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

IČO 452 72 956

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

(dále též „pojišťovna“ nebo „pojistitel“)

a

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

IČO 60460709

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka

kterou zastupuje: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

(dále též „pojistník“)

uzavřeli tento dodatek č. 1

pojistné smlouvy č. 899-26555-15

o pojištění majetku a odpovědnosti
podnikatele a právnických osob
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A ÚVODNÍ USTANOVENÍ
A1 Dne 12. 12. 2018 pojistitel a pojistník uzavřeli pojistnou smlouvu č. 899-26555-15 o pojištění majetku a

odpovědnosti podnikatele a právnických osob (dále též „smlouva”).
A2 Na základě dohody obou smluvních stran došlo od 1. 1. 2019 ke změně níže specifikovaných ustanovení

smlouvy uvedených v bodu B tohoto dodatku smlouvy.

B ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY
B1 Ustanovení bodu 2.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

2.1. Předměty pojištění, pojistné částky / limity plnění
Bude-li v souladu s ustanovením čl. 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištění jako pojištění prvního
rizika, bude 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.
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ
(S – Stavby, M – Movité Věci, N – Náklady)

POJ. ČÁSTKA
/LIMIT PLNĚNÍ

1. R. V KČ

S1
Soubor budov a jiných staveb včetně včetně vnitřních a vnějších součástí
budov a staveb, venkovních úprav, sítí technického vybavení a jiného vybavení
budov a staveb pojištěných touto smlouvou (ve smyslu čl. 7 DPPSP-P)

S2 Soubor skel v rozsahu bodu 2.3.2. této smlouvy.   Pojištění 1. R.

M1 Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře (vč. DDHM, kromě věcí
uvedených v článku 4 DPPMP-P)

M2 Soubor cizích po právu užívaných strojů, zařízení a inventáře (vč. DDHM,
kromě věcí uvedených v článku 4 DPPMP-P)

M3 Soubor zásob s výjimkou nedokončené stavební výroby a věcí uvedených
v článku 4 DPPMP-P.

M4 Soubor zásob – seno, sláma.
Odchylně od čl. 4 bodu 1 písm. k) DPPMP-P se pojištění vztahuje na seno a slámu.

M5
Soubor vlastních platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a
oběžných mincí v hotovosti, cenné papíry, ceniny a jiné cennosti ("peníze a
ceniny"). Pojištění 1. R.

M6 Soubor vlastních a cizích věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty,
uměleckých předmětů a sbírek. Pojištění 1. R.

M7 Seznam vlastních a cizích strojů do 15 let stáří uvedených v Příloze č. 1 této
smlouvy. Ujednává se, že ustan. článku 4 bodu 1 písm. g) DPPMP-P neplatí.

B2 Ustanovení bodu 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3.1. Předměty pojištění, limity plnění
Pojištění je v souladu s článkem 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno jako pojištění prvního rizika
a částka uvedená pro pol. níže je podle čl. 21 bodu 12 VPPMO-P limitem plnění prvního rizika.

Pol.
č. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ LIMIT PLNĚNÍ

1. R. V KČ

1

Soubor vnitřních a vnějších součástí budov a staveb, venkovních úprav, sítí
technického vybavení a jiného vybavení budov a staveb pojištěných touto smlouvou
(ve smyslu čl. 7 DPPSP-P). Náklady na opravu poškozených nebo zničených
stavebních součástí, jež tvoří zabezpečení uzamčeného místa pojištění vč. oplocení.

2
Soubor vlastních a cizích strojů, zařízení a inventáře (vč. DDHM, kromě věcí
uvedených v článku 4 DPPMP-P). Ujednává se, že ustan. článku 4 bodu 1 písm. g)
DPPMP-P neplatí.
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3 Soubor zásob s výjimkou nedokončené stavební výroby a věcí uvedených v článku
4 DPPMP-P.

4
Soubor vlastních a cizích platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek
a oběžných mincí v hotovosti, cenné papíry, ceniny a jiné cennosti ("peníze a
ceniny").

5 Přeprava peněz a cenin.

6 Soubor vlastních a cizích strojů, zařízení, inventáře a zásob (kromě věcí uvedených
v článku 4 DPPMP-P)

7 Soubor vlastních a cizích věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty,
uměleckých předmětů a sbírek

B3 Ustanovení bodu 3.2. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3.2. Pojistná nebezpečí a spoluúčasti
3.2.1. Pro předmět pojištění specifikovaný v bodu 3.1. této smlouvy se sjednává pojištění pro případ

poškození nebo zničení, případně pro vznik pojištěných nákladů, níže uvedenými pojistnými
nebezpečími. Zároveň jsou pro jednotlivá pojistná nebezpečí sjednané níže uvedené spoluúčasti.

PRO POL. SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ
PODLE ČLÁNKU 2 BODU 1 DPPSP-P RESP. DPPMP-P

SPOLUÚČAST
V KČ

1 – 5, 7 Odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží
1 – 4, 7 Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení („vandalismus“)

PRO POL. SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ
PODLE BODU 3.3.1. TÉTO SMLOUVY

SPOLUÚČAST
V KČ

6 Prostá krádež

B4 Ustanovení bodu 4.2. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.2. Předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti
V souladu s ustanovením článku 3 DPPST-P se pojištění vztahuje na předměty pojištění uvedené
pod jednotlivými položkami. Zároveň jsou pro tyto předměty sjednány níže uvedené pojistné
částky a spoluúčasti.

POL.
Č.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA
V KČ

SPOLUÚČAST
V KČ

1
Seznam vlastních a cizích strojů do 15 let stáří uvedených
v Příloze č. 1 této smlouvy (včetně silničních a zvláštních
vozidel, kterým je přidělována RZ/SPZ)

B5 Ustanovení bodu 7.2. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

7.2. Pojistné a jeho splatnost
7.2.1. Přehled pojistného za pojištění sjednaná v této smlouvě je uveden v Příloze č. 2.

Pojistné ve výši 3 068 439,- Kč bude hrazeno na účet
variabilní symbol 8992655515, konstantní symbol 3558, v následujících termínech a splátkách:
1. splátka ve výši 2 982 176,- Kč do 15. 1. 2019 (již uhrazeno)

2. splátka ve výši 86 263,- Kč do 31. 3. 2019

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet 
Další pojistné roky je pojistné ve výši 3 068 439,- Kč splatné na výše uvedený účet

nejpozději do 15. 1. každého pojistného roku.
7.2.2. Pro další pojistné roky následující po prvním pojistném roce bude základní výše ročního pojistného

stanovena podle bodu 7.3.1. této smlouvy.
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7.2.3. Dlužné pojistné je pojistník povinen uhradit na účet pojišťovny uvedený v upomínce.
7.2.4. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány žádné poplatky za služby

související se sjednaným pojištěním.

B6 Tímto dodatkem se ruší a nahrazuje se Příloha č. 1 pojistné smlouvy.

B7 Tímto dodatkem se ruší a nahrazuje se Příloha č. 2 pojistné smlouvy.

B8 Ostatní ujednání pojistné smlouvy zůstávají nedotčena.

C ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
C1 Tento dodatek smlouvy je platný dnem jeho podpisu posledního z účastníků pojistné smlouvy.

C2 Počátek změn provedených tímto dodatkem: 1. 1. 2019.
C3 Tento dodatek je nedílnou součástí pojistné smlouvy č. 899-26555-15 a je vyhotoven ve 3 stejnopisech,

z nichž 1 obdrží pojistník, 1 zprostředkovatel a 1 pojistitel.
C4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad

souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a
pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

D PŘÍLOHY: Příloha č. 1 – Seznam vlastních a cizích strojů, Příloha č. 2 – cenová nabídka

Za pojistníka:

V Praze dne

........................................................................................................................................................
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

Za pojistitele:

V Praze dne

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




