Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti doručené povinnému subjektu dne 16. 11. 2021 byl požadavek na
poskytnutí následujících informací:
„1. Poskytněte pojistné smlouvy v jejich úplném znění, které Olomoucký kraj uzavřel
za poslední 3 roky (tj. v letech 2018, 2019 a 2020), a to včetně informací o pojistném,
škodním průběhu, pojistiteli a makléři, který pojistnou smlouvu zprostředkoval.
2. Kolik bylo v období od roku 2015 včetně vůči Olomouckému kraji uplatněno nároků
na náhradu škody?
3. Kolik z nároků podle bodu 2. bylo uplatněno na základě zákona č. 82/1998 Sb. a
jaký byl celkový objem takto uplatněných nároků?
4. Kolik z nároků podle bodu 2. bylo skutečně vyplaceno?
5. Kolik z nároků podle bodu 2. nebylo kryto z pojištění?
6. Jaké celkové náklady Olomoucký kraj vynakládá na pojištění?
7. V jakém objemu čerpal Olomoucký kraj pojistné plnění v jednotlivých letech od roku
2015 včetně?“

Poskytnutá informace:
Informace požadované v otázce č. 1 byly žadateli poskytnuty, a to odkazem, přičemž
bylo žadateli sděleno následující:
Současně sdělujeme k části bodu 1. žádosti, že pojistné smlouvy, resp. jejich
dodatky, které Olomoucký kraj uzavřel za poslední 3 roky (tj. v letech „2018, 2019 a
2020“), jsou zveřejněny v Registru smluv (samotné pojistné smlouvy v původním znění
byly uzavřeny v roce 2017 – viz níže), a to na webové adrese
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani.
Pro usnadnění vyhledávání v Registru smluv uvádíme specifikace jednotlivých smluv:


Pojistná smlouva č. 706-59090-12
o škodovém pojištění majetku a
odpovědnosti podnikatelů byla uzavřena 23. 11. 2017 (ID smlouvy: 3598528).
K této smlouvě byly uzavřeny dodatky:


dodatek č. 1 uzavřený dne 28. 6. 2018 (ID smlouvy: 5624943),



dodatek č. 2 uzavřený dne 9. 4. 2019 (ID smlouvy: 8088531),



dodatek č. 3 uzavřený dne 19. 2. 2021 (ID smlouvy: 9924384).





Pojistná smlouva č. 1847274815 o sdruženém pojištění souboru vozidel byla
uzavřena dne 23. 11. 2017 (ID smlouvy: 3593032). K této smlouvě byly
uzavřeny dodatky:


dodatek č. 1 uzavřený dne 8. 2. 2019 (ID smlouvy: 7572091),



dodatek č. 2 uzavřený dne 27. 2. 2020 (ID smlouvy: 10994344),



dodatek č. 3 uzavřený dne 19. 2. 2021 (ID smlouvy: 14490471).

Pojistná smlouva č. 86474495-15 o kolektivním pojištění odpovědnosti byla
uzavřena dne 23. 11. 2017 (ID smlouvy: 3592768). K této smlouvě nebyl
uzavřen dodatek.

Ve zbytku byl žadatel vyzván k upřesnění žádosti.
Informaci zpracoval:
Dne 23. 11. 2021, Mgr. Michaela Pazderová, odbor majetkový, právní a správních
činností, oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

