
 

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě číslo 0013973959 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 
Zastoupena: na základě zmocnění níže podepsanými osobami 
IČ / DIČ: 63998530 / CZ63998530 
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 700135002/0800 
Tel: 956 451 317 

dále jen pojistitel 

a  

Rozvojové projekty Praha, a.s. 
Sídlo: Opletalova 929/22, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Zastoupena:  Ing. Martin Kala, předseda představenstva 

a 
Mgr. Karel Klíma, místopředseda představenstva 

IČ / DIČ : 25649329 / CZ25649329 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 5231 
Bankovní spojení: PPF Banka, a.s., č. ú. 2015340111/6000 
IBAN CZ67 6000 0000 0020 1534 0111 

dále jen pojistník 

 

uzavírají 

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

 

Zprostředkovatel pojištění: MARSH, s.r.o., 9999227000 
Vypracoval: 
Pečovatel: 

Marie Koukalová, mk11303 
Mgr. Jakub Pôbiš, jp13619 

Správa pojistné smlouvy: ÚPR 889000102 
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Článek I. 
Předmět dodatku pojistné smlouvy 

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

Článek I pojistné smlouvy se mění, původní znění se nahrazuje následovně: 

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika 

2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným. 

3. Předmět podnikání nebo činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v přiložené kopii 
výpisu z obchodního rejstříku, která tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.  

4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen 
DPP), Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) uvedenými v čl. II pojistné smlouvy a dále ujednáními 
sjednanými v pojistné smlouvě. VPP, DPP a ZPP tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy. 

5. Pokud není v pojistné smlouvě dále uvedeno jinak, pojistná hodnota majetku včetně cizích věcí, které pojištěný 
oprávněně užívá, se stanovuje v souladu s čl. 3 bodem 2 písm. a) VPPM 1/14 jako nová cena.  

6. Oprávněná osoba: pojištěný nebo jiná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění 
podle příslušných VPP, DPP či ZPP. 

7. Místo pojištění: není-li dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na následující místa pojištění: 
a) Opletalova 929/22, Nové Město, 110 00 Praha 1 
b) Areál Výstaviště, Praha 7 
c) Nespecifikovaná po právu užívaná místa pojištění na území České republiky. Pojištění pro škody vzniklé na 

těchto místech pojištění se sjednává s ročním limitem plnění uvedeným v článku V. Pojištění se nevztahuje na 
škody vzniklé na místech používaných v rozporu s právními předpisy a platnými normami nebo v rozporu s 
kolaudačním rozhodnutím. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé při přepravě. 

8. Územní platnost pro pojištění odpovědnosti je uvedena níže u příslušných bodů.  

9. Pojistné částky a limity plnění byly stanoveny pojistníkem. 

10. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým. 

 

Článek II se doplňuje o body 2., 3., 4. v následujícím znění: 

2.    ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ 

Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/14 (dále jen VPPM 1/14) 
 DPP pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí DPPŽU MP 1/14 (dále jen DPPŽU MP 1/14) 
 DPP pro pojištění úniku kapaliny z technického zařízení DPPUK MP 1/14 (dále jen DPPUK MP 1/14) 

Pojištění se sjednává v rozsahu:  

Flexa (tj. požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části) 

Tíha sněhu a námrazy 
Aerodynamický třesk 
Kouř 
Náraz dopravního prostředku 
Pád stromů nebo stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí předmětu pojištění 
Sesuv nebo zřícení sněhových lavin 
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin 

Vichřice, Krupobití 

Zemětřesení 

Povodeň a záplava 

Únik kapaliny z technického zařízení 

Nepřímý úder blesku  
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Atmosférické srážky dle doložky D008 

Limity pojistného plnění pro jednotlivá živelní pojistná nebezpečí jsou uvedeny v článku V. pojistné smlouvy. 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí pro jednotlivá pojistná nebezpečí ve výši: 

Pojistné nebezpečí: Spoluúčast: 

Flexa je uvedena níže u jednotlivých předmětů pojištění 

Povodeň a záplava 10% min. 20.000,- Kč 

Vichřice, krupobití, zemětřesení 1.000,- Kč 

Únik kapaliny z technického zařízení 1.000,- Kč 

Nepřímý úder blesku 1.000,- Kč 

Atmosférické srážky 1.000,- Kč 

Ostatní výše uvedená živelní pojistná nebezpečí je uvedena níže u jednotlivých předmětů pojištění 

2.1.  Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích věcí movitých   

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

Celková pojistná částka činí: 10.000.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 1.000,-Kč 

 

2.2.  Sjednává se pojištění vlastních cenností a cenin  

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

Celková pojistná částka činí: 1.200.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 1.000,-Kč 

Pojištění se sjednává na první riziko. 
 

3.       POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ  A VANDALISMU 

Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/14 (dále jen VPPM 1/14) 
 DPP pro pojištění odcizení věci DPPOV MP 1/14 (dále jen DPPOV MP 1/14) 

3.1.   POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ 

Pojištění se sjednává v rozsahu:  

Odcizení krádeží vloupáním 

Odcizení loupežným přepadením 

Dojde-li k odcizení pojištěných věcí, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události do výše limitu, který odpovídá 
způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době vzniku pojistné události v souladu s článkem 7 DPPOV MP 1/14, není-li 
dále uvedeno jinak. 

3.1.1.   Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích věcí movitých   

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

Celková pojistná částka činí: 2.000.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 1.000,-Kč 

Pojištění se sjednává na první riziko. 
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3.1.2    Sjednává se pojištění vlastních cenností a cenin uložených v uzamčené schránce nebo trezoru  

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

Celková pojistná částka činí: 1.200.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 1.000,-Kč 

Pojištění se sjednává na první riziko. 

3.1.3.  Sjednává se pojištění peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou pro případ odcizení loupežným 
přepadením při přepravě (dále jen "posel"). 

Pojištění se vztahuje na odcizení cenností loupežným přepadením při jejich přepravě. 
Pojištění se vztahuje na případy odcizení nebo ztráty přepravovaných peněz a cenin, kdy byl posel následkem 
dopravní nebo jiné nehody zbaven možnosti svěřené peníze a ceniny opatrovat. 
Z pojištění jsou vyloučeny škody, které vzniknou zpronevěrou poslem. 

Místo pojištění: území České republiky 

Celková pojistná částka činí: 600.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 1.000,-Kč 

Pojištění se sjednává na první riziko. 

Odlišný způsob zabezpečení: 

Dojde-li k odcizení pojištěných peněz a cenin při přepravě, je pojistitel oprávněn snížit své plnění, pokud nebyla 
přeprava prováděna následujícím způsobem:  

pro peníze a cennosti do 200.000,- Kč - přeprava musí být prováděná odpovědnou osobou, vybavenou 
obranným prostředkem. Cennosti a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku; 
pro peníze a cennosti do 600.000,- Kč - přeprava musí být prováděna uzavřeným automobilem dvěma 
odpovědnými osobami, přičemž jedna z osob může být osobou doprovázející. Jedna z osob uzavřený automobil 
řídí a druhá musí být vybavena obranným prostředkem typu pepřového spreje. Řidič uzavřeného automobilu 
nesmí během nakládky a vykládky na veřejně přístupném místě vozidlo opustit. Cennosti a ceniny musí být po 
celou dobu přepravy uložené v uzavřené kabele nebo kufříku. Použitý uzavřený automobil musí být vybaven 
funkční radiostanicí nebo jiným funkčním spojovacím prostředkem. 

3.1.4.  Sjednává se pojištění vlastních a cizích parkovacích automatů svěřených do správy 

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

Celková pojistná částka činí: 50.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 5.000,-Kč 

Pojištění se sjednává na první riziko. 

Odlišný způsob zabezpečení: 
Za zabezpečení se považuje konstrukční upevnění parkovacích automatů, umístěných v areálu Výstaviště 
Praha. Další zabezpečení se nepožaduje. 

 

3.2.   POJIŠTĚNÍ VANDALISMU 

Pojištění se sjednává v rozsahu:  

Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení předmětu pojištění zjištěným pachatelem. 

Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení předmětu pojištění nezjištěným pachatelem. 
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3.2.1.    Sjednává se pojištění všech předmětů pojištění uvedených pod bodem 3.1. (odcizení) odst. 3.1.1. a 3.1.2. 

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

Celková pojistná částka činí: 500.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 1.000,-Kč 

Pojištění se sjednává na první riziko. 
 

4.      POJIŠTĚNÍ STROJŮ A ELEKTRONIKY  

Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/14 (dále jen VPPM 1/14) 
 DPP pro pojištění strojů a elektroniky DPPSE MP 1/14 (dále jen DPPSE MP 1/14) 

Pojištění se sjednává v rozsahu:  

Článku 3 bodu 1 DPPSE MP 1/14. 

4.1.    Sjednává se pojištění souboru vlastní elektroniky  

Specifikace elektroniky: 
Jedná se o soubor kancelářské výpočetní techniky, serverů, apod. 

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

Celková pojistná částka činí: 650.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 5% min. však 5.000,-Kč 

Elektronika je řádně vedena v účetní, operativní a jiné evidenci pojištěného.  
Elektronika je v dobrém technickém stavu a provozuschopná. 
Pro účely tohoto pojištění se stáří elektroniky v souladu s článkem 5, bodem 2, písm. b) DPPSE MP 1/14 zvyšuje 
na 6 let. 
 

4.2.     Sjednává se pojištění souboru vlastní mobilní elektroniky 

Specifikace elektroniky: 
Jedná se o soubor mobilní elektroniky – notebooky, apod. 

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a) a území České republiky 

Celková pojistná částka činí: 350.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 5% min. však 5.000,-Kč 

Elektronika je řádně vedena v účetní, operativní a jiné evidenci pojištěného.  
Elektronika je v dobrém technickém stavu a provozuschopná. 
Pro účely tohoto pojištění se stáří elektroniky v souladu s článkem 5, bodem 2, písm. b) DPPSE MP 1/14 zvyšuje 
na 6 let. 

 

Článek V se doplňuje o bod 4. v následujícím znění: 

4.     Ujednávají se následující limity pojistného plnění ze všech druhů pojištění, za všechny škody vzniklé z příčin: 

Příčina výše limitu plnění druh limitu plnění 

povodeň a záplava 5.000.000,- Kč roční limit plnění 

vichřice, krupobití, zemětřesení 5.000.000,- Kč roční limit plnění 

ostatní sjednaná živelní pojistná nebezpečí kromě výše 
uvedených a flexy 

5.000.000,- Kč roční limit plnění 

únik kapaliny z technických zařízení 5.000.000,- Kč roční limit plnění 
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Nepřímý úder blesku 50.000,- Kč roční limit plnění 

Atmosférické srážky 300.000,- Kč roční limit plnění 

škody vzniklé na nespecifikovaných po právu užívaných místech 
pojištění na území České republiky 

1.000.000,-  roční limit plnění 

Článek II. 
Pojistné dle dodatku pojistné smlouvy 

1. Živelní pojištění  
navýšení ročního pojistného za změny provedené tímto dodatkem   ............................ ......................... 17.000,-  Kč 
poměrné pojistné za změny provedené tímto dodatkem ............................................... ...........................14.346,- Kč 

2. Pojištění odcizení a vandalismu 
navýšení ročního pojistného za změny provedené tímto dodatkem   ............................. ......................... 35.690,- Kč 
poměrné pojistné za změny provedené tímto dodatkem ................................................... .......................30.117,- Kč 

3. Pojištění strojů a elektroniky 
navýšení ročního pojistného za změny provedené tímto dodatkem   .............................. .........................21.800,- Kč 
poměrné pojistné za změny provedené tímto dodatkem .................................................. ........................18.396,- Kč 

celkové navýšení ročního pojistného činí ................................................................................ ....................74.490,- Kč. 

celkové poměrné pojistné činí ............................................................................................... .....................62.859,- Kč. 

Poměrné pojistné ve výši 62.859,- Kč bude placeno ke dni 1.5.2015 prostřednictvím peněžního ústavu na účet 
pojišťovacího makléře č. 2049900308/2600,  v.s. 0013973959 (číslo pojistné smlouvy). 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení dodatku pojistné smlouvy 

1. Datum počátku účinnosti tohoto dodatku pojistné smlouvy: 27. 2. 2015 

2. Datum konce pojištění: 31. 12. 2015 

3. Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku 
smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem. 

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

5. Tento dodatek obsahuje 6 stran a je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží pojistník, 1 pojišťovací makléř a 
2 pojistitel. 

V Praze dne 26. 2. 2015    

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

 

V Praze dne 26. 2. 2015    

   Rozvojové projekty Praha, a.s. 
   Ing. Martin Kala 

předseda představenstva 
Mgr. Karel Klíma 

místopředseda představenstva 

 


