
Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek č. 11
k pojistné smlouvě č. 7720389052

sjednané mezi s luvními stranami:

Koopera iva pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „pojistitel“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami.

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika.

a

Město Vodňany
se sídlem Vodňany - Vodňany I, náměstí Svobody 18, PSČ 389 01, Česká republika
IČO: 00251984
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27-2683510227/0100
(dále jen „pojistník”),

zastoupený Milanem Němečkem, starostou.

Korespondenční adresa pojistníka: RENOMIA, a.s., Hroznová 470/13, České Budějovice, PSČ 370 01.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou
pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se se pojistná smlouva (ve znění tohoto
dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím samostatného zprostředkovatele:

RENOMIA, a.s.
se sídlem Brno, Štýřice, Holandská 874/8, PSČ 639 00, Česká republika
IČO: 48391301
(dále jen „samostatný zprostředkovatel ”).

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele: RENOMIA, a.s., Hroznová 470/13, České Budějovice, PSČ 370
01

Sjednání tohoto dodatku zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře.
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Tento dodatek obsahuje úplné znění smlouvy č. 7720389052 včetně dodatků č. 1 až 10 ke dni 01.06.2019. 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným. 

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je dán Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. 

3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen 

„VPP“), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen „ZPP“), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen „DPP“). 

Všeobecné pojistné podmínky  
VPP P - 100/09 - pro pojištění majetku a odpovědnosti 

Zvláštní pojistné podmínky 
ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění 
ZPP P - 200/05 - pro pojištění pro případ odcizení 
ZPP P - 250/05 - pro pojištění skla 
ZPP P - 300/05 - pro pojištění strojů 
ZPP P - 320/05 - pro pojištění elektronických zařízení 

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik  
DPP P - 520/05 

Živel 
DZ1 - Lehké stavby, dřevostavby - Výluka (1201) 
DZ8 - Suterén - Výluka (1201) 
DZ12 - Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby - Vymezení předmětu pojištění (1201) 
DZ13 - Atmosférické srážky - rozšíření rozsahu pojištění (1201) 

Zabezpečení 
DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob (netýká se cenností) - Upřesnění (1211) 
DOZ2 - Předepsané způsoby zabezpečení cenností a cenných věcí - Upřesnění (1211) 
DOZ4 - Posel z jednoho místa převzetí („odcizení“) - Předepsané způsoby zabezpečení peněžní hotovosti a cenin při 
přepravě (1211) 
DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1201) 

Sklo 
DSK1 - Sklo - Reklamy, instalace - Rozšíření předmětu pojištění (1201) 

Stroje 
DST11 - Výměna agregátů, opravy vinutí - Vymezení 

Obecné 
DOB1 - Elektronická rizika - Výluka (1201) 
DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1201) 
DOB5 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1201) 
DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1201) 

Jiné 
DODC2 - Malby, nástřiky nebo polepení - Rozšíření rozsahu pojištění (1301) 

Článek II. 
Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění  

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku  

1.1.  Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak. 

1.2.  Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné 
smlouvy uvedeno jinak.  

 

 

 



 3 

1.3.  Pro pojištění majetku je místem pojištění  

 k.ú. Vodňany, k.ú. Stožice, k.ú. Hvožďany u Vodňan, k.ú. Čavyně, k.ú. Újezd u Vodňan, k.ú. Radčice u Vodňan,   
k.ú. Křtětice, k.ú. Chelčice, k.ú. Libějovice, k.ú. Truskovice, k.ú. Skály u Protivína, k.ú. Milenovice, k.ú. Záblatí 

 území ČR, 

není-li dále uvedeno jinak. 

2. Přehled sjednaných pojištění 

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách: 

2.1.1. Živelní pojištění - nemění se 
Místo pojištění: k.ú. Vodňany, k.ú. Stožice, k.ú. Hvožďany u Vodňan, k.ú. Čavyně, k.ú. Újezd u Vodňan,              k.ú. 

Radčice u Vodňan, k.ú. Křtětice, k.ú. Chelčice, k.ú. Libějovice, k.ú. Truskovice, k.ú. Skály u Protivína,         k.ú. 

Milenovice, k.ú. Záblatí 
Rozsah pojištění: „sdružený živel“ 

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DZ1, DZ12, DZ13 

Poř. 

číslo 
Předmět pojištění 

Agregovaná/ 

celková/pojistná 
částka 

Spoluúčast
5) 

Pojištění se 

sjednává 
*)1) 2) 

Maximální roční 

limit pojistného 

plnění 
3) 

1. 
Soubor vlastních a cizích budov 
a staveb včetně oplocení 

1 130 873 745 Kč 5 000 Kč - - 

Smluvní ujednání: Pro místo pojištění uvedené v záhlaví této tabulky se sjednává spoluúčast pro pojistné nebezpečí 

„povodeň“ ve výši 10 % min. 5 000 Kč a pro pojistné nebezpečí „sesuv“ ve výši 10 % min. 5 000 Kč. 
Poznámky: Poř. číslo 1 - Smluvní ujednání viz Článek V. - Zvláštní ujednání. 

*)  - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 
 

Místo pojištění: k.ú. Vodňany, k.ú. Stožice, k.ú. Hvožďany u Vodňan, k.ú. Čavyně, k.ú. Újezd u Vodňan,              k.ú. 

Radčice u Vodňan, k.ú. Křtětice, k.ú. Chelčice, k.ú. Libějovice, k.ú. Truskovice, k.ú. Skály u Protivína,         k.ú. 
Milenovice, k.ú. Záblatí 
Rozsah pojištění: „sdružený živel“  

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ8, DZ13  

Poř. 
číslo Předmět pojištění 

Agregovaná/ 

celková/pojistná 
částka 

Spoluúčast
5) 

Pojištění se 

sjednává 
*)1) 2) 

Maximální roční 

limit pojistného 
plnění 

3) 

2. 
Soubor ostatních vlastních věcí 
movitých a cizích věcí užívaných 24 408 000 Kč 1 000 Kč - - 

3. 
Soubor vlastních věcí zvláštní 

hodnoty 
5 000 000 Kč 1 000 Kč 1) obvyklá cena - 

4. 

Soubor vlastních písemností, 
dokumentů, nosičů dat, 
prototypů, neprodejných 
výstavních exponátů, vzorků 

- 1 000 Kč 
2) na první 

riziko 
50 000 Kč 

Smluvní ujednání: Pro místo pojištění uvedené v záhlaví této tabulky se sjednává spoluúčast pro pojistné nebezpečí 

„povodeň“ ve výši 10 % min. 1 000 Kč a pro pojistné nebezpečí „sesuv“ ve výši 10 % min. 1 000 Kč. 
Poznámky: Poř. číslo 2, 3, 4 - Smluvní ujednání viz Článek V. - Zvláštní ujednání. 

*)  - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 
 
2.2.1    Pojištění věci proti všem nebezpečím (ALL RISKS) - nesjednává se 
 
 
 

2.3.1 Pojištění pro případ odcizení - nemění se 
Místo pojištění: k.ú. Vodňany, k.ú. Stožice, k.ú. Hvožďany u Vodňan, k.ú. Čavyně, k.ú. Újezd u Vodňan,              k.ú. 
Radčice u Vodňan, k.ú. Křtětice, k.ú. Chelčice, k.ú. Libějovice, k.ú. Truskovice, k.ú. Skály u Protivína,         k.ú. 

Milenovice, k.ú. Záblatí 
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „odcizení“ 
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Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ1, DOZ2, DOZ5 

Poř. 

číslo 
Předmět pojištění 

Agregovaná/ 

celková/pojistná 
částka 

Spoluúčast
5) 

Pojištění se 

sjednává 
*)1) 2) 9) 

Maximální roční 

limit pojistného 

plnění 
3) 

5. 
Soubor vlastních a cizích 
stavebních součástí a 

příslušenství budov nebo staveb 
- 1 000 Kč 

2) na první 

riziko 
500 000 Kč 

6. 
Soubor vlastních věcí zvláštní 

hodnoty 
- 1 000 Kč 

2) 
na první 

riziko 

1) obvyklá cena 
500 000 Kč 

7. 
Soubor ostatních vlastních věcí 
movitých a cizích věcí užívaných 

- 1 000 Kč 
2) na první 

riziko 
2 000 000 Kč 

8. 

Soubor vlastních písemností, 
dokumentů, nosičů dat, 
prototypů, neprodejných 
výstavních exponátů, vzorků 

- 1 000 Kč 
2) na první 

riziko 
50 000 Kč 

9. Soubor vlastních cenností - 1 000 Kč 
2) na první 

riziko 
60 000 Kč 

Poznámky: Poř. číslo 5 - 9 - Smluvní ujednání viz Článek V. - Zvláštní ujednání. 
*)  - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 

2.4.1. Pojištění pro případ vandalismu - nemění se 
Místo pojištění: k.ú. Vodňany, k.ú. Stožice, k.ú. Hvožďany u Vodňan, k.ú. Čavyně, k.ú. Újezd u Vodňan,              k.ú. 

Radčice u Vodňan, k.ú. Křtětice, k.ú. Chelčice, k.ú. Libějovice, k.ú. Truskovice, k.ú. Skály u Protivína,         k.ú. 

Milenovice, k.ú. Záblatí 
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „vandalismus“ 

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DODC2 

Poř. 

číslo 
Předmět pojištění 

Agregovaná/ 

celková/pojistná 
částka 

Spoluúčast
5) 

Pojištění se 

sjednává 
*)1) 2) 9) 

Maximální roční 

limit pojistného 
plnění 

3) 

10. 
Soubor vlastních a cizích 

stavebních součástí a 
příslušenství budov nebo staveb 

- 1 000 Kč 
2) na první 

riziko 
500 000 Kč 

11. 
Soubor vlastních věcí zvláštní 

hodnoty 
- 1 000 Kč 

2) 
na první 

riziko 

1) obvyklá cena 
500 000 Kč 

12. 
Soubor ostatních vlastních věcí 
movitých a cizích věcí užívaných 

- 1 000 Kč 
2) na první 

riziko 
500 000 Kč 

13. 

Soubor vlastních písemností, 
dokumentů, nosičů dat, 
prototypů, neprodejných 

výstavních exponátů, vzorků 

- 10% min. 
1 000 Kč 

2) na první 
riziko 

50 000 Kč 

Poznámky: Poř. číslo 10 - 13 - Smluvní ujednání viz Článek V. - Zvláštní ujednání. 
*)  - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 
 
 

2.5.1 Pojištění pro případ odcizení - doplňkové pojištění „posel“ - nemění se 
Místo pojištění: Česká republika  

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „posel“ 

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ4, DOZ5 

Poř. 

číslo 
Předmět pojištění 

Agregovaná/ 

celková/pojistná 
částka 

Spoluúčast
5) 

Pojištění se 

sjednává 
*)1) 2) 9) 

Maximální roční 

limit pojistného 

plnění 
3) 



 5 

14. 
Peníze a ceniny přepravované 
pověřenou osobou - posel - 1 000 Kč 

2) na první 
riziko 20 000 Kč 

Poznámky: Poř. číslo 14 - Smluvní ujednání viz Článek V. - Zvláštní ujednání. 
*)  - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 

2.6.1 Pojištění skla - nemění se 
Místo pojištění: k.ú. Vodňany, k.ú. Stožice, k.ú. Hvožďany u Vodňan, k.ú. Čavyně, k.ú. Újezd u Vodňan,             k.ú. 

Radčice u Vodňan, k.ú. Křtětice, k.ú. Chelčice, k.ú. Libějovice, k.ú. Truskovice, k.ú. Skály u Protivína,         k.ú. 

Milenovice, k.ú. Záblatí 
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P-250/05 

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-250/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DSK1 

Poř. 

číslo 
Předmět pojištění 

Agregovaná/ 

celková/pojistná 
částka 

Spoluúčast
5) 

Pojištění se 

sjednává 
*)1) 2) 

Maximální roční 

limit pojistného 
plnění 

3) 

15. Soubor vlastních a cizích skel - 1 000 Kč 
2) na první 

riziko 
50 000 Kč 

Poznámky: Poř. číslo 15 - Smluvní ujednání viz Článek V. - Zvláštní ujednání. 
*)  - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 

2.7.1. Pojištění strojů - nemění se 
Místo pojištění: k.ú. Vodňany, k.ú. Stožice, k.ú. Hvožďany u Vodňan, k.ú. Čavyně, k.ú. Újezd u Vodňan,              k.ú. 

Radčice u Vodňan, k.ú. Křtětice, k.ú. Chelčice, k.ú. Libějovice, k.ú. Truskovice, k.ú. Skály u Protivína,        k.ú. 

Milenovice, k.ú. Záblatí 
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P-300/05 

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-300/05 a doložkami DOB1, DOB3, DST11  

Poř. 

číslo 
Předmět pojištění 

Agregovaná/ 

celková/pojistná 
částka 

Spoluúčast
5) 

Pojištění se 

sjednává 
*)1) 

Maximální roční 

limit pojistného 

plnění 
3) 

16. 
Soubor vybraných vlastních 

zařízení 
200 000 Kč 1 000 Kč - - 

Poznámky: Poř. číslo 16 - technické vybavení nemovitostí (např. výtahy, kotle apod.) 
Smluvní ujednání viz Článek V. - Zvláštní ujednání. 

*)  - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 

2.8.1 Pojištění mobilních pracovních strojů - nesjednává se 

2.9.1 Pojištění elektronických zařízení - nemění se 
Místo pojištění: k.ú. Vodňany, k.ú. Stožice, k.ú. Hvožďany u Vodňan, k.ú. Čavyně, k.ú. Újezd u Vodňan,                k.ú. 
Radčice u Vodňan, k.ú. Křtětice, k.ú. Chelčice, k.ú. Libějovice, k.ú. Truskovice, k.ú. Skály u Protivína,            k.ú. 

Milenovice, k.ú. Záblatí 
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P-320/05 

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-320/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DOZ1, DOZ5 

Poř. 

číslo 
Předmět pojištění 

Agregovaná/ 
celková/pojistná 

částka 
Spoluúčast

5) 
Pojištění se 

sjednává 
*)1) 

Maximální roční 
limit pojistného 

plnění 
3) 

17. Soubor vybraných vlastních 
zařízení  

1 500 000 Kč 1 000 Kč - - 

Smluvní ujednání: Pro místo pojištění uvedené v záhlaví této tabulky se sjednává spoluúčast pro pojistné nebezpečí 

„povodeň“ ve výši 10 % min. 1 000 Kč a pro pojistné nebezpečí „sesuv“ ve výši 10 % min. 1 000 Kč. 
Poznámky: Poř. číslo 17 - výpočetní, kopírovací, kancelářská a telekomunikační zařízení. 
Pro účely pojištění elektronických zařízení dle ZPP P-320/05 pro riziko odcizení se odkaz na ZPP P-200/05 v DOZ1 
nahrazuje odkazem na ZPP P-320/05 
Poř. číslo 17 - Smluvní ujednání viz Článek V. - Zvláštní ujednání. 
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*)  - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1. 

2.10.1 Pojištění věcí během silniční dopravy - nesjednává se 

2.11.1 Pojištění přerušení nebo omezení provozu - nesjednává se 

2.12.1 Pojištění odpovědnosti za škodu - nesjednává se 
 
1) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci  ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, 

obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP  P – 100/09, 
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl.V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy, 

2)  
první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII . odst. 1 a). VPP P – 100/09, 

3) 
maximální roční limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu jednoho pojistného roku pojištění ve 

smyslu ustanovení čl. XVIII . odst. 3. VPP P – 100/09) 

4) 
limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost, 

5)  
odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast, 

6) 
odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho 
pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění, 

7)  
sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech 
pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku - pro pojištění odpovědnosti,  

8) 
doba ručení  - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu, 

9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09, 
10) 

limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo, 
11)    

integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje 
časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz 
zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně 
v provozu. 

 
3. Pojistné plnění  

3.1. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto 

pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho 
pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 30 000 000 Kč. V případě vzniku 

pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze 

ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa 

pojištění postižená touto pojistnou událostí.  

3.2. Bez ohledu na ujednání v předchozím odstavci se pro všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho 

pojistného roku, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a 
stanovení záplavových území v platném znění) vymezeném záplavovou čárou tzv. dvacetileté vody (tj. území 

s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) 

sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč. 

3.3. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto 
pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho 

pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění  ve výši 30 000 000 Kč. V případě vzniku 

pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze 

ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění 
postižená touto pojistnou událostí. 

3.4. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto 

pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy, 
nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 

30 000 000 Kč. 

3.5. Pro pojistné nebezpečí sjednané doložkou DZ13 se pro všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho 
pojistného roku  sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 100 000 Kč. Bez ohledu na ujednání 

týkající se spoluúčastí uvedených v bodu 3. tohoto článku se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost 
z pojištění dle doložky DZ13 odečítá spoluúčast ve výši 10 % min. 2 000 Kč. 

3.6. Pro pojistné nebezpečí sjednané doložkou DODC2 se pro všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho 

pojistného roku sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 50 000 Kč, a to v rámci maximálního 
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ročního limitu pojistného plnění sjednaného pro úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci. Pojištění 

dle doložky DODC2 se sjednává se spoluúčastí ve výši 10% min. 1 000 Kč. 

3.7. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od 

celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech 
spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. 

(Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/10). 

Článek III. 
Výše a způsob placení pojistného 

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí: 

1.1. Živelní pojištění 
Pojistné  ...................................................................................................................... .........................463 971 Kč 

1.2. Pojištění pro případ odcizení  
Pojistné  ......................................................................................................................... ........................18 905 Kč 

1.3. Pojištění pro případ vandalismu 
Pojistné  ........................................................................................................................ .........................16 500 Kč 

1.4. Pojištění skla 
Pojistné  ........................................................................................................................... ........................2 000 Kč 

1.5. Pojištění strojů 
Pojistné  .......................................................................................................................... .........................3 000 Kč 

1.6. Pojištění elektronických zařízení 
Pojistné  ........................................................................................................................ .........................28 283 Kč 

Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem   ..................................................... .........................532 659 Kč 

Po uplatnění slevy za frekvenci placení pojistného ve výši 5 %, tj.   ......................................... .........................26 633 Kč 
a obchodní slevy ve výši 23 %, tj.   ......................................................................................... ........................122 512 Kč 

Celkové roční pojistné činí po slevách   ...................................................................... ........................383 514 Kč 

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.  
Pojistné období je dvanáctiměsíční. Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto:  

 datum: 01.06. částka: 95 879,- Kč 
 datum: 01.09. částka: 95 879,- Kč 
 datum: 01.12. částka: 95 878,- Kč  
 datum: 01.03. částka: 95 878,- Kč 

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet samostatného zprostředkovatele RENOMIA, a.s.,                   
č.ú. 5030018888/5500, variabilní symbol: 7720389052. 

4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.  

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského 
prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než 

jaké jsou uvedeny v tomto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto 
členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této 

pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.  

 

 

 

Článek IV. 
Hlášení škodných událostí 
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Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného 
samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, 

dopisem, prostřednictvím internetu, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu: 
 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 

Centrální podatelna 
Brněnská 634, 

664 42 Modřice 
Tel.:957 105 105 

datová schránka: n6tetn3 
fax: 547 212 602, 547 212 561 

Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou 
formou.  

Článek V. 
Zvláštní ujednání 

1. 

Poř. číslo 1-17  
Pojistitel akceptuje pojistné částky stanovené pojistníkem jako správně stanovené hodnoty znovupořízení pojištěných 
věcí k datu sjednání pojistné smlouvy. 
Veškerý nový majetek na místech pojištění patřící svým charakterem mezi pojištěné věci, který pojištěný nabude 

v průběhu pojistného roku, je automaticky zahrnut do pojištění. 
Zvýší-li se tím pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o méně než 10 %, nebude ve smyslu 

ustanovení VPP P-100/09, Čl. IX., bod (1), písm. d) pojistitelem požadován doplatek pojistného. 
Dojde-li k navýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o více než 10 %, je pojistník povinen 

tuto skutečnost písemně oznámit pojistiteli prostřednictvím pojišťovacího makléře. 
Vyúčtování pojištění nově nabytého majetku bude prováděno za podmínek a sazeb dle této pojistné smlouvy. 
Pojistitel neuplatní podpojištění, dojde-li v době trvání pojištění ke zvýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru 
věcí v důsledku inflace o méně než 10 %. 
Ve smyslu ustanovení VPP P-100/09, Čl. XIII. pojistitel nahradí zachraňovací nálady maximálně do výše 10 % z horní 
hranice plnění sjednané pro pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s 

níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů. Toto omezení neplatí pro zachraňovací náklady, které byly vynaloženy na 

záchranu života nebo zdraví osob.  
Ve smyslu ustanovení VPP P-100/09, Čl. III. pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních 

či jiných smluv, zůstávají v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné 

smlouvy. 

Poř. číslo 1-4  
Odchylně od ustanovení ZPP P-150/5, Čl. VIII., bod (3) se ujednává, že: 
 - dojde-li ke zničení nebo ztrátě věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku odpovídající přiměřeným 

nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o cenu využitelných zbytků, a to bez odpočtu 

opotřebení,  
 - dojde-li k poškození věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku odpovídající přiměřeným nákladům na 

opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí, a to bez odpočtu opotřebení.  
Ve smyslu ustanovení ZPP P-150/05, Čl. VII. je pojistnou hodnotou cizích věcích užívaných jejich nová cena (pojištění na 
novou cenu). 
Odchylně od ustanovení VPP P-150/05, Čl. II., bod (2), písm. d) se ujednává, že pojištění pro případ poškození nebo 

zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů 

se vztahuje i na součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc. 
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Ve smyslu ustanovení ZPP P-150/05 se ujednává, že pojistné nebezpečí „povodeň“ se vztahuje i na škody způsobené 

zpětným vystoupením kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku 

atmosférických srážek, povodně nebo záplavy. 
Ve smyslu ustanovení ZPP P-150/05, Čl. II., bod (2), písm. e) se pojistné nebezpečí „vodovod“  vztahuje i na škody 
způsobené vodou vytékající z klimatizačních zařízení, sprinklerových a samočinných hasících zařízení v důsledku poruchy 

těchto zařízení. 
Ujednává se, že odchylně od ZPP P-150/05 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení elektrických a elektronických 

strojů, přístrojů a zařízení přepětím, zkratem nebo indukcí v příčinné souvislosti s úderem blesku, při bouřkách, při 
spínání v napájecích sítích nebo při výboji statické elektřiny. Pro toto pojištění se sjednává roční limit plnění ve výši 500 

000 Kč se spoluúčastí pojištěného na každé pojistné události ve výši          5 000 Kč. 
Ve smyslu ustanovení ZPP P-150/05, Čl. IV., bod (2) je pojistnou událostí i ztráta pojištěné věci v přímé souvislosti 
s pojistnou událostí pojištěnou touto pojistnou smlouvu, byla-li pojištěná věc pro případ této události pojištěna. 

Poř. číslo 1  
Je-li proti pojistnému nebezpečí „vodovod“ pojištěna budova, pak ve smyslu ustanovení ZPP P-150/05, Čl. II.,      bod (2), 
písm. e) vzniká právo na plnění také za poškození nebo zničení potrubí pro odvod vody, došlo-li k němu přetlakem nebo 

zamrznutím kapaliny v tomto potrubí. 

2. 

Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo 
služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, 
vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a 

boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, 

Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a 
embargům uvedeným v předchozí větě. 

Článek VI. 
Registr smluv, zpracování osobních údajů, závěrečná ustanovení 

1. Registr smluv 

1.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti 

uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu 

uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby 

smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále 
potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. 

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní 

straně), do pole „Datová schránka“ uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy“ uvést číslo této pojistné smlouvy. 

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací 

(např. osobních údajů o fyzických osobách). 

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti dodatku jeho zveřejněním v registru se účinky pojištění, 
včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek změn 
provedených dodatkem do budoucna. 

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás 

uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 2.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou 
osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě zpracování na 

základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování 

osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci 
„O pojišťovně Kooperativa“. 

 

 

 

2.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU 
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Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a 

údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel: 

 pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení 
pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění 

smlouvy, a 

 pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a 

cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných 
protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě oprávněných zájmů 
pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem 

uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění. 

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění 

pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci 
pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. 

2.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY 

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další 

osoby, které uvedl v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku, o zpracování jejich osobních údajů. 

2.3. NFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA  

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že 

její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účely kalkulace, návrhu 

a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, 
ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti 
takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem 

uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění. 

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že 

identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze 

zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. 

Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se 
zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování 

osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných 
údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a 
právy, která Vám v této souvislosti náleží. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 01.06.2009 (počátek pojištění) na neurčito. 

3.2. Počátek změn provedených tímto dodatkem: 01.06.2019. 

3.3. Pojistník podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že byl před jeho uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s 

pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě výše uvedené 

pojistné smlouvy ve znění všech jejích předchozích dodatků a tohoto dodatku, že mu byly oznámeny informace 

v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a že v dostatečném předstihu před 
uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči 

dat) Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi.  

3.4. Změny v jednotlivých druzích pojištění včetně rozsahu pojištění lze provádět po dohodě obou stran v průběhu 
pojistného období. Tyto změny bude provádět pouze pověřený pracovník. 

3.5. Ujednává se, že pojistitel má právo po každém pojistném roce přehodnotit výši sazeb pojistného na základě 

škodního průběhu a vývoje na zajistném a pojistném trhu a upravená výše sazeb pojistného bude zohledněna ve 

výročním aktualizačním dodatku k této pojistné smlouvě. 
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3.6. Nedojde-li ke shodě mezi pojistitelem a pojistníkem ohledně nově stanovených podmínek smlouvy pro další
pojistný rok dle bodu 5., může každá ze smluvních stran písemně vypovědět pojistnou smlouvu s osmidenní
výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pojištění končí uplynutím výše
uvedené lhůty, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení pojistného roku.

3.7. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný
zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou
smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem
s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo
pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli
v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí
samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré
písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným
zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za
doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.

3.8. Tento dodatek byl vypracován ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva
stejnopisy a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží jeden stejnopis.

3.9. Stejnopis tohoto dodatku, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve
smyslu zákona o pojistné smlouvě.

3.10. Tento dodatek obsahuje jedenáct stran.

Za pojistitele

V Praze dne 10.05.2019

Za pojistníka

Ve Vodňanech dne

Milan Němeček

starosta

Dodatek k pojistné smlouvě vypracovala: Petra Procházková, tel.: 956 420 710


