
Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě číslo 0021758700 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 
Zastoupena: Jaroslavem Pilousem, vedoucím referátu podnikatelských rizik, 
 na základě plné moci 
 a 
 Pavlem Bendou, disponentem specialistou - upisovatelem, 
 na základě plné moci 
IČ: 639 98 530  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800 
Tel: 476 744 913 
dále jen pojistitel 

a  

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19 
Sídlo: Praha – Kbely, Semilská 43/1, PSČ 197 00  
Zastoupena: Pavlem Žďárským, starostou 
IČ: 002 31 304 
Výpis z registru ekonomických subjektů č. j.: 30/2007-71 
Bankovní spojení: č. ú.: 19-2000932309/0800 
Tel: +420 284 080 811 
E-mail: podatelna@kbely.mepnet.cz  
dále jen pojistník 

uzavírají 

tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele, pojistnou smlouvou a 
přílohami tvoří nedílný celek. 

 Hlavní pojišťovací zprostředkovatel Podřízený pojišťovací zprostředkovatel 
Název: TOP SERVIS pojištění, s.r.o. Oldřich Javorský 

Sjednatelské číslo: 9990955004 9990955004 

Jméno a příjmení jednající osoby: Ing. Jan Kluger 
Žitavská 2991, 470 06 Česká Lípa 
Tel.: 602 953 916 
E-mail: topserviscl@seznam.cz 

Oldřich Javorský 
Dřevčice 161, 250 01 Dřevčice 
Telefon: 604 282 812  
E-mail: javorsky.o@seznam.cz 

Registrační číslo ČNB: 150838PM 004402PPZ 
 

Vypracoval (pečovatel): Jaroslav Pilous, JP12002 

Správa pojistné smlouvy: OKK RŘ Plzeň, 8891203000 
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Článek I. 
Předmět dodatku pojistné smlouvy 

Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem následující změny v pojistné smlouvě: 

1) Z důvodu rozšíření přílohy č. 6 této pojistné smlouvy o nové místo pojištění pod pořadovým číslem 9 (Nebytové 
prostory "Prales", Mladoboleslavská 952, Praha 9, 197 00) se mění a doplňuje místo pojištění dle bodu 7., článku I., 
pod písmenem c) a sjednává nové znění přílohy č. 6 pojistné smlouvy, původní znění se nahrazuje následovně: 

Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří aktualizovaná a doplněná příloha č. 6 pojistné smlouvy - Seznam míst pojištění pro 
soubory věcí movitých. 

Na základě aktualizované a doplněné přílohy č. 6 pojistné smlouvy dochází k doplnění a aktualizaci všech míst pojištění 
dle této přílohy, která jsou uvedena v celém článku II., bodu 1. (ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ), bodu 2.1. (POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ), 
bodu 2.2. (POJIŠTĚNÍ VANDALISMU) a bodu 3. (POJIŠTĚNÍ SKEL) této pojistné smlouvy. 

 

2) Z důvodu dopojištění souboru vlastních a cizích věcí movitých v nebytových prostorech "Prales" pod pořadovým 
číslem 9 dle přílohy č. 6 této pojistné smlouvy, dochází s účinností od 10. 11. 2018 ke zvýšení celkové pojistné částky 
z 20.400.000,-Kč (o 500.000,-Kč) na 20.900.000,-Kč a sjednává se nové znění odst. 1.3., bodu 1. (ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ), čl. 
II. pojistné smlouvy, původní znění se nahrazuje následovně: 

1.3. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích věcí movitých, zařízení, vybavení, elektroniky a strojů nebo 
strojních zařízení dle přílohy č. 6 této pojistné smlouvy. 

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene c) 

Celková pojistná částka činí: 20.900.000,-Kč 
Pojistné částky jednotlivých souborů věcí pro dané místo pojištění jsou 
uvedeny v příloze č. 6 této pojistné smlouvy. 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 5.000,-Kč 

Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří aktualizovaná a doplněná příloha č. 6 pojistné smlouvy - Seznam míst pojištění pro 
soubory věcí movitých. 

3) Aktualizovaná a doplněná příloha č. 6 této pojistné smlouvy dle znění a změn provedených tímto dodatkem se 
vztahuje i na veškeré předměty a rizika sjednaná touto pojistnou smlouvou, tj. aktualizovaná příloha se vztahuje i na 
odst. 2.1.3., bodu 2.1. (POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ) a dále odst. 2.2.1. a odst. 2.2.2., bodu 2.2. (POJIŠTĚNÍ VANDALISMU), 
článku II. pojistné smlouvy. 

 

Celkové sjednané pojistné částky se nemění a zůstávají zachovány v souladu s kmenovou pojistnou smlouvou. 

Článek II. 
Pojistné dle dodatku pojistné smlouvy 

1. Živelní pojištění ............................................................................................................................................. 356.363,- Kč 

Navýšení pojistného............................................................................................................................................ 704,- Kč 

2. Pojištění odcizení a vandalismu ...................................................................................................................... 26.600,- Kč 

Navýšení pojistného................................................................................................................................................ 0,- Kč 

3. Pojištění skla ..................................................................................................................................................... 2.000,- Kč 

Navýšení pojistného................................................................................................................................................ 0,- Kč 

4. Pojištění odpovědnosti ................................................................................................................................... 98.000,- Kč 

Navýšení pojistného................................................................................................................................................ 0,- Kč 

Celkové původní roční pojistné činí .............................................................................................................482.963,- Kč 

Celkové navýšení pojistného činí .............................................................................................................................. 704,- Kč 

Celkové nové roční pojistné činí ..................................................................................................................483.667,- Kč 
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Sleva ve výši 40 % ......................................................................................................................................... 193.467,- Kč 

Sleva ve výši 10 % za jednanou dobu pojištění ............................................................................................... 29.020,- Kč 

Celkové navýšení pojistného po slevách činí ..................................................................................................... 380,- Kč 

Celkové poměrné pojistné po slevách činí .................................................................................................................. 25,- Kč 

Celkové nové roční pojistné po slevách činí ................................................................................................261.180,- Kč 

 

Pojistné za následující pololetní pojistná období (poprvé k 04. 12. 2018) činí .............................................130.590,- Kč 

Na základě změn provedených tímto dodatkem, vzniká na pojistné smlouvě za období od 10. 11. 2018 
do 03. 12. 2018 poměrné pojistné ve výši 25,-Kč, které je splatné na účet pojistitele č. 
700135002/0800 pod variabilním symbolem 0021758700 (číslo pojistné smlouvy) k datu 30. 11. 2018. 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení dodatku pojistné smlouvy 

1. Datum počátku účinnosti tohoto dodatku pojistné smlouvy: 10. 11. 2018 

2. Datum konce pojištění: 03. 06. 2021 

3. Změnu doby trvání pojistné smlouvy lze po vzájemné dohodě smluvních stran prodloužit jen písemným dodatkem 
pojistné smlouvy. 

4. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy v platném znění nedotčená obsahem tohoto dodatku se nemění a zůstávají 
nadále v platnosti. 

5. Tento dodatek obsahuje 3 strany a je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží pojistník, 1 pojišťovací makléř a 1 
pojistitel. 

6. Přílohy: 

1. Aktualizovaná a doplněná Příloha č. 6 pojistné smlouvy – Seznam míst pojištění pro soubory věcí movitých. 

V Mostě dne 09. 11. 2018    

   Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
   Jaroslav Pilous 

vedoucí referátu podnikatelských rizik 
Pavel Benda 

disponent specialista - upisovatel 

  

 
 
 
 
 
 

 

  

V Praze dne 09. 11. 2018    

   MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19 
Pavel Žďárský 

starosta 
 


