnosti přepážek) a pro položku číslo 8 - limitem pojistného plnění je způsob zabezpečení cenností v době škodní události dle způsobu
zabezpečení místnosti, ve které jsou cennosti uloženy
- trezorová místnost a místnost přepážek – obvodové zdi, podlahy a stropy spojených místností
jsou zhotoveny z betonu a panelů, min. tloušťka 15 cm a min. pevnosti P10. Příčka mezi
místnosti přepážek a trezorovou místnosti má tloušťku 11,5 cm a je zhotovená z cihel CDm
- vstupní dveře z chodby do místnosti přepážek mají charakter bezpečnostních dveří
(bezpečnostní třída 3), jsou usazeny v ocelových zárubních. Dveřní závěsy z vnitřní strany
místnosti nejsou opatřeny zábranami proti vysazení a vyražení. Dveře jsou opatřeny
bezpečnostním vícebodovým rozvodovým zámkem a uzamčeny bezpečnostním uzamykacím
systémem (zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou), která splňuje požadavky příslušné
normy min. v bezpečnostní třídě 3 a bezpečnostního kování
- místnost přepážek – prostor od vstupních dveří a prostorem pracovnic přepážek je oddělen
přepážkovou stěnou, která je opatřena vstupem (uzamykatelnými dveřmi). Celková výška
přepážkové stěny je 2,70 m, z toho 1 m je z pevného materiálu, zbylá část 1,7 m je zasklená
tvrzeným sklem o síle min. 5 mm
- dolní část oken je umístěná níže než 3 m nad okolním terénem. Okna jsou opatřena mříží,
jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu min. 1 cm2. Velikost ok je 12 x
40 cm. Mříž je ukotvena do pláště budovy. Zasklení oken je provedeno vakuovým dvojsklem.
V trezorové místnosti je umístěn detektor tříštění skel a prostorový detektor pohybu –
v souladu s ČSN a jsou připojeny na pult centralizované ochrany Policie České republiky
- přepážkové pracovnice mají pod stoly v přepážkové místnosti umístěny tísňové hlásiče
s pamětí poplachu, které je napojeno na pult centralizované ochrany státní policie
- dojezd policie do 3 minut
- trezor splňuje požadavky příslušné normy min. v bezpečnostní třídě II.

Speciální zabezpečení – položka č. 9
přeprava cenností nad 300.000 Kč bude prováděna jedním zaměstnancem zadavatele v doprovodu
jednočlenné hlídky městské policie, která bude vybavena krátkou palnou služební zbraní.
Přepravované peníze nebo ceniny budou uloženy v jednom zavazadle (bezpečnostní kufřík), které
bude vybaveno elektrickou zabezpečovací signalizací a barvícím modulem. Přeprava cenností
začíná vyzvednutím zavazadla z trezoru v trezorové místnosti v administrativní budově úřadu
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Města Třinec nebo příspěvkové organizace a končí předáním cenností zaměstnanci peněžního
ústavu, případně uložením cenností do nočního trezoru banky. Přeprava je prováděna i opačným
směrem. Přeprava bude prováděna z budovy Magistrátu Statutárního města Třinec do budovy
peněžního ústavu.
2.2.3.
Místo pojištění
Katastrální území statutárního města Třinec a dále místa na území České republiky, kde pojištěný
majetek vlastní nebo po právu užívá.

2.3.
POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
2.3.1.
Pojistná nebezpečí – havarijní pojištění
Pojištění ALL RISK – živel, havarijní pojištění, odcizení, vandalismus a krádež. Připojištění skel (bez
spoluúčasti), úraz řidiče a dopravovaných osob (TN, smrt, denní odškodné), asistenční služba,
pojištění zavazadel (PČ 10.000 Kč), náklady na zapůjčení náhradního vozidla.
2.3.2.
Seznam a specifikace vozidel - příloha č. 1 a č. 2
Speciální vozidla zařazená do flotily: 8T3 9156, 8T9 5156, 1TL 1156, 1TJ 6809 vozidla městské
policie, 6T9 1000, 1T1 7363, 3T3 6060, 5T9 9835 – vozidla dobrovolných hasičů – na všech
vozidlech součástí zvláštní výbavy jsou výstražné majáky a vysílačky a další předepsaná výbava
vozidel potřebná pro výkon městské policie a hasičů, včetně polepů všech vozidel.
Hodnoty všech vozidel vyjadřují obecnou cenu.
2.3.3.
Místo pojištění
Území České republiky a Evropy.

2.3.4.
Pojistná nebezpečí – Povinné ručení
Odpovědnost za škody z provozu vozidla limit plnění 50/50 mil. Kč – POV.
2.3.5.
Seznam a specifikace vozidel - příloha č. 2
2.3.6.
Místo pojištění
Území České republiky a Evropy.
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2.4.
POJIŠTĚNÍ ELEKTRONIKY
2.4.1.
Pojistná nebezpečí
Pojištění pro případ krádeže, poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoli nahodilou událostí,
která nastane nečekaně a náhle a není ve VPP vyloučena. (pachatel známý i neznámý)
2.4.2.
Předmět pojištění, pojistné částky, spoluúčast
Položka č.

Předmět pojištění

1.

Soubor movitých věcí – promítací technika
městského kina Kosmos, včetně venkovního
satelitu

Pojistná
Spoluúčast
hodnota
Kč
nová hodnota
1.000

Limit plnění
1. riziko
2.800.000

2.4.3.
Místo pojištění
Položka č. 1 – statutární město Třinec, Městské kino Kosmos, Dukelská 689, Třinec-Lyžbice
2.5.
POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
2.5.1.
Pojistná nebezpečí
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví (včetně úrazu dětí ve školách, ve školkách, Domu dětí a
mládeže, návštěvníků sportovních zařízení STaRSu, apod.), usmrcení, poškození, zničení nebo
pohřešování věcí třetích osob.
Pojištění pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností statutárního města
Třinec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Dále se pojištění
vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností (uvedenou ve zřizovací
listině) právnických subjektů, tj. příspěvkových organizací zřizovaných městem a odpovědnost za
škodu způsobenou zásahem městské policie a hasičů města. Pojištění se rovněž vztahuje na
odpovědnost za škodu dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.
Příspěvkové organizace (p.o.):
 Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, p.o., IČ: 008 47 097
 Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, p.o., IČ: 619 55 612
 Základní škola a mateřská škola Třinec, Koperníkova 696, p.o., IČ: 619 55 531
 Základní škola a mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, p.o., IČ: 008 47 135
 Základní škola Třinec, Slezská 773, p.o., IČ: 008 47 119
 Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec,
Nádražní 10, p.o., IČ: 709 83 721
 Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Třinec, p.o., IČ: 706 40 009
 Základní škola a mateřská škola Třinec, Oldřichovice 275, p.o., IČ: 709 83 739
 Základní škola a mateřská škola Třinec, Míru 247, p.o., IČ: 709 83 712
 Mateřská škola Třinec, Slezská 778, p.o., IČ: 709 83 674
 Mateřská škola Třinec, Nerudova 313, p.o., IČ: 709 83 682
 Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, p.o., IČ: 709 83 704
 Dům dětí a mládeže, Třinec, p.o., IČ: 750 89 424
 Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), p.o. IČ: 008 46 686
 Knihovna Třinec, p.o., IČ: 008 46 678
 Městské kino Kosmos Třinec, p.o., IČ: 006 01 187
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Sociální služby města Třince, p.o., IČ: 006 00 954
Centrum sociální pomoci Třinec, p.o., IČ: 750 55 473

Počet obyvatel:

35 800 (včetně cizinců bydlících na povolení k pobytu)

Počet žáků ZŠ a MŠ:
Počet žáků MŠ:
Počet žáků DDM v kroužcích:

2 872
1 095
1 400

Počet zaměstnanců:
Magistrát města Třince:
Městská policie Třinec:
ZŠ, MŠ :
Sociální služby:
Centrum sociální pomoci:
STaRS, Městská knihovna, Městské kino Kosmos a DDM

235 (včetně pracovníků VPP)
42
678
181
65
102

2.5.2.
Spoluúčast
5.000 Kč, pro Základní školy, Mateřské školy a Dům dětí a mládeže spoluúčast 500 Kč.
2.5.3.
Pojistná částka
25.000.000 Kč
2.5.4.
Místo pojištění
Česká republika
2.5.5.
Připojištění
Pojištění pro případ odpovědnosti za škodu bude obsahovat níže uvedená rizika:
Poř. č.
Pojistná nebezpečí
Limit plnění v Kč Spoluúčast v Kč
1.
Odpovědnost za škodu způsobenou jinak než na zdraví,
5.000.000
5.000
usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním
věci (tzv. finanční škody)
2.
Odpovědnost za škodu v souvislosti s existencí a držbou
5.000.000
5.000
obecního majetku včetně odpovědnosti z pronájmu
nemovitostí
3.
Odpovědnost za škodu způsobenou městskou policií,
5.000.000
5.000
hasičským sborem
4.
Odpovědnost z provozování sportovních nebo kulturních
5.000.000
5.000
zařízení
5.
Odpovědnost za škodu způsobenou při poskytování
10.000.000
5.000
sociálních služeb
6.
Odpovědnost za škodu vzniklou salmonelou
5.000.000
5.000
7.
Náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní
5.000.000
1.000
pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci
pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
8.
Náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní
25.000.000
1.000
pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch jiných osob
9.
*Odpovědnost za škodu vzniklou na odložených věcech
100.000
1.000
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10.

11.
12.
13.
14.

zaměstnance pojištěného (§ 226 a § 267 zák. práce)
v místě obvyklém
Odpovědnost za škodu vzniklou na věcech převzatých**
(zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění,
poskytnutí odborné pomoci apod.) nebo věcech užívaných
(převzatých do oprávněného užívání)
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu státní
a veřejné správy (např. nesprávné rozhodnutí)
***Odpovědnost za činnost pověřené osoby pro výkon
sociálně-právní ochrany dětí, u kterých české právní
předpisy ukládají povinnost tohoto pojištění
Křížová odpovědnost na všechny příspěvkové organizace,
organizační jednotky a jiné majetkově spřízněné
společnosti
Odpovědnost za škody na zdraví (úrazy dětí)
(jedná se i o pojištění odpovědnosti za škody mateřských
školek a Domu dětí a mládeže, viz. Smluvní ujednání)

1.000.000

1.000

20.000.000

5.000

100.000

10.000

1.000.000

1 000

2.000.000

500

15.
16.

***Odpovědnost za službu péče o děti v dětské skupině
500.000
500
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné služby dle
2.000.000
1.000
zákona č. 111/2006 Sb. (škoda bude hrazená jinému nebo
osobě vykonávající veřejnou službu)
* Včetně mobilních telefonů, notebooků a ostatních elektronických zařízení
** Cizí věci převzaté včetně cyklistických kol umístěných v Biketower, který je majetkem statutárního města
Třinec.
*** Pojištěná je společnost Centrum sociální pomoci, p.o., IČ 750 05 473

3.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Doba plnění veřejné zakázky
Zahájení plnění veřejné zakázky: 01.01.2020
Pojistná smlouva bude uzavřena na dobu 2 let s pevným datem konce k 31.12.2021
Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je území České republiky.
4.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Pojistná smlouva bude rozčleněna na části:
- živelní pojištění včetně vandalismu
- pojištění skel
- pojištění krádeže a loupeže
- pojištění elektroniky
- pojištění odpovědnosti za škodu
- havarijní pojištění motorových vozidel
- pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel
U jednotlivých částí bude uvedeno:
- předměty pojištění – přesná specifikace
- výše pojistné částky v Kč
- spoluúčast v Kč
- výše ročního pojistného v Kč
- maximální roční limit plnění v Kč
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4.1
Odchylná smluvní ujednání
-

-

-

-

Pojištění všech předmětů pojištění se sjednává na novou cenu. Soubor vlastních staveb,
stavebních součástí a ostatních věcí movitých – památky, sochy, kulturní a historické
předměty, válečné pomníky, církevní kříže, kostelní mosazné zvony se sjednává na cenu
obvyklou
Ujednává se, že pojištěné věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či
jiných smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěné
v rozsahu sjednané smlouvy
V případě cizích věcí užívaných pojištěným se sjednává, že v případě pojistné události
pojistitel poskytne plnění v nové ceně
V případě cizích věcí převzatých se sjednává, že v případě pojistné události pojistitel
poskytne plnění v nové ceně.
Ujednává se, že mimo místa pojištění uvedená v pojistné smlouvě je místem pojištění všech
předmětů pojištění území České republiky s limitem plnění 1.000.000 Kč.
Ujednává se, že škody způsobené riziky „záplava, povodeň“ a nastalé z jedné příčiny během
72 hodin se hodnotí jako jedna pojistná událost a z tohoto titulu se odečítá pouze jedna
spoluúčast. Pro riziko „vichřice, krupobití a další živelná nebezpečí“ platí lhůta 48 hodin
V případě události na pojištěných souborech odečte pojistitel pouze jednu spoluúčast, a to
nejvyšší sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečet spoluúčasti z jednotlivých
pojištění, jichž se pojistná událost týká.
Ujednává se, že pojistitel uhradí i fakturované administrativní náklady spojené s pojistnými
událostmi, nespadají do toho náklady makléře HONORIS FINANCE, a.s., který provádí
servis pro pojištěného.
Ujednává se, že pojištěný odpovídá také za škodu vzniklou na vnitřních stavebních součástech
bytu (ve vlastnictví nájemce, který provedl tyto úpravy bytu na vlastní náklady) dále na
malbách, tapetách, obkladech stěn a stropů, podlahách, podlahových krytinách, prazích,
vnitřních nátěrech v bytě, a dalších vnitřních součástí bytu, který nájemce užívá a který je
součásti nemovitosti, kterou pojištěný vlastní, a náklady na jejich opravu hradil uživatel bytu,
posuzuje se, že škoda vznikla uživateli bytu
Ujednává se, že v případě odcizení nebo zničení platných tuzemských i cizozemských
státovek, bankovek a oběžných mincí, poskytne pojišťovna pojistné plnění v hodnotě těchto
odcizených nebo zničených peněz v hotovosti
Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému
majetkovou újmu, nebo újmu na zdraví vzniklou vlastníkovi pozemní komunikace, resp.
vlastníkovi nemovitostí, tím, že po právu vzniká poskytnout třetí osobě náhradu majetkové
újmy nebo újmy na zdraví vzniklou závadou ve sjízdnosti nebo závadou ve schůdnosti
pozemní komunikace, jejíž sjízdnost nebo schůdnost je povinen udržovat pojištěný. Pojistitel
však poskytne pojistné plnění maximálně do výše újmy, za kterou odpovídá pojištěný. Limit
plnění 1.000.000 Kč spoluúčast 5 000 Kč.
Ujednává se, že v případě úrazů dětí v mateřských školkách a Domu dětí a mládeže není
potřeba prokazovat pojistiteli odpovědnost za újmu – pochybení, porušení bezpečnostních
pokynů při dohledu dětí dle občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb.
Ujednání o zabezpečení rizika odcizení – cennosti a přepravy cenností.

Speciální zabezpečení
- limitem pojistného plnění je způsob zabezpečení cenností v době škodní události dle způsobu
zabezpečení místnosti, ve které jsou cennosti uloženy
- trezorová místnost a místnost přepážek – obvodové zdi, podlahy a stropy spojených místností jsou
zhotoveny z betonu a panelů, min. tloušťka 15 cm a min. pevnosti P10. Příčka mezi místnosti
přepážek a trezorovou místnosti má tloušťku 11,5 cm a je zhotovená z cihel CDm
- vstupní dveře z chodby do místnosti přepážek mají charakter bezpečnostních dveří (bezpečnostní
třída 3), jsou usazeny v ocelových zárubních. Dveřní závěsy z vnitřní strany místnosti nejsou
opatřeny zábranami proti vysazení a vyražení. Dveře jsou opatřeny bezpečnostním vícebodovým
rozvodovým zámkem a uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem (zámek s bezpečnostní
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-

-

-

cylindrickou vložkou), která splňuje požadavky příslušné normy min. v bezpečnostní třídě 3 a
bezpečnostního kování
místnost přepážek – prostor od vstupních dveří a prostorem pracovnic přepážek je oddělen
přepážkovou stěnou, která je opatřena vstupem (uzamykatelnými dveřmi). Celková výška
přepážkové stěny je 2,70 m, z toho 1m je z pevného materiálu, zbylá část 1,70 m je zasklená
tvrzeným sklem o síle min. 5 mm
dolní část oken je umístěná níže než 3 m nad okolním terénem. Okna jsou opatřena mříží, jejíž
ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu min. 1cm2. Velikost ok je 12 x 40 cm. Mříž
je ukotvena do pláště budovy. Zasklení oken je provedeno vakuovým dvojsklem. V trezorové
místnosti je umístěn detektor tříštění skel a prostorový detektor pohybu – v souladu s ČSN a jsou
připojeny na pult centralizované ochrany státní policie
přepážkové pracovnice mají pod stoly v přepážkové místnosti umístěny tísňové hlásiče s pamětí
poplachu, které je napojeno na pult centralizované ochrany státní policie
dojezd policie do 3 minut
trezor splňuje požadavky příslušné normy min. v bezpečnostní třídě II.
přeprava cenností nad 300.000 Kč bude prováděna jedním zaměstnancem zadavatele v doprovodu
jednočlenné hlídky městské policie, která bude vybavena krátkou palnou služební zbranní.
Přepravované peníze nebo ceniny budou uloženy v jednom zavazadle (bezpečnostní kufřík), které
bude vybaveno elektrickou zabezpečovací signalizací a barvícím modulem. Přeprava cenností
začíná vyzvednutím zavazadla z trezoru v trezorové místnosti v administrativní budově úřadu
Magistrátu města Třince nebo příspěvkové organizace a končí předáním cenností zaměstnanci
peněžního ústavu, případně uložením cenností do nočního trezoru banky. Přeprava je prováděna i
opačným směrem. Přeprava bude prováděna z budovy Magistrátu města Třince do budovy
peněžního ústavu.
4.2.
Další ujednání
1. Makléřská doložka: „Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře
HONORIS FINANCE, a.s., se sídlem Praha 1, Loretánské náměstí 109/3, Hradčany,
PSČ 118 00, IČ 25746626, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 5847“
2. Sleva za škodní průběh pro další pojistné období v případě, že škodní průběh předešlého
pojistného období nepřekročí 30 % předepsaného ročního pojistného.
4.3.
Vypracování smlouvy

Pojistná smlouva bude následně vypracována a podepsána ve čtyřech stejnopisech rovné právní síly
s přílohami veškerých pojistných podmínek a smluvních ujednání, na které se smlouva odkazuje.

5.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Pojistné bude hrazeno 4 x ročně se splatností 1. splátky pojistného jeden měsíc od počátku platnosti
pojistné smlouvy. Úhrada bude prováděna v české měně na účet č.ú. 3607852/0800 (Česká spořitelna,
a.s.) zplnomocněného makléře HONORIS FINANCE, a.s. Předepsané pojistné bude uhrazeno dnem
připsání částky na účet makléře.

6.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Základní cenová ujednání
Výše nabídkové ceny bude stanovena pro jednotlivé části pojistné smlouvy v české měně, a to pro:
- Živelní pojištění včetně vandalismu
- Pojištění skel
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- Pojištění krádeže a loupeže
- Pojištění elektroniky
- Pojištění odpovědnosti za škodu
- Havarijní pojištění motorových vozidel, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla
Celková nabídková cena bude stanovena ve výši:
1. ročního pojistného za všechny části smlouvy
2. celkového pojistného za dobu platnosti smlouvy, tedy na období 2 let (od 01.01.2020
do 31.12.2021) celkového pojistného po všech slevách a přirážkách.
3. výsledné výše čtvrtletních splátek pojistného pro 1. rok pojistného období od 01.01.2020
do 31.12.2021. .
4. výsledné výše čtvrtletních splátek pojistného pro 2. rok pojistného období od 01.01.2020
do 31.12.2021.
Doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny
Dodavatel uvede ve smlouvě sazbu či jiný způsob stanovení ceny použitý pro výpočet pojistného pro
jednotlivé části smlouvy (pro jednotlivá pojistná nebezpečí).
Upozornění
Zadavatel v Technické specifikaci stanovuje minimální požadované limity plnění. V případě, že bude
nabídnuta varianta vyššího plnění, bude tato zadavatelem akceptována v rámci veřejné zakázky.
Zadavatel však upozorňuje, že nabízený vyšší limit plnění nebude mít vliv na pořadí hodnocených
nabídek.
V Třinci dne 24.09.2019
„podepsáno elektronicky“
Ing. Libor Jasiński
vedoucí odboru vnitřních věcí

Přílohy:
č. 1 seznam vozidel pro pojištění HAV
č. 2 seznam vozidel pro pojištění POV
č. 3 seznam uměleckých děl
č. 4 výšky umístění technologii III. Etapa
č. 5 škodní průběh – majetek a odpovědnost
č. 6 škodní průběh - vozidla
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