
Dodatek č. 3 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: 63998530  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800 
Tel: 956 451 339 

dále jen pojistitel 

a  

Výstaviště Praha, a.s. 
Sídlo: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7 
Zastoupena: Ing. Pavel Jaroš, místopředseda představenstva 
   a  
   Ing. Jan Adámek, člen představenstva 
IČ: 25649329 
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5231 

 

dále jen pojistník 

uzavírají 

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

 Hlavní pojišťovací zprostředkovatel 

Název: MARSH, s. r. o.  
Sjednatelské číslo: 9999227000 

Jméno a příjmení jednající osoby: Ing. Markéta Blahutová 

Registrační číslo ČNB: 005820PM 

 
 

Vypracoval (pečovatel): Michal Veselý, mv15794 

Správa pojistné smlouvy: Úsek podnikatelských rizik; 8890000102 
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Článek I. 
Předmět dodatku pojistné smlouvy 

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

Pojistná smlouva se doplňuje o následující ujednání: 

Pro případ, že se na pojistníka při uzavírání smluv vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění, se smluvní strany 
dohodly, že pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto Smlouvu 
povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je dále povinen při registraci 
smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku 3v8dkek tak, aby mohl být pojistitel informován správcem 
registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. Pojistník je rovněž povinen při zaslání smlouvy správci registru 
smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění Smlouvy odstraněny veškeré informace, které se dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují. 

Smluvní strany se dále dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se  účinky pojištění, 
včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od 
data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna. 

 

1.) Na straně pojistníka dochází ke změně názvu a adresy společnosti. Nový název včetně adresy je uveden na titulní 
straně tohoto dodatku dle platného výpisu z obchodního rejstříku, který je přiložen v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

2.) V článku I. bod 7 se z důvodu odpojištění místa pojištění ruší celé znění bodu a). 

3.) V článku II. pojistné smlouvy se doplňuje odstavec  2.3 v následujícím znění: 

2.3.  Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích věcí na volném prostranství (trampolína, skluzavka, mlžítka 
apod.), pojištění se nevztahuje na pojistné nebezpečí únik kapaliny z technického zařízení.  

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

Celková pojistná částka činí: 1.000.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 5.000,-Kč 

4.) Z důvodu navýšení pojistné částky se sjednává nové znění odst. 3.1.1. čl. II. pojistné smlouvy, původní znění se 
nahrazuje následovně: 

3.1.1.   Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích věcí movitých   

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

Celková pojistná částka činí: 10.000.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 1.000,-Kč 

Pojištění se sjednává na první riziko. 

5.) Z důvodu navýšení pojistné částky se sjednává nové znění odst. 3.1.4. bodu 3.1 čl. II. pojistné smlouvy, původní 
znění se nahrazuje následovně: 

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: 300.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 5.000,-Kč 

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

6.) Článek  II. pojistné smlouvy se doplňuje o odst. 3.1.5. a 3.1.6 v následujícím znění:  

3.1.5.  Sjednává se pojištění vlastních a cizích cennosti v parkovacích automatech svěřených do správy 

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

Celková pojistná částka činí: 200.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 5.000,-Kč 

Pojištění se sjednává na první riziko. 

Odlišný způsob zabezpečení: 

Platební automaty jsou pevně spojené se zemí, umístěny v areálu s nepřetržitou bezpečností službou a pod 
nepřetržitým kamerovým dohledem.  

3.1.6.  Sjednává se pojištění soubor věcí na volném prostranství (trampolína, skluzavka, mlžítka, apod.) 

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

Celková pojistná částka činí: 500.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 5.000,-Kč 

Pojištění se sjednává na první riziko. 

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

7.) V článku II. pojistné smlouvy se z důvodu připojištění nových předmětů pojištění sjednává nové znění odst. 3.2.1. 
v následujícím znění: 

3.2.1.    Sjednává se pojištění všech předmětů pojištění uvedených pod bodem 3.1. (odcizení) kromě 3.1.3. 

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

Celková pojistná částka činí: 500.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 1.000,-Kč 

Pojištění se sjednává na první riziko. 

8.) V článku II. pojistné smlouvy se snižuje pojistná částka, odst. 4.2. se sjednává v následujícím znění: 

4.2.     Sjednává se pojištění souboru vlastní mobilní elektroniky 

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

Místo pojištění: území České republiky 

Celková pojistná částka činí: 50.000,-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. 



Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
D3 k PS 0013973959 

- 4 - 

Pro účely tohoto pojištění se stáří elektroniky v souladu s článkem 5, bodem 2, písm. b) DPPSE MP 1/14 zvyšuje 
na 6 let. 
 

9.)       V článku II. pojistné smlouvy se z důvodu rozšíření činnosti sjednává nové znění odst. 1.1. v následujícím znění: 

1.1. Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované 
v DPPOP P 1/14, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s: 

- činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími 

- z provozu dětských hřišť 

- vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené 
činnosti 

Článek II. 

1. Živelní pojištění  
navýšení ročního pojistného za změny provedené tímto dodatkem   ............................... ......................... 3.540,- Kč 
poměrné pojistné za změny provedené tímto dodatkem .................................................. ......................... 1.998,- Kč 

2. Pojištění pro případ odcizení a vandalismu 
navýšení ročního pojistného za změny provedené tímto dodatkem   .............................. .........................79.000,- Kč 
poměrné pojistné za změny provedené tímto dodatkem ................................................ ......................... 44.587,- Kč 

3. Pojištění strojů a elektroniky 
snížení ročního pojistného za změny provedené tímto dodatkem   ................................. .........................12.000,- Kč 
poměrné nespotřebované pojistné za změny provedené tímto dodatkem ...................... ......................... 6.773,- Kč 
 

celkové navýšení ročního pojistného činí ................................................................................ ...................... 70.540,- Kč. 

celkové poměrné pojistné činí ................................................................................................ ...................... 39.812,- Kč. 

 

Celkové poměrné pojistné ve výši  39.812,- Kč je splatné k datu 29.6.2018 na účet pojišťovacího makléře č. 
2049900308/2600 pod v. s. 0013973959. 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení dodatku pojistné smlouvy 

1. Datum počátku účinnosti tohoto dodatku pojistné smlouvy: 9. 6. 2018 

2. Datum konce pojištění: 31. 12. 2018 

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 5 stran a je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží pojistník a 1 pojistitel. 
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6. Přílohy: 

1. Výpis z obchodního rejstříku 
 

V Praze dne 8. 6. 2018    

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

    

V Praze dne 8. 6. 2018    

   Výstaviště Praha, a.s. 
Ing. Pavel Jaroš             Ing. Jan Adámek 

                     místopředseda              člen  
                     představenstva             představenstva 

 


