
 

 Důvěrné / Confidential 

                                                                     

                                                                          

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 

Zlatomila Černá, Specialista korporátního obchodu, Útvar korporátního obchodu  

Martina Huserová, Specialista korporátního obchodu, Útvar korporátního obchodu  

(dále jen „pojišťovna“) 

 

 

 

a 

 

  

 

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba   
Klimkovická 28/55, Ostrava – Poruba, 708 00, Česká republika, 

IČO 00845451, 

DIČO CZ00845451, 

 

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka 

 

které zastupuje  

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., starostka 

 

(dále jen „pojistník“) 

 

 

 

 uzavírají  

dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 706-59336-10 o pojištění majetku a 

odpovědnosti podnikatelů 

o škodovém 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

mailto:lbarankova@moporuba.cz
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Pojistná smlouva je ve správě: Zlatomily Černé, Specialisty korporátního obchodu, Korporátní obchod Morava  

tel.: +420 596 271 266 

 

   
Důvěrné / Confidential 

 

1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1.  Dne 14.11.2018 uzavřeli pojišťovna a pojistník pojistnou smlouvu č. 706-59336-10 o pojištění 

majetku a odpovědnosti podnikatelů (dále jen “pojistná smlouva”). 

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 2.5.7. tohoto bodu se ruší a 

současně nahrazuje takto: 

 

2.5.7. Ujednává se, že pojistná nebezpečí dle bodu 2.2. této pojistné smlouvy se vztahují i na vlastní a cizí: 

 věci zvláštního druhu movitého majetku (jako např. knižní fond včetně map, hudebnin a CD, 

konzervační knihovní fond, historický knihovní fond apod.); 

 lékařské věci (např. přístroje, nástroje) včetně zásob používaných ve vozech a GPS navigace; 

 budovy, stavby nebo mobilní buňky s dřevěnou nebo ocelovou nosnou konstrukcí a s opláštěním 

z rostlého dřeva (např. prkna, fošny, kulatina, půlkulatina apod.) a/nebo z desek na bázi dřeva a papíru 

(jako např. dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní papírové hmoty apod.) a/nebo 

s lehkou kovovou konstrukcí textilním opláštěním a/nebo nafukovací haly a/nebo movité stavby. 

 Speciální předměty sloužící k výzdobě v obvodu (např. 3D LED velikonoční zajíc, vánoční osvětlení 

apod.). Pojištění této položky se sjednává s limitem plnění 1. rizika ve výši 150.000,- Kč.  

 

2.2. Ujednává se, že bod 3. ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ, resp. bod 3.5.16. tohoto bodu se ruší a 

současně nahrazuje takto: 

 

3.5.16. Ujednává se, že pojistná nebezpečí dle bodu 3.2. se vztahují i na vlastní a cizí: 

 drobné věci (např. přístroje a nástroje, lékařské věci) včetně zásob používaných ve vozech a GPS 

navigace. V případě škody způsobené odcizením a vandalismem poskytne pojišťovna plnění, budou-li 

tyto věci a zásoby zabezpečeny ve voze následovně: vůz je uzamčen originálním klíčem. Vůz je 

považován za uzamčený prostor.  

 věci zvláštního druhu movitého majetku (jako např. knižní fond včetně map, hudebnin a CD, 

konzervační knihovní fond, historický knihovní fond apod.) 

 Speciální předměty sloužící k výzdobě v obvodu (např. 3D LED velikonoční zajíc, vánoční osvětlení 

apod.). Pojištění této položky se sjednává s limitem plnění 1. rizika ve výši 150.000,- Kč.  

 

2.3. 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: 

 

11.2. Přehled pojistného k datu 1.1.2022 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě: 

 

Název pojištění 
roční pojistné 

v Kč 

Pojištění živelní  390.172,- 

Pojištění odcizení 18.550,- 
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Pojištění skel 2.000,- 

Pojištění elektronických zařízení 8.400,- 

Pojištění strojů  3.200,- 

Pojištění věcí při dopravě 2.000,- 

Pojištění odpovědnosti   657.250,- 

Celkem v Kč 1,081.572,- 

Celkem v Kč – zaokrouhleno pro čtvrtletní splatnost 1,081.572,- 

1 čtvrtletní splátka 270.393,- 

 

2.4. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nedotčena. 

****************************************** 

Roční pojistné vyplývající z této změny pojistné smlouvy činí 7.000,- Kč. Pojistné za dobu pojištění od 

26.3.2021 do 31.12.2021 činí 5.389,- Kč. Tuto částku uhradí pojistník na účet makléře do 16.4.2021. 

Bankovní spojení zůstává v platnosti podle původní pojistné smlouvy.  

****************************************** 

 

3.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1.  Úprava pojistné smlouvy podle tohoto dodatku se sjednává s účinností od 26.3.2021.  

3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí pojistné smlouvy výše uvedené.  

3.3. Tento dodatek č. 1 obsahuje celkem 3 listy a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 

pojistník, makléř a dva pojišťovna 

3.4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 706-59336-10 rozhodla 

Rada městského obvodu Poruba svým usnesením č. 2131/RMOb1822/51 ze dne 19.3.2021. 

 

V Ostravě     V Ostravě 

dne dne  

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.     Zlatomila Černá, Specialista korporátního obchodu 

Starostka   Martina Huserová, Specialista korporátního 

obchodu 

  Korporátní obchod Morava  

 

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