
 

 

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, 

 

kterou zastupuje 

Ing. Josef Sluka, Manažer, Korporátní obchod Morava  

a Zlatomila Černá, Specialista korporátního obchodu, Korporátní obchod Morava  

(dále jen „pojišťovna“) 

 

a 

 

Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava 
Těšínská 35, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 00, Česká republika, 

IČO 00845451, 

DIČ CZ00845451, 

 

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka 

 

které zastupuje  

Richard Vereš, starosta 

(dále jen „pojistník“) 

 

uzavírají tento dodatek č. 1 k pojistné smlouvě  

č. 706-59339-28 

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. 



Dodatek č.1 k pojistné smlouvě  č.: 706-59339-28  STRANA: 2 

 

Pojistná smlouva je ve správě: Martina Huserová, upisovatel junior 

 

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1.  S účinností od 1.1.2019 uzavřeli pojišťovna a pojistník pojistnou smlouvu č. 706-59339-28  

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.   Tímto dodatkem se aktualizuje Příloha č. 1  – Seznam příspěvkových organizací. 

2.2.   Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nedotčena. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1. Tento dodatek pojistné smlouvy se sjednává s účinností od 01.08.2019. 

3.2. Tento dodatek obsahuje celkem 2 listy a Přílohu č. 1 – Seznam příspěvkových organizací  

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 Slezská Ostrava svým usnesením  

č. 0869/RMOb-Sle/1822/18 ze dne 24.07.2019. 

 

 

V Ostravě – Slezské Ostravě     V Ostravě dne  

Dne 29.07.2019 dne 29.07.2019 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Richard Vereš  Ing. Josef Sluka, Manažer 

Starosta  Zlatomila Černá, Specialista korporátního obchodu 

  Korporátní obchod Morava  

 

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

 


