
 

 

Česká pojišťovna a.s. 

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika 

IČ 45272956, 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B1464, 

 

kterou zastupuje 

 útvar korporátního a průmyslového pojištění  

 

(dále jen „pojišťovna“) 

 

 

a 

 

 

Město Klatovy 

MÚ Klatovy, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy 

IČ 00 25 56 61, 

 

které zastupuje 

 starosta 

 

(dále jen „pojistník“) 

 

 

 

uzavřeli dodatek č. 18 k pojistné smlouvě 

 č. 899-20745-12 

 

 

- o pojištění živelním 

- o pojištění odcizení 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím  Pojišťovacího makléřství INPOL a.s., se sídlem             

Zbuzkova 141/47, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ 63 99 85 99 
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Na základě písemné žádosti pojistníka se pojistná smlouva č. 899-20745-12 upravuje s účinností          

od 19.6. 2019 takto: 

 

I. Vymazává se bod 2.1. a nahrazuje se novým zněním: 

2.1.     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 1.R“) a částka uvedená pro tuto položku je ve smyslu čl. 21 bodu 13 VPPMO-P 

limitem plnění prvního rizika. 

pol. č. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ 

pojistná částka/ 

limit plnění 

1. rizika ( Kč ) 

1. Věci movité 

M1 

Po právu užívané cizí věci zvláštní kulturní a historické hodnoty – 

skleněné předměty (vázy, mísy, misky, talíře atd.). Seznam 

pojištěných věcí – soupis skleněných předmětů- je součástí 

pojistkového spisu.  Pojištění 1.rizika. 

 

M2 
Po právu užívané cizí věci – exponáty výstayy „Sklo nebo život!“ - 

seznam předmětů je přílohou č. 1  tohoto dodatku. Pojištění 1. rizika. 
 

M3 

Po právu užívané cizí věci – exponáty výstayy „Mistrovská rytina 

skla“  (dočasně v depozitáři) - seznam předmětů je přílohou č. 2  

tohoto dodatku. Pojištění 1. rizika 

 

 

   

II. Vymazává se bod 2.2. a nahrazuje se novým zněním: 

2.2.    Pojistná nebezpečí a spoluúčasti 

Pro předmět pojištění specifikovaný v  bodu Předmět pojištění, pojistné částky této pojistné 

smlouvy se sjednává pojištění pro případ jeho poškození nebo zničení níže uvedenými pojistnými 

nebezpečími. Zároveň jsou pro jednotlivé položky (pol. č.) a pojistná nebezpečí sjednány níže 

uvedené spoluúčasti. 

pro 

pol. č. 

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH POJISTNÝCH 

NEBEZPEČÍ 
spoluúčast v Kč 

M1-M3 
Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části nebo 

nákladu (čl. 2 bod 1, písm. 1a) DPPMP-P). 
 

M1-M3 Povodeň nebo záplava (čl. 2 bod 1 písm. b) DPPMP-P).  

M1-M3 Vichřice nebo krupobití (čl. 2 bod 1 písm. c) DPPMP-P).  

M1-M3 Zemětřesení (čl. 2 bod 1 písm. g) DPPMP-P).  

M1-M3 
Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin (čl. 2 bod 1 písm. d) 

DPPMP-P). 
 

M1-M3 
Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů (čl. 2  bod 1 písm.e) 

DPPMP-P). 
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M1-M3 Tíha sněhu nebo námrazy (čl. 2 bod 1 písm. f) DPPMP-P).  

M1-M3 
Voda vytékající z vodovodních zařízení. (čl. 2 bod 1 písm. h)  

DPPMP-P). 
 

M1-M3 

Aerodynamický třesk. Aerodynamickým třeskem se rozumí 

rázová tlaková vlna, která vznikla překročením rychlosti zvuku 

(zvukové bariéry) letícím letadlem. 

 

M1-M3 

Působení kouře, který unikl náhle a neočekávaně, 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 působením kouře. 

 

 

 

III. Vymazává se bod 3.1 a nahrazuje se novým zněním: 

3.1.    Předmět pojištění, pojistné částky, spoluúčasti  

Pokud není u jednotlivých položek uvedeno jinak, pojištění je v souladu s ustanovením článku 15 

bodu 5 VPPMO-P sjednáno jako pojištění prvního rizika. 

pol. č. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ 
limit plnění 

1. rizika ( Kč ) 

spoluúčast v 

Kč 

K1 Po právu užívané cizí věci zvláštní kulturní a 

historické hodnoty – skleněné předměty (vázy, mísy, 

misky, talíře atd.). Seznam pojištěných věcí – soupis 

skleněných předmětů- je součástí pojistkového spisu.   

  

K2 Po právu užívané cizí věci – exponáty výstayy „Sklo 

nebo život!“ - seznam předmětů je přílohou č. 1  

tohoto dodatku. Pojištění 1. rizika. 

 

 

K3 Po právu užívané cizí věci – exponáty výstayy 

„Mistrovská rytina skla“  (dočasně v depozitáři) - 

seznam předmětů je přílohou č. 2  tohoto dodatku. 

Pojištění 1. rizika 

 

 

 

 

IV. Vymazává se bod 3.2. a nahrazuje se novým zněním: 

3.2.     Pojistná nebezpečí  

Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pouze pro pojistné nebezpečí odcizení 

krádeží vloupáním nebo loupeží.  

 

Připojištění dalších pojistných nebezpečí 

pro pol. 

č. 

SPECIFIKACE POJIŠTĚNÝCH 

POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ  

limit MRP    

(Kč ) 

spoluúčast v 

Kč 

K1-K3 
Úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus) – 

čl. 2 bod 1 písm. j) DPPMP-P. 
  

*Spoluúčast pro vandalismus u položek K2 a K3  je Kč. 
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V.       Ostatní body pojistné smlouvy se nemění. 

 

Tento dodatek obsahuje celkem čtyři listy a dvě přílohy. Je vyhotoven ve třech stejnopisech, 

z nichž po jednom vyhotovení obdrží pojistník, pojišťovna a makléřská společnost. 

 

Dodatek byl schválen Radou města Klatov dne 2. 7. 2019 usnesením č. 12, bod 317/12.  

 

 

         V Klatovech dne    2. 7. 2019                         V Plzni dne  18.6. 2019 

  

 

 

 

 

                                                                                                           

                  

                            starosta                                                                          

             ……………………………..  …………..……………..……………

 Podpis a razítko pojistníka   Podpis a razítko pojišťovny 

 

 

  

 


