
'oj'igt'ovna DODATEK 6. 1
(déle také jen ,,dodatek“)

k pojistné smlouvé 6.
8071689513

(déle také jen ”pojistné smlouva“)

Smluvm’ strany:

CSOB Pojiét’ovna, a. s., élen holdingu 6803

se sidlem Masarykovo néméstl' 1458, Zelené Pfedmésti
53002 Pardubice, Ceské republika
ICO: 45534306, DIC: 02699000761
zapsané v obchodnim rejstfl'ku u Krajske'ho soudu Hradec Krélové, oddI’I B, vlozka 567
(dale jen pojistitel)
tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Iveta Cheniékové, key account manager

Mésto Holice
se sidlem / mistem podnika’ni Holubova 1
53401, Holice

ICo: 00273571

(dale jen ,,pojistnik“)

pojistnika zastupuje: Mgr. Ondfej vyborny

se dohodly, 2e vy’ée uvedena’ pojistné smlouva se mém’ a doplfiuje takto:

élének I.
Zména jii existujicich pra’vnich vztahi'l pojis'téni sjednanych pojistnou

smlouvou

1. Zivelni pojiéténi sjednané élénkem ll. pojistné smlouvy se ode dne nabyti fiéinnosti
tohoto dodatku méni nésledovné:

Nové
Pojistitel a pojistm'k vyslovné sjednévajl’, Ze pojiéténi se ode dne nabyti 06innosti tohoto dodatku
NOVE VZTAHUJE i na nésledujici hodnoty pojistného zéjmu (nésledujici nové piedméty
pojiéténi), a to s parametry pojiétém’ uvedenymi u jednotlivy’ch novych hodnot pojistného za’jmu
(novych pfedmétfi pojiéténl’):
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V souladu s Clénkem I. pojistne' smlouvy se toto pojiéténi Fidi také Véeobecnymi pojistnymi podminkami — zvléétni
éa’st Zivelni pojiéténi VPP Z 2014 (déle jen "VPP Z 2014"), které jsou nedilnou souéa’sti a pfilohou této pojistné
smlouvy.

ROZSAH POJIéTENi

pfedmét pojiéténi: specifikace pfedmétu pojiéténi:
14. Soubor cizich véci po prévu uiivanych na vé. doplfikfl z hlavni PS; tfi 3D vénoéni dekory, viléka 2,5
zékladé smlouvy s vyjimkou véci uvedeny’ch v m umisténé na volném prostranstvi
(:l. Ill, odst. 2 a 3 VPP
misto pojiéténi: vlastnictvi pfedmétu pojiéténi: pojistné hodnota:
pfiloha 6. 1 a véechna mista pojié. cizi nova cena
vedené v Uéetnictvi pojiéténého
Odchylné 0d (“:I. III. této pojistné smlouvy se pojiéténi pfedmétu pojiéténi sjednévé na pojistnou dobu od:
15.11.2019 00:00 hod do:01.01.2020 00:00 hod
Pojiéténi se sjednévé pro horni hranice pojistného zpfisob pojiéténiz') spolufiéast:
pf'ipad negativniho pfisobeni plnéni (Ké):
pojistny'rch nebezpeéi:
FLEM 300 000 1R 1 000 K6
1Zkral‘kou ,,1R“ se pro 06e te'to pojistné smlouvy rozumi pojiéténi prvniho rizika a v tomto pfipadé je homi hranice
pojistného p/néni stanovena limitem pojlstného p/néni; je-li pole vyée uvedene’ tabulky ve sloupci ,,ZpL"Isob
pojiéténi“ prézdne’, rozumi se rim pro 06e této pojistné smlouvy, z”e pojiéz‘éni neni sjedna’no ve vyée uvedeném
speciélnim prévnim reiimu a homi hranice pojistného plnénije uréena pojistnou ééstkou.

VYKLAD POJMU

Pojmem FLEXA se pro 06e této pojistné smlouvy rozumi Zivelni pojiéténi sjednané pro pfipad po§kozeni nebo
zniéeni pfedmétu pojiéténi zpflsobené pojistnym nebezpeéim dle 6|. H odst. 1. VPP Z 2014'

2. Pojiéténi odcizeni sjednané élénkem ll. pojistné smlouvy se ode dne nabyti fiéinnosti
tohoto dodatku méni nésledovné:

NovE
Pojistitel a pojistnl'k vyslovné sjednévaji, 2e pojiéténi se ode dne nabytl’ Uéinnosti tohoto dodatku
NOVE VZTAHUJE i na nésledujici hodnoty pojistného zéjmu (nésledujici nové pfedméty
pojiéténi), a to s parametry pojiéténi uvedenymi u jednotlich novych hodnot pojistného zéjmu
(novych pfedmétfi pojiéténi):

V souladu s élénkem l. pojistné smlouvy se toto pojiéténl’ Fidi také VéeobecnYmi pojistnYmi podminkami - zvléétni
éést Pojiéténi odcizeni VPP K 2014 (dale jen "VPP K 2014”), které tvofi mhU této pojistné smlouvy.

Déle se toto pojiéténi Fidl’ také Dopifikomi pojistnymi podminkami Pravidla zabezpeéeni proti odcizeni DPP PZK
2014 (délejen "DPP PZK 2014"), kteréjsou také nedilnou souéésti a pfilohou této pojistné smlouvy.
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ROZSAH POJISTENi

pfedmét pojiéténi: speciflkace pfedmétu pojiéténi:
15. Soubor cizich véci po prévu uiivanych na v6. odcizeni z hlavni PS; tFi 3D vénoéni dekory, vyéka 2,5
zékladé smlouvy s vfiimkou véci uvedenych v m umisténé na volném prostranstvi
él.1ll,odst.2 a 3 VPP
misto pojiéténi: vlastnictvi pfedmétu pojiéténi: pojistné hodnota:
pfiloha (E. 1 a véechna mista pojié. cizi nova cena
vedené v Uéetnictvi pojiéténého
Odchylné od (:1. III. této pojistné smlouvy se pojiéténi pfedmétu pojiéténi sjednévé na pojistnou dobu ed:
15.11.2019 00:00 hod do:01.01.2020 00:00 hod
Pojiéténi se sjednévé pro horni hranice pojistného zpflsob pojiéténi:‘) spolufléast:
ph’pad negativm’ho pfisobeni plnéni (K6):
pojistnYch nebezpeéi:
Pojiéténl’ odcizeni 50 000 1R 1 000 KC:

Odchylné od VPP K 2014 (3|. 1| odst. 1. a (El. X odst. 2. se ujedna’vé, 2e 86
pojiéténi sjednévé i pro pfipad odcizeni pfedmétu pojiéténi nahodilou udélosti
zpflsobenou pojistnYm nebezpeéim krédei prosté. Podminkou vzniku préva na
pojistné plnéni za pojistnou udélost zpflsobenou pojistnym nebezpeéim krédei
prosté je, 29 se pojiéténé véci v dobé vzniku ékodné udéfiosti nachézely v
budové v misté pojiéténi. Déle pojiétény prokéZe vznik pojistné udélosti
pojistiteli nésledovné:
a) usnesenim orgénu éinného v trestnim fizeni o zahéjeni trestniho stihém’
uréité osoby pro podezfeni ze spéchéni trestného éinu kra’deie pfedmétu
pojiéténi podle ustanoveni § 205 zékona (3. 40/2009 8b., trestniho za’koniku, ve
znéni pozdéjéich pfedpisfl (déle také jen trestni zékonik), nebo
b) usnesenim orgénu éinného v trestnim fizeni o odloieni nebo jiném vyfizeni
véci podezfeni ze spéchani trestného éinu krédeie pfedmétu pojiéténi podle
ustanoveni § 205 trestniho zékoniku (zejména tehdy, nepodafilo-li se zjistit
osobu pachatele trestného (:inu krédeze predmétu pojiéténi).
Ujedna’vé se, 2e limit pojistného plnéni ve vyéi 50 000 Kéje horni hranici
pojistného plnéni pro jednu a véechny pojistné udélosti nastalé v kaidém
jednom roce trvéni 06innosti této pojistné smlouvy.

3D vénoc‘ini dekory vy§ka 2,5 m budou umisténé na volném prostranstvi
Zabezpeéeni : budou na né namifené méstské kamery 24 hodin denné ,
pravidelné obchfizky méstské poiicie a budou zaméeny zémkem proti pfenosu

7Zl<ral‘l«)u,,11‘?"se pro u’c'ely této pojistné smlouvy rozumi pojiéténi prvniho n'zika a v tomto pr'ipadé je homi hranice
pojistného p/néni stanovena Iimitem pojistného p/néni; je-Ii pole vyée uvedené tabu/ky ve sloupci ,,Zpt"Jsob
pojis'téni” prézdné, rozumi se tim pro 06e této pojistné smlouvy, z"e pojiéténi nenl’ sjednéno ve vyée uvedene’m
speciélnim prévnim reéimu a homi hranice pojistného plnénije uréena pojistnou ééstkou.

WKLAD POJMU

Pojmem Pojiéténi odcizeni 58 pro 06e této pojistné smlouvy rozumi pojiéténi sjednané pro pfipad vzniku
§kodné udélosti pl‘hsobenim pojistnych nebezpeéi die 61. ll odst. 1. VPP K 2014.

élének II.
Zmény ve vYéi pojistného za v§echna pojiéténi sjednané pojistnou smlouvou

po nabytl ucinnosti tohoto dodatku

Vilée pojistného za jednotlivé pojiéténi éini:
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Pojiéténi Pojistné
1. Zivelni pojiéténi 142 K6
2. Pojiéténi odcizeni 699 Kc":

3. Pojiétém’ elektronickych zaFizeni 0K6
4. Pojiéténi odpovédnosti 2a 11i 0K6

' Souéet 841 KC

Zména pojistného celkem . 841 Kc“;
0d 09.09.2019 00:00 hodm do 01.01.2020 00:00 hodm
Souéet splatek pojistného: pFedeélého dodatku éisloio 119 445 K63
0d 09.09.2019 00:00 hodm do 01.01.2020 00:00 hodm
Souéet 120 286 KC

Zména goiistného = pokud se timto dodatkem ruéi stévajici pojiéténi a zérovefi se toto pojiéténi znovu sjedna’vé
z dflvodu zmény pojiéténi, je to rozdil mezi pfivodni a novou vyéi pojistného (kladné nebo zéporné ééstka) nebo
pokud se timto dodatkem sjednévé nové pojiéténi, je to Wée pojistného za nové sjednané pojiéténi (kladna
ééstka) nebo pokud se timto dodatkem ruéi stévajici pojiéténi, je to vyée pojistného za zruéené pojiéténi (zéporné
ééstka)

Zména roém’ho pojistného = zména pojistného vyjédfeni v roénim pojistném

Roénl’ poiistné no zménéch = pojistné za véechna platné pojiéténi sjednané pojistnou smlouvou a dodatky
pojistné smlouvy vyjédFené v roénim pojistném

Splétkovy kalendéf
Placeni pojistného za véechna pojiéténi sjednané pojistnou smlouvou a po zménéoh provedenych timto
dodatkem poflstné smlouvy so do 01.01.2020 00:00 hodin fidi nésledujicim splétkom kalendéfem:
Datum splétky pojistného Splétka pojistného
12.09.2019 98 407 Kc“;
12.12.2019 21879 Ké

Pojistné poukéie pojistnik na L’Jéet CSOB Pojiét'ovny, a. 5., (Elena holdingu CSOB,
(":islo 180135112I0300 u Ceskoslovenské obchodni banky, a. 5.,
konstantni symbol 3558,
variabilni symbol 8071689513.
Pojistné se povaiuje za uhrazené dnem pfipséni na (met CSOB Pojiéfovny, a. 3., Elena holdingu CSOB.

Clének ‘lII.
Zévéreéné ustanovem’

1, Tento dodatek nabyvé platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a Uéinnosti dnem 09.09.2019

2. ProhIééenipojistnika

2,1, Prohlééeni pojistnika, je-li pojistnik fyzickou osobou: Prohlaéuji a svym podpisem niée stvrzuji, ie:

a) jsem byl pFed uzavfenim pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovenim (:l. 13 a (“:I. 14 Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) ('5. 2016/6793 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovénim osobnich Udajt‘] a o volném pohybu téchto Udajfl a 0 zruéeni smérnice
95/46/ES (obeoné nafizeni o ochrané osobnich Udajfl; déle jen "GDPR"), pojistitelem Fédné a detailné (co
do vysvétleni obsahu a vyiznamu véech jeho jednotlich ustanoveni) seznémen s Informacemi o
zpracovéni osobnich Udajfi (tzv. Informaénim memorandem);

b) seznémeni s Informaénim memorandem za pojistitele provedla prévé ta konkrétni fyzické osoba, které za
pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (pfiéemi adresétem uvedenych informaci mflie byt
pojiét’ovaci makléf, coby pojiéfovaci zprostFedkovatel zastupujici pojistnika);

c) p0 seznémeni se 5 lnformaénim memorandem a pied uzavfenim pojistné smlouvy mné byl dén naprosto
dostateény éasovy prostor pro vlastni seznémeni se 3 Informaénim memorandem a pro zodpovézeni
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d)

véech mS/ch pfipadnYch dotazfl k £nformaénimu memorandu;

beru na védomi a jsem srozumén s informaci pojistitele 0 tom, ie Informaéni memorandum je a bude
zéjemci 0 pojiéténi resp. pojistnikovi a jinému Uéastniku pojiéténi k dispozici na internetovych (webovych)
strénkéch pojistiteie na adrese wwwvcsobpojcz nebo na vyiédéni pojistnika u té konkrétm’ fyzické osoby,
které jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodnim misté
pojistitele.

2.2. Prohlaéuji a vm podpisem niie stvrzuji, 26:

a)

b)

C)

d \_
/

9)

jsem byl pied uzavfenim této pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovenim § 2774 obéanského
za’koniku, pojistitelem Fédné a detailné (co do vysvétleni obsahu a snamu véech jejich jednotlivych
ustanoveni) seznémen s Infolistem produktu, s Informaénim dokumentem o pojistném produktu, s
rozsahem pojiéténi a s véeobecnymi pojistnymi podminkami (dale také jen "pojistné podminky"), které
jsou nedilnou souéésti této pojistné smlouvy;

jsem by! pFed uzavfenim této pojistné smlouvy podrobné sezna’men se véemi vybranjtmi ustanovenimi
pojistnych podminek zvléét’ uvedenymi v dokumentu ,,lnfolist produktu“, které by mohla bylt povaiovéna za
ustanoveni neoéekévana’ ve smyslu ustanoveni § 1753 obéanského za'koniku, a souhlasim s nimi. Déle
prohlaéuji, 2e mé odpovédi na pisemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanoveni § 2788 obéanského
za’koniku jsou pravdivé a Uplné;

seznémeni s Informaénim dokumentem 0 pojistném produktu a s pojistnymi podminkami za pojistitele
provedla prévé ta konkrétni fyzicka’ osoba, které za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (pfiéemz
adresétem uvedenYch informaci mflie byt pojiéfovaci makléf, coby pojiét’ovaci zprostfedkovatel
zastupujici pojistnika);

p0 seznémeni se s obsahem véech pfedsmluvnich a smluvnich dokumentfl a pfed uzavFenim pojistné
smlouvy mné byl de’m naprosto dostateény éasovy prostor pro vlastni seznémeni se 3 obsahem a
vilznamem téchto dokumentfi a pro zodpovézeni v§ech mych pfipadnych dotazfl k témto dokumentfim;

pied uzavfenim pojistné smlouvy mi byly v listinné podobé poskytnuty Informaéni dokument o pojistném
produktu a pojistné podminky;

jsem v dostateéné dobé pfed uzavfenim této pojistné smlouvy obdriel 0d pojiét’ovaciho makléfe Zéznam
z jednéni, véetné véech jeho pfiloh;

v souladu s ustanovenim § 128 odst. 1 zékona é. 277/2009 8b., 0 pojiét’ovnictvi, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfl, udéluji pojistiteli souhlas s poskytnutim informaci tykajicich se pojiéténi:

- élenflm skupiny CSOB, jejichi seznam je uveden na intemetovych stra’nkéch www.csob.cz/skupina a
- ostatnim subjektflm podnikajicim v pojiét’ovnictvi a zéjmom sdruienim 6i korporacim téchto

subjektfl.
3. Ostatni ustanoveni pojistné smlouvy, nei ustanoveni vyslovné zminéné v tomto dodatku, se timto dodatkem

nijak neméni.

4. Sprévce pojistné smlouvy: lveta Cheniékové

5. Poéet stran dodatku pojistné smlouvy bez pfiloh: 6

6. Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech shodné prévni sily, pfiéemi jedno vyhotoveni
obdrii pojistnik, jedno makléf a zbyvajici dvé pojistitel.

7. Smluvni strany tohoto dodatku po jeho dfikladném pfeéteni vyslovné prohlaéuji, 2e si tento dodatek pfeéetly,
ie jej uzaviraji podle své pravé a svobodné vale, uréité, véiné a srozumitelné. nikoliv v tisni (":i 23 népadné
nevyhodnS/ch podminek a is s jeho obsahem souhlasi. Na dfikaz toho pfipojuji vlastnoruéni podpisy vch
opra’vnénYch zéstupcfi.

Strana 5 (z celkem stran 6)



Cislo pojistné smlouvy: 8071689513 dodatek 1
H “r? :L'i‘if} 174i(;:110iubmg rial S ‘40 IHO0'1‘/3 CEI02?3 57X\DI; 0200273571

V Pardubicich, dne 06.09.2019

/”2;E/‘v Pardubicich, dne 06.09.2019 L ’
razitko a podpis pojistitele
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Splétkovy kalendéf k dodatku 6. 1 pojistné smlouvy
6. 8071689513

Tento splétkovy kalendéf upravuje splétky pojistného za zménu pojiéténi dle vyée uvedeného dodatku
pojistné smlouvy na pojistné obdobi nebo na pojistnou dobu ed 09.09.2019 00:00 hodin do 01.01.2020 00:00
hodin.

Pojistnik je povinen platit pojistné v nasledujicich terminech a splétkéch:

Datum splétky pojistného Splétka pojistného
12.09.2019 98 407 Ké
12.12.2019 21 879 K6

Pojistné poukéie pojistnik na Ufzet CSOB Pojiét’ovny. a. 5., (Elena holdingu CSOB,
(:islo 180135112l0300 u Ceskoslovenské obchodni banky, a. s.,
konstantni symbol 3558,
variabilni symbol 8071689513.
Pojistné se povaiuje za uhrazené dnem pfipséni na Uéet CSOB Pojiét’ovny, a. 5., élena holdingu CSOB.

("ZS ~V Pardubicich, dne 06.09.2019 ......... :2;...................../ .................
razitko a podpis pojistitele
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bytovx’t dflm zdény'l, ném. T.G. Masaryka 2, Holice
bytovv dfim zdénv, ném. T.G. Masaryka 9, Holice
bytovy dfim zdény’l, nam. T.G. Masaryka 18, Holice
bytovy dflm zdém’l, ném. T.G. Masaryka 19, Holice
bytovy’l dfim zdénv, Holubova 46, Holice
bytovy dfim zdény’l, Hradecka’ 59, Holice
bytovv dfim panelovy a prodejna, BratFi Capkfl 61, Holice
bytovv dflm zdém'l, Holubova 749, Holice
bytovy dam zdénv, Holubova 761, Holice

. budova peéovatelského domu, U kapliéky 1042, Holice

. bytovV dfim zdény, Na Muéce 1103, Holice

. budova peéovatelského domu, Palackého 1131, Holice

. budova zdéné (prodejna), nam. T.G. Masaryka 13, Holice

. budova zdéna (poiérm’ zbrojnice, byt) Hradecké 876, Holice

. administrativnl’ budova zdéné, Palackého 38, Holice

. budova matefské §ko|y zdéné, Holubova 39, Holice

. budova mateké §koly zdéné, Pardubicka’ 992, Holice
. budova zakladnl’ §koly zdéné, Komenského 100, Holice
. budova zékladm’ ékoly zdéna, Komenského 500, Holice

ov-v. budova zékladm’ §koly zdéné, Ru2|ckova 673, Holice
. budova zakladni ékoly zdéné, Holubova 47, Holice
. budova mateké ékoly zdéna’, Staroholické 236, Holice
. budova ubytovny, Husova 406, Holice
. budova domu déti a mlédeie zdéné, Holubova 874, Holice
. budova §ko|nijidelny zdéna, Nédraim’ 1021, Holice
. budova kulturm’ho domu zdéna’, Holubova 768, Holice
. budova muzea Dr. Emila Holuba zdéna, Holubova 768, Holice
. budova polikliniky zdéna, nam. T.G. Masaryka 29, Holice
. budova garéii a skladu zdéné, Palackého 1173, Holice
. budova zdéné (rychla’ zéchranné pomoc), Palackého 1173, Holice
. administrativm’ budova méstského UFadu, Holubova 1, Holice
. administrativm’ budova zdéna, Vysokomytské 635, Holice
. budova garéii zdéna, Vysokomf/tska 635, Holice
. budova dilen zdéna, Vysokomy’ltské 635, Holice
. budova sportovnl' haly, Holubova 1037, Holice
. budova zdéné a tribuna —stadion, Dukelské 42, Holice
. kaple zdéné na pozemku parcelm’ éislo 1130 (hfbitov)
. garéi na pozemku parcelnl’ Eislo 1826/12 (2a ulicf Husova)
. kaple svatého Jana Nepomuckého, U Kapliéky, Holice
. Holice, Puékinova 814 (sbérnv dvfir)
. Holice, ul. Smetanova (kapliéka sv. Josefa
. Holice, ném. T.G.M. pf. 2409/1, k.l’J. Holice (Kamenny kfii Boil’ Muka)
. Holice, ném. T.G.M. p.65. 2409/1, k.L’J. Holice (Socha Panny Marie)
. Holice, ul. Staroholické, p1": 2554, kl]. Holice (Socha sv. Josefa)
. Holice, ul. Staroholicka, pi. 2615/2, k.L’J. Holice (Kamenm’l kFI’i)
. Holice, Podhra’z, 96.5018, k1}. Holice (Socha sv. Jana Nepomuckého)
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.2.£503dflm zdénv, k.L’I. Holice, parcelm’ Eislo 1/2, Holice (gara’ie za OFadem)
vlastnl’ dFevéné stavba slouil’cijako sociélm’ zafizem’, k1]. Holice, él'slo parcely 363/4
kamenny kfii Boii Muka, Rovefisko, parc. Cfslo 5848/4
kaple Rovefisko — sv. Rocha, parc. Cislo 5848/4
plechové hala pro skladova’m’ a garéiovéni, parc. éislo 2292/9, kat. Uzemu’ Holice, sbérny dIr
plechové hala pro skladovém’ a garéiovéni, parc. Cislo 2303/40, kat. Uzeml’ Holice, sbérny dvfir
Holice, Holubova 1234 nova’ budova umélecké §ko|y véetné svétel, drobny'lch staveb, dléidém’,
atd.
sportovm’ hfiété veFejné v k1]. Holice Cechéch

altén u DPS U Kapliéky v k1]. Holice v Cecha’ch
dFevéné chaty Blaikovec na p.p. 6. 4102/17, 4102/18 v k1). Holice Cechéch

socha Dr. Emila Holuba p.p. E. 2393/1 v k.u.Ho|ice v Cechcéch
socha padlych na hfbitové.p.é. 1131/3 k1] Holice v Cechéch
bronzové socha na titové p.p.é. 9038, k1]. Holice v Cechéch
model radnice p.p.é. 15 k1]. Holice v Cechéch

dvé plastiky, Holubova 1234, k.t’1. Holice v Cecha’ch
détské hFiété véetné modolu africky’: chatréip.p.é. 363/3 k1}. Holice v Cecha’ch
v§echna mista poji§téného vedené v L’Iéetnictvi pojiéténého k1]. Holice v Cechéch


