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POJIŠTĚNÍ MAJETKU 
A ODPOVĚDNOSTI TĚLOVÝCHOVNÝCH

JEDNOT A SPORTOVNÍCH KLUBŮ

FLEXA (požár, 

výbuch, pád letadla, 

úder blesku) – bez limitu 
– do výše pojistné částky; limit 

pro nafukovací haly, stany 
a stavby s nechráněnou 

dřevěnou a ocelovou 
konstrukcí. Max. limit pro 

všechny pojištěné
je 10 mil. Kč.

Vichřice 
krupobití

– limit 20 % z pojistné 
částky. Max. limit pro 

všechny pojištěné 
je 100 mil. Kč.

Vandalismus
– limit 200 000 Kč. 

Max. limit pro všechny
pojištěné je 10 mil. Kč.

Povodeň, 
záplava

– limit 1 mil. Kč (pro stavby na 
území 20leté vody limit 500 000 Kč), 

pro nepojistitelná území vydá 
Kooperativa potvrzení 

o nepojistitelnosti. Limit 1 mil. Kč lze 
se souhlasem Kooperativy navýšit. 

Max. limit pro všechny 
pojištěné je 100 mil. Kč.

Pojištění 
skel

– limit 50 000 Kč. 
Max. limit pro všechny
pojištěné je 1 mil. Kč.

Pojištění
elektroniky
(kryje elektronická 

rizika) – do výše PČ

Pojištění 
strojů

(kryje strojní rizika – chyb
obsluhy, vada materiálu, 

vniknutí cizího předmětu, aj.)
– plnění do výše PČ

Pojištění majetku

RENOMIA je od 1.1.2015 partnerem České unie sportu pro oblast pojištění.

Ve spolupráci s Českou unií sportu jsme připravili rámcovou pojistnou

smlouvu pro pojištění majetku a odpovědnosti tělovýchovných jednot

a sportovních klubů, jež  jsou členy České unie sportu.

Sesuv, 
zemětřesení,

tíha sněhu 
a námrazy

– limit 20 % z PČ. 
Max. limit pro všechny 

pojištěné je
100 mil. Kč.

Odcizení
– variantně limit 100 000 Kč,

200 000 Kč, 500 000 Kč nebo
1 mil. Kč (pojištěný si zvolí

jednu z těchto variant).  
Max. limit pro všechny 
pojištěné je 10 mil. Kč.



POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI 
TĚLOVÝCHOVNÝCH JEDNOT A SPORTOVNÍCH KLUBŮ

Každý podnikatelský či jiný subjekt, včetně tělovýchovných jednot (TJ) a sportovních klubů (SK), odpovídá za škody, které při své
činnosti způsobí třetím osobám. Vznik škod nelze i při maximální prevenci nikdy zcela vyloučit. Náhrada škody přitom může dosahovat
vysokých částek. Pojištění odpovědnosti za škody je tak jedno ze základních pojištění, které je vhodné sjednat při provozování
jakékoliv činnosti.

Pojištění odpovědnosti za škody se zejména 

vztahuje na: 

� škody na zdraví,
� škody na majetku,
� finanční škody,
� náklady právního zastoupení v souvislosti 

s uplatněným nárokem na náhradu škody,
� nemajetkovou újmu.

Příklad odpovědnosti z držby nemovitosti:

� v zimních měsících spadne na zaparkované auto kus ledu 
ze střechy objektu – kryje pojištění odpovědnosti, 

� při sportování se na sportující děti převrhne nepřipevněná 
branka a děti zraní – kryje pojištění odpovědnosti, 
včetně nemajetkové újmy.

� při pořádání sportovní akce neumístí pořadatel varovnou 
ceduli na parkoviště u hřiště a odpálený míč poškodí 
zaparkovaná vozidla - kryje pojištění odpovědnosti

Variantní limity – 1 mil. Kč, 3 mil. Kč, 5 mil. Kč a 10 mil. Kč (vybere si TJ, SK)
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Tým RENOMIA Sport

Rádi Vám poradíme a připravíme detailní nabídku řešení Vašeho pojištění.

zajistíme školení 
zaměřené na Vaše 
potřeby

máme 162 
zvýhodněných ujednání
ve prospěch klientů

analyzujeme rizika 
a zajišťujeme služby 
risk managementu

RENOMIA nabízí komplexní služby v oblasti pojištění

162
jsme Vám k dispozici
24 hodin
7 dní v týdnu

je Vám k dispozici
28 našich speciali-
zovaných oddělení

28

O RENOMIA

RENOMIA je největší českou pojišťovací makléřskou společností
poskytující komplexní služby v oblasti pojištění a risk managementu.
Garantujeme nejvýhodnější podmínky pojištění. Jsme nezávislí, což
nám umožňuje hájit zájmy klientů.

Pojištění odpovědnosti

Příklad 
souhrnného limitu

Příklad Tělovýchovná jednota XY - území mimo oblast 20leté vody, počet členů 55

Limit 1 milion korun pro TJ či SK, 
souhrnný limit pro všechny 
100 milionů korun.

Nemovitosti

Věci movité

Odcizení

Vandalismus

Odpovědnost

2 000  000,- Kč
500 000,- Kč

100,000 Kč
200,000 Kč

limit 3 000 000,- Kč

Povodeň, záplava

Vichřice, sesuv půdy

Odcizení 

Vandalismus

Flexa

1 000 000,- Kč
500 000,- Kč
100 000,- Kč
200 000,- Kč

bez limitu

Nemovitosti

Věci movité

Odcizení

Vandalismus

Odpovědnost

CELKEM

1 260,- Kč
200,- Kč

1 200,- Kč
2 000,- Kč
3 520,- Kč
8 180,- Kč

ROČNÍ POJISTNÉ LIMITYPOJISTNÁ ČÁSTKA


