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ČESKA
POJIŠŤOVNA

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

IČ 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje
ČP Distribuce a.s., Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 44795084 zapsaná v obchod

ním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 23090,
Iva Ehlová, podřízený pojišťovací zprostředkovatel

(dále jen "pojišťovna")

Město Dobruška
Náměstí F.L.Věka 11,518 01 Dobruška, Česká Republika 

IČ 00274879,

korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka

kterou zastupuje 
Ing. Petr Lžíčař, starosta města

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 20813119-65
o pojištění majetku podnikatelů

Tato pojistná smlouvaje ve správě České pojišťovny a.s

Dodatek k pojistné smlouvě č. 2081311965 sjednané od 3.4.2018.

Na základě dohody smluvních stran došlo s účinností ode dne 8. 7. 2019 ke změně pojistné smlouvy.
Tímto se nahrazuje její předchozí verze.
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Číslo pojistné smlouvy: 20813119-65 Kód produktu: MS
Stav k datu 8. 7. 2019

1. Pojištění živelní

1.1. Úvodní ustanovení
1.2. Pojištění živelní se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 
(dále jen VPPMO-P) a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištěni staveb DPPSP-P-01/2014 (dále jen DPPSP-P), 
Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-01/2014 (dále jen DPPMP-P) a dalšími ujedná
ními uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě.

1.2.1. Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

1.2.2. Oprávněnou osobou z této smlouvy je pojistník.

1.3. Rozsah pojištění
1.3.1. Předmět pojištění, pojistné částky
Pokud bude v souladu s ustanovením článku 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištění jako pojištění prvního rizika, bude toto 
uvedeno u příslušné položky ("Pojištění 1. rizika" resp. "Pojištění I.R.") a částka uvedená pro tuto položku je limitem plnění 
prvního rizika.

pol. ě. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ pojistná částka/ 
limit plnění l.R. (Kč)

1. Stavby
Z01 Budovy a jiné stavby dle seznamu č. 1-5

2. Věci movité
Z02 Movité věcí dle seznamu č. 1-4
Z03 Soubor zásob s výjimkou nedokončené stavební výroby a věcí uvedených v článku 4 

DPPMP-P
Z04 Soubor městského mobiliáře pevně ukotveného (bez nářadí nedemontovatelné ukotvení) k 

zemi nebo k jiné nemovitosti, tj. zejména informační tabule, stojany na kola, zastávky 
MHD, lavičky, veřejné osvětlení. Pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

Z05 Soubor cizích sběrných nádob

1.3.2. Pojistná nebezpečí a spoluúčasti
Pro předmět pojištění specifikovaný v bodu Předmět pojištění, pojistné částky se sjednává pojištění pro případ jeho poškoze
ní nebo zničení, případně pro vznik pojištěných nákladů níže uvedenými pojistnými nebezpečími. Zároveň jsou pro jednotli
vé položky (pol. č.) a pojistná nebezpečí sjednány níže uvedené spoluúčasti.

pro pol. ě. SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ
spoluúčast v Kč |

Z01, Z02, Z03, 
Z04, Z05

Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části nebo nákladu 
(čl. 2 bod 1 písm. a) DPPSP-P resp. DPPMP-P)

Z01, Z02, Z03, 
Z04, Z05

Povodeň nebo záplava (čl. 2 bod 1 písm. b) DPPSP-P resp. DPPMP-P) viz ujednání 
pod tabulkou 1

ZOI, Z02, Z03, 
Z04, Z05

Vichřice nebo krupobití (čl. 2 bod 1 písm. c) DPPSP-P resp. DPPMP-P)

ZOI, Z02, Z03, 
Z04, Z05

Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin (čl. 2 bod 1 písm. d) DPPSP-P 
resp. DPPMP-P)

Z01, Z02, Z03, 
Z04, Z05

Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů (čl. 2 bod 1 písm. e) DPPSP-P 
resp. DPPMP-P)

Z01, Z02, Z03, 
Z04, Z05

Tíha sněhu nebo námrazy (čl. 2 bod 1 písm. t) DPPSP-P resp. DPPMP-P)

ZOI, Z02, Z03, 
Z04, Z05

Zemětřesení (čl. 2 bod 1 písm. g) DPPSP-P resp. DPPMP-P) viz ujednání 1 
pod tabulkou

ZOI, Z02, Z03, 
Z04, Z05

Voda vytékající z vodovodních zařízení (čl. 2 bod 1 písm. h) DPPSP-P 
resp. DPPMP-P)

Z01 Zamrzání vody ve vodovodním potrubí (čl. 2 bod 1 písm. i) DPPSP-P)
ZOI, Z02, Z04, 
Z05

Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (čl. 2 bod 1 písm. j) DPPSP-P
resp. DPPMP-P)

Z01.Z02 Odcizení stavebních součástí krádeží vloupáním (čl. 2 bod 1 písm. k) DPPSP-P 
resp. písm. i) DPPMP-P)
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Číslo pojistné smlouvy: 20813119-65 Kód produktu: MS
Stav k datu 8. 7. 2019

pro pol. č. SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ spoluúčast v Kč

Z01, Z02, Z04, 
Z05

Náraz dopravního prostředku. Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na škody 
způsobené dopravním prostředkem provozovaným či řízeným pojistníkem, 
pojištěným, oprávněnou osobou.

Z01.Z02, Z04 Aerodynamický třesk. Aerodynamickým třeskem se rozumí rázová tlaková vlna, 
která vznikla překročením rychlosti zvuku (zvukové bariéry) letícím letadlem.

Z01.Z02, Z04 Působení kouře, který unikl náhle a nečekaně ze spalovacího, topného, varného nebo 
sušícího zařízení nacházejícího se na místě pojištění, pokud kouř unikl mimo určené 
otvory. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé dlouhodobým, postupným 
působení kouře.

1.3.2.1. Pojištění pro pojistné nph^r—x! ovodeň nebo záplava se sjednává se spoluúčastí 10 % z pojistného plnění za každou 
pojistnou událost, nejméně však '.č.

1.3.2.2. Pojištění pro poiistné nebezpečí zemětřesení se sjednává se spoluúčastí 10 % z pojistného plnění za každou pojistnou 
událost, nejméně však Kč.

1.3.3. Pojistné
Roční pojistné v Kč 105 795,- Kč

1.4. Místo pojištění
Jako místo pojištění se pro položky Z01, Z02, Z03, Z04, Z05 sjednává: Katastrální území Dobruška, Dobruška s tím, že kon
krétní místo pojištění je uvedeno společně s pojištěnou věcí a pojistnou částkou pro položky Z01, Z02, Z03, Z04 a Z05 na 
Seznamech míst pojištění, pojištěných věcí a pojistných částek č. 1 - 5, které jsou přílohou této pojistné smlouvy.

1.5. Ujednání o limitech plnění
1.5.1. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené povodní nebo záplavou - Doložka 1771CP
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v 
době určité, na kterou bvin nr.;;řtsnf sjednáno, jsou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava, v 
úhrnu omezena částkou - Kč.

1.5.2. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené vichřicí nebo krupobitím - Doložka 1772CP
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v 
době určité, na kterou bylo noiištšní =jednáno, jsou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí vichřice nebo krupobití, 
v úhrnu omezena částkou Kč.

1.5.3. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené vodou vytékající z vodovodních zařízení - Doložka 1773CP
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v 
době určité, na kterou bylo pojištění sjednám im„ škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí voda vytékající z vodo
vodních zařízení v úhrnu omezena částkou Kč.

1.5.4. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené zamrzáním vody - Doložka 1780/1CP
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v 
době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí zamrzání vody ve vodo
vodním potrubí, v úhrnu omezena částkou Kč.

1.5.5. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy - Doložka 1778CP
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v 
době určité, na kterou bylo miiítřní ciecjn^no, jsou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí tíha sněhu nebo námrazy, 
v úhrnu omezena částkou - Kč. Dále se ujednává, že právo na pojistné plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná
věc poškozena nebo zničena v pricmne souvislosti s pojistným nebezpečím tíha sněhu nebo námrazy.

1.5.6. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené úmyslným poškozením nebo zničením věci
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v 
době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, isou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí úmyslné poškození nebo 
zničení věci, v úhrnu omezena částkou Lč.

1.5.7. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené nárazem dopravního prostředku
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v 
době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí náraz dopravního pro
středku, v úhrnu omezena částkou Kč.
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Číslo pojistné smlouvy: 20813119-65
Stav k datu 8. 7. 2019

Kód produktu: MS

1.5.8. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené působením kouře
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v
době určité, na kt---- L oojištění sjednáno, jsou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí působení kouře, v úhrnu
omezena částkou - Kč.

1.5.9. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené aerodynamickým třeskem
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v 
době určité, na kterou bvln nniíčtčni sjednáno, jsou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí aerodynamický třesk, v 
úhrnu omezena částkou • Kč.

1.5.10. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v 
době určité, na kterou bylo pojištění sjedná"'' škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí sesouvání půdy, zřícení
skal nebo zemin, v úhrnu omezena částkou Kč.

1.5.11. Ujednání o ročním limitu plnění pro škody způsobené pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v 
době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, isou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí pád stromů, stožárů nebo 
jiných předmětů, v úhrnu omezena částkou Kč.

1.5.12. Ujednám o ročním limitu plnění pro škody způsobené zemětřesením
Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v 
době určité, na kterou UiU—ojištění sjednáno, jsou za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí zemětřesení, v úhrnu 
omezena částkou Kč.

1.6. Zvláštní ujednání

1.6.1. Ujednání o škodách vzniklých menší než 201etou povodňovou vlnou - Doložka 1121CP
Pojištění se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá v souvislosti s touto povodní, pro které 
kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí odpovídal 
menší než 201eté povodňové vlně.

1.6.2. Ujednání o pojištění odcizení stavebních součástí (Doložka 1230CP) - platí pro poj. položky Z01, Z02
Ujednává se pojištění odcizení stavebních součástí pojištěných budov. Pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika s li
mitem plnění ve výši Kč s tím, že vyplacené pojistné plnění za jednu pojistnou událost je omezeno částkou
Kč.

1.6.3. Ujednání pro pojistné nebezpečí Náraz dopravního prostředku
Ujednává se, že pojištění pojistného nebezpečí Náraz dopravního prostředku se nevztahuje na elektronicky řízené, ovládané 
nebo elektricky či jinak poháněné vjezdové nebo vstupní brány, závory, vrata, dveře, komponenty parkovacích systémů (např. 
výtahy, zakladače, parkovací automaty/hodiny), čerpacích stanic PHM (např. výdejní stojany, nádrže, kompresory, vysavače, 
myčky vozidel), reklamní nebo informační stojany a obdobná technická zařízení i kdyby byla stavebními součástmi nebo 
příslušenstvím pojištěné stavby.

2. Pojištění odcizení
2.1. Úvodní ustanovení
2.1.1. Pojištění sjednané touto smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti 
VPPMO-P-01/2014 (dále jen VPPMO-P) a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění movitých věcí 
DPPMP-P-01/2014 (dále jen DPPMP-P) a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění.

2.1.2. Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2.1.3. Oprávněnou osobou z této smlouvy je pojistník.

2.2. Rozsah pojištění
2.2.1. Předmět pojištění, pojistné částky, spoluúčasti
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Číslo pojistné smlouvy: 20813119-65
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Pokud bude v souladu s ustanovením článku 15 bodu 5 VPPMO-P sjednáno pojištění jako pojištění prvního rizika, bude toto 
uvedeno u příslušné položky ("Pojištění 1. rizika" resp. "Pojištění I.R.") a částka uvedená pro tuto položku je limitem plnění 
prvního rizika.

pol. č. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ limit plnění spoluúčast
1. rizika (Kč) v Kč*1

KOI
Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře (vč. DDHM), kromě věcí uve
dených v článku 4 DPPMP-P. Pojištění se sjednává jako pojištění prvního 
rizika.

K02 Soubor zásob s výjimkou nedokončené stavební výroby a věcí uvedených v 
článku 4 DPPMP-P. Pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

K03

Soubor městského mobiliáře pevně ukotveného (bez nářadí nedemontova- 
telné ukotvení) k zemi nebo k jiné nemovitosti, tj. zejména informační tabu
le, stojany na kola, zastávky MHD, lavičky, veřejné osvětlení. Pojištění se 
sjednává jako pojištění prvního rizika.

K04
Soubor cizích věcí po právu užívaných na základě písemné smlouvy, kromě 
věcí uvedených v článku 4 DPPMP-P. Pojištění se sjednává jako pojištění 
prvního rizika.

'' Spoluúčast pro pojistné nebezpečí odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží

2.2.2. Pojistná nebezpečí
Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pouze pro pojistné nebezpečí odcizení věci krádeží vloupáním 
nebo loupeží.

2.2.3. Pojistné
Roční pojistné za pojištění odcizení v Kč 5 688,-

2.3. Místo pojištění
2.3.1. Jako místo pojištění se pro položky KOI, K02, K03, K04 sjednává: Katastrální území Dobruška, Dobruška s tím, že 
konkrétní místo pojištění je uvedeno společně s pojištěnou věcí a pojistnou částkou pro položky KOI, K02, K03 a K04 na 
Seznamech míst pojištění, pojištěných věcí a pojistných částek č. 1 - 5, které jsou přílohou této pojistné smlouvy.

3. Společná ustanovení
3.1. Pojistná doba
3.1.1. Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 8. 7. 2019.
Ve smyslu zákoníku se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se za 
stejných podmínek o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé straně pojistné smlouvy nejméně šest 
týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem (automatická prolongace). Počátek dalšího 
pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 3. 4. každého roku.

3.1.2. Smluvní strany se 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 (vč. všech jejich dodatků) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. 
Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojišťovnu o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schrán
ky ID: v93dkf5. Pojistník je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nezveřejňují (především se 
jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojišťovny, přičemž za obchodní tajemství pojišťovna považuje zejména údaje o 
pojistných částkách, o zabezpečení majetku, o bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše po
jistného; o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/bonusu,).

Nezajistí-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode 
dne jejího uzavření, je oprávněna tuto smlouvu (vč. všech jejich dodatků) uveřejnit pojišťovna. V takovém případě pojistník 
výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou odlišnou od 
pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) v 
registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojišťovny.

3.2. Pojistné a jeho splatnost
3.2.1. Přehled pojistného k datu 8. 7. 2019 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

strana 5 z 6



Číslo pojistné smlouvy: 20813119-65
Stav k datu 8. 7. 2019

Kód produktu: MS

Pořadové číslo název pojištění roční pojistné v Kč
1 Pojištění živelní 105 795,-
2 Pojištění odcizení 5 688,-

3.2.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v ter~;"wh a částkách uvedených ve Vyúčtování pojistného, které je
nedílnou součástí této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny < , variabilní symbol 2081311965, konstantní sym
bol 3558.

3.2.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou 
splatným celé jednorázové pojistné.

3.2.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

3.2.5. Tento dodatek k pojistné smlouvě o pojištění živelním a odcizení, číslo 20813119-65, je vyhotoven ve 3 stejnopisech, 
z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel ajeden pojišťovna.

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na 
základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných. Pojistník prohlašu
je, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné 
na www.ceskapojistovna.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto 
rozsahu informuje i pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

4.2. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky tý
kající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich 
úplnost a pravdivost.

4.3. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam zjednání

- příslušné pojistné podmínky

- sazebník poplatků.
Pojistník dále prohlašuje, že se s pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

4.4. Tato pojistná smlouvaje vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel 
ajeden pojišťovna.

5. Přílohy
Pojistné podmínky dle rozsahu pojistné smlouvy 
Výpis z registru ekonomických subjektů
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