
Informace o pojištění SBD Praha 8 a jím spravovaných Společenství 
vlastníků a Bytových družstev v letech 2018 – 2020

Stavební bytové družstvo Praha 8 uzavřelo dne 22.9.2017 s Českou pojišťovnou  pro období 
2018 – 2020 následující pojistné smlouvy:
- pojistná smlouva č.899-16237-12 o pojištění živelním a pojištění pro případ odcizení

věci krádeží nebo vloupáním,
- pojistná smlouva č. 899-16238-19 o pojištění odpovědnosti za škodu.

Pojistníkem je Stavební bytové družstvo Praha 8 se sídlem Horňátecká 1772/19, Praha 8.
Pojištěnými jsou
- Společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek a garáží (SVJ) ve správě SBD 

Praha 8,
- Bytová družstva ve správě SBD Praha 8 (BD),
- Stavební bytové družstvo Praha 8.

Pojistné smlouvy navazují na pojištění sjednaná u České pojišťovny v minulých letech.

1. Živelní pojištění  - PS č. 899-16237-12

Pojištění živelní je sjednáno pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění požárem, 
výbuchem, přímým úderem blesku, pádem letadla, vichřicí nebo krupobitím, povodní nebo 
záplavou, sesunem půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových 
lavin, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíhou sněhu nebo námrazy, nárazem 
dopravního prostředku, aerodynamickým třeskem či působením unikajícího kouře.
Spoluúčast u živelních škod je 5.000,- Kč.
Předmětem pojištění je soubor bytových domů včetně garáží, výtahů, kotelen, anténních 
systémů EZS a EPS včetně kamer těchto systémů, přípojek kabelových a trubních rozvodných 
sítí umístěných na místě pojištění.

2. Voda vytékající z vodovodních zařízení – PS č.899-16237-12

Pojištěny jsou také škody vodovodní, se spoluúčastí 1.000,- Kč. Ujednává se, že za vodu 
unikající z vodovodních zařízení se považuje i voda vystupující z odpadních potrubí a 
kanalizace v důsledku nahromaděných vod z dešťových srážek. Rovněž se za ni považuje i 
voda unikající z řádně instalovaných dešťových svodů. Pojistné plnění se vztahuje i na škody 
na pevných stavebních součástech v jednotlivých bytových jednotkách, např. poškozené 
malby, tapety, obklady či plovoucí podlahy.

3. Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (vandalismus) – PS č.899-16237-12

U škod způsobených vandalismem je sjednána spoluúčast 1.000,- Kč. Ujednává se, že za 
úmyslné poškození se považují také škody způsobené nanesením barvy (škody od sprejerů). 
Za znečištění se považuje také poškození nápisem, malbou či rytím. Pojištění se vztahuje 
rovněž na škody způsobené na společných částech domu při vloupání (poškozené vstupní 
dveře do společných prostor, poškozené zámky a kování, apod.). 
V případě těchto škod je vždy nutné nahlásit na příslušné oddělení policie ČR a doložit 
policejní protokol při hlášení škody na Českou pojišťovnu.
Připojištěna jsou také skla vstupních dveří, výloh, oken, dělících stěn a skel společných 
prostor bytového domu.



4. Vyklování ptáky – PS č.899-16237-12

Vztahuje se na škody způsobené vyklováním  fasády bytového domu ptáky, se spoluúčastí 
pojištěného ve výši 1.000,- Kč.

5. Pojištění pro případ odcizení věcí krádeží – PS č.899-16237-12

Pojištěny jsou hasící přístroje a vybavení hydrantů umístěné ve společných prostorách 
domu s tím, že případné pojistné plnění za odcizení bude poskytnuto pouze za podmínky 
ohlášení tohoto odcizení na Policii ČR bezprostředně po jeho zjištění. Skříňky s požární 
technikou musí být zaplombované a uzamčené. Klíček od zámku musí být uložen ve 
skleněném okénku ve skříňce. Spoluúčast pojištěného je 1.000,- Kč. Limit plnění je 30.000 
Kč na jednu pojistnou událost.

Pojištěny jsou také vnitřní a vnější stavební součásti budov a páteřní telekomunikační síť 
pro přenos telefonních, datových a televizních/rozhlasových služeb a programů, se 
spoluúčastí 1.000,- Kč.

6. Pojištění odpovědnosti za škodu – PS č.899-16238-19

Obecná odpovědnost – sjednává se pro případ právním předpisem stanovené
- povinnosti SBD nahradit škodu vyplývající z jeho činnosti uvedené v obchodním 

rejstříku a z vlastnictví všech jeho nemovitostí,
- povinnosti SBD, SVJ a BD nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení 

vzniklou jinému v souvislosti se správou a opravami společných částí domu,
- povinnosti vlastníků jednotek SVJ a nájemníků BD nahradit škodu či újmu při ublížení na 

zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s vlastnictvím či užíváním jejich 
nemovitosti, a to na soukromém majetku jiného a na společných částech domu.

Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění 5.000.000,- Kč a spoluúčastí 1.000,- Kč.

Odpovědnost členů statutárních orgánů SVJ či BD

Připojištění se sjednává pro případ povinnosti pojištěného jako člena statutárního orgánu SVJ 
či BD nahradit finanční škodu, ke které došlo následkem porušení povinnosti vyplývající 
z funkce pojištěného.
Finanční škodou se rozumí škoda vzniklá třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo 
usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má 
tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.
Jedná se o volitelnou složku pojištění, která není automaticky součástí pojištění 
odpovědnosti a je možné toto připojištění sjednat na základě žádosti statutárního orgánu SVJ 
či BD kdykoliv během kalendářního roku dodatkem ke stávající smlouvě.

Připojištění členů statutárního orgánu SVJ či BD se sjednává s limitem pojistného plnění 
5.000.000,- Kč a spoluúčastí 1.000,- Kč.

V případě dotazů kontaktujte ekonomický úsek SBD Praha 8.
Ing. Veronika Pocnerová
Tel: 774 785 809
e-mail: pocnerova@sbd8.cz




