
 

                                                                     

                                                                          

Generali Česká pojišťovna a.s. 
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, 

člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, 

 

kterou zastupuje 

Ing. Josef Sluka, Manažer, Útvar korporátního obchodu  

Zlatomila Černá, Specialista korporátního obchodu, Útvar korporátního obchodu (dále jen „pojišťovna“) 

 

 

 

a 

 

  

 

AKORD & POKLAD, s.r.o.  
Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, Česká republika 

IČO 47973145, 

DIČO CZ47973145, 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 5281, 

 

kterou zastupuje  

Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka 

 

(dále jen „pojistník“) 

 

 

 

 uzavírají  

dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 706-59357-12 o pojištění majetku a 

odpovědnosti podnikatelů 

(pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění skel, pojištění elektronických 

zařízení, pojištění strojů, pojištění věcí během silniční dopravy, pojištění 

odpovědnosti) 

sjednané s účinností od 1.1.2019 do 31.12.2023
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1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1.  Dne 19.12.2018 uzavřeli pojišťovna a pojistník pojistnou smlouvu č. 706-59357-12 o pojištění 

majetku a odpovědnosti podnikatelů (dále jen “pojistná smlouva”) a dodatek č. 1 k této pojistné 

smlouvě.  

1.2.  Pojišťovna a pojistník prohlašují, že si přejí změnit níže specifikovaná ustanovení pojistné smlouvy 

způsobem uvedeným v ustanovení článku 2 tohoto dodatku pojistné smlouvy. 

 

2. ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY   

2.1. Ujednává se, že bod 2. ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ, resp. bod 2.1. „Předmět pojištění, pojistné 

částky (pojistné hodnoty)“ se ruší a současně nahrazuje takto: 

 

2.1. Předmět pojištění, pojistné částky (pojistné hodnoty) 

Pojištění se sjednává na novou hodnotu (cenu), pokud není u příslušné pojištěné věci uvedeno jinak. 

Pokud bude v souladu s ustanovením článku 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištění jako pojištění 

prvního rizika, bude toto uvedeno u příslušné položky ("Pojištění 1. rizika" resp. „Pojištění 1.R“) a 

částka uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 21 bodu 12 VPPMO-P limitem plnění prvního rizika. 

 

pol. č. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ 

pojistná 

částka/ limit 

plnění 

1. rizika (Kč) 

1. Stavby 

Ujednává se, že pojištění všech pojištěných položek se vztahuje jak na věci ve vlastnictví pojištěného 

tak i na cizí věci, které pojištěný užívá na základě písemné smlouvy, nebo je převzal na základě 

písemné smlouvy. 

2.1.1. 

Soubor budov, hal a staveb včetně příslušenství a vybavení. Předmětný 

soubor je pojištěn včetně: stavebních součástí, PZTS (poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy), kamerových systémů, informačních 

tabulí, anténních systémů, garáží, čekáren, kuchyňských linek, 

zahradních bufetů, kotelen, vrátnic, slunečních kolektorů (tj. panelů 

umístěných na střechách touto pojistnou smlouvou pojištěných 

nemovitostí), zařízení FVE, zábranných prostředků, umělecko–

řemeslných nebo historických děl, které jsou součástí či příslušenstvím 

pojištěných staveb a mimo majetek uvedený v bodu 2.1.2. této pojistné 

smlouvy. 

Pojištění se sjednává na novou hodnotu a také na časovou hodnotu pro 

majetek Domu kultury Poklad v Ostravě-Porubě.        

400.000.000,- 

(nová cena) 

pro celý 

soubor vyjma 

dále 

uvedeného  

3.000.000,- 

Kč (nová 

cena) pro 

budovu u 

amfiteátru u 

Domu kultury 

Poklad 

v Ostravě-

Porubě 

300.000.000,- 

(časová cena) 

pro majetek 

Domu kultury 

Poklad 

v Ostravě–
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Porubě) 

 

 

 

 

 

2.1.2. 

Soubor ostatních staveb. Pojištění se vztahuje také na: podzemní stavby, 

inženýrské sítě, kanalizace, septiky, jímky, studny, čerpací stanice (např. 

bencalor aj.), oplocení, hřiště, lávky, kašny, koše, komíny, opěrné zdi, 

veřejné osvětlení, signalizační zařízení, mobiliář, radarové měniče, 

dopravní objekty (např. dopravní značení, semafory), stožáry, pozemní 

komunikace, silnice, chodníky, zpevněné plochy, parkoviště, sadové a 

parkové úpravy (dále viz bod 2.5.30. této pojistné smlouvy),  venkovní 

úpravy, fóliovníky, skleníky, sluneční a solární kolektory, mosty, stavby 

na vodních tocích (mosty, propustky, lávky, hráze, nádrže apod.) včetně 

všech rozestavěných nemovitostí.  

Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R. 

 

 

 

 

5.000.000,-   

2. Věci movité 

Ujednává se, že pojištění všech pojištěných položek se vztahuje jak na věci ve vlastnictví pojištěného 

tak i na cizí věci, které pojištěný užívá na základě písemné smlouvy, nebo je převzal na základě 

písemné smlouvy. 

2.1.3. 

Soubor movitých věcí (včetně DHM, DIM, operativní evidence, účtu 

spotřeby, upozorňujícího systému tvorby náledí, automatů na vhazování 

a výdej peněz nebo cenin včetně obsahu, reklamních panelů na volném 

prostranství, pracovních strojů samojízdných a pracovních strojů 

přípojných a kolejových vozidel (pokud se tyto v době pojistné události 

nacházejí na místě pojištění).   

Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění  1. R. 

4.000.000,-  

2.1.4. Soubor zásob (zásobami se rozumí např. materiál včetně provozního 

materiálu pro výkon činnosti údržby, uhlí, nafta atd., zboží, nedokončená 

výroba včetně nedokončené stavební výroby, polotovary, dokončené 

výrobky apod.). 

Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R. 

20.000.000,- 

2.1.5. Soubor uměleckých děl, starožitností, sbírek, věcí zvláštní kulturní a 

historické hodnoty včetně exponátů na výstavách a zapůjčených 

exponátů. 

Pojištění se sjednává na jinou hodnotu. Pojištění 1. R. 

600.000,- 

2.1.6. Soubor nedokončeného dlouhodobého majetku před jeho uvedením do 

užívání (tj. investice, atd.).  

Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R. 

1.000.000,- 

2.1.7. Soubor peněžní hotovosti a jiných cenností včetně cenných věcí 

zaměstnanců (peníze - platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince, 

peníze a ceniny v automatech na příjem a výdej peněz a cenin, cenné 

papíry, klenoty, výrobky z drahých kovů, drahých kamenů a perel, drahé 

kameny, perly, šeky, depozitní certifikáty, cenné známky, poštovní 

známky, kolky, poukázky, losy, karty na naftu a benzín, telefonní karty, 

stravenky, dálniční známky, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupóny 

do mobilních telefonů, vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné 

obdobné dokumenty apod.).  

Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R. 

750.000,- 

2.1.8. Soubor movitých věcí – věcí zaměstnanců, které se obvykle i neobvykle 

nosí do zaměstnání nebo které se nacházejí v místě pojištění v souvislosti 

s výkonem povolání v zájmu zaměstnavatele; věcí vnesených a 

1.000.000,- 
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odložených. 

Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R. 

2.1.9. Soubor písemností, plánů, projektů, obchodních knih, kartoték, výkresů, 

magnetických pásků a disků, ostatních nosičů dat a záznamů na nich, 

softwaru apod. 

Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R. 

100.000,- 

2.1.10. Zachraňovací náklady (dle článku 18 VPPMO-P) a dále náklady na 

hašení, odstranění věci, vyklízení a odvoz suti. 

Ujednává se, že pojišťovna mimo rámec horní hranice pojistného plnění 

sjednané pro předmět pojištění, kterého se pojištění nákladů týká,  

nahradí po pojistné události okolnostem přiměřené a účelně vynaložené 

náklady pojištěného na: 

a) odstranění a likvidaci poškozeného nebo zničeného předmětu 

pojištění, úklid místa pojištění, přesun na skládku, 

b) obnovu náplní hasicích přístrojů aj. hasicích a podobných zařízení 

(např. sprinklerových, na potlačení výbuchu), použitých při zdolávání 

požáru předmětu pojištění.  

Pojištění se sjednává na novou hodnotu. Pojištění 1. R. 

5.000.000,- 

 

 

 

2.2. Ujednává se, že bod 11. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, PŘEHLED POJISTNÉHO, SPLATNOST 

POJISTNÉHO, resp. bod 11.2. „Přehled pojistného k datu 1.1.2019 za pojištění sjednaná v pojistné 

smlouvě“ se ruší a současně nahrazuje takto: 

 

Přehled pojistného k datu   za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě: 

 

Název pojištění 
roční pojistné 

v Kč 

Pojištění živelní  118.472,- 

Pojištění odcizení 2.625,- 

Pojištění skel 2.000,- 

Pojištění elektronických zařízení 10.800,- 

Pojištění strojů  240,- 

Pojištění věcí při dopravě 1.000,- 

Pojištění odpovědnosti   12.450,- 

Celkem v Kč 147.587,- 

Celkem v Kč – zaokrouhleno pro čtvrtletní splatnost  147.584,- 

1 čtvrtletní splátka 36.896,- 

 

2.3. Stávající Příloha č. 1 se ruší a současně nahrazuje novou Přílohou č. 1, která je nedílnou součástí 

tohoto dodatku.  

2.4. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nedotčena. 
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3.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1.  Úprava pojistné smlouvy podle tohoto dodatku se sjednává s účinností od 1.1.2021.  

3.2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí pojistné smlouvy výše uvedené.  

3.3. Tento dodatek č. 2 obsahuje celkem 5 listů a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 

pojistník, makléř a dva pojišťovna. 

 

 

V Ostravě     V Ostravě 

dne dne 29.12.2020 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Mgr. Bc. Darina Daňková      Ing. Josef Sluka, Manažer 

jednatelka  Zlatomila Černá, Specialista korporátního obchodu 

  Korporátní obchod Morava  

 

Podpis (a razítko) pojistníka Podpis (a razítko) pojišťovny 

 


