Věc - Pojištění měst a obcí
Zákonná povinnost
Ze zákonů č. 128/2000 Sb; zákona č. 82/1998 Sb – zakládají nepřímo povinnost pojistit majetek a
povinnost pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

Průzkum pojištění obcí, která se na trhu nabízí:
Pojištění majetku
-

Živelní pojištění (přírodní nebezpečí, katastrofy, povodeň)
Vodní rizika
Pojištění el. zařízení
Pojištění pro případ odcizení
Pojištění vandalismu
Pojištění skla proti rozbití
Pojištění peněz při přepravě
Pojištění elektronických rizik
Pojištění obecního rozhlasu, rozvodu internetových sítí, orientační značení, vybavení pěších
zón
Pojištění za škody způsobilé působením srážkové vody
Pojištění poškození fasád hmyzem a zvířaty
Pojištění ztráty vody
Pojištění – nepřímý úder blesku
Pojištění pro případ krádeže, loupeže,
Strojní pojištění (pojištění strojů a strojních zařízení)
Pojištění investic z dotací, úvěrů

Pojištění odpovědnosti
-

-

Odpovědnostní pojištění vozidel, havarijní pojištění,
Odpovědnostní pojištění při pracovních úrazech a nemocech z povolání
o Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění
Obecné odpovědnostní pojištění (za škodu z výkonu SS, VS, zastupitelů, vzniklou osobám ve
výkonu veřejných funkcí, z držby nemovitosti, obecní policie, SDH, z provozu kulturních
zařízení, z provozu sportovních zařízení, při poskytování sociálních služeb, apod.)
Pojištění finančních rizik
o Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů
o Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku
o Finanční škoda (rozšíření pojištění na SDH, obecní policii, Výkon státní správy a
veřejné správy, osoby ve výkonu veřejných funkcí, zastupitelstvo, kulturní zařízení,
sportovní zařízení, dotace, veřejná služba)

o
o
o

Věci třetích osob
Věci zaměstnanců, návštěvníků
Křížová odpovědnost

Zemědělské pojištění (krupobití, požár, vichřice, záplava, povodeň, vyzimování, mráz)
-

Pojištění lesů
Pojištění okrasných výsadeb
Pojištění okrasných dřevin
Pojištění lesních školek

Doporučené min. pojištění pro malou obec:
-

-

Pojištění majetku pro všechny budovy, stavby, haly, komunikace, pozemkové úpravy,
autobusové čekárny, sochy, pomníky, semafory…
o Pojištění proti živelným pohromám
o Pojištění proti vandalismu
o Pojištění proti krádeži
o Pojištění skel
o Pojištění el. zařízení, strojů,
o Pojištění přepravovaných peněz a cenností
Pojištění odpovědnosti za škodu – chyby vzniklé výkonem veřejné moci, náklady zdravotní
pojišťovny v případě úrazu zaměstnance
Pojištění vozidel – odpovědnost z provozu vozidel, havarijní pojištění

Průzkum trhu
Na trhu pojištění nabízí služby pojištění měst a obcí tyto organizace:








Česká pojišťovna
Slavia pojišťovna
Kooperativa
Direct Pojišťovna
ČSOB pojišťovna
Macont
Generali

Informace z jednotlivých pojišťoven:
Česká pojišťovna: nabízí komplexní program pojistné ochrany zahrnující pojištění nemovitého
a movitého majetku; pojištění odpovědnosti; zemědělské pojištění; pojištění starostů a členů
zastupitelstva. Informace: https://www.ceskapojistovna.cz/mesta-a-obce/doplnujiciinformace#movitymajetek
Paní Eva Terberová je ochotná přednést informace na poradě starostů.
Slavia pojišťovna: nabízí program Pojištění nemovitého a movitého majetku; pojištění odpovědnosti
za škodu. Informace: http://www.slavia-pojistovna.cz/cs/podnikatelske-pojisteni/municipalnipojisteni-pojisteni-mest-a-obci/

Kooperativa: nabízí program Pojištění nemovitého a movitého majetku; pojištění odpovědnosti obce
a subjektů zřizovaných obcí za škodu způsobenou třetí osobě. Informace:
http://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-mest-a-obci
Direct Pojišťovna: nabízí program pojištění obcí a měst přizpůsobené potřebám města a obce.
Informace: https://www.direct.cz/pro-firmy/pojisteni-obci-a-mest
ČSOB pojišťovna: nabízí program - Pojištění nemovitého a movitého majetku; pojištění
odpovědnosti; Zemědělské pojištění; Informace: https://www.csobpoj.cz/pojisteni/podnikatelefirmy/mesta-obce
Macont: nabízí program - Pojištění nemovitého a movitého majetku; pojištění odpovědnosti;
Informace: https://www.macont.cz/pojisteni-mest-a-obci/
Generali: nabízí program - Komplexní živelní pojištění, Pojištění odcizení a vandalismu, Doplňková
připojištění, Pojištění odpovědnosti; Informace:
https://www.generali.cz/Portal/Redakce/rs.nsf/viewClanky/pojisteni-obci?OpenDocument&Click=
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Zhodnocení nabízených služeb:
Pojišťovny nabízejí téměř totožné produkty a jsou schopny zajistit veškeré pojištění vyplývající ze
zákonů povinných pro obce. Většina poskytuje ještě další balíčky pojištění dle specifických požadavků
obcí. Největší spektrum pojistných služeb dle veřejně dostupných informací poskytuje Česká
pojišťovna.

Informace byly získány z veřejně dostupných dat uváděných jednotlivými organizacemi na svých webových stránkách k datu 23. 3. 2017.
Výčet organizací poskytujících pojistné služby není absolutní a slouží pro základní orientaci o poskytovaných službách na trhu, které se mohou
kdykoliv změnit.

