Pojistný program
pro města, obce, bytová
družstva, státní a jiné
obdobné organizace

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 8549

SUBJEKTY
 OBCE (MĚSTA, MĚSTSKÉ ČÁSTI A OBVODY), KRAJE
 ZAŘÍZENÍ BEZ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITY
•

organizační složky obcí, měst, krajů (obecní policie, sbor dobrovolných
hasičů)

 ZAŘÍZENÍ S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU
•

příspěvkové organizace (domy s pečovatelskou službou, dětské domovy)

•

obecně prospěšné společnosti (sportovní kluby, kulturní organizace,
útulky)

•

obchodní společnosti (technické společnosti, čističky vod)

•

školská zařízení (MŠ, ZŠ, lidové školy umění)

 DOBROVOLNÉ SVAZKY OBCÍ
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POJISTNÁ OCHRANA
I. MAJETKOVÁ POJIŠTĚNÍ
II. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
III.POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI PRIMÁTORA,
STAROSTY A ZASTUPITELŮ

IV.POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
V. ZEMĚDĚLSKÁ POJIŠTĚNÍ
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I. MAJETKOVÁ POJIŠTĚNÍ
 STAVBY
 MOVITÉ VĚCI
 POJIŠTĚNÍ STROJŮ, ELEKTRONICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
 POJIŠTĚNÍ ZÁSOB
 POJIŠTĚNÍ PENĚZ A CENIN

4

Stavby
 Soubory budov pro bydlení či administrativu
 Kotelny, čistička odpadních vod
 Budovy s pečovatelskou službou, domovy důchodců,
zdravotní střediska

 Školy, školky, tělocvičny
 Hřiště, parky, cyklostezky a jiné i v návaznosti na
poskytnuté dotace nebo úvěry
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Movité věci
 Zařízení kanceláří, škol, školek, jídelen a skladů
 Vybavení DHS a městské policie
 Městský rozhlas, rozvod internetových sítí, kamerový
systém
 Pojištění movitých věcí na volném prostranství
…veřejné osvětlení, parkovací automaty, dopravní značení a
zrcadla, semafory a radary, kontejnery na odpad, vybavení
parků, sochy, vybavení dětských a sportovních hřišť
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Pojištění strojů a
elektronických zařízení
 Komunální technika, sekačky, drtičky, stroje na čištění
komunikací a chodníků

 Počítačová síť
 Elektronické zařízení dle inventurního seznamu
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Pojištění zásob
 PHM a provozní kapaliny do strojů a motorových
vozidel
 Náhradní díly do strojů a motorových vozidel
 Stavební materiál
 Materiál na údržbu obecního majetku
 Potraviny a nápoje
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Pojištění peněz a cenin

 Peníze v trezoru
 Převoz peněz do banky
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II. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Povinnost nahradit škodu či újmu:

 Na majetku a zdraví třetích osob
 Způsobenou vadným výrobkem (např. onemocnění z potravin)
 Vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti
 Způsobenou osobami vykonávajícími obecně prospěšné práce

 Způsobenou obcí jako zřizovatelem městské policie a DHS
 Vzniklou na věcech zaměstnanců
 Způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem

 Finančních škod
 Regresů nemocenské a zdravotních pojišťoven
 Škod na věcech převzatých a užívaných
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III. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
PRIMÁTORA, STAROSTY A ZASTUPITELŮ
Kryje škody vzniklé:

 Obci, městu nebo kraji
Kryje škody, které je povinen nahradit:

 Starosta (primátor, hejtman)
 Místostarosta, člen rady či zastupitelstva
Pojištění se sjednává pro případ vzniku povinnosti nahradit
škodu či újmu vzniklou územnímu samosprávnému celku
(pojistníkovi) při výkonu veřejné funkce včetně škod na věcech
svěřených k výkonu funkce v přímé souvislosti s ní.
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Pojištění odpovědnosti bod II. a III.

Povinnost nahradit škodu či
újmu
 Povinnost nahradit škodu či újmu dle právních předpisů


zák. č. 128/2000 Sb. (obce)



zák. č. 129/2000 Sb. (kraje)



zák. č. 131/2000 Sb. (hl. město Praha)

 Odpovědnost v souvislosti se samostatnou podnikatelskou
činností
 Odpovědnost vlastníka nemovitosti (bytové domy,
komunikace)
 Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích
osob včetně škody na zdraví vzniklé např. starostovi obce
 Pojištění odpovědnosti za škodu obce jako zaměstnavatele za
škody na věcech zaměstnanců
 Pojištění odpovědnosti za škody způsobené osobami
vykonávajícími obecně prospěšné práce
 Obec jako opatrovník
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Pojištění odpovědnosti bod III.

Škoda způsobená starostou, primátorem,
členy zastupitelstva při výkonu funkce

třetí osobě
 Odpovědnost se řídí občanským zákoníkem (osoba
vykonávající veřejnou funkci se bez dalšího nemůže
své odpovědnosti za způsobenou škodu zprostit
poukazem na to, že se při své činnosti spoléhala na
rady jiných)
 Ujednání o vyloučení uplatnění přechodu práv
…Ujednává se, že pojišťovna nebude uplatňovat přechod práv,

která by na ni případně přešla ve smyslu ustanovení § 2820 zákoníku,
proti starostovi (primátorovi, hejtmanovi) nebo členům zastupitelstva
územního samosprávného celku v souvislosti se škodou či újmou při
ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou při výkonu veřejné funkce
těmito
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Pojištění odpovědnosti bod III.

Škoda způsobená starostou, primátorem,
hejtmanem nebo členy zastupitelstva

obci, městu, kraji
 Odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou územnímu
samosprávnému celku při výkonu veřejné funkce nebo
v přímé souvislosti s ní
 Škodnou událostí se pro účely pojištění rozumí vznik
škody vč. škody finanční
 Odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s
dotacemi z evropské unie včetně zpracování žádosti o
dotace a granty a organizování veřejných zakázek –
sublimit plnění 500.000,-Kč
 Škoda na svěřené věci (vozidlo, notebook)
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Pojištění odpovědnosti bod III.

Škoda způsobená starostou, primátorem,
hejtmanem nebo členy zastupitelstva

obci, městu, kraji

 Sankce za správní delikt
…např. v důsledku porušení povinnosti zadavatele veřejné zakázky nebo
správce osobních údajů, pokuta za porušení rozpočtové kázně

 Rozhodnutí soudu o povinnosti nahradit náklady řízení
ostatním účastníkům
 Škoda ze závazkových vztahů
…uzavření nevýhodné smlouvy, neuplatňování včas nároků ze

závazkových vztahů, zejm. nároků na náhradu škody, které mu vznikly

 Nevymáhání nebo opožděné vymáhání místních
poplatků a uložených pokut

 Nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup
 Pracovní spory
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Pojištění odpovědnosti bod II.

PŘÍKLADY A DEFINICE
Rozsah krytí
 Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb. (druh
finanční škody)
 Čistá finanční škoda
 Právní úprava – zák. č. 82/1998 Sb.
 Samostatná X přenesená působnost

 Základní obecná odpovědnost
…pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené

povinnosti pojištěného nahradit újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na
zdraví nebo usmrcení

 Škoda vzniklá jinak
…škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo

odcizením hmotné věci (včetně zvířete), kterou má tato osoba ve
vlastnictví, v užívání, nebo ji má oprávněně u sebe z jakéhokoliv jiného
právního titulu
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Pojištění odpovědnosti bod II.

Čistá finanční škoda - DEFINICE
 Pojištění se vztahuje na povinnosti pojištěného nahradit
škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví
nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením nebo
ztrátou nebo odcizením hmotné věci vč. zvířete, kterou má
tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání
 Musí se jednat o škodu (tj. majetkovou škodu) a nikoli
např. o nároky z odpovědnosti za vady (dle NOZ nároky z
vadného plnění)
 Nejsou kryté různé druhy jiných nemajetkových újem,
např.
§ 2971 NOZ
Odůvodňují-li to zvláštní okolnosti, za nichž škůdce způsobil újmu
protiprávním činem, zejména porušil-li z hrubé nedbalosti důležitou právní
povinnost, anebo způsobil-li újmu úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné
pohnutky zvlášť zavrženíhodné, nahradí škůdce též nemajetkovou újmu
každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, které
nelze jinak odčinit.
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Pojištění odpovědnosti bod II.

Čistá finanční škoda - PŘÍKLADY
 Náklady vynaložené veřejnou zdravotní pojišťovnou
 Regres za vyplacenou nemocenskou
Podmínka: škoda na zdraví musí být likvidní z pojištění
U těchto druhů nároků souvisejících s pracovními úrazy nebo nemocí z
povolání je nutné připojištění Regresní náhrady nebo Čisté finanční
škody.
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Pojištění odpovědnosti bod II.

Čistá finanční škoda – VÝLUKY!
Škody vzniklé
 Prodlením se splněním smluvní povinnosti
 Schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl
pojištěný pověřen
 Při obchodování s cennými papíry
 V souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli
dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací
veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve
výběrovém řízení nebo veřejných zakázek
Příklad: pojištěný jako poradce při organizování veřejné zakázky
pochybí při přípravě výběrového řízení, jeho klient musí uhradit pokutu
za porušení zákona o veřejných zakázkách a dále je zkrácena dotace z
fondu EU.

 V souvislosti s vymáháním pohledávek
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IV. POJIŠTĚNÍ
MOTOROVÝCH VOZIDEL

 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou motorovým
vozidlem
 Havarijní pojištění ALLRISK
 Široký výběr doplňkových připojištění
…např. připojištění skel vozidla, připojištění sedadel vozidla,
rozšířené asistenční služby a další
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V. ZEMĚDĚLSKÁ POJIŠTĚNÍ
 Pojištění městských a obecních lesů
 Pojištění okrasných výsadeb
 Pojištění okrasných dřevin
 Pojištění lesních školek
 Pojištění oborových a dalších chovů
 Pojištění koní
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POJISTNÁ NEBEZPEČÍ
 FLEXA vč. doplňkových nebezpečí
…požár, přímý úder blesku, výbuch, pád
letadla, kouř, náraz vozidla,
aerodynamický třesk

 Vodovodní škody
…únik vody, lom trubky
 Přírodní nebezpečí
…vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád

sněhu, pád stromu, stožáru nebo jiného
předmětu

 Povodeň, záplava
 Přírodní katastrofy
…lavina, zemětřesení, výbuch sopky,
sesuv půdy a zřícení skal



Přepětí, podpětí



Zatékání atmosférických srážek

 Poškození zateplených fasád
destruktivní činností ptactva, hmyzu
a hlodavců
 Ztráta vody
…finanční škoda způsobená náhlou

ztrátou vody v souvislosti s únikem vody a
lomem trubky

 Nepřímý úder blesku
 Odcizení vč. souvisejícího vandalismu
…krádež vloupáním, loupež

 Prostý vandalismus
 Škody způsobené sprejery
 Skla ALLRISK



a další…
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pojišťovací společnost

Ludmila Brožová

jednatelka společnosti

IČ: 642 57 142
Sídlo: 17. listopadu 861, Jičín, PSČ 506 01
Společnost je zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 8549
Mobil: 603 517 956
E-mail: brozova@lbbrokers.cz
Webové stránky: www.lbbrokers.cz

