
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatek č. 4  
k pojistné smlouvě č. 5900019749 

 

 

 

 

sjednaný mezi smluvními stranami 

 

 

 

 

Slavia pojišťovna a.s. 
se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: 110 00, Česká republika 

IČ: 601 97 501 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591 

zastoupená dále uvedenými osobami 

(dále jen „pojistitel“) 

 

 

 

a 

 

 

 

Městská divadla pražská 
se sídlem Praha 1, čp. 699, V Jámě 1, PSČ 110 00, Česká republika 

IČ: 00064297 

(dále jen „pojistník“) 

zastoupená MgA. Danielem Přibylem, ředitelem 

(dále jen „pojistník“) 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dodatek k pojistné smlouvě byl sjednán prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře: 
Pojišťovací makléřství INPOL a.s., se sídlem Zbuzkova 47/141, 190 00 Praha 9, IČ 639 98 599 

(dále jen „pojišťovací makléř”) 
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Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím dodatku č. 4 k výše uvedené pojistné 
smlouvě (dále jen „Dodatek“), který na základě žádosti zástupce pojistníka doplňuje a rekapituluje dále uvedeným 
způsobem výše uvedenou pojistnou smlouvu: 
 
 

I. 

Článek IV. 

Zvláštní ujednání 

1. Pro případ odcizení krádeží věcí movitých a cenností pojištěných touto pojistnou smlouvou podle ujednání v čl. 
II. platí rovněž následující podmínky zabezpečení: 

a) Právo na plnění vzniká v případě, že pojištěné věci byly odcizeny krádeží, při které pachatel překonal dále 
uvedené překážky nebo opatření chránící tyto věci před odcizením. Způsoby zabezpečení jsou uvedeny 
v příloze č. 1 k této pojistné smlouvě. 

b) Zabezpečení stavebních součástí mimo uzamykatelný prostor se nepožaduje, v uzamykatelném prostoru 
musí dojít k překonání překážky. Za překonání překážky se považují rovněž případy, kdy se pachatel 
zmocnil pojištěné věci překonáním jejího konstrukčního upevnění. Konstrukčním upevněním se rozumí 
rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou. Za nerozebíratelné je 
považováno takové spojení, kdy pojištěnou věc nelze odcizit bez jeho destrukčního narušení. V případě 
rozebíratelného spojení je za dostatečné považováno pouze takové, k jehož překonání je nutno použít min. 
ručního nářadí, pokud nejde o běžně používaná spojení, jejichž konstrukci nelze ovlivnit (např. zavěšení 
dveří či oken na pantech). 

c) Pro doplňkové pojištění „posel“ uvedené v čl. II, odst. 3. 6. se odchylně od ZPP/130/14/1 sjednává 
následující způsob zabezpečení: 

Limit plnění 100 000,- Kč: Cennosti jsou přepravovány jednou osobou a přepravované cennosti jsou 
uloženy a uzamčeny v pevné, řádně uzamčené kabele (kufříku). 

d) Zabezpečení místa pojištění Vodičkova 32/700, Praha 1 – infocentrum – pokladna, je zabezpečena jedním 
zámkem s cyklickou vložkou, zabezpečeno kódováním – alarmem, napojeno na centrální pult ochrany. 
V pokladně je umístěno panik tlačítko, peníze a cennosti jsou uloženy v zabudovaném trezoru v prostoru 
pokladny. Pasáže se uzavírají cca ve 23:00 hodin a jsou kontrolovány pochůzkovou činností bezpečnostní 
agentury. Tento způsob zabezpečení se ujednává jako dostačující pro limit pojistného plnění pro jednu 
pojistnou událost 200 000,- Kč. 

2. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu (vč. pojištěného cizího majetku). 

3. Zachraňovací náklady: Ujednává se, že pojistitel nad stanovenou pojistnou částku nebo limit pojistného plnění 
nahradí účelně a přiměřeně vynaložené zachraňovací náklady specifikované v zákoně, a to maximálně do 10% 
z horní hranice plnění sjednané pro pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala 
pojistná událost. Pojištění zachraňovacích nákladů se sjednává bez spoluúčasti. Zachraňovací náklady na 
záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojistitel nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění. 

4. Ujednává se, že pro účely této pojistné smlouvy ke dni sjednání pojištění odpovídají pojistné částky stanovené 
pro soubory pojištěných věcí pojistné hodnotě. Pokud se pojistná hodnota pojištěného souboru nezvýší do doby 
vzniku pojistné události o více než 15 %, pojistitel nevyužije svého práva na snížení plnění. 

5. Pro katastrofické pojistné nebezpečí („povodeň“, „vichřice“, „tíha sněhu“) vzniklé z jedné a stejné příčiny 
v časové souvislosti během 72 hodin se považuje za jednu škodnou událost, tzn., že se spoluúčast odečte 
pouze jednou. 

6. Ujednává se, že výluka uvedená v ZPP 110/14/1 čl. VI, odst. (4) se ruší. 

7. Ujednání o bonifikaci: 

Pojistitel provede na základě písemné žádosti pojistníka vyhodnocení škodného průběhu pojistné smlouvy, 
nejdříve však tři měsíce po ukončení pojistného roku resp. vyhodnocovaného období. Nárok na bonifikaci lze 
uplatnit do šesti měsíců po uplynutí hodnoceného pojistného období. 

Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy nižší než procento dále smluvně stanovené, přizná pojistitel 
bonifikaci následovně: 

  

 Škodný průběh do Bonifikace: 
   0 % 20 % 
 10 %  15 % 
 20 %  10 %. 

Konkrétní výplatu bonifikace provede pojistitel v termínu do dvou měsíců od jejího přiznání. 

Překročí-li však škodný průběh v hodnoceném pojistném období hodnotu 55 %, nevznikne nárok na vyplacení 
bonifikace ani v roce následujícím, i kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady. 

Dále se ujednává, že je-li pojistiteli po výplatě bonifikace oznámena pojistná událost, která by rušila nárok na 
bonifikaci, nebo měnila její výši, sníží pojistitel plnění při likvidaci pojistné události o částku odpovídající 
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přeplacené výši bonifikace. Pokud je pojistné plnění nižší než přeplacená částka bonifikace, považuje se za 
plnění pojistitele přeplacená částka bonifikace odpovídající výši stanoveného plnění s tím, že rozdíl mezi 
pojistným plněním a přeplacenou částkou bonifikace vrátí pojištěný na účet pojistitele do tří měsíců od data, kdy 
k tomu byl pojistitelem poprvé vyzván. 

8. Doplňuje se výklad pojmů v následujícím znění:  

 - Aerodynamickým třeskem se rozumí hlukem doprovázená ničivá tlaková vlna vyvolaná letícím tělesem při překročení 
hranice rychlosti zvuku. 

 - Kouř je směs plynných a v ní rozptýlených tuhých produktů hoření, který v důsledku náhlé a nahodilé události unikl ze 
spalovacího, topného, varného nebo sušicího zařízení v místě pojištění, pokud k tomuto úniku došlo mimo otvory k 
odvodu kouře určené. 

  Za škodu kouřem se nepovažují škody vzniklá dlouhodobým působením kouře unikajícího v důsledku poškozeného nebo 
nedokonale fungujícího odtahového zařízení a škody vzniklé působením agresivních plynů, které vznikly při výrobním 
procesu nebo spalováním mimo místo pojištění a pronikly do něho v důsledku změny klimatických podmínek (změna 
směru větru, zhoršení rozptylových podmínek. 

 - Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému 
dochází působením přírodních sil při porušení podmínek rovnováhy svahu.  

  Sesouváním půdy není sesuv v důsledku lidské činnosti (zásahu člověka do díla přírody) např. průmyslovým, dopravním 
nebo stavebním provozem, ať již probíhajícím, nebo v minulosti ukončeným. 

  Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské 
činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, např. 
promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu. 

 - Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době 
poskytnutí bonifikace nevyplacené) a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou 
vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. Pro výpočet škodného průběhu se do vyplaceného pojistného 
započítávají přijaté regresy. 

 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pojistník výslovně prohlašuje, že převzal informace o zpracování osobních údajů a byl poučen o svých právech 
náležejících mu podle platných a účinných předpisů ČR a EU.  

2. Pojistník prohlašuje, že seznámí všechny dotčené osoby s obsahem této smlouvy včetně uvedených pojistných 
podmínek. Zároveň se zavazuje předat těmto osobám informace o zpracování osobních údajů a poučit je o jejich 
právech jako subjektů poskytujících své osobní údaje ve smyslu platných právních předpisů ČR a EU. 

3. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, postupně číslovanými oboustranně dohodnutými 
dodatky, které se stávají nedílnou součástí smlouvy. 

4. Pojistník prohlašuje, že před sjednáním pojistné smlouvy byl srozumitelně seznámen se zněním příslušných 
pojistných podmínek pojistitele, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy, a že pojistné 
podmínky převzal spolu s pojistnou smlouvou.  

Pojistník dále prohlašuje, že odpověděl na všechny dotazy pojistitele úplně a pravdivě, nezamlčel žádné 
informace přímo vztažené k předmětu pojištění nebo ovlivňující podmínky pojištění a je si vědom následků 
nepravdivých či neúplných informací. Pojistník prohlašuje, že mu byly poskytnuty veškeré zákonné informace i 
ty, které sám žádal, a to před sjednáním pojistné smlouvy. 

5. Pojistník prohlašuje, že zplnomocnil pojišťovacího makléře Pojišťovací makléřství INPOL a.s., se sídlem 

Zbuzkova 141/47, 190 00 Praha 9, IČ 639 98 599, vedením a zpracováním jeho pojistného zájmu.  

Smluvní strany této pojistné smlouvy se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného 
touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené 
pojistníkovi nebo pojištěnému doručením zplnomocněnému pojišťovacímu makléři. Odchylně od Článku V. 
VPP 14/1 se pro tento případ za "doručovací adresu" považuje doručovací adresa zplnomocněného 
pojišťovacího makléře.  

Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou 
smlouvou doručované zplnomocněným pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se 
považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného doručením pojistiteli.  

6. Smluvní strany ujednávají, že pokud tato pojistná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 

Sb., (zákon o registru smluv), provede toto na své náklady pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto 

zákonem. Pojistník dále zajistí, aby byly ze zveřejňovaného znění této pojistné smlouvy odstraněny informace, 

které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

nezveřejňují.  

7. Spory mezi spotřebitelem a pojistitelem z pojistné smlouvy neživotního pojištění je možné řešit soudní nebo 
mimosoudní cestou. Mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Právní úpravu 
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů naleznete v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
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8. Veškeré informace požadované platnými právními předpisy upravujícími distribuci pojištění a zajištění o 
pojišťovně a pojištění včetně mechanismu pro oznamování porušení těchto předpisů a střetu zájmu naleznete 
na: https://www.slavia-pojistovna.cz/cs/distribuce-pojisteni-a-zajisteni/.  

 

Ostatní ujednání pojistné smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 

II. 

1. Pojištění podle tohoto Dodatku nabývá účinnosti počínaje dnem 20. 05. 2019. 

2. Tento Dodatek byl vypracován ve 3 stejnopisech, pojistník a pojistitel obdrží každý po 1 stejnopisu. 

3. Dodatek obsahuje 4 strany textu a Přílohy:  

Výčet příloh: Příloha č. 1 – Způsoby zabezpečení 
  

   
 
 
 
 

 
V Praze dne 19. 05. 2019 
Za pojistitele 
 ….……………………………… ….……………………………… 
                                                                            Ing. Patricia Lepšíková                    Jaroslava Prokopová 
                                                                     Vedoucí oddělení underwritingu                      underwriter 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 
 
V Praze dne 19. 05. 2019 
za pojistníka 
  ……………………………………. 
  MgA. Daniel Přibyl 
  ředitel 
 

https://www.slavia-pojistovna.cz/cs/distribuce-pojisteni-a-zajisteni/

