
 

  

 

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

IČO 45272956, 

DIČO CZ699001273, 

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

 

kterou zastupuje 

Zlatomila Černá, Manažer, Korporátní obchod Morava  

a Martina Huserová, Specialista korporátního obchodu, Korporátní obchod Morava  

 

(dále jen „pojišťovna“) 

 

 

a 

 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  

Městský obvod Ostrava - Jih  
Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30, Česká republika 

IČO 00845451 

DIČO CZ00845451 

 

Korespondenční adresa:  Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30, Česká republika 

 

které zastupuje  

Bc. Martin Bednář, starosta   

 

(dále jen „pojistník“) 

 

 

uzavírají  

 dodatek č. 1  pojistné smlouvy č. 706-59330-12 

 
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) 

 

 

 

Tato pojistná smlouva je ve správě útvaru Korporátní obchod Morava, se sídlem 28. října 32, 702 86 Ostrava, 

Česká republika. 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Dne 25.10.2018  uzavřeli Česká pojišťovna a.s. (nyní Generali Česká pojišťovna, a.s.) a Statutární 

město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih. (dále jen “pojistník”) pojistnou smlouvu č. 706-59330-12  

pro pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní,  pojištění odcizení věci krádeží vloupáním nebo 

loupeží, pojištění věcí během silniční dopravy, pojištění elektronických zařízení a pojištění 

odpovědnosti) (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.  Na základě požadavku pojistníka dochází ke změně bodu 2.2. Pojistná nebezpečí a spoluúčasti  

následovně: 

2.2. Pojistná nebezpečí a spoluúčasti 

 Pro pojištěné věci specifikované v ustanovení bodu 2.1 této pojistné smlouvy se sjednává pojištění pro 

případ poškození, zničení nebo ztráty (v přímé souvislosti s událostmi uvedenými v odstavcích tohoto 

bodu) níže uvedenými pojistnými nebezpečími (popř. vznik pojištěných nákladů v důsledku pojištěných 

pojistných nebezpečí). Zároveň jsou pro jednotlivé položky a pojistná nebezpečí sjednány níže uvedené 

spoluúčasti.  

 

pro pol. č. SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ 
spoluúčast v Kč 

*) 

2.1.1. – 

2.1.3. 

a) požár  

b) výbuch 

c) přímý úder blesku 

d) pád letadla, jeho části nebo jeho nákladu 

(čl. 2 bod 1 písm. a DPPSP-P resp. DPPMP-P) vč. škod 

způsobených hašením, stržením nebo vyklízením v důsledku 

některé z výše uvedených událostí  

10.000,- pro 

městský obvod a 

5.000,- pro 

příspěvkové 

organizace  

2.1.4. – 

2.1.9. 

2.1.1. – 

2.1.7. Voda (kapalina) vytékající z vodovodních zařízení (čl. 2 bod 1 písm. h 

DPPSP-P, resp. DPPMP-P). Přetlak nebo zamrzání vody, je-li 

předmětem pojištění budova (čl. 2 bod 1 písm. i DPPSP-P). 

5.000,-  

2.1.8. – 

2.1.9.  
1.000,-  

2.1.1. – 

2.1.7. 

 

 

Povodeň nebo záplava (čl. 2 bod 1 písm. b DPPSP-P, resp. DPPMP-

P). 

10% z pojistného 

plnění, nejméně 

však 10.000,- 

2.1.8. – 

2.1.9.  

10% z pojistného 

plnění, nejméně 

však 1.000,- 

2.1.1. – 

2.1.7. 

 

Vichřice nebo krupobití (čl. 2 bod 1 písm. c DPPSP-P, resp. DPPMP-

P), včetně věcí nacházejících se na volném prostranství (dále viz bod 

2.5.22. této pojistné smlouvy).  

5.000,-  

2.1.8. – 

2.1.9.  
1.000,- 

2.1.1. – 

2.1.9. 

Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin (čl. 2 bod 1 písm. d DPPSP-

P, resp. DPPMP-P). 
1.000,- 

2.1.1. – 

2.1.9. 

Sesouvání nebo zřícení sněhových lavin (čl. 2 bod 1 písm. d DPPSP-

P, resp. DPPMP-P). 
1.000,- 

2.1.1. – 

2.1.9. 

Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů (čl. 2  bod 1 písm. e 

DPPSP-P resp. DPPMP-P). 
1.000,- 
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2.1.1. – 

2.1.9. 

Tíha sněhu nebo námrazy (čl. 2 bod 1 písm. f DPPSP-P, resp. 

DPPMP-P). 
1.000,- 

2.1.1. – 

2.1.7. 

Zemětřesení (čl. 2 bod 1 písm. g DPPSP-P, resp. DPPMP-P). 

10% z pojistného 

plnění, nejméně 

však 10.000,-  

2.1.8. – 

2.1.9.  

10% z pojistného 

plnění, nejméně 

však 1.000,- 

2.1.1. – 

2.1.9. 

Aerodynamický třesk.  Aerodynamickým třeskem se rozumí rázová 

tlaková vlna, která vznikla překročením rychlosti zvuku (zvukové 

bariéry) letícím letadlem. 

1.000,- 

2.1.1. – 

2.1.9. 
Náraz dopravního prostředku.   1.000,- 

2.1.1. – 

2.1.9. 

Působení kouře, který unikl náhle a neočekávaně ze spalovacího, 

topného, varného nebo sušicího zařízení nacházejícího se na místě 

pojištění, pokud kouř unikl mimo určené otvory.  

1.000,- 

2.1.1. – 

2.1.2. 

Poškození fasád a vnitřního nebo vnějšího zateplení budov ptáky nebo 

hlodavci s ročním limitem plnění 50.000,- Kč 
1.000,- 

*) u položek 2.1.2 a 2.1.6. se rozsah pojištění a spoluúčasti (atd.) řídí příslušnými ujednáními uvedenými 

v pojistné smlouvě č. 706-59322-12 Statutárního města Ostrava sjednané od 1.1.2019 do 31.12.2023. 

 

2.2.  Roční pojistné vyplývající z připojištění pojistného rizika „Poškození budov ptáky a hlodavci“ činí 

7.820,- Kč. Poměrné pojistné za dobu pojištění od 1.6.2021 do 31.12.2021 činí 4.585,- Kč. Poměrné 

pojistné ve výši 4.585,- Kč bude uhrazeno prostřednictvím makléřské společnosti SATUM CZECH  

v termínu do 15.6.2021. 

 

 

2.3.  Bod 11.2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, PŘEHLED POJISTNÉHO, SPLATNOST POJISTNÉHO se nahrazuje 

následovně: 

 

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

Název pojištění 
roční pojistné 

v Kč 

Pojištění živelní  819.777,- 

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   268.750,- 

Celkem v Kč 1,119.177,- 

Celkem v Kč – zaokrouhleno pro čtvrtletní splatnost 1,119.180,- 

1 čtvrtletní splátka 279.795,- 

 

2.4.     Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.  
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3.            ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

3.1.  Tento dodatek pojistné smlouvy nabývá účinnosti dnem 1.6.2021 a platnosti dnem podpisu poslední 

smluvní stranou.  

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

pojistník, makléř a 2 pojišťovna. 

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

ve znění pozdějších předpisů:  

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu Ostrava-Jih svým usnesením  

č. 4413/RMOb-JIH/1822/78 ze dne 20.5.2021 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě – Jih      V Ostravě 

Dne  dne 21.5.2021 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Bc. Martin Bednář        Zlatomila Černá, Manažer 

Starosta   Martina Huserová, Specialista korporátního obchodu 

  Korporátní obchod Morava  

 

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


