
DODATEK č. 13
pojistné Smlouvy č. 8054923110

Smluvní Strany:

ČSOB Pojišťovna, a. S., člen holdingu ČSOB
Sídlo: Zelené p edměstí

Masarykovo náměstí čp. 1458
532 l8 PARDUBICE

1Čz45534306
Zapsaná v obch. rejst íku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové. Oddíl B`V vložka 567
Tel.:
(dále jen "po'istitel'ˇ)
Zastoupený:_ account manager

a

Městská část Praha 17
Žaıanskćhø 291/1213
163 OO Praha ó - epy
IČ; 00231223
Zapsána v: -

(dálejen "pojistníkˇ')
Zastoupený: Mgr. Jitka Synková. starostka



Článek I.

Uvodní ustanovení

Smluvní Strany uzavírají tento dodatek pojistné smlouvy č. 80549231 10 podle Zákona č. 37/2004
Sb., o pojistné smlouvě a o Změně Souvisejících Zákonů (Zákon o pojistné Smlouvě), ve Znění
pozdějších p edpisů (dále jen "zákon o pojistné Smlouvě").

PojištěnýO), v jehožüejichž) prospěch je Sjednáno pojištěni dle této pojistné Smlouvy:

Městská část Praha 17
Žaıanskćhø 291/12h
163 00 Praha ó - epy
IČ: 00231223

Není-li touto pojistnou Smlouvou dále výslovně Sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech
pojištěních Sjednaných touto pojistnou Smlouvou:
l) pojištěný, pokud nejde o p ípad uvedený v bodu 2)
2) pojistník v pojištění cizího pojistného rizika, Splní-li podmínky Stanovené Zákonem o pojistné
smlouvě,
není-li ujednáno jinak.

Není-li touto pojistnou Smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, Sjednávají se všechna pojištění
sjednaná touto pojistnou Smlouvou S pojistnou dobou od 13.03.2020 00:00 hodin (počátek
pojištění) na dobu neurčitou.



Článek II.
Pojistnou smlouvou sjednanápojištění ajejich rozsah

Ujednává Se, že pojistná Smlouva Se mění následovně:

1. Živelní pojištění

Ruší se pojištěni:

1.1. P edmět pojištění: Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věci uvedených v čl. III,
odst. 2 a 3 VPP

Pojištěne' věci: vlastní

Horní hranice pojistného plnění: 185 112,- Kč

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo z ícení pilotovaného
letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu

Konec pojištění: 12.03.2020 24:00 hodin

Pojištění pojistných nebezpečí: vich ice; krupobiti; sesuv půdy, z ícení skal nebo zemin;
sesuv nebo z ícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných p edmětů; zemět esení; tíha sněhu
nebo námrazy; náraz vozidla, kou , nadzvuková vlna

Konec pojištění: 12.03.2020 24:00 hodin

Pojištění pojistných nebezpečí: záplava, povodeň

Konec pojištění: 12.03.2020 24:00 hodin

Pojištění pojistných nebezpečí: poškození nebo zničení věci vodovodní škodou

Konec pojištění: 12.03.2020 24:00 hodin

Sjednává se:

V Souladu S článkem l. pojistné Smlouvy Se toto pojištění ídí také Všeobecnými pojistnými
podmínkami - Zvláštní část Živelní pojištění VPP Z 2012 (dále jen "VPP Z 2012"), které jsou
nedílnou Součástí a p ílohou této pojistné Smlouvy.



Ujednává Se, že veškerý další majetek na místech pojištění dle pojistné Smlouvy náleží-li Svým
charakterem do některého ze souborů věcí již pojištěných pojistnou Smlouvou, který pojištěný
nabude v průběhu pojistného Období, je automaticky zahrnut do pojištění ve Sjednaném rozsahu.
ZVýší-li Se tím pojistná částka o méně než 15%, nebude pojistitel požadovat doplatek pojistného a
nebude namítat podpojištění. Pojištěný je povinen oznámit navýšení pojistných částek, pokud
dojde ke zvýšení hodnoty pojištěných věcí vprůběhu pojistného období o více než 15 %.
Pojistitel se Zavazuje účtovat dodatečné pojistné vypočtené pojistnou sazbou použitou pro
výpočet pojistného uvedeného v pojistné Smlouvě, a to vždy pro nejbližší následující pojistné
Období.

Ujednává se, že pojištění dle VPP Z 2014 čl. II odst. 2. Se Sjednává i pro p ípad poškození
p edmětu pojištění působením pojistného nebezpečí vniknutí atmosférických Srážek, tajícího
Sněhu nebo nečistot do budov, pokud k takovému vniknutí došlo jinak, než působením některého
pojistného nebezpečí dle VPP Z 2014 čl. Il. Tímto ujednáním nejsou nijak dotčeny výluky Z
pojištění dle VPP Z 2014 čl. VI. Součet pojistných plnění vyplacených Za pojistné události dle
tohoto ujednání nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti této pojistné smlouvy nesmí
p esáhnout limit pojistného plnění ve výši 300.000,- Kč. Spoluúčast pojištěného Se sjednává ve
výši 1.000,- Kč.

1.1. P edmět pojištění: Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III,
odst. 2 a 3 VPP

Pojištěné věci: cizí

Specifikace: Tiskárny Xerox AltaLink C8055, vr.3712352l40; Xerox AltaLink C8055, vr.
3712352204

Misto pøjišıčnı'z Žaıanskćhø 291/12b, Praha ó - epy, 163 00

Horní hranice pojistného plnění: 185 112,- Kč

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo z ícení pilotovaného
letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu

Spoluúčast: 5 000,- Kč

Pojištění pojistných nebezpečí: vich ice; krupobití; Sosuv půdy, z ícení skal nebo zemin;
sesuv nebo z ícení lavin; pád stromů, Stožárů a jiných p edmětů; zemět esení; tíha sněhu
nebo nám razy; náraz vozidla, kou , nadzvuková vlna

Spoluúčast: 5 000,- Kč

Pojištění pojistných nebezpečí: záplava, povodeň

Spoluúčast: 5 000,- Kč



Pojištění pojistných nebezpečí: poškození nebo zničení věci vodovodní škodou

Spoluúčast: 5 000,- Kč

1.2. P edmět pojištěni: Soubor nemovitostí vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2. a 3. VPP

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: Sportovní centrum - budovy a víceúčelové haly vč. venkovních Sportovišť, oplocení
aj. drobných Staveb na pozemku.

Místo pojištění: Na Chobotě p.č. 1327/13, Praha 6 - epy, 163 00

Horní hranice pojistného plnění: 392 439 331,- Kč

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo z ícení pilotovaného
letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu

Spoluúčast: 10 000,- Kč

1.3. P edmět pojištění: Soubor nemovitostí vyjma věcí uvedených v čl. III Odst. 2. a 3. VPP

Pojištěné věci: vlastni

Specifikace: Sportovní centrum - budovy a víceúčelové haly vč. venkovních Sportovišť, oplocení
aj. drobných staveb na pozemku.

Místo pojištění: Na Chobotě p.č. 1327/13, Praha 6 - epy, 163 00

Horní hranice pojistného plnění: 50 000 000,- Kč

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: vich ice; krupobití; sesuv půdy, z ícení skal nebo zemin;
sesuv nebo z ícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných p edmětů; zemět esení; tíha Sněhu
nebo nám razy; náraz vozidla, kou , nadzvuková vlna

Spoluúčast: 10 000,- Kč

Toto pojištění se Sjednává jako pojištění prvního rizika.

Pojištění pojistných nebezpečí: poškození nebo zničení věci vodovodní škodou

Spoluúčast: 5 000,- Kč



Toto pojištění Se sjednává jako pojištění prvního rizika.

1.4. P edmět pojištění: Soubor nemovitostí vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2. a 3. VPP

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: Sportovní centrum - budovy a víceúčelové haly vč. venkovních Sportovišť, oplocení
aj. drobných Staveb na pozemku.

Místo pojištění: Na Chobotě p.č. 1327/13, Praha 6 - epy, 163 00

Horní hranice pojistného plnění: 5 000 000,- Kč

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: záplava, povodeň

Spoluúčast: 5 % z pojistného plnění, minimálně 10 000,- Kč

Toto pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

1.5. P edmět pojištění: Soubor nemovitostí vyjma věcí uvedených v čl. III Odst. 2. a 3. VPP

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: Sportovní centrum - budovy a víceúčelové haly vč. venkovních sportovišť, oplocení
aj. drobných Staveb na pozemku. '

Místo pojištění: Na Chobotě p.č. 1327/13, Praha 6 - epy, 163 00

Horní hranice pojistného plnění: 500 000,- Kč

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: zkrat, p epětí

Spoluúčast: 5 000,- Kč

Toto pojištění Se sjednávájako pojištění prvního rizika.

1.6. P edmět pojištění: Soubor nemovitostí vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2. a 3. VPP

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: Sportovní centrum - budovy a víceúčelové haly vč. venkovních sportovišť, oplocení
aj. drobných Staveb na pozemku.



Místo pojištěni: Na Chobotě p.č. 1327/13, Praha 6 - epy, 163 00

Horní hranice pojistného plnění: 200 000,- Kč

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: sklo all risks

Spoluúčast: 5 000,- Kč

Toto pojištění se Sjednává jako pojištění prvního rizika.

1.7. P edmět pojištění: Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III,
odst. 2 a 3 VPP

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: Provozní a výrobní Za ízení (inventá hotelu, restaurace, kuchyně, sportovišť,
bazénu, welnes, fitness apod.)

Místo pojištění: Na Chobotě p.č. 1327/ 13, Praha 6 - epy, 163 00

Horní hranice pojistného plnění: 10 842 771,- Kč

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo z ícení pilotovaného
letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu

Spoluúčast: 10 000,- Kč

Pojištění pojistných nebezpečí: vich ice; krupobití; sesuv půdy, z ícení skal nebo zemin;
sesuv nebo z ícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných p edmětů; zemět esení; tíha sněhu
nebo námrazy; náraz vozidla, kou , nadzvuková vlna

Spoluúčast: 10 000,- Kč

Pojištění pojistných nebezpečí: záplava, povodeň

Spoluúčast: 5 % Z pojistného plnění, minimálně 10 000,- Kč

Pojištění pojistných nebezpečí: poškození nebo zničení věci vodovodní škodou

Spoluúčast: 5 000,- Kč



2. Pojištění odcizení

Ruší se pojištění:

2.1. P edmět pojištění: Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III,
odst. 2 a 3 VPP

Pojištěné věci: vlastní

Horní hranice pojistného plnění: 185 112,- Kč

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistného nebezpečí: odcizení věci krádeži vloupáním nebo loupežným p epadením
a poškození nebo zničení věci v p íčinné souvislosti s odcizením věci

Konec pojištění: 12.03.2020 24:00 hodin

Sjednává se:

V souladu S článkem I. pojistné Smlouvy Se toto pojištění ídí také Všeobecnými pojistnýmipodmínkami - Zvláštní část Pojištění odcizení VPP K 2012 (dále jen "VPP K 2012"), které jsounedílnou Součástí a p ílohou této pojistné Smlouvy.

Dále Se toto pojištění ídí také Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla Zabezpečení protiodcizení DPP PZK 2012 (dále jen "DPP PZK 2012"), kteréjsou také nedílnou Součástí a p ílohoutéto pojistné smlouvy.

2.1. P edmět pojištění: Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III,odst. 2 a 3 VPP

Pojištěné věci: cizí

Specifikace: Tiskárny Xerox AltaLink C8055, vr.3712352140; Xerox AltaLink C8055, vr.3712352204

Místo pojištění: Žalanského 291/ 12b, Praha 6 - epy, 163 00

Horní hranice pojistného plnění: 185 112,- Kč

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným p epadeníma poškození nebo zničení věci v p íčinné souvislosti s odcizením věci



Spoluúčast: 5 000,- Kč

Toto pojištění se sjednávájako pojištění prvního rizika.

Clánek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik Škodne' události je účastník pojištění podle ustanovení § 14 odst. 2 Zákona o pojistnéSmlouvě povinen Oznámit pojistiteli na tel.: 800 100 777 nebo na http://www.csobpoj.cz nebona adrese:

ČSOB Pojišťovna. a. S.` člen holdingu ČSOB kontakt:
Odbor Služeb klientům neživotního pojištění CEB.. a.s.
Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Lublaňská 5/57
Pardubice PRAHA 2

120 00

Cla'nek IV.

Pojistné

Výše pojistného Za jednotlivá pojištěni činí:

O iŠtěnÍ Změna ročního pojistn
ivelní ıištěni
o'ištění Odcizení
o'ištění vovaného nákladu
o'ištění od vědnosti Za Škodu
učet 119 526 - K 646 - K

Změna pojistného celkem
29 718,- KčOd 13.03.2020 00:00 hodin do 12.06.2020 00:00 hodin

Změna poiistného = pokud se tímto dodatkem ruší Stávající pojištění a Zároveň se toto pojištění Znovu Sjednává Zdůvodu Změny pojištění. je to rozdíl mezi původní a novou výši pojistného (kladná nebo záporná částka) NEBOpokud Se tímto dodatkem Sjednává nové pojištění. je to výše pojistného Za nově Sjednané pojištění (kladná částka)NEBO pokud Se tímto dodatkem ruší Stávající pojištění. je to výše pojistného Za Zrušené pojištění (Záporná částka)
Změna ročního pojistného = Změna pojistného vyjád ená v ročním pojistném



Roční pojistné po změnách = pojistné Za všechna platná pojištění Sjednaná pojistnou Smlouvou a dodatky pojistnésmlouvy vyjád ené v ročním pojistném

Splátkový kalendá :

Placení pojistného Za všechna pojištění sjednaná pojistnou Smlouvou a po Změnách provedenýchtímto dodatkem pojistné smlouvy se do 12.06.2020 00:00 hodin ídí následujícím splátkovýmkalendá em:

atum Splátky pojistného Splátka pojistnéh1. 13.03.2020
29 718,- K

Pojistné oukáže o'istník na účet ČSOB Pojišťovny, a. S., člena holdingu ČSOB,čísloüu Československé obchodní banky, a. s.,
konstantní Symbol 3558,
variabilní Symbol 8054923110.
Pojistné Se považuje Za uhrazene' dnem p ipsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. S., člena holdinguCSOB.

V souladu S ustanovením § 3 písm. s) Zákona o pojistné smlouvě a odchylně od ustanovení čl. VOdst. 1. VPP OC 2005 pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všechpojištěních Sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovné:
a) první pojistné období ve všech pojištěních Sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy sesjednává v délce Ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvydo nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění Sjednaných samotnoupojistnou smlouvou, nebo je-li pojištěni sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné obdobísjednává V délce rovné pojistné době;
b) druhé a každé další pojistné Období ve všech pojištěních Sjednaných tímto dodatkem pojistnéSmlouvy Se sjednává v délce Shodne' S délkou pojistných Období ve všech pojištěních SjednanýchSamotnou pojistnou Smlouvou. ˇ

Výše pojistného Za další pojistné Období Se ídí splátkovým kalendá em Zaslaným pojistníkovi naZačátku dalšího pojistného Období.

Clánek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání pojistné Smlouvy Se nemění.

Správce pojistné smlouvy:_

lO



l. Pojistník prohlašuje. Žc se dukladnë seznámil Se Znèním dodatku pojistné Smlouvy. a Žc
skutečnosti uvedené \ˇ dodatku pojistné Smlouv)v ajeho p ílohách jsou pravdivé.

2. Počet stran dodatku pojistné smlouv)l bez p íloh: l l

3. Tento dodatek pojistné Smlouv)A je vyhotoven xˇć 4 Stejnopisech Shodné právní Síly. p ičemž
jedno \/'_\'hoto\"ení obdrží pojistnik. jedno maklé a Zbývąjící pojistitel.

V Praze dnć

V Praze dne

razítko a podpis pojistitele

l l


