
 

 Důvěrné / Confidential 

 

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

IČO 45272956, 

DIČ CZ699001273, 

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, Manažer, Korporátní obchod Morava  

a Martina Huserová, Specialista korporátního obchodu, Korporátní obchod Morava  

(dále jen „pojišťovna“) 

 

a 

 

Statutární město Ostrava – městský obvod Pustkovec 
Pustkovecká 64/47, Ostrava – Pustkovec, 708 00, Česká republika, 

IČO 00845451, 

DIČ CZ00845451, 

 

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka 

 

které zastupuje  

Stanislav Pyš, starosta 

 (dále jen „pojistník“) 

 

uzavírají tento dodatek č. 1 k pojistné smlouvě  

č. 706-59344-10 

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 

 

Tato pojistná smlouva je ve správě útvaru Korporátní obchod Morava, se sídlem 28. října 32,  

702 86 Ostrava, Česká republika. 

 

Pojistník (pojištěný) pověřuje pojišťovací makléřskou společnost SATUM CZECH s.r.o., IČO 25373951, 

vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné 

smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, společností SATUM CZECH 

s.r.o. Pouze SATUM CZECH s.r.o. je oprávněna přijímat rozhodnutí smluvních partnerů. 

Smluvní strany se dohodly, že události, se kterými je spojen požadavek na plnění z pojištění sjednaného  

touto pojistnou smlouvou, budou oznamovány prostřednictvím této společnosti. 

V případě změny osoby pojišťovacího makléře pojistníka oznámí pojistník pojišťovně číslo účtu nového 

pojišťovacího makléře pojistníka, přes které bude platba pojistného dle této smlouvy pojistníkem probíhat, 

nedohodne-li se s pojišťovnou jinak. 
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1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1.  S účinností od 1. 1. 2019 uzavřeli pojišťovna a pojistník pojistnou smlouvu č. 706-59344-10  

o škodovém 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 dále.  

2.   ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY  
2.1. V ustanovení bodu 2. ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ pojistné smlouvy se ruší bod 2.1.  

a nahrazuje následujícím zněním: 

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, 

slunečních kolektorů (tj. panelů umístěných na střechách touto pojistnou 

smlouvou pojištěných nemovitostí), zábranných prostředků, umělecko–

řemeslných nebo historických děl, které jsou součástí či příslušenstvím 

pojištěných staveb. 

Pojištění se sjednává na novou hodnotu.             

63.000.000,- 

 

 

 

 

 

2.1.2. 

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

inženýrské sítě, kanalizace včetně septiků, jímky, studny, 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 venkovní úpravy (dále 

viz bod 2.5.31. této pojistné smlouvy), 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. 

K této položce se vztahuje ujednání dle bodu 2.1.1.1. této pojistné 

smlouvy. 

Tato položka je 

pojištěna pouze 

pod záštitou 

Statutární město 

Ostrava č. PS  

706-59322-12 

(dále viz ujednání 

bodu 2.1.1.1 této 

pojistné smlouvy)  

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, cizích vozidel s přidělenou RZ - vozidla na odtahovém 

parkovišti MP, pracovních strojů samojízdných a pracovních strojů 

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

nacházejí na místě pojištění), biblioboxů, informačních tabulí, automatů 

pro příjem nebo výdej peněz a cenin včetně jejich obsahu. 

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

2.000.000,-  
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2.1.4. Soubor zásob (zásobami se rozumí materiál, zboží, nedokončená výroba 

včetně nedokončené stavební výroby, polotovary, dokončené výrobky 

apod.). 

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

10.000.000,- 

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

historické hodnoty včetně exponátů na výstavách a zapůjčených 

exponátů; včetně historických vozidel.  

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

10.000.000,- 

2.1.6. Soubor nedokončeného dlouhodobého majetku před jeho uvedením do 

užívání (tj. investice, atd.).  

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

K této položce se vztahuje ujednání dle bodu 2.1.1.1. této pojistné 

smlouvy.  

Tato položka je 

pojištěna pouze 

pod záštitou 

Statutární město  

Ostrava č. PS  

706-59322-12 

(dále viz ujednání 

bodu 2.1.1.1. této 

pojistné smlouvy) 

2.1.7. Soubor peněžní hotovosti a jiných cenností včetně vnesených cenných 

věcí dětí, žáků, studentů, zaměstnanců, návštěv, klientů, pacientů apod. 

(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. 

5.000.000,- 

2.1.8. Soubor movitých věcí – věcí vnesených a odložených na místě k tomu 

určeném nebo na místě, kde se tyto obvykle odkládají, věcí dětí, žáků, 

studentů, návštěv, klientů, pacientů, věci zaměstnanců včetně věcí, které 

se obvykle i neobvykle nosí do zaměstnání nebo které se nacházejí 

v místě pojištění v souvislosti s výkonem povolání v zájmu 

zaměstnavatele.   

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

3.000.000,- 

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. 

10.000.000,- 

2.1.1.1. Ujednává se, že v rámci pojistné smlouvy klienta Statutární město Ostrava (č. PS  

706-59322-12, sjednaná s účinností od 1.1.2019 do 31.12.2023) je sjednáno pojištění 

následujících položek: 

a) Soubor ostatních staveb. Pojištění se vztahuje také na: podzemní stavby, inženýrské sítě, kanalizace 

včetně septiků, jímky, studny, 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, parkové  

a sadové úpravy (dále viz bod 2.5.31. 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. 

Maximální roční limit plnění činí 200.000.000,- Kč 

b) Soubor nedokončeného dlouhodobého majetku před jeho uvedením do užívání (tj. investice, atd.).  

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

Maximální roční limit plnění činí 100.000.000,- Kč 
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Ujednává se, že pojištění v rozsahu těchto položek, se vztahuje na Statutární město Ostrava (včetně 

všech jeho příspěvkových organizací) a dále i na všechny městské obvody (včetně všech jejich 

příspěvkových organizací) spadající pod Statutární město Ostrava. Ujednává se, že v případě vzniku 

pojistné události na těchto pojištěných položkách, bude pojistné plnění poskytnuto Statutárnímu městu 

Ostrava a toto jej (= předmětné pojistné plnění) dále zašle příslušnému městskému obvodu (popř. 

rozdělí mezi jednotlivé městské obvody) na jehož majetku k pojistné události došlo.  

2.2. V ustanovení bodu 11. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, PŘEHLED POJISTNÉHO, 

SPLATNOST POJISTNÉHO pojistné smlouvy se ruší bod 11.2. a nahrazuje následujícím zněním: 

11.2. Přehled pojistného k datu 1. 6. 2021 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě: 

Název pojištění 
roční pojistné 

v Kč 

Pojištění živelní  20.600,- 

Pojištění odcizení 15.050,- 

Pojištění skel 2.000,- 

Pojištění elektronických zařízení 8.400,- 

Pojištění strojů  3.200,- 

Pojištění věcí při dopravě 2.000,- 

Pojištění odpovědnosti   56.150,- 

Celkem v Kč 107.400,- 

Celkem v Kč – zaokrouhleno pro čtvrtletní splatnost 107.400,- 

1 čtvrtletní splátka 26.850,- 

2.3.  Stávající Příloha č. 2 – Rozklad sazeb a pojistného se nahrazuje novou Přílohou č. 2, která je nedílnou 

součásti pojistné smlouvy, resp. tohoto dodatku pojistné smlouvy. 

2.4.   Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nedotčena. 

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

Roční pojistné vyplývající z této změny činí 7.400,- Kč. Pojistné za dobu pojištění  

od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021 činí 4.339,- Kč. Tuto částku uhradí pojistník na účet makléřské 

společnosti SATUM CZECH s.r.o. číslo 5025001117/5500 pod VS 7065934410 a KS 3558  

do 1. 6. 2021.  

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

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1. Tento dodatek pojistné smlouvy se sjednává s účinností od 1. 6. 2021. 

3.2. Tento dodatek obsahuje celkem 4 listy a Přílohu č. 2 – Rozklad sazeb a pojistného a je vyhotoven ve  

4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a dva pojišťovna. 

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

pozdějších předpisů: 

  O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu Pustkovec svým usnesením  

č. R540/49 ze dne 17.5.2021.  

V Ostravě – Pustkovci dne   V Ostravě dne 7. 5. 2021 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Stanislav Pyš  Zlatomila Černá, Manažer 

Starosta  Martina Huserová, Specialista korporátního obchodu 

  Korporátní obchod Morava  

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

 


