
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě číslo 0022797491

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

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00
Zastoupena: Mgr. Jakubem Póbišem, manažerem odboru pojištění 
odpovědnosti a speciálních rizik, na základě plné moci 
IČ:63998530
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433 

a

Lesy České republiky, s.p.

Sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
Zastoupena: JUDr. Pavlem Krpatou, správním ředitelem, na základě pověření 
dle podpisového řádu 
IČ: 42196451
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 
540
dále jen pojistník

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s 
pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami tvoří nedílný celek.

Vypracoval (pečovatel): Míchal Veselý, mvl5794
Správa pojistné smlouvy: UW 8890000102

1
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíi B, vložka 3433
www.cpp.cz

IČO: 63998530
DIČ: CZ63998530
DIČ pro DPH: CZ699000955

Kontaktní adresa: 
PO. BOX 28 
664 42 Modříce

Tel.: 957 444 555 
Fax: 547 213 468 
info@cpp.cz

http://www.cpp.cz
mailto:info@cpp.cz


Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vteřina Insurance Group
Dik PS 0022797491

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Na základě výsledků zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky s názvem „Pojištění majetku, 
odpovědnosti za újmu a vozidel LČR - II", ev. č. Z2019-014443, uzavřely smluvní strany pojistnou 
smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli při výkonu 
povolání (dále jen „Smlouva").

Článek II.
Změna smlouvy

1. V souladu s ust. čl. Vlil odst. 1 poslední věta a odst. 3 Smlouvy pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností se:

a. V ust. článku II odst. 1 bod 1.1. za text „U škody způsobené pojištěným zaměstnancem na 
vozidle pojistníka, které je havarijně nebo strojně pojištěno se sjednává bez spoluúčasti." 
doplňuje text „Horní hranicí pojistného plnění pro každého jednotlivého pojištěného je 
dvojnásobek jeho sjednaného limitu pojistného plnění";

b. V ust. článku VII. odst. 6 písm. c) se slovo „o" nahrazuje slovem „do", tak že ustanovení článku 
VII. odst. 6 písm. c) se nově zní: „Při nárůstu pojištěných zaměstnanců do 10 % oproti stavu 
počtu zaměstnanců ke dni počátku pojištění se neprovádí doúčtování pojistného."

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Datum počátku účinnosti tohoto dodatku pojistné smlouvy: 1.7.2019.

2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

3. Tento dodatek ke Smlouvě byl vypracován ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží 1 vyhotovení. Tento dodatek ke Smlouvě obsahuje 2 strany.

V Praze dne 13.6.2019
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Mgr. Jakub Póbiš
manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik 

na základě plné moci

V Hradci Králové dne

UDr. Pavel Krpata 
správní ředitel
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