
 
 
 
 

Dodatek č. 1 
k pojistné smlouvě č. 7721127266 
Úsek pojištění hospodářských rizik 

Kooperativa 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 „vedoucí pojistitel“) 
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami  

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

a 

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 
se sídlem Pardubice-Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 530 02, Česká republika 
IČO: 45534306 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. B 567 
(dále jen „pojistitel“) 
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami  

(vedoucí pojistitel a pojistitel společně dále jako „Pojistitel“) 

a 

ČD Cargo, a.s. 
se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, Česká republika 
IČO: 28196678 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 12844  
(dále jen „pojistník“) 
zastoupený   

 

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka. 

uzavírají  

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými 
podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek. 
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Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím samostatného zprostředkovatele  

SATUM CZECH s.r.o. 
se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Porážková 1424/20, PSČ 702 00, Česká republika 
IČO: 25373951 
(dále jen „samostatný zprostředkovatel“) 

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele je totožná s výše uvedenou adresou samostatného 
zprostředkovatele. 
Sjednání tohoto dodatku zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího 
makléře. 
 
 

Smluvní strany se dohodly na změně pojistné smlouvy z důvodu změny předmětu pojištění v podobě navýšení 
počtu hnacích drážních vozidel, čímž se mění výše pojistné částky a výše pojistného. 

1) Smluvní strany se dohodly, že článek II. (Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah 
pojištění) pojistné smlouvy se mění následovně: 

A. V pojistné smlouvě v článku II. (Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění) bodě 2. tabulce 
2.1.1. (Živelní pojištění) se pod poř. č. 1. zvyšuje pojistná částka  
a současně se v Poznámce uvádí nové drážní vozidlo. Tabulka 2.1.1. nově zní následovně: 

2.1.1. Živelní pojištění 
Místo pojištění: viz čl. II. bod 1.2. pojistné smlouvy 
Rozsah pojištění: sdružený živel 
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB105, DOB106, DOB107 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění 
Pojistná 
částka10) 

Spoluúčast5) 
Pojištění se 
sjednává na 

cenu*) 1) 

MRLP3) 
První 

riziko2) 
LPPU4) 

1. 

Vyjmenované 
vlastní movité 
zařízení a vybavení 
– viz poznámka 

   

 
 

 
 

Poznámky: 

 
 

 

 

 
*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách 

B. V pojistné smlouvě v článku II. (Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění) bodě 2. tabulce 
2.2.1. (Pojištění pro případ odcizení) se pod poř. č. 1. zvyšuje pojistná částka  

 a současně se v Poznámce uvádí nové drážní vozidlo. Tabulka 2.2.1. nově zní následovně: 

1.1.1. Pojištění pro případ odcizení 
Místo pojištění: viz čl. II. bod 1.2. pojistné smlouvy 
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin) 
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB106, DOZ105 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění Pojistná částka10) Spoluúčast5) 

Pojištění 
se 

sjednává 
na cenu*) 1) 

MRLP3) 
První 

riziko2) 
MRLP3) 

1. 
Vyjmenované vlastní 
movité zařízení a vybavení 
– viz poznámka 
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*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách  

C. V pojistné smlouvě v článku II. (Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění) bodě 2. tabulce 
2.3.1. (Pojištění strojů) se pod poř. č. 1. zvyšuje pojistná částka  
a současně se v Poznámce uvádí nové drážní vozidlo. Tabulka 2.3.1. nově zní následovně: 

2.3.1.  Pojištění strojů 
Místo pojištění: viz. čl. II. bod 1.2. pojistné smlouvy 
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-300/14 a doložkami DOB103, DOB106 

Poř. 
číslo 

Předmět pojištění Pojistná částka10) Spoluúčast5) 
Pojištění se 
sjednává na 

cenu*) 1) 
MRLP3) 

1. 
Vyjmenované vlastní movité 
zařízení a vybavení – viz 
poznámka 

   

  

 
 

 

 
 

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách  

2) Smluvní strany se dohodly, že článek III. (Výše a způsob placení pojistného) se mění 
následovně: 

 „Pojistné za sjednanou dobu pojištění za tento dodatek k pojistné smlouvě činí: 

 
 
 

  
 
  

 
 
  

  
 

 
  

“ 

3) Smluvní strany se dohodly, že článek III. (Výše a způsob placení pojistného) se v bodě 
2. pojistné smlouvy ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím novým zněním: 
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4) Prohlášení k tomuto dodatku: 

Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). 

Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou 
k datu uzavření tohoto dodatku k pojistné smlouvě pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, 
pokud není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

5) Závěrečná ustanovení tohoto dodatku: 

1. Smluvní strany se dohodly, že změny učiněné dle tohoto dodatku platí od 14. 02. 2020, pro vyloučení 
veškerých pochybností se uvádí, že provedené změny dle tohoto dodatku se nevztahují na smluvní vztah 
založený mezi smluvními stranami před datem 14. 02. 2020. Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu 
poslední smluvní stranou. 

2. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny. 

3. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován v pěti stejnopisech, pojistník a pojistitel obdrží jeden 
stejnopis(y), vedoucí pojistitel si ponechá dva stejnopis(y) a samostatný zprostředkovatel v postavení 
pojišťovacího makléře obdrží jeden stejnopis(y). 

4. Tento dodatek obsahuje 4 strany.  

V Praze dne ............................  ....................................................   ....................................................  
 za vedoucího pojistitele za vedoucího pojistitele 

 

V Pardubicích dne ............................  ....................................................  
 za pojistitele  

 

V Praze dne ............................  ....................................................   ....................................................  
 za pojistníka za pojistníka 
  

 

 
 
Dodatek vypracoval: Mgr. Josef Svojsík, tel.  

Digitálně podepsal 
Josef Svojsík 
Datum: 2020.03.17 
15:18:58 +01'00'

Digitálně podepsal 
Jakub Strnad 
Datum: 2020.03.17 
15:28:30 +01'00'

Ing. 
Zdeněk 
Škvařil

Digitálně podepsal 
Ing. Zdeněk Škvařil 
Datum: 2020.03.26 
09:39:07 +01'00'

Bohumil 
Rampula

Digitálně podepsal 
Bohumil Rampula 
Datum: 2020.03.26 
10:44:41 +01'00'

Aleš 
Andrlík

Digitálně 
podepsal Aleš 
Andrlík 
Datum: 2020.03.27 
09:04:01 +01'00'


