
 

                

 
 
 
 
 
 

 
Dodatek č. 9  

k pojistné smlouvě č. 110004150 / 7720175864 ze dne 30.09.2011 
Úsek pojištění hospodářských rizik 
 
 
s je d na n é m ez i  s m l uv ní mi  s t ra na mi :  

 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,  PSČ 186 00, Česká republika  
IČO: 471 16 617 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen „pojistitel“), 

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami. 
 

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura střední Čechy, Celetná 590/25, Praha 1,  
PSČ 110 00, tel.: 956 426 026, fax: 222 314 504. 
 
 
a 
 

městská část Praha 12 
se sídlem Praha 4, Písková 830/25, PSČ 143 00, Česká republika 
IČO: 002 31 151 
Bankovní spojení: 27-2000762389/0800 
(dále jen „pojistník“), 

zástupce pojistníka: Mgr. Petr Prchal, starosta 

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka. 
 
 
uzavírají  
 
 
ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě, který spolu s 
pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tento dodatek odvolává, tvoří nedílný celek. 
 
 
 
Tento dodatek obsahuje úplné znění pojistné smlouvy č. 7720175864, včetně příloh a včetně všech požadovaných 
změn ke dni 01.01.2014.  
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Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Pojistník sjednává tento dodatek k pojistné smlouvě ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným. 

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku k pojistné smlouvě je vykonáván dle zákona 
č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), 
Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP). 

Všeobecné pojistné podmínky  
VPP P - 100/09 - pro pojištění majetku a odpovědnosti. 

Zvláštní pojistné podmínky 
ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění 
ZPP P - 200/05 - pro pojištění pro případ odcizení 
ZPP P - 250/05 - pro pojištění skla 
ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu 

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik  
DPP P - 520/05 

Živel  
DZ1 - Lehké stavby, dřevostavby - Výluka 
DZ12 - Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby - Vymezení předmětu pojištění 

Zabezpečení 
DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob - (Netýká se cenností) Upřesnění              
DOZ2 - Předepsané způsoby zabezpečení cenností a cenných věcí - Upřesnění 
DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů 

Sklo 
DSK1 - Sklo - Reklamy, instalace - Rozšíření předmětu pojištění 

Pojištění odpovědnosti 
DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění 
DODP4 - Cizí věci užívané - rozšíření rozsahu pojištění  

Obecné 
DOB1 - Elektronická rizika - Výluka 
DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy 
DOB5 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek 
DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití 

 
 

Článek II. 
Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění  

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku 

1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních tohoto dodatku k pojistné smlouvě 
uvedeno jinak. 

1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních tohoto dodatku k 
pojistné smlouvě uvedeno jinak.  

1.3. Ujednává se, že jakýkoliv majetek pořízený pojistníkem je automaticky pojištěn v rozsahu této pojistné smlouvy a 
jejích dodatků okamžikem nabytí vlastnického práva případně práva užívání. Pojistník je povinen nahlásit nabytí 
takového majetku pojistiteli nejpozději do deseti pracovních dnů od okamžiku nabytí vlastnického práva. U souboru 
budov a staveb se povinnost hlásit změny vztahuje pouze na položky, které v součtu přesáhnou 10% z aktuální 
agregované pojistné částky. U ostatních vlastních věcí movitých (včetně strojů a elektroniky) se povinnost hlásit 
změny vztahuje na položky, které v součtu přesáhnou 20% z aktuální agregované pojistné částky. Zúčtování změn 
v majetku bude prováděno kvartálně formou dodatku k této pojistné smlouvě, a to vždy k datům 01.10., 01.01., 
01.04. a 01.07. příslušného kalendářního roku. Změny agregovaných pojistných částek v rozsahu sjednané tolerance 
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se nepromítnou do výše pojistného. Při překročení tolerance pojistník doplatí pojistné, při podkročení tolerance 
pojistitel vrátí pojistníkovi nespotřebované pojistné. 

 

1.4. Pro pojištění majetku jsou místem pojištění:  

• adresy dle přílohy č. 1, 

• Praha 4, Sofijské náměstí, Česká republika, 

není-li dále uvedeno jinak. 

2. Přehled sjednaných pojištění 

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách: 

2.1.1. Živelní pojištění 

Místo pojištění: dle bodu 1.4., odst. 1., Čl. II. tohoto dodatku k pojistné smlouvě 

Rozsah pojištění: „sdružený živel“ (poj. nebezpečí „požár“; „povodeň“; „vichřice“; „sesuv“; „náraz“; „vodovod“) 

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DZ1, DZ12 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Agregovaná/ 

celková/pojistná 
částka 

Spoluúčast5) 
Pojištění se 

sjednává 
*)1) 2)9) 

Maximální roční 
limit poj. plnění  

3 ) 

1. 
Budovy a stavby vlastní dle  
přílohy č. 1  

1 128 257 000 Kč 
10 000 Kč 

a dále viz Ujednání 
 nesjednává se 

2. 
Soubor ostatních vlastních věcí 
movitých  

25 470 000 Kč 
10 000 Kč 

a dále viz Ujednání 
 nesjednává se 

3. 
Soubor movitých věcí vlastních a 
cizích věcí převzatých  - ČR 

---- 
10 000 Kč 

a dále viz Ujednání 

2) na první 
riziko 

1 000 000 Kč 

4. Soubor cenností a cenných věcí ---- 
10 000 Kč 

a dále viz Ujednání 

2) na první 
riziko 

1 950 000 Kč 

5. 

Soubor vlastních budov a staveb - 
obchodní dům Prior na adrese 
Sofijské náměstí 3400/6, 143 00 
Praha 4 

320 000 000 Kč 
10 000 Kč 

a dále viz Ujednání 
 nesjednává se 

6. Soubor zásob --- 
10 000 Kč 

a dále viz Ujednání 

2) na první 
riziko 

1 850 000 Kč 

Ujednání:  
Pro pojistné nebezpečí „povodeň“ se sjednává spoluúčast ve výši 25 000 Kč. 
Pro pojistné nebezpečí „vodovod“ se sjednává spoluúčast ve výši 1 000 Kč. 
Poznámky:  
ad) 4. 
Jedná se i o vkladní, šekové knížky, platební karty, peněžní poukázky apod. 
ad) 6. 
Jedná se i o pokutové bloky. 
*)  - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 

2.1.2. Živelní pojištění 

Místo pojištění: Praha 4, Sofijské náměstí, Česká republika 

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „požár“; „vichřice“ 

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Agregovaná/ 

celková/pojistná 
částka 

Spoluúčast5) 
Pojištění se 

sjednává 
*)1) 2)9) 

Maximální roční 
limit poj. plnění  

3 ) 

1. 
Soubor ostatních vlastních věcí 
movitých  

276 480 Kč 5 000 Kč  nesjednává se 

Poznámky:  
ad) 1. 
Jedná se o 8 ks přenosných demontovatelných dřevěných stánků umístěných na Sofijském náměstí. 
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*)  - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 

 

 

2.2.1. Pojištění pro případ odcizení 

Místo pojištění: dle bodu 1.4., odst. 1., Čl. II. tohoto dodatku k pojistné smlouvě 

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „odcizení“ 

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ1, DOZ5 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Agregovaná/ 

celková/pojistná 
částka 

Spoluúčast5) 
Pojištění se 

sjednává 
*)1) 2)9) 

Maximální roční 
limit poj. plnění  

3 ) 

1. 
Budovy a stavby vlastní dle  
přílohy č. 1  

--- 3 000 Kč 
2) na první riziko 

400 000 Kč 

2. 
Soubor ostatních vlastních věcí 
movitých a cizích věcí převzatých 
včetně území ČR 

--- 1 000 Kč 

2) na první riziko 
5 000 000 Kč 

3. Soubor cenností a cenných věcí ---- 1 000 Kč 
2) na první riziko 1 950 000 Kč 

4. 

Přeprava peněz a cenin 
přepravovaných pověřenou osobou - 
„posel“ (území České republiky (dle 
bodu (2), Čl. III, ZPP P-200/05))  

---- 1 000 Kč 2) na první riziko 200 000 Kč 

5. Soubor zásob --- 1 000 Kč 2) na první riziko 500 000 Kč 

Poznámky:  
ad) 3. 
Jedná se i o vkladní, šekové knížky, platební karty apod. Toto pojištění se rovněž vztahuje na roční přenosné jízdenky 
pražské MHD s územním rozsahem města Prahy s ročním limitem plnění 10 000 Kč a spoluúčastí 1 000 Kč. 
ad) 4. 
Toto pojištění se vztahuje rovněž na převoz šekových knížek, ročních přenosných jízdenek pražské MHD s územním 
rozsahem města Prahy a pokutových bloků apod. 
ad) 5. 
Jedná se i o pokutové bloky. 
Zabezpečení ujednáno v Článku V. tohoto dodatku k pojistné smlouvě. 
*)  - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 

2.2.2. Pojištění pro případ odcizení 

Místo pojištění: Praha 4, Sofijské náměstí, Česká republika 

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „odcizení“ 

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ1, DOZ5 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Agregovaná/ 

celková/pojistná 
částka 

Spoluúčast5) 
Pojištění se 

sjednává 
*)1) 2)9) 

Maximální roční 
limit poj. plnění  

3 ) 

1. 
Soubor ostatních vlastních věcí 
movitých  

--- 5 000 Kč 
2) na první riziko 

50 000 Kč 

Poznámky: 
ad) 1. 
Jedná se o 8 ks přenosných demontovatelných dřevěných stánků umístěných na Sofijském náměstí. 
*)  - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 

 

 

 

 



                  Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 7720175864 Strana 5 (celkem 9)  

 

2.3.1. Pojištění pro případ vandalismu 

Místo pojištění: dle bodu 1.4., odst. 1., Čl. II. tohoto dodatku k pojistné smlouvě 

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „vandalismus“ 

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05 a doložkami DOB1, DOB3 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Agregovaná/ 

celková/pojistná 
částka 

Spoluúčast5) 
Pojištění se 

sjednává 
*)1) 2) 9) 

Maximální roční 
limit poj. plnění  

3 ) 

1. 
Budovy a stavby vlastní dle  
přílohy č. 1 

--- 10% min. 3 000 Kč 
2) na první riziko 

250 000 Kč 

2. 
Soubor ostatních vlastních věcí 
movitých a cizích věcí převzatých 
včetně území ČR 

--- 5 000 Kč 2) na první riziko 300 000 Kč 

Poznámky: 

*)  - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 

2.3.2. Pojištění pro případ vandalismu 

Místo pojištění: Praha 4, Sofijské náměstí, Česká republika 

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „vandalismus“ 

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05 a doložkami DOB1, DOB3 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Agregovaná/ 

celková/pojistná 
částka 

Spoluúčast5) 
Pojištění se 

sjednává 
*)1) 2) 9) 

Maximální roční 
limit poj. plnění  

3 ) 

1. 
Soubor ostatních vlastních věcí 
movitých  

--- 5 000 Kč 
2) na první riziko 

100 000 Kč 

Poznámky: 
ad) 1. 
Jedná se o 8 ks přenosných demontovatelných dřevěných stánků umístěných na Sofijském náměstí. 
*)  - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 

2.4.1. Pojištění skla  

Místo pojištění: dle bodu 1.4., odst. 1., Čl. II. tohoto dodatku k pojistné smlouvě 

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P- 250/05 

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 250/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DSK1 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Agregovaná/ 

celková/pojistná 
částka 

Spoluúčast5) 
Pojištění se 

sjednává 
*)1) 2) 

Maximální roční 
limit poj. plnění  

3 ) 

1. 
Soubor vlastních skel rozšířený o 
doložku DSK1 

 1 000 Kč 
2) na první riziko 

100 000 Kč  

Poznámky: 
*)  - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 
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2.5.1. Pojištění odpovědnosti za škodu 

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP1, DODP4 

Poř. 
číslo 

Rozsah pojištění 
Limit pojistného 

plnění 6) 

Sublimit 
pojistného 
plnění Kč 7) 

Spoluúčast5) 
Územní platnost 

pojištění 

1. 
Obecná odpovědnost za škodu dle 
doložky DODP1 

20 000 000 Kč ---- 1 000 Kč Česká republika 

2. Cizí věci užívané dle doložky DODP4  ---- 500 000 Kč 1 000 Kč Česká republika 

3. 

Odpovědnost za škodu způsobenou 
při výkonu veřejné moci rozhodnutím 
nebo nesprávným úředním postupem 
- viz Článek V., zvláštní ujednání 
pojistné smlouvy  

---- 5 000 000 Kč 2 500 Kč Česká republika 

Poznámky:  
Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že právní skutečnost, v jejímž důsledku škoda vznikla, 
nastala v době od  01.01.1994. 
Sjednává se limit pojistného plnění6) pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu ve výši 20 000 000 Kč, avšak na úhradu 
jedné pojistné události a všech pojistných událostí, u nichž k porušení právní povinnosti, v jehož důsledku škoda vznikla, 
došlo v době od 01.01.1994 do 31.12.2013, poskytne pojistitel, v rámci limitu pojistného plnění, pojistné plnění do výše 5 
000 000 Kč. 
Toto pojištění odpovědnosti se vztahuje i na odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví a pronájmu nemovitosti - 
PRIORu na adrese Sofijské nám. 6, č.p. 3400, Praha 4 - Modřany, Česká republika. 
 

 

 

1) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P-100/09, 
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P-100/09, 
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl.V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy, 

2)  první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII . odst., 1 a). VPP P-100/09, 
3) maximální limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za jeden pojistný rok ve smyslu ustanovení čl. XVIII., odst. 

3., VPP P-100/09, 

4) limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost, 
5)  odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast, 
6) odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P-600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho 

pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění, 
7)  sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech 

pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku,  
8) doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P-400/10 - u pojištění přerušení provozu, 
9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P-100/09, 
10) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo, 
11) integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje; časová franšíza je časový úsek specifikovaný 

několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních 
dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu. 

 

3. Pojistné plnění  

3.1. Bez ohledu na jiná ujednání pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných pojistnou 
smlouvou a tímto jejím dodatkem, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v 
průběhu trvání pojištění nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 
10 000 000 Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za 
pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně 
vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí. 

3.2. Bez ohledu na jiná ujednání pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných pojistnou 
smlouvou a tímto jejím dodatkem, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v 
průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši     50 000 000 Kč. 
V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost 
odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa 
pojištění postižená touto pojistnou událostí. 
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3.3. Bez ohledu na jiná ujednání pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných pojistnou 
smlouvou a tímto jejím dodatkem, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo 
zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo 
námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve 
výši 50 000 000 Kč. 

3.4. Pro pojištění majetku se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události 
na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od 
celkového pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí 
sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí.  

 
 

Článek III. 
Výše a způsob placení pojistného 

Celé znění Článku III. dodatku č. 8 pojistné smlouvy se upravuje následovně: 
 

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí: 

Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem ................................................................. 700.953,- Kč 

Po uplatnění obchodní slevy ve výši ....................................................................................................................  15% 

Celkové roční pojistné činí..........................................................................................................  595.810,- Kč 

2. Poměrné pojistné za tento dodatek a období od 01.01.2014 do 30.09.2014 činí po slevě 55.270,- Kč a je splatné 
jednorázově k datu 15.01.2014 Toto poměrné pojistné bude uhrazeno na účet pojistitele                             č.ú. 
2226222/0800 vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol: 7720175864. 

3. Pojistné je sjednáno jako běžné.  
Pojistné období je tříměsíční. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:  

 
datum: 01.01.2014 částka: 130.478,- Kč 
datum: 01.04.2014 částka: 130.478- Kč 
datum: 01.07.2014 částka: 130.478,- Kč   

 

4. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele 2226222/0800 vedený u České spořitelny, a.s. 
variabilní symbol: 7720175864. 

5. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.  

 

Článek IV. 
Hlášení škodných událostí 

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, 
telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 

Centrální podatelna 
Brněnská 634, 

664 42 Modřice 
Tel.: 841 105 105 

E-mail: podatelna@koop.cz 
fax: 547 212 602, 547 212 561 
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V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez 
zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, 
kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou 
výše.  

 

Článek V. 
Zvláštní ujednání 

1. Toto pojištění se odchylně od čl. VII., odst. 1, písm. b) VPP P-100/09 vztahuje rovněž na odpovědnost obce za škodu 
vyplývající ze zákona č. 82/1998 Sb., a odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 
nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 
činnosti (notářský řád). 
Z pojištění odpovědnosti za škodu ve výše uvedeném rozsahu má pojištěný právo, aby za něj pojistitel odchylně od 
čl. I., odst. 2, písm. a) ZPP P-600/05 uhradil v případě vzniku pojistné události rovněž škodu, která nemá povahu 
škody na zdraví, na životě nebo na věci ani z takové škody nevyplývá. 
Toto pojištění se ve výše uvedeném rozsahu vztahuje v souladu s čl. I., odst. 5 ZPP P-600/05 i na odpovědnost za 
škodu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání. 
Ujednává, že toto pojištění se vztahuje pouze na škodní události, ke kterým došlo a jejichž příčina vznikla v době 
mezi sjednaným retroaktivním datem a datem ukončení pojištění. Retroaktivní datum:  15.06.2008. 

2. Odchylně od doložky DZ1 DPP P-520/05 se pojištění vztahuje i na položku č. 37 Budova ÚMČ, Písková 158/23 a na 
položku č. 24 Sportovní areál Modřanská rokle, KÚ Modřany, parcel. č. 4660, 4661 přílohy č. 1 tohoto dodatku 
k pojistné smlouvě. 

V případě ostatních nemovitostí uvedených v Příloze č. 1 tohoto dodatku k pojistné smlouvě pro účely této pojistné 
smlouvy a jejích dodatků nebudou ustanovení uvedená v doložce DZ1 DPP P-520/05 uplatňována do maximálního 
ročního limitu plnění ve výši 5 000 000 Kč. 

3. Odchylně od odst. (25), Čl., IX. ZPP P-150/05 se ujednává, že úderem blesku se rozumí také škoda vzniklá úderem 
blesku bez viditelných destrukčních účinků na věci nebo budově. Pojistitel poskytne plnění z jedné a ze všech 
pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku do výše 300 000 Kč se spoluúčastí ve výši 5 000 Kč i 
v případě, že škoda na pojištěných věcech nastala z důvodu dočasných výkyvů napětí v elektrorozvodné nebo 
komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení. 

4. Ujednává se, že pojistitel poskytne plnění z jedné a ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho 
pojistného roku do výše 300 000 Kč se spoluúčastí ve výši 5 000 Kč i v případě, že škoda na pojištěných věcech 
nastala v důsledku atmosférických srážek, tj. působení srážkové vody, která do pojištěného prostoru prosákla nebo 
vnikla. Atmosférickými srážkami se rozumí pro účely toho pojištění prudký déšť, tající sníh nebo led. Pojištění se 
nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru nedostatečně 
uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo jinými zjevnými otvory. Pojištěný je povinen po pojistné události 
neprodleně učinit opatření, aby ke stejné škodě nemohlo dojít při dalším působení srážek. 

5. Zvláštní ujednání vztahující se k zabezpečení pojištění pod poř. č. 2 v tabulce č. 2.2.1. pojištění pro případ 
odcizení: 

Ujednává se, že odchylně od kódu A7, Tabulky č. 1, Doložky DOZ1, DPP P-520/5, poskytne pojistitel plnění do limitu 
plnění ve výši 3 000 000 Kč v případě, dojde-li k odcizení pojištěných věcí uložených na místě pojištění krádeží, při 
které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, a pojištěné věci budou 
v době pojistné události zabezpečeny minimálně takto: 

 
dveře bezpečnostní 
zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo 

- tříbodový rozvorový zámek 
 (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří)  

prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 
600 cm2: 
- funkční mříží nebo funkční roletou nebo 
- bezpečnostním zasklením ve třídě P3A 

A7 do 3 000 000 

EZS/ostraha - EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na   PCO nebo 
do místa s nepřetržitou službou nebo 
- trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou doprovázenou služebním psem 
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Ostatní ustanovení doložek DPP P-520/5 zůstávají v platnosti. 
Nebudou-li v době pojistné události pojištěné věci zabezpečeny výše popsaným způsobem, poskytne pojistitel 
pojistné plnění pouze do výše stanovené DPP P-520/05. 

 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek k pojistné smlouvě nabývá účinnosti dne 01.01.2014. 

2. Účinnost tohoto dodatku k pojistné smlouvě zaniká uplynutím dne 30.09.2014. 

3. Pojistník podpisem tohoto dodatku k pojistné smlouvě prohlašuje, že byl před jeho uzavřením jasně a srozumitelně 
seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě 
tohoto dodatku k pojistné smlouvě, a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 
37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.  

4. Pojistník podpisem dodatku k pojistné smlouvě prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování  jeho 
osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů. 

5. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován v 6 stejnopisech, pojistník obdrží 3 stejnopisy, pojistitel si ponechá 
3 stejnopisy.  

6. Stejnopis tohoto dodatku k pojistné smlouvě, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné 
smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.  

7. Tento dodatek k pojistné smlouvě obsahuje 9 stran a 1 přílohu. Jeho součástí jsou pojistné podmínky pojistitele, 
uvedené v článku I., odst. 3. tohoto dodatku.  

Výčet příloh: Příloha č. 1 - Seznam míst pojištění        

 

 
 

Za pojistitele     
 
V Praze dne: 26.11.2013     

  Radek Horyna  Petra Procházková 

  underwriter  underwriter asistent 

Za pojistníka     

V Praze dne: 26.11.2013     

   Mgr. Petr Prchal 
 

  
starosta 

Dodatek vypracovala:  Petra Procházková, tel. 956 426 026 

 
 


