
 

 

 

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, Korporátní obchod Morava  
a Zlatomila Černá, Specialista korporátního obchodu, Korporátní obchod Morava   
(dále jen „pojišťovna“) 

 

 

 

 

a 

 

 

 

 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.  
Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, Česká republika,  
IČO 25385691, 
DIČ CZ25385691, 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 17345, 
kterou zastupuje  
Ing. Jaroslav Kovář, jednatel  

(dále jen „pojistník“) 

 

 

uzavírají tento 

dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 706-59346-13 

o škodovém pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů 

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

Dne 11.12.2018 uzavřeli pojišťovna a pojistník pojistnou smlouvu č. 706-59346-13 o o škodovém 

pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění skel, 

pojištění elektronických zařízení, pojištění věcí během silniční dopravy, pojištění odpovědnosti),  dále 

jen “pojistná smlouva”. 

 

1.1 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.    Tímto dodatkem se s platností od 15.6.2020 mění pojistná smlouva následovně:  

Připojišťuje se v rámci pojištění majetku podnikatelů – škodové pojištění strojů   

 

5A. Škodové pojištění strojů 

Pojištění strojů se řídí pojistnými podmínkami VPPMO-P-01/2018, DPPST-P-01/2018 a dalšími 

ujednáními uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě. Pojistné podmínky DPPST-P-01/2018 

jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

5A.1. Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí 

Pojištění se pro všechny předměty pojištění sjednané v bodu 5A.2. této pojistné smlouvy sjednává pro 

pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPST-P.  

 

5A.2.  Předmět pojištění, pojistné částky, spoluúčast  

V souladu s ustanovením článku 3 DPPST-P se pojištění dle této pojistné smlouvy vztahuje na 

předměty pojištění uvedené pod jednotlivými položkami. Zároveň jsou pro jednotlivé předměty 

pojištění sjednány níže uvedené limity plnění a spoluúčasti. 

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 

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. 

limit pojistného 

plnění 1.rizika   v  

Kč 

1. Soubor strojů a strojních zařízení uvedených v účetním inventárním 

seznamu pojištěného.    

Pojištění 1.R.  

500.000,- 

 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000,- Kč.  
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5A.3.  Zvláštní ujednání, místo pojištění 

5A.3.1. Jako místo pojištění se sjednává území ČR.  

5A.3.2. Ujednává se, že pojištěním jsou kryty i škody na strojních součástech a dílech, které podléhají 

rychlému opotřebení nebo opakované či pravidelné výměně jako pomocné a provozní materiály, 

spotřební materiály (např. vývojky, reakční látky, tonery, chladící látky, hasící látky, filmy, nosiče 

záznamů, rastrové desky), nástroje všeho druhu (např. vrtáky, frézy, formy, matrice, razidla, ryté a 

vzorkované válce, řezné nástroje, hadice, těsnění, pásy, pneumatiky, řemeny, lamely, lana, řetězy, 

vyzdívky apod.) a další díly, během životnosti pojištěné věci několikrát vyměňované (např. pojistky, 

zdroje světla, baterie, filtry), pokud ke škodě došlo i na jiných částech pojištěného zařízení v 

souvislosti s pojištěným nebezpečím. 

5A.3.3. Ujednává se, že pojištění se sjednává i pro kluzná a valivá ložiska pojištěných strojů. 

5A.3.4. Ujednává se, že v rámci pojištění strojů nebude pojišťovna krátit pojistné plnění, pokud bude zjištěna 

příčina pochybení ze strany obsluhy zařízení.  

5A.3.5  Odchylně od článku 4, bodu 4 DPPST se ujednává se, že se pojištění se vztahuje i a na základy strojů 

a strojních zařízení.    

5A.3.6. Odchylně od článku 4 bodu 2 písm. c) se ujednává, že se pojištění vztahuje i na elektronické prvky a 

elektrotechnické součástky.  

5A.3.7. Odchylně od článku 4, bodu 2 písm. a) se ujednává, že se pojištění vztahuje i na strojní součásti pro 

kluzná a valivá uložení pro přímočarý i rotační pohyb.    

5A.3.8. Zvláštní ujednání pro pojištěné traktory 

Pro pojištěné zemědělské a lesnické traktory, od jejichž data první registrace (resp. data prvotního 

uvedení do provozu) uvedeného v technickém průkazu uplynulo více než 5 let, se ujednává, že 

pojištění se nevztahuje na vnitřně vzniklé mechanické a elektrické poruchy a dále na jejich 

poškození nebo zničení přímým účinkem zamrznutí chladicí kapaliny, vody nebo podobného média, 

chybného nebo nedostatečného mazání a nedostatku chladicí kapaliny. 

5A.3.9. Zvláštní ujednání pro pojištěná silniční vozidla 

Pro pojištěná silniční vozidla se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na vnitřně vzniklé 

mechanické nebo elektrické poruchy dílů a částí předmětu pojištění, které nepatří výhradně ke 

speciální nástavbě silničního vozidla. 

 

2.2     Ustanovení bodu 10.2. Přehled pojistného k datu 1.1.2021 za pojištění sjednána v pojistné 

smlouvě se upravuje následovně:     

Název pojištění 
Roční pojistné 

v Kč 

Pojištění živelní 467.038,- 

Pojištění odcizení 7.400,- 

Pojištění skel 400,- 

Pojištění elektronických zařízení 45.900,- 

Pojištění stojů 13.200,- 

Pojištění věcí při dopravě 1.500,- 

Pojištění odpovědnosti 160.000,- 

Celkem v Kč 695.438,- 

Celkem v Kč – zaokrouhleno pro čtvrtletní splatnost 695.440,- 

Výše splátky  173.860,- 
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2.3    Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají beze změn.   

3.    Závěrečná ustanovení 

3.1 Tento dodatek pojistné smlouvy se sjednává s účinností od 15.6.2020.  

 Roční pojistné vyplývající z této změny činí 13.200,- Kč. Pojistné za dobu pojištění od 15.6.2020 do 

31.12.2020 činí 7.197,- Kč. Tuto částku uhradí pojistník na účet makléřské společnosti SATUM 

CZECH s.r.o. číslo 5025001117/5500 pod VS 7065934613 do 14.7.2020.  

3.2 Tento dodatek je nedílnou součástí pojistné smlouvy čís. 706-59346-13.  

3.3 Tento dodatek obsahuje 4 listy a je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, dva 

pojišťovna a jeden makléř.  

 

 

 

Příloha:  

Pojistné podmínky DPPST-P-01/2018 

 

 

 

 

V Ostravě dne 12.6.2020 

za pojišťovnu  

Generali Česká pojišťovna a.s.                                                                                                 

 V Ostravě dne 12.6.2020  

za pojistníka  

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

Ing. Josef Sluka, 

Manažer, Korporátní 

obchod Morava  

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

Zlatomila Černá, 

Specialista korporátního 

obchodu, Korporátní 

obchod Morava   

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 Ing. Jaroslav Kovář, 

jednatel    

 

 

  

 


