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Po centralizaci – 2006/2007

Nadpis

Generali 
pro Vaši obec
Generali Pojišťovna a.s.

III. Setkání starostů Plzeňského kraje 
18. 9. 2007

Ing. Vít Ratislav
oblastní ředitel



• 3. největší pojišťovna v Evropě
• 24. největší finanční skupina na světě
• Tradice již od roku 1831

• Společný podnik Generali + PPF:
– ČP  se díky 51 % akcií stává součástí

skupiny Generali
– Vzniká největší pojišťovací holding v ČR a 

CEE

Kdo jsme:



Jeden z nejnáročnějších úkolů každého 
starosty

– získat dostatek peněz pro chod a 
rozvoj obce

FINANCE:



• Tohle by nikdo nechtěl...

HOSPODAŘENÍ S FINANCEMI:



zákon č. 128 / 2000 Sb. o obcích
zákon č. 108 / 2006 Sb. o sociálních službách
zákon č. 314/2000 Sb. (obce s pověřeným obecním úřadem)
vyhláška 388/2002 Sb. (obce s rozšířenou působností)
atd. apod.

ODPOVĚDNOST A STAV VĚCÍ:

Osobní i politická odpovědnost 

každého starosty obce



Analýza rizik a prověrka pojištění obecního majetku

ŘEŠENÍ POJIŠŤOVNY GENERALI:



Analýza rizik a prověrka pojištění obecního majetku

- jak velká škoda může 
vzniknout

- jak co nejvýhodněji 
přenést riziko na 
pojišťovnu 

- příp. doporučení k 
prevenci

ŘEŠENÍ POJIŠŤOVNY GENERALI:

Obec vlastní:
- Budovy
- Dopravu
- …
- Počítače
- Transformátor

Obec odpovídá za:
- Škody třetím osobám v …
- …



Např.: 
• jistotu, že je vše v pořádku a není třeba nic měnit
• přehled o možných slabinách
• informaci, jestli vydáváte na pojištění více 

financí, než je nutné

• něco navíc:
pro Vaše spoluobčany a podnikatele
garantované výrazné slevy na pojištění
soukromého majetku a vozidel (i bez pojištění
obce u Generali)

• Co pro to potřeba udělat?
Vyplnit a odevzdat nám zde kontaktní lístek

Co analýzou od nás získáte?



Děkuji za pozornost…

Generali Pojišťovna a.s., 
Oblastní ředitelství jižní a západní Čechy
Ing. Vít Ratislav – oblastní ředitel … vit.ratislav@generali.cz
p. Miloslav Bílý – vedoucí péče o makléře … miloslav.bily@generali.cz
p. Karel Tuma – odborný inspektor … karel.tuma@generali.cz
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