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1 Základní informace
Název společnosti:
Sídlo:
IČ:
Internet:
Počet obyvatel:
Počet zastupitelů:

Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun
00279102
www.lanskroun.eu
10.000
21

Adresa místa pojištění
Název
Ulice
Dům dětí a mládeže DAMIÁN,
Lanškroun
Vančurova 46
Kulturní centrum Lanškroun
nám. A. Jiráska 1
Městská knihovna Lanškroun
nám. A. Jiráska 142
Školní jídelna MADORET Lanškroun, B.
Smetany
B. Smetany 493
Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova
87, okres Ústí nad Orlicí
Vančurova 87
Mateřská škola, Lanškroun, Na Výsluní
312, okres Ústí nad Orlicí
Na Výsluní 312
Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova
85, okres Ústí nad Orlicí
Wolkerova 85
Mateřská škola, Lanškroun, Žižkova 365,
okres Ústí nad Orlicí
Žižkova 365
Základní škola a Mateřská škola,
Lanškroun, Dolní Třešňovec
Dolní Třešňovec 24
Základní umělecká škola Jindřicha
Pravečka, Lanškroun
nám. A. Jiráska 3
Základní škola Lanškroun, nám. Aloise
Jiráska 139, okres Ústí nad Orlicí
nám. A. Jiráska 139
Základní škola Lanškroun, Bedřicha
Smetany 460, okres Ústí nad Orlicí
B. Smetany 460
Základní škola Lanškroun, Dobrovského
630, okres Ústí nad Orlicí
Dobrovského 630

PSČ

Město

IČ

72079878
00854387
00195642
61235032
70982431
70982449
70982457
70982465
563 01
Lanškroun

70982473
72079886
61234001
61234176
00854379

Počet dětí

Obrat/rozpočet
za rok 2020
x

645
x
x

9 900 000 Kč
3 636 800 Kč

x

31 280 396 Kč

94
69
68
82
73
469
490
385

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sociální služby Lanškroun
Technické služby Lanškroun, s.r.o.

Janáčkova 1003
Nádražní 33

75081849
25951459

382
x
x

Město Lanškroun

nám. J. M. Marků 12

00279102

x

322 257 631 Kč

25953036

x

23 110 260 Kč

Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o. Nádražní 33
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2 Požadovaný rozsah pojištění
Pojistník a pojištěný:

Město Lanškroun včetně příspěvkových organizací, zřízených
organizací a právnických osob
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu

Předmět pojištění:

2.1. Pojištění majetku
Předmět pojištění / pojistné nebezpečí

Pojistná částka /

Spoluúčast

limit plnění

(v Kč)

(v Kč)
Místo pojištění – katastrální území města Lanškroun, katastrální území Dolní Třešňovec a území
ČR pro mobilní elektroniku
Pojištění majetku - živelní nebezpečí v rozsahu „sdružený živel“
Soubor vlastních i cizích budov a staveb, včetně stavebních
součástí uvnitř i vně, oplocení, osvětlení, stožáry, svodidla,
přechody

pro

chodce,

lavičky,

zastávky,

přístřešky,

2 615 899 901

parkovací automaty, herní prvky, hřiště a sportoviště
Bod 5.1 a 5.2
Soubor vlastních i cizích věcí zvláštní hodnoty - obrazy,
sochy, busty sbírka muzejní povahy - jiná cena

3.208.622

Bod 5.3
Soubor vlastních i cizích věcí zvláštní hodnoty na

„požár“ 10 000,

venkovním prostranství - sochy, kamenné kříže a pamětní

1.000.000

kameny - 1. riziko

„povodeň nebo
záplava“

Bod 5.4

10% min 20 000,

Liniové stavby - vodovody, kanalizace, plynovody,
elektrické kabely a rozvody, telekomunikační zařízení,

„atmos. srážky“ a
MLRP 2.000.000

teplovody, inženýrské sítě

„nepřímý úder
blesku“

Soubor vlastních ostatních staveb „Komunikace, zpevněné
plochy, mostky, nádrže, samostatná schodiště a opěrné

10% min 5 000,
MLRP 1.00.000

„ostatní“ 5 000

zdi“
Soubor vlastních i cizích věcí movitých včetně strojů,
inventáře a vybavení

255.063.606

Soubor zásob vlastních i cizích

2.625.267

Soubor vlastních i cizích cenin a cenností – především
platné peníze, kolky, známky, šeky, stravenky, poukázky,

500.000

pokutové bloky atd. - 1. riziko
Náklady na hašení, demolici, odvoz suti - 1. riziko
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Věci zaměstnanců - 1. riziko

200.000

1.000

Pojištění odcizení - 1. riziko
Soubor vlastních i cizích budov a staveb, včetně stavebních
součástí uvnitř i vně, oplocení, osvětlení, stožáry, svodidla,
přechody pro chodce, lavičky, herní prvky, hřiště a
sportoviště příloha
Bod 5.1 a 5.2
Soubor vlastních i cizích věcí zvláštní hodnoty - obrazy,
sochy, busty sbírka muzejní povahy - jiná cena
Bod 5.3
Soubor vlastních i cizích věcí zvláštní hodnoty na
venkovním prostranství - sochy, kamenné kříže a pamětní
kameny - 1. riziko
Bod 5.4
Liniové stavby - vodovody, kanalizace, plynovody,
elektrické kabely a rozvody, telekomunikační zařízení,

1.000

3.000.000

teplovody, inženýrské sítě
Soubor vlastních ostatních staveb „Komunikace, zpevněné
plochy, mostky, nádrže, samostatná schodiště a opěrné
zdi“
Soubor vlastních i cizích věcí movitých včetně strojů,
inventáře a vybavení
Soubor zásob vlastních i cizích
Soubor vlastních i cizích cenin a cenností – především
platné peníze, kolky, známky, šeky, stravenky, poukázky,
pokutové bloky atd. - 1. riziko
Stavební součásti v pronajaté stavbě nebo nebytovém
prostoru (vlastní i cizí)
Věci zaměstnanců
Prostá krádež – odcizení bez překonání překážky (vždy

30.000

1.000

podmínkou hlášení POLICII ČR)
Pojištění odcizení – doplňkové pojištění „posel“ – 1. riziko – místo pojištění ČR
Peníze a ceniny přepravované pověřenou osobou

400.000

5 000

1.500.000

1 000

300.000

1 000

Pojištění majetku – Riziko vandalismus (1. riziko/ zlomkové pojištění)
Všechny předměty pojištěné na riziko “odcizení“
Škody způsobené malbami, nástřiky nebo polepením
vnějších částí pojištěných budov a staveb
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Poznámka:
Živelní nebezpečí v rozsahu „sdružený živel“ - tj. požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení
letadla, aerodynamický třesk, kouř, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv půdy,
zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, zemětřesení, mráz, tíha sněhu nebo námrazy,
kouř, aerodynamický třesk, náraz dopravního prostředku, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů,
vodovodní škody vč. úniku kapalin, náklady na odklizení, zvýšené náklady na obnovu nebo
znovupořízení věci jiné hodnoty, přímý a nepřímý úder blesku, atmosférické srážky a dále uvedené
v požadovaných ujednáních
Souhrnné roční limity pojistného plnění
Pojistné nebezpečí

Limit plnění
(v Kč)

Flexa

bez limitu

Vodovodní škody a únik kapalin z technických zařízení, a škody
způsobené vodou včetně zpětného vystoupení vody při záplavě,
přetlak nebo zamrzání

100 000 000

Vichřice, krupobití

100 000 000

Záplava a povodeň

100 000 000

Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv lavin, zemětřesení.
Tíha sněhu nebo námrazy

100 000 000

Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů

100 000 000

Nepřímý úder blesku – pojištění se vztahuje i na poškození nebo
zničení elektrických a elektronických strojů, přístrojů a zařízení
(včetně elektroinstalace na budovách nebo ostatních stavbách)
přepětím, zkratem nebo indukcí v příčinné souvislosti s úderem
blesku, při bouřkách, při spínání v napájecích sítích nebo při
výboji statické elektřiny, a to jak na nemovitém tak movitém
majetku
Zatečení – atmosférické srážky, vč. poškození nebo zničení
pojištěné budovy nebo ostatní stavby nebo pojištěné věci v nich
uložené vodou z přívalového deště, vzniklé táním sněhové nebo
ledové vrstvy, sněhové nebo ledové vrstvy svodem dešťové
vody když neodtéká roztátý sníh nebo led nebo svod dešťové
vody a nestačí odebírat vodu z přívalového deště
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2.1.1 Smluvní ujednání – majetek
1) Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava
nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřicí nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48
hodin se považují za jednu pojistnou událost. V případě vzniku takové jedné pojistné události na více
místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta
spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá
místa pojištění postižená touto pojistnou událostí
2) Pojistné krytí se vztahuje i na doklady, rukopisy, plány, projekty a obchodní knihy, včetně nákladů
na administrativní práci spojenou s jejich znovuzřízením (z kopií apod.), Toto pojištění se sjednává
na první riziko se souhrnným ročním limitem plnění ve výši 1.000.000,- Kč a spoluúčastí 5.000,- Kč.
3) Pojištění se vztahuje i na budovy, stavby nebo mobilní buňky s dřevěnou nebo ocelovou nosnou
konstrukcí a s opláštěním z rostlého dřeva (např. prkna, fošny, kulatina, půlkulatina apod.) a/nebo
z desek na bázi dřeva a papíru (jako např. dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní
papírové hmoty apod.) a/nebo s lehkou kovovou konstrukcí textilním opláštěním a/nebo nafukovací
haly.
4) Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či
jiných smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu
sjednané pojistné smlouvy.
5) V případě pojistných událostí uplatňovaných na kamerovém systému poskytne pojistitel plnění,
budou-li pojištěné věci umístěny mimo uzavřený prostor, mimo oplocené prostranství a při jejich
odcizení dojde k překonání konstrukčního upevnění.
6) Jestliže škoda spojená s povinností poskytnout pojistné plnění přesáhne částku 1.000.000,- Kč,
ujednává se tímto, že pojistitel v případě nutnosti uhradí náklady znaleckého řízení na zjištění
rozsahu škody, které by jinak nesl pojištěný. Tyto náklady se pojistitel zavazuje nahradit do výše
limitu 200.000,- Kč.
7) Ujednává se, že v případě pojistné události způsobené pojistným nebezpečím vodovodní škoda
vzniká právo na plnění také za náklady na vodu (vodné a stočné) uniklou v přímé souvislosti s touto
vodovodní škodou. Pojištěný je povinen prokázat výši škody (např. dokladem od smluvního
dodavatele vody, následnými odečty z patních případně rozpočtových vodoměrů, dobou úniku vody).
Součet pojistných plnění vyplacených za pojistné události spočívající ve vynaložení nákladů za
uniklou vodu (vodné a stočné) při vodovodní škodě a nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti
této pojistné smlouvy nesmí přesáhnout limit pojistného plnění ve výši 500 000,- Kč.
Spoluúčast pojištěného se sjednává ve výši 5 000,- Kč.
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8) Náraz vozidla, pád stromů, stožárů nebo jiných věcí - se pojištění vztahuje i na škody způsobené
vozidly (nebo jejich nákladem) provozovanými pojištěným a pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí,
bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou součástí poškozené pojištěné věci.
9) Provozně nevyužívané budovy
Pojištění se vztahuje i budovu nebo její část, která nebyla před vznikem škodní události ani v době
vzniku škodní události využívána nebo nebyla provozně využívaná k účelu, k němuž je určena.
10) Pojištění vztahuje i na škody způsobené poškozením zateplené fasády zvířaty a hmyzem s
ročním limitem 100 000,- Kč se spoluúčastí 10% min 1 000,- Kč
11) Ujednává se, že se pojištění vztahuje také na škody na budově a/nebo na věcech movitých
uložených v budově, na které byly v době vzniku škodní události prováděny jakékoliv stavební a
montážní práce. S ročním limitem 5 000 000,- Kč a spoluúčastí 5 000,- Kč
12) V případě pojistné události v důsledku požáru poskytne pojistitel pojistné plnění na znovupořízení
(případně naplnění) hasicích přístrojů použitých při zásahu proti požáru. Toto pojištění se sjednává
s ročním limitem plnění ve výši 10 000,- Kč.
13) Náklady na výměnu zámků s ročním limitem 10 000 Kč
14) Pro mobilní elektronická zařízení se rozšiřuje místo pojištění o „území České republiky + okolní
státy“ s limitem plnění ve výši 100 000 Kč v rámci sjednané pojistné částky / limitu
15) Pro mobilní elektronická zařízení uložená ve vozidle bude u odcizení zrušená výluka časového
omezení (zabezpečené vozidlo – řádně zamčeno), je-li v noci na hlídaném parkovišti či uzamčené
garáži. Podmínka hlídaného parkoviště / garáže neplatí pro jednotlivé škody s plněním do výše
10 000 Kč.
16) Pojištění okrasných dřevin/ městské zeleně s limitem 100 000,- Kč a spoluúčastí 10 000,- Kč
17) Pojistné krytí se vztahuje i na soubor komunikací, zpevněných ploch, mostků, nádrží,
samostatných schodišť a opěrných zdí“.
18) Vícenáklady vyvolané památkovou ochranou pojištěného majetku
Dojde-li v důsledku pojistné události ke zničení, poškození, odcizení nebo ztrátě pojištěného
majetku, který je předmětem památkové ochrany, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše ceny
pojištěného majetku nebo uhradí přiměřené náklady na jeho opravu až do výše nákladů na jeho
znovu pořízení, a to včetně nákladů vyvolaných specifickými požadavky orgánu památkové péče.
19) Vícenáklady na díla historické nebo umělecké hodnoty
Dojde-li v důsledku pojistné události ke zničení, poškození nebo odcizení děl historické nebo
umělecké hodnoty, která jsou stavební součástí pojištěné budovy, ale nebyla zohledněna při
stanovení pojistné částky budovy, poskytne pojistitel na jejich opravu nebo náhradu pojistné plnění
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20) Tolerance podpojištění
Pojistitel nebude namítat podpojištění, pokud pojistná hodnota pojištěné věci resp. souboru věcí
nepřesáhne pojistnou částku pojištěné věci, resp. souboru věcí, o více než 20 % ať už v důsledku
inflace nebo nabytí nového majetku pojištěným v průběhu pojistného období, kdy takto nabytý
majetek je automaticky zahrnut do pojištění.
21) Automatické pojištění nově pořízeného majetku
Ujednává se, že veškerý nový majetek, který pojištěný nabude v průběhu pojistného období, je
automaticky zahrnut do pojištění.
Podmínky zabezpečení
Zabezpečení peněz a cenností v
trezoru: dveře
zámek dveří

prosklené plochy

PZTS (EZS)/ostraha

plné
- bezpečnostní uzamykací systém a
současně přídavný bezpečnostní
zámek nebo
- bezpečnostní min. tříbodový
rozvorový zámek nebo
- min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří
ovládaný bezpečnostním uzamykacím
systémem
zabezpečení prosklených částí oken,
dveří a jiných technických otvorů s
plochou větší než 600 cm 2 :
- funkční mříží nebo funkční roletou
nebo
- bezpečnostním zasklením v kategorii
odolnosti min. P3A
- PZTS (dříve EZS) s plášťovou a
prostorovou ochranou s vyvedením
poplachového signálu na akustický
hlásič nebo
- trvale střežen jednočlennou fyzickou
ostrahou

Zabezpečení pro přepravu peněz a cenin – „posel“
do výše 100.000 Kč – jedna pověřená osoba vybavená obranným prostředkem. Peníze a ceniny
musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku.
do výše 200.000 Kč – dvě pověřené osoby (jedna z nich 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 nebo kufříku.
více jak 200.000 Kč – jedna pověřená osoba doprovázená strážníkem městské policie. Peníze a
ceniny musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku.
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2.2. Pojištění skel
Předmět pojištění / pojistné nebezpečí

Limit plnění (v Kč)

Spoluúčast
(v Kč)

Místo pojištění – katastrální území města Lanškroun, katastrální území Dolní Třešňovec
Pojištění skel – „All risk“ - 1. riziko
Soubor vlastních skel

200.000

1.000

2.1.2 Smluvní ujednání - pojištění skel
1) Předmětem pojistného krytí je soubor všech vlastních i cizích skel, včetně nalepených
neodnímatelných snímačů zabezpečovacích zařízení EZS - EPS nalepených fólií, nápisů, maleb
nebo jiné výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla. Předmětem pojistného plnění současně jsou i
skla která obsahují firemní štíty, reklamní tabule, světelné nápisy reklamní i neonové zářivky a
trubice včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce, umělecká zasklení staveb; tj. skleněné
mozaiky, skleněné stěny a ostatní umělecká zasklení všeho druhu, lustry, skleněná zrcadla a pevně
osazená skla a to včetně těch, která jsou součástí opláštění budovy především okna, dveře a další
podobné, pojištění kryje i poškození skel zastávek, zrcadlových stěn a dalších podobných.
2) Pojištění skel se vztahuje též na skleněné výplně skleníků v majetku pojištěného, plnění pojistitele
nepřesáhne limit plnění 200.000 Kč za všechny pojistné události vzniklé v průběhu jednoho
pojistného roku. Plnění pojistitele však současně nepřesáhne sjednaný MRLP.
3) Pojištění skla není omezeno - limitováno tloušťkou skla.
4) Pojištění skel - nouzové zabezpečení
Nad rámec ujednaného limitu pojistného plnění pro připojištění skla pojistitel poskytne náhradu
nákladů vynaložených v příčinné souvislosti s pojistnou událostí z pojištění skla na:
a) na provizorní opravu zasklení,
b) na lešení nebo jiné pomocné prostředky nutné k provedení opravy zasklení,
c) na montáž a demontáž stavebních součástí nutnou k provedení osazení okenních tabulí či opravy
zasklení (např. ochranných mříží, markýz, apod.).
Pro položky dle bodu a) – c) se sjednává společný limit pojistného plnění ve výši 30 % limitu
pojistného plnění pro připojištění
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2.3. Pojištění elektroniky
Předmět pojištění / pojistné nebezpečí

Pojistná částka /

Spoluúčast

limit plnění (v Kč)

(v Kč)

Místo pojištění – katastrální území města Lanškroun, katastrální území Dolní Třešňovec a území
ČR pro mobilní elektroniku
Pojištění elektronických zařízení – 1. riziko v rozsahu: elektronická rizika včetně přepětí
Soubor vlastních zařízení – např. soubor kancelářské a

5.000

výpočetní techniky, servery, zabezpečovací zařízení a
kamerový systém, audiovizuální a počítačová technika vč.
HW, parkovací automaty, měřiče rychlosti, kamerový

10.000.000

Přenosná
elektronika

systém, vyvolávací a vstupní systém, vybavení městské

1.000

policie, atd. dle účetní evidence

2.1.3 Smluvní ujednání - elektronika
1) Pojištění elektroniky zahrnuje i pojištění sdruženého živlu, odcizení a vandalismu, pakliže není
zahrnuto v movitém majetku v rámci pojištění živel, odcizení, vandalismus s uvedenými limity.
Mobilní elektroniky především typu měřící a výpočetní min. s limitem 100 000 Kč
2) Pro mobilní elektronická zařízení se rozšiřuje místo pojištění o „území České republiky + okolní
státy“ s limitem plnění ve výši 100.000 Kč v rámci sjednané pojistné částky / limitu
3) Pro mobilní elektronická zařízení uložená ve vozidle bude u odcizení zrušená výluka časového
omezení (zabezpečené vozidlo – řádně zamčeno), je-li v noci na hlídaném parkovišti či uzamčené
garáži. Podmínka hlídaného parkoviště / garáže neplatí pro jednotlivé škody s plněním do výše
10 000 Kč.
4) Do pojištění je zahrnuta i elektronika nad stáří 5 let s pojištěním na novou cenu do stáří 10 let.
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2.4 Pojištění strojů
Předmět pojištění / pojistné nebezpečí

Pojistná částka /

Spoluúčast

limit plnění (v Kč)

(v Kč)

Místo pojištění – katastrální území města Lanškroun, katastrální území Dolní Třešňovec
Pojištění elektronických a strojních zařízení – 1. riziko v rozsahu: strojní pojištění včetně elektronických
součástí
Soubor vlastních strojů – např. trafostanice, úpravna vody,
technologie bazénu atd. dle účetní evidence
Soubor vlastních a cizích mobilních strojů - např. sekačky atd.
dle účetní evidence

MLRP 1 000 000

5 000

MLRP 1 000 000

5 000

2.4.1 Smluvní ujednání – stroje
1) Pojištění strojů zahrnuje i pojištění sdruženého živlu, odcizení a vandalismu, pakliže není
zahrnuto v ne/movitém majetku v rámci pojištění živel, odcizení, vandalismus.
2) Pojištění souboru strojů se nevztahuje na věci starší 20 let od data výroby / prvního
uvedení do provozu. Výjimku tvoří stroje a strojní zařízení, na nichž byla prokazatelně
provedena generální oprava celého stroje / zařízení v posledních 5 letech před vznikem
pojistné události (pojistník se zavazuje doložit pojistiteli na vyzvání).
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2.5 Pojištění odpovědnosti za újmu včetně retroaktivního krytí

Předmět pojištění / pojistné nebezpečí

Pojistná částka /

Spoluúčast

limit plnění (v Kč)

(v Kč)

Územní rozsah: Evropa
Retroaktivní krytí 36 měsíců - Princip claims made
Obecná odpovědnost za újmu a za újmu způsobenou
vadou výrobku a vadou práce po předání, škod na

0 - ZŠ, MŠ, ZUŠ,

životě a zdraví, škody znečištěním životního prostředí

DDM DAMIÁN

k nimž došlo z důvodu náhlé / nahodilé poruchy
ochranného zařízení, včetně nemajetkové újmy a
duševních útrap v přímé souvislosti se zdravím dle

5.000 - ostatní
30 000 000

(Město Lanškroun,

NOZ, odpovědnosti z vlastnictví, držby nebo pronájmu

příspěvkové org.,

nemovitostí/budovy / stavby a pozemků, odpovědnosti

atd.)

za ručení za splnění povinnosti správce pozemní
komunikace, následné finanční škody, regresy ZP a
SSZ třetích osob.
Náklady zdravotní pojišťovny včetně regresů dávek
nemocenského a zdravotního pojištění vůči

5 000 000

zaměstnancům

5.000

Pojištění odpovědnosti za újmu, za níž pojištěný
odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu

5 000 000

k pojištěnému (tzv. křížová odpovědnost)
Sublimit pojistného plnění
Provoz pracovních strojů bez SPZ

1 000 000

Výkon veřejné moci dle zákona 82/1998 Sb.,

10 000 000

rozhodnutím či nesprávným úředním postupem
Odpovědnost členů orgánů za jinou než čistou
finanční újmu (obdoba pojištění zaměstnanec vůči

100 000

5.000

zaměstnavateli) a to včetně vozidel
Výkon veřejné služby

3 000 000

Poskytování sociálních služeb

20 000 000

Věci převzaté a užívané

1 000 000

Věci odložené a vnesené

1 000 000

1 000

200 000

1 000

5 000 000

5.000

Věci zaměstnanců
Pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu
způsobenou obci (všichni členové zastupitelstva)
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Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
v souvislosti s činností sboru dobrovolných hasičů

10 000 000

Činnosti městské policie (bez případné výluky při
legálním použití donucovacích prostředků a služební

5 000 000

zbraně)
Peněžitá náhrada nemajetkové škody

20 000
10 000 000

Čistá finanční škoda

20 000

Znečištění životního prostředí

2 000 000

20 000

2.5.1 Smluvní ujednání – odpovědnost
1) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání se vztahuje
též na odpovědnost za újmu způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby zvířat, lidí
nebo rostlin, v důsledku pozření závadných potravin, krmiv nebo nápojů vyrobených či dodaných
pojištěným (např. salmonelóza, listerióza), v souladu s požadavkem pojistníka.
Dále se odpovědnost za újmu vztahuje na zavlečení nebo rozšíření nakažlivé choroby lidí v důsledku
provozování veřejného koupaliště nebo bazénu.
2) Pojistitel se zavazuje, že vzhledem k účelu tohoto pojištění neuplatní právo na náhradu škody,
které by pojistiteli případně vzniklo výplatou plnění z tohoto pojištění, vůči subjektům, které pojistník /
pojištěný zřídil či založil (příspěvkové organizace a organizace pojištěné touto pojistnou smlouvou),
subjekty s nimiž je majetkově propojen. Přehled těchto je nedílnou přílohou této pojistné smlouvy ke
dni sjednání.
3) Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na újmy způsobené v souvislosti s nakládáním se
stlačenými nebo zkapalněnými plyny se sublimitem 1 000 000 Kč
4) Sjednaný rozsah pojistného krytí se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou výkonem
vlastnických práv k nemovitostem, správou a provozem těchto nemovitostí.
5) Pronájem nemovitosti ve vlastnictví pojištěného
Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy způsobené výkonem
vlastnických práv pojištěného k nemovitosti v jeho vlastnictví i v případě, že je tato nemovitost nebo
její část pronajata jinému subjektu.
6) Pracovní úraz zastupitele
Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného k náhradě újmy na zdraví zastupitele vzniklé
v souvislosti s výkonem veřejné funkce. V rámci celkového ujednaného limitu pojistného plnění
uhradí pojistitel újmu na zdraví zastupitele do výše 1.000.000 Kč pro všechny škody během jednoho
pojistného roku, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
7) Hrubá nedbalost
Hrubá nedbalost je závažné zanedbání nutné opatrnosti a obezřetnosti, porušení právních předpisů
nebo předpisů vydaných na základě nich, anebo smluvně převzatých povinností, jehož důsledkem
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byl vznik majetkové nebo nemajetkové újmy nebo zvětšení jejích následků (např. porušení požárních
předpisů, závažné porušení technologických pravidel, apod.).
8) Veřejná služba
Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy, kterou způsobí osoba
vykonávající veřejnou službu nebo která bude způsobena této osobě, a to v rámci celkového
ujednaného limitu pojistného plnění maximálně do výše 500.000 Kč pro jednu a všechny škody nebo
újmy vzniklé během jednoho pojistného roku. Pojištění se nevztahuje na případy, kdy se obec zprostí
povinnosti k náhradě škody nebo újmy prokázáním, že škoda nebo újma vznikla:
a) tím, že osoba vykonávající veřejnou službu svým zaviněním porušila právní, nebo ostatní
předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byla
řádně seznámena a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány,
b) v důsledku opilosti osoby vykonávající veřejnou službu nebo v důsledku zneužití jiných
návykových látek a pojištěný nemohl škodě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou
škody,
c) proto, že si osoba vykonávající veřejnou službu počínala v rozporu s obvyklým způsobem chování
tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušila právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednala lehkomyslně, přestože si musela být vědoma, že
si může způsobit újmu na zdraví. Za lehkomyslné jednání se nepovažuje běžná neopatrnost a
jednání vyplývající z rizika práce.
9) Škody na věcech praktikantů
Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného vyplývající z právních předpisů nahradit škodu na
věcech, které si praktikant odložil při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s ním na
místě k tomu určeném nebo obvyklém, způsobenou poškozením ztrátou nebo zničením. V rámci
celkového ujednaného limitu pojistného plnění uhradí pojistitel škody na věcech praktikantů
maximálně do výše 100 000 Kč na jednu škodu a jednoho zaměstnance a maximálně do výše
200.000 Kč pro všechny škody během jednoho pojistného roku, pokud není v pojistné smlouvě
ujednáno jinak.

2.6 Obecná ujednání
Nová cena pojištěné věci
Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.
Pojistná hodnota pojištěných věcí je stanovena v nové ceně.
Novou cenou se rozumí cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc sloužící stejnému účelu,
znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou.
V případě, že se již nevyrábí nová věc stejných nebo srovnatelných funkčních parametrů jako
pojištěná věc, pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši ceny nové věci, která dosahuje nejblíže
dostupné vyšší úrovně funkčních parametrů pojištěné věci.
Vzdání se regresních práv
Odchylně od § 2820 občanského zákoníku a přiložených pojistných podmínek nepřechází na
pojistitele případné právo pojištěného proti spolupojištěným společnostem a proti subjektům
majetkově nebo personálně propojeným s pojištěným.
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3 Škodní průběh
3.1 Počet pojistných událostí a procentní ŠP

Rok

Počet škod

Škodní průběh

1. 4. 2018 až 31. 12. 2018

49

79%

1. 1. 2019 až 31. 12. 2019

60

78%

1. 1. 2020 až 6. 1. 2021

33

127%

celkem

142

94,6%

3.2 Největší pojistná událost
4. 8. 2020 Požár domu. Plnění 426 362 Kč.

3.3 Rozpad pojistných událostí a pojistného plnění
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4 MPL
Maximální možná škoda – MPL (Maximum Possible Loss)
Největší škoda z jedné pojistné události na požárním komplexu stanovená za předpokladu, že
veškerá vnitřní i vnější protipožární opatření selžou. Zásah proti požáru je nedostatečný nebo vůbec
žádný, intenzita požáru roste tak, že dalšímu nárůstu škody brání jen odstupy, vodní plochy a jiné
pasivní překážky nebo nedostatek hořlavých materiálů.
Požární komplex je množina objektů, jejichž odstupy jsou menší než odstup zajišťující bezpečné
požární oddělení. Za takový odstup se považuje vzdálenost větší, než je výška vyšší ze sousedních
budov, minimálně však 10 m, maximálně 20 m. V případě skladů s hořlavými látkami se za
bezpečnou vzdálenost považuje 20 m, od místa možného výbuchu pak 30 m.
Při začleňování objektů do požárních komplexů je přihlíženo ke spojovacím chodbám, tunelům,
přemostěním a zastřešením, když jsou provedeny z hořlavých materiálů, jsou v nich skladovány či
ukládány hořlavé látky nebo lze důvodně uvažovat šíření požáru těmito prostory.
Pojistná hodnota
budov a staveb
(Kč)

Pojistná hodnota
věcí movitých
(Kč)

Komplex budov sociálních služeb,
Janáčkova 1003, B. Martinů 980

260.633.000

28.802.000

289.435.000

ZŠ + jídelna, Bedřicha Smetany 460, 493

147.018.000

45.061.000

192.079.000

Největší požární komplexi

Pojistná
hodnota
celkem (Kč)

4.1 Maximální možná škoda
Komplex budov sociálních služeb, uvažujeme škodu na nemovitém a movitém majetku, vždy na
úrovni 100% pojistné hodnoty.
MPL (budovy a stavby + věci movité) = 289.435.000 Kč.
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5 Seznam pojišťovaných souborů
5.1 Soubor vlastních budov a staveb
Poř.
č.

Rok
pořízení

Poznámka

Adresa budovy

1

nám. J. M. Marků čp. 5

radnice

1800

2

nám. J. M. Marků čp. 12

úřad, městská policie

1871

3

nám. J. M. Marků čp. 80

škola

1930

5

nám. A. Jiráska čp. 139

škola

1880

6

nám. A. Jiráska čp. 13 - Strážní

škola

2003

7

nám. A. Jiráska čp. 140

škola

1880

8

nám. A. Jiráska čp. 1 a část čp. 43

zámek

2003

9

nám. A. Jiráska část čp. 43

areál zámku

10

nám. A. Jiráska čp. 142

knihovna

1870

11

Dobrovského čp. 630

škola, vč. jídelny, bazénu a sauny

1927

12

Školní jídelna a bazén Dobrovského

škola

1977

13

B. Smetany čp. 460

škola

1908

14

B. Smetany čp. 493

školní jídelna

17

Dolní Třešňovec čp. 111

hasičská zbrojnice

18

Wolkerova čp. 85

mateřská škola

1977,2003

19

Žižkova čp. 365

mateřská škola

1905,2007

20

B. Martinů čp. 980

dům s pečovatelskou službou

1995

21

T. G. Masaryka čp. 3

kino

1894

22

T. G. Masaryka čp. 416

restaurace se sálem

1926

23

Na Výsluní čp. 312

mateřská škola

1967

24

Vančurova čp. 46

dům dětí

25

Vančurova čp. 87

mateřská škola

26

Palackého čp. 204

škola

1952

Janáčkova čp. 1003

sociální služby

2007

5. května čp. 152/III

1890

B. Němcové čp. 124-125/I

bytový dům u parku s modlitebnou
církve Husitské
bytový dům u spořitelny

31

Dobrovského čp. 35

bytový dům

1890

32

Dobrovského čp. 65

bytový dům

1889

33

Dobrovského čp. 66

bytový dům (bývalá hasičárna)

1961

34

Dolní Třešňovec čp. 35

bytový dům s jedním bytem

2004

35

Dvorská čp. 606 a čp. 607

bytový dům

1927

36

Havlíčkova čp. 144 a čp. 145

bytové domy

1958

37

Havlíčkova čp. 509 a čp. 510

bytové domy

1921

38

Havlíčkova čp. 750 a čp. 751

bytové domy

1955

39

Havlíčkova čp. 752 a čp. 753

bytové domy

1954

15
16

27
28
29

1880

1914
1977,2008

1873

30
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40

Horova čp. 212 a čp. 213

bytové domy

1959

41

Horova čp. 218

bytový dům

1960

42

Horova čp. 223

bytový dům

1960

43

Horova čp. 228

bytový dům

1960

44

Horova čp. 234

bytový dům

1960

45

Kežmarská čp. 534

bytový dům

1999

46

Kežmarská čp. 535

bytový dům

2001

47

Kežmarská čp. 536

bytový dům

2001

48

Kežmarská čp. 537

bytový dům

2001
1964

50

Kollárova čp. 240, čp. 242, čp. 243 a
čp. 244
Lidická čp. 178, čp. 179 a čp. 181

bytový dům

49

bytový dům

1960

51

Olbrachtova čp. 748 a čp. 749

bytový dům

1955

52

Olbrachtova čp. 754 a čp. 755

bytový dům

1957

53

Olbrachtova čp. 93 a čp. 94

bytový dům

1952

54

Opletalova čp. 75/II

bytový dům

1993

55

Palackého čp. 744 a čp. 745

bytový dům

1955

56

Palackého čp. 746 a čp. 747

bytový dům

1955

bytový dům

1932

57
58

Palackého a Zborovská čp. 646 až čp.
650
Polní čp. 102

bytový dům se 4 byty

1867

59

Smetanova čp. 140 a čp. 142

bytový dům

1958

60

T. G. Masaryka čp. 15

bytový dům

1889

61

Třešňovecká 111

bytový dům s jedním bytem

1895

62

Třešňovecká čp. 82

bytový dům se 4 byty

1858

63

Zborovská čp. 742 a čp. 743

bytový dům

1955

64

Žižkova čp. 195 a čp. 196

bytový dům

1959

65

28. října čp. 20 a čp. 141

dům s pečovatelskou službou

1887

66

5. května čp. 390

budova skautů

1902

67

Čechova čp. 43

poliklinika

1881

Dobrovského (Hradební stpč. 699/2,
700)

garáže

2004

68

71

Dvorská čp. 606 a čp. 607

stodola

1927

72

Hradební čp. 202

bytový dům

73

nám J. M. Marků čp. 8

administrativní budova

1878

74

Strážní čp. 151

zubní ambulance

1890

75

Dobrovského čp. 41

tělocvična

1908

76

Nádražní čp. 33

administrativní budova

1981

77

nám. A. Jiráska čp. 3

škola

1897

78

Pivovarská čp. 160

bytový dům

2005

79

Sokolská čp. 552

bytový dům

2005

80

Sokolská čp. 553

bytový dům

2005

81

Hradební čp. 247

bytový dům

1889

82

Třešňovecká 79

bytový dům

1870

83

Hřbitov

plocha, kolumbárium…

84

Nádražní čp. 335

společenský dům

1885

85

Dobrovského 351, Lanškroun

rodinný dům - byt hrobníka

1925

69
70
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86

T. G. Masaryka

veřejné WC

2009

87

Dvorská 379, Lanškroun

drobná provozovna

1957

88

minigolf

pokladna minigolf

89

T. G. Masaryka 264, Lanškroun

garáž, bytový dům

90

chata plavčíka

KN st. 2762, Lanškroun

2010

91

budova pro skladování a manipulaci

KN st. 867, Lanškroun

2013

92

chladící boxy (márnice)

KN st. 3415, Lanškroun

2010

93

smuteční síň

KN st. 872, Lanškroun

1986

chata Zubrovka

KN st. 242/2, Lanškroun

2010

Hala B. Modrého

2005

94
95

1975
1969,1894

96

skautská klubovna

zimní stadion včetně stavebních
součástí a transformátoru
dřevostavba

97

ul. Za Střelnicí, p.č. 982/1

Sportovní areál Lanškroun

2003

98

k.ú. Lanškroun. st. p. č. 2218

zděná kolna

2012

99

k.ú. Lanškroun. st. p. č. 43/5

polytechnický pavilon při ZŠ A. Jiráska

2012

100

k.ú. Lanškroun. st. p. č. 43/6

tělocvična při ZŠ A. Jiráska

2012

101

k.ú. Lanškroun. st. p. č. 178/6

Pivovarské náměstí čp. 560

2013

Vančurova 569, Lanškroun

RD v areálu školky

1997

k.ú. Lanškroun a k.ú. Dolní Třešňovec
k.ú. Lanškroun st.p. č. 3218

ostatní drobné stavby a mobiliář v
majetku města Lanškroun
Pomocná školní budova (sklad)

2014

k.ú. Lanškroun st.p. č. 1275/1

Regionální polytechnické centrum

2019

k.ú. Lanškroun st.p. č. 43/2

Depozitář pro Městské muzeum
Lanškroun

1996

102
103
104
105
106

107 k. ú. Lanškroun, st. p. č. 180/3

Sklad

108 ul. Hradební za poliklinikou

Garáže 4 ks

109 Dobrovského 233

bytový dům

2011

5.2 Soubor ostatních budov a staveb
Poř.
č.

Skříňka v Dolním Třešňovci

2003

2

Buňka staveništní na hasičáku

2003

3

Hřbitovní brána včetně oplocení

2003

1

Dolní Třešňovec ppč. 283/5

Rok
pořízení

Poznámka

Adresa

Studně

5

ul. Dobrovského u čp. 476 ppč.
1054/1
Dolní Třešňovec

Mobilní buňka na skládce

2019

6

ul. Polní

Mobilní buňka sběrný dvůr

2003

7

Pivovar ppč. 3947/1

Autobusová zastávka

2007

Kované zábradlí u Muzea

2007

9

Dolní Třešňovec

Skládka TKO

2003

10

Dolní Třešňovec ppč. 278/2

Autobusová zastávka

2008

11

ul. 28. října čp. 141

Zahradní altán

2010

12

u ČOV

Staveništní buňka na deponii zeminy

2010

13

čp. 1121

Přístřešek tvořící autobusovou zastávku

2011

14

nám. A. Jiráska

Hrací prvek

2011

15

MŠ Wolkerova 85

Sklad nářadí

2003

16

MŠ Wolkerova 85

Zahradní altán

2003

4

8
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17

u Domova pro seniory

Zahradní altán

2012

18

Na Valech pč. 3669/1 a 4105

Opěrná zeď

2012

19

ul. Dukelských hrdinů

Autobusová zastávka

2014

20

koupaliště, pláž

Dřevěný kiosek

2014

21

U Milána v Lanškrouně

Autobusová zastávka

2014

22

U Zlatky v Dolním Třešňovci

Autobusová zastávka

2014

23

Kaplička s obrázkem Sv. Martina

2014

24

Kaplička s pietou

2014

25

chata, vyhlídka, pozorovatelna

Obora

2013,2003

26

výletní místo

Hláska

2015

27

Dolní Třešňovec

fotbalové kabiny

2009

28

Lorenzova alej

volejbalové šatny

2003

30

KN st. 3323, Lanškroun

zděná kolna u čp. 51

2010

31

Skatepark a dopravní hřiště

veřejné prostranství

2012

Zámecká zahrada - chodníky,
schodiště 2x, opěrné zídky, hlediště,
pódium, osvětlení
veřejné osvětlení

k.ú. Lanškroun ppč. 527/1

29

32
33

k.ú. Lanškroun

35

Technické služby Lanškroun - pouliční území obce Lanškroun
osvětlení, dopravní značky, lavičky
Přírodní dětské hřiště - herní sestavy, MŠ a ZŠ Dolní Třešňovec
domeček, dřevěné herní prvky,
lavičky, atd.

36

Lávka

34

pozemky na parc. Č. 8569,8570,8739

5.3 Soubor vlastních i cizích věcí zvláštní hodnoty
Poř.
č.

Rok
pořízení

Poznámka

Adresa budovy

Pořizovací
cena

1

ul. Krátká

busta B. Modrého na ul. Krátká

2003

28 000 Kč

2

ppč. 344/5

Socha "Kosmonaut"

1985

132 500 Kč

3

ppč. 3160 Lanškroun

Pomník padlým

2015

800 000 Kč

4

před čp. 113 v Lanškrouně

Památník J. M. Marci

2015

500 000 Kč

5

u ZŠ Dobrovského v Lanškrouně Sousoší chlapce s dívkou

2015

470 000 Kč

6

nám. J. M. Marků

Pítko

2015

30 000 Kč

7

ppč. 190/2 Lanškroun
parcela 723/20, křižovatka ul.
Seifertova a Opletalova
parcela 493/1, Pivovarské
náměstí
parcela 3160, křižovatka ul.
Kralická a Dobrovského
parcela 384/4, Rondo Czeskie,
Drzierzoniów, Polsko

Označení Lorencovy aleje
Socha muž "Osud Sudet"

2015

9 000 Kč

8
9
10
11

84 701 Kč
Socha muž "Procitání"
Socha pomník Obětem válek a
holocaustu
Sousoší "Český orchestr / Orkiestra
czeska"

72 601 Kč
48 401 Kč
150 041 Kč
2015

87 703 Kč

13

čp. 224 Pivovar

Socha převrhnutého kávového šálku
pamětní deska Ch. P. Erxleben

206

68 000 Kč

14

čp. 4 Lanškroun

pamětní deska kardinálu Pifflovi

2015

100 000 Kč

15

čp. 111 Lanškroun

pamětní deska J.M. Marků

2015

70 000 Kč

16

parcela 126/2, Malé náměstí

Socha Žena s reliéfem městského znaku

17

Zámecká zahrada - vpravo od

Socha abstraktního tvaru

12
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kašny
18

19
20

21
22
23
24

ul. A.Jiráska
prostranství mezi halou
B.Modrého, stadionem
R.Šebrleho a dopravním hřištěm

Socha klečícího muže
Socha hrajících dětí

ZŠ Smetanova, ulice Havlíčkova,
čp. 1029/1
Zděný plot společnosti LUX Ident
Bytový dům na ulici Sokolská,
p.č. 3824
Zeď zámecké zahrady, p.č.
527/1
Budova radnice - konfenrenční
místnost suterén

Pamětní deska modelů potenciometrů bronzový odlitek
Pamětní deska modelů integrovaných
obvodů - bronzový odlitek
Pamětní deska modelů rezistorů bronzový odlitek
Pamětní deska modelů kondenzátorů bronzový odlitek
Tranzistorový přijímač T58 - bronzový
odlitek

2016

56 189 Kč

2016
2018

56 189 Kč
72 177 Kč

2018

72 177 Kč

2018

72 177 Kč

2018

72 177 Kč

2018

39 899 Kč
3 208 622 Kč

CELKEM

5.4 Soubor vlastních i cizích věcí zvláštní hodnoty na venkovním
prostranství
Poř.č.

Poznámka

Adresa budovy

Rok
pořízení

1

nám. A. Jiráska ppč. 3668/3

Mariánský sloup

1992

2

nám. J. M. Marků ppč. 3668/1

Kašna s delfíny

1992

3

nám. J. M. Marků ppč. 3668/1

Morový sloup

1992

4

Dobrovského ppč. 3119/1

Sousoší reliéfů P. Marie

1992

5

směr na Lukovou ppč. 3776/7

Socha Ecce Homo

1992

6

ul. Dobrovského ppč. 89/1

Socha Nejsvětější Trojice

1992

7

ul. Kralická ppč. 3862/1

Mariánský sloup

1992

8

ppč. 43/1

1992

9

ppč. 43/1

Socha sv. Donáta
Socha sv. Jana
Nepomuckého

10

ppč. 43/1

Socha sv. Jana Sarkandra

1992

11

ppč. 68 u čp. 68 Dolní Třešňovec

Kříž

2015

12

vedle čp. 98, Dolní Třešňovec

2015

13

parc.č. 8347

Socha Piety
Socha Panny Marie
Immaculaty

14

Boží muka
Kříž

2015

15

parc.č. 3718/3
před kostelem sv. Václava na
parc.č.3668/3

16

hřbitov parc.č. 3081/2

Kříž

2015

17

ul. Komenského parc.č. 3669/1

Kříž

2015
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