
Dodatek č. 14 k pojistné smlouvě číslo 0021759995 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 
Zastoupena: 

 
IČ: 639 98 530  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800 
Tel: 

dále jen pojistitel 

a  

Statutární město Most 
Sídlo: Most, Radniční 1/2, PSČ 434 69  
Zastoupena: Mgr. Janem Paparegou, primátorem města 
IČ: 002 66 094 
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku s platností k 12. 02. 2019 
Bankovní spojení: ČS, a.s. Most, č. ú.: 27-1041368359/0800 

dále jen pojistník 

uzavírají 

tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele, pojistnou smlouvou a 
přílohami tvoří nedílný celek. 

 Distributor pojištění  

Kategorie PZ Samostatný zprostředkovatel jednající jako pojišťovací makléř 

Název 

IČ 

Sjednatelské číslo 

Jméno a příjmení jednající osoby dle výpisu z obchodního rejstříku 
 

Vypracoval (zaměstnanec pojistitele - pečovatel): 
Správa pojistné smlouvy: 
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Článek I. 
Předmět dodatku pojistné smlouvy 

Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem následující změny v pojistné smlouvě: 

1) Z důvodu aktualizace a doplnění specifikace předmětu pojištění o haly nebo stany potažené plachtou se sjednává nové 
znění odst. 1.2., bodu 1. (ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ), článku II. pojistné smlouvy, původní znění se nahrazuje následovně: 

1.2. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích věcí movitých a staveb na správním území města Mostu včetně 
stavebních součástí a příslušenství (vyjma věcí movitých a staveb uvedených v příloze č. 6 této pojistné smlouvy). 

Specifikace předmětu pojištění:  

např.: autobusové zastávky, přístřešky MHD, oplocení, energosloupky, elektronické a jiné závory, úřední deska, 
informační panely, naučné panely, semafory, oplocení, veřejné osvětlení vč. kabelového vedení a rozvaděčů, dešťové 
vpusti, odpadkové koše, lavičky, parkovací automaty, stojany na kola, zastřešená odpočívadla, skladovací haly nebo 
mobilní haly nebo stany s kovovou konstrukcí potažené plachtou, apod. 

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a) 

Celková pojistná částka činí: 36.000.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 1.000,-Kč 

2) Z důvodu aktualizace umístění předmětů pojištění o haly nebo stany potažené plachtou se sjednává nové znění odst. 
1.18., bodu 1. (ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ), článku II. pojistné smlouvy, původní znění se nahrazuje následovně: 

1.18. Sjednává se pojištění souboru ostatních vlastních věcí movitých na správním území města Mostu. 

Specifikace předmětu pojištění: 

jedná se o: 1) dřevěné stánky (20 ks), pojistná částka: 1 051 000 Kč; 2) dřevěnou ohrádku s výběhem (1ks), pojistná 
částka: 136 730 Kč; 3) stojany na plakáty (3ks), pojistná částka: 40 200 Kč; 4) přístřešek pro betlém (1ks), pojistná 
částka 58 600 Kč; 5) otevřený přístřešek pro betlém (1ks), pojistná částka 46 700 Kč; 6) sochy (9ks), pojistná částka 
100 000 Kč; 7) venkovní posezení vč. podlah a plachet, pojistná částka 577 920 Kč.  

V době pořádání akcí (např. vánoční trhy, městské slavnosti apod.) se pojištěné věci nacházejí mimo uzavřený prostor. 

Mimo dobu pořádání akcí (např. vánoční trhy, městské slavnosti apod.) se pojištěné věci nacházejí uvnitř uzavřeného 
prostoru nebo se pojištěné věci nacházejí uvnitř skladovací haly, mobilní haly nebo stanu s kovovou konstrukcí 
potažené plachtou, stan nebo hala jsou umístěny na oploceném prostranství. 

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a) 

Celková pojistná částka činí: 2.011.550,-Kč 

Pojištění pro pojistné nebezpečí požár, povodeň 
a vichřice se sjednává se spoluúčastí: 

20.000,-Kč 

Pojištění pro ostatní živelní pojistná nebezpečí se 
sjednává se spoluúčastí: 

5.000,-Kč 

3) Bod 1. (ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ), článku II. pojistné smlouvy se doplňuje o odst. 1.23. v následujícím znění: 

1.23. Sjednává se pojištění souboru vlastní zahradní architektury. 

Zahradní architekturou se pro účely pojištění rozumí okrasné dřeviny a víceleté okrasné rostliny, trávníky, skalky a 
zahradní jezírka, včetně víceletých vodních porostů. Za zahradní architekturu se nepovažují ovocné stromy a keře a 
užitkové rostliny (plodiny). 

Za pojistnou událost se považuje pouze totální (úplná) škoda na pojištěné zahradní architektuře, tzn. takové zničení 
nebo poškození, v důsledku kterého nelze zahradní architekturu obnovit například přirozenou obnovou, růstem nebo 
střihem či ořezáním okrasných dřevin nebo rostlin. 

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a) 

Celková pojistná částka činí: 200.000,-Kč 

Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění 
na 1 pojistnou událost ve výši: 

50.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 1.000,-Kč 

Pojištění se sjednává na první riziko. 
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4) Z důvodu aktualizace a doplnění specifikace předmětu pojištění o haly nebo stany potažené plachtou se sjednává nové 
znění odst. 2.1.3., bodu 2.1. (POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ), článku II. pojistné smlouvy, původní znění se nahrazuje následovně: 

2.1.3. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích věcí movitých a staveb na správním území města Mostu včetně 
stavebních součástí a příslušenství (vyjma věcí movitých a staveb uvedených v příloze č. 6 této pojistné smlouvy). 

Specifikace předmětu pojištění: 

např.: autobusové zastávky, přístřešky MHD, oplocení, energosloupky, elektronické a jiné závory, úřední deska, 
informační panely, naučné panely, semafory, oplocení, veřejné osvětlení vč. kabelového vedení a rozvaděčů, dešťové 
vpusti, odpadkové koše, lavičky, parkovací automaty, stojany na kola, zastřešená odpočívadla, skladovací haly nebo 
mobilní haly nebo stany s kovovou konstrukcí potažené plachtou, apod. 

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a) 

Celková pojistná částka činí: 600.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 5.000,-Kč 

Pojištění se sjednává na první riziko. 

Odlišný způsob zabezpečení: 

Zabezpečení předmětů pojištění mimo uzavřený prostor: 
Za zabezpečení se považuje konstrukční upevnění pojištěných předmětů, stavebních součástí a příslušenství staveb. 
Další zabezpečení se nepožaduje. 

Zabezpečení předmětů pojištění v uzavřeném prostoru: 
Dojde-li ke krádeži výše uvedených předmětů pojištění, je pojistitel oprávněn snížit své plnění v případě, že v době 
škodní události nebyly zabezpečeny v souladu s článkem 7 DPPOV MP 1/16. 

5) Z důvodu aktualizace umístění předmětů pojištění o haly nebo stany potažené plachtou a doplnění odlišného způsobu 
zabezpečení se sjednává nové znění odst. 2.1.18., bodu 2.1. (POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ), článku II. pojistné smlouvy, původní 
znění se nahrazuje následovně: 

2.1.18. Sjednává se pojištění souboru ostatních vlastních věcí movitých na správním území města Mostu. 

Specifikace předmětu pojištění: 

jedná se o: 1) dřevěné stánky (20 ks), pojistná částka: 1 051 000 Kč; 2) dřevěnou ohrádku s výběhem (1ks), pojistná 
částka: 136 730 Kč; 3) stojany na plakáty (3ks), pojistná částka: 40 200 Kč; 4) přístřešek pro betlém (1ks), pojistná 
částka 58 600 Kč; 5) otevřený přístřešek pro betlém (1ks), pojistná částka 46 700 Kč; 6) sochy (9ks), pojistná částka 
100 000 Kč; 7) venkovní posezení vč. podlah a plachet, pojistná částka 577 920 Kč.   

V době pořádání akcí (např. vánoční trhy, městské slavnosti apod.) se pojištěné věcí nacházejí mimo uzavřený 
prostor.  

Mimo dobu pořádání akcí (např. vánoční trhy, městské slavnosti apod.) se pojištěné věci nacházejí uvnitř 
uzavřeného prostoru nebo se pojištěné věci nacházejí uvnitř skladovací haly, mobilní haly nebo stanu s kovovou 
konstrukcí potažené plachtou, stan nebo hala jsou umístěny na oploceném prostranství. 

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a) 

Celková pojistná částka činí: 100.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 10.000,-Kč 

Pojištění se sjednává na první riziko. 

Odlišný způsob zabezpečení: 

Zabezpečení předmětů pojištění mimo uzavřený prostor: 
Za zabezpečení se považuje konstrukční upevnění pojištěných předmětů. Další zabezpečení se nepožaduje. 

Zabezpečení předmětů pojištění umístěných uvnitř skladovací haly, mobilní haly nebo stanu: 
Mimo dobu pořádání akcí (např. vánoční trhy, městské slavnosti apod.) se pojištěné věci nacházejí uvnitř skladovací 
haly nebo mobilní haly nebo stanu s kovovou konstrukcí potažené plachtou, stan nebo hala jsou dále umístěny v 
prostorách oploceného parkoviště městské policie s nepřetržitou ostrahou, a to na adrese: Pionýrů, 434 01 Most. 

Zabezpečení předmětů pojištění v uzavřeném prostoru: 
Dojde-li ke krádeži výše uvedených předmětů pojištění, je pojistitel oprávněn snížit své plnění v případě, že v době 
škodní události nebyly zabezpečeny v souladu s článkem 7 DPPOV MP 1/16. 
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6) Z důvodu aktualizace a doplnění specifikace předmětu pojištění o haly nebo stany potažené plachtou se sjednává nové 
znění odst. 2.2.3., bodu 2.2. (POJIŠTĚNÍ VANDALISMU), článku II. pojistné smlouvy, původní znění se nahrazuje 
následovně: 

2.2.3. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích věcí movitých a staveb na správním území města Mostu včetně 
stavebních součástí a příslušenství (vyjma věcí movitých a staveb uvedených v příloze č. 6 této pojistné smlouvy). 

Specifikace předmětu pojištění: 

např.: autobusové zastávky, přístřešky MHD, oplocení, energosloupky, elektronické a jiné závory, úřední deska, 
informační panely, naučné panely, semafory, oplocení, veřejné osvětlení vč. kabelového vedení a rozvaděčů, dešťové 
vpusti, odpadkové koše, lavičky, parkovací automaty, stojany na kola, zastřešená odpočívadla, skladovací haly nebo 
mobilní haly nebo stany s kovovou konstrukcí potažené plachtou, apod. 

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a) 

Celková pojistná částka činí: 600.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 10%, min. 5.000,-Kč 

Pojištění se sjednává na první riziko. 

7) Z důvodu aktualizace umístění předmětů pojištění o haly nebo stany potažené plachtou se sjednává nové znění odst. 
2.2.16., bodu 2.2. (POJIŠTĚNÍ VANDALISMU), článku II. pojistné smlouvy, původní znění se nahrazuje následovně: 

2.2.16. Sjednává se pojištění souboru ostatních vlastních věcí movitých na správním území města Mostu. 

Specifikace předmětu pojištění: 

jedná se o: 1) dřevěné stánky (20 ks), pojistná částka: 1 051 000 Kč; 2) dřevěnou ohrádku s výběhem (1ks), pojistná 
částka: 136 730 Kč; 3) stojany na plakáty (3ks), pojistná částka: 40 200 Kč; 4) přístřešek pro betlém (1ks), pojistná 
částka 58 600 Kč; 5) otevřený přístřešek pro betlém (1ks), pojistná částka 46 700 Kč; 6) sochy (9ks), pojistná částka 
100 000 Kč; 7) venkovní posezení vč. podlah a plachet, pojistná částka 577 920 Kč.  

V době pořádání akcí (např. vánoční trhy, městské slavnosti apod.) se pojištěné věcí nacházejí mimo uzavřený 
prostor.  

Mimo dobu pořádání akcí (např. vánoční trhy, městské slavnosti apod.) se pojištěné věci nacházejí uvnitř 
uzavřeného prostoru nebo se pojištěné věci nacházejí uvnitř skladovací haly, mobilní haly nebo stanu s kovovou 
konstrukcí potažené plachtou, stan nebo hala jsou umístěny na oploceném prostranství. 

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a) 

Celková pojistná částka činí: 100.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 10.000,-Kč 

Pojištění se sjednává na první riziko. 

8) Bod 2.2. (POJIŠTĚNÍ VANDALISMU), článku II. pojistné smlouvy se doplňuje o odst. 2.2.22. v následujícím znění: 

2.2.22. Sjednává se pojištění souboru vlastní zahradní architektury. 

Zahradní architekturou se pro účely pojištění rozumí okrasné dřeviny a víceleté okrasné rostliny, trávníky, skalky a 
zahradní jezírka, včetně víceletých vodních porostů. Za zahradní architekturu se nepovažují ovocné stromy a keře a 
užitkové rostliny (plodiny). 

Za pojistnou událost se považuje pouze totální (úplná) škoda na pojištěné zahradní architektuře, tzn. takové zničení 
nebo poškození, v důsledku kterého nelze zahradní architekturu obnovit například přirozenou obnovou, růstem nebo 
střihem či ořezáním okrasných dřevin nebo rostlin. 

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a) 

Celková pojistná částka činí: 200.000,-Kč 

Pojištění se sjednává s limitem pojistného 
plnění na 1 pojistnou událost ve výši: 

50.000,-Kč 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 1.000,-Kč 

Pojištění se sjednává na první riziko. 
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Článek II. 
Pojistné dle dodatku pojistné smlouvy 

1. Živelní pojištění 
navýšení ročního pojistného za změny provedené tímto dodatkem ................................ ......................... 10.800,-Kč 
poměrné pojistné za změny provedené tímto dodatkem (od 08. 12. 2020 do 30. 09. 2021) . ..................... 8.788,-Kč 

2. Pojištění odcizení a vandalismu 
navýšení ročního pojistného za změny provedené tímto dodatkem .................................. ......................... 8.000,-Kč 
poměrné pojistné za změny provedené tímto dodatkem (od 08. 12. 2020 do 30. 09. 2021) . ..................... 6.510,-Kč 

Celkové navýšení ročního pojistného činí .............................................................................. ...................... 18.800,-Kč 

Celkové poměrné pojistné za období od 08. 12. 2020 do 30. 09. 2021 činí ............................. ...................... 15.298,-Kč 

Celkové poměrné pojistné ve výši 15.298,-Kč je splatné k datu 18. 12. 2020 na účet pojišťovacího makléře č. 
5030018888/5500 pod variabilním symbolem 0021759995 (číslo pojistné smlouvy). 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení dodatku pojistné smlouvy 

1. Datum počátku účinnosti tohoto dodatku pojistné smlouvy: 08. 12. 2020 

2. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou. 

3. Pojištění se sjednává s pojistným obdobím v délce 12 měsíců. 

Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, 
nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem. 

4. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy v platném znění nedotčená obsahem tohoto dodatku se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti. 

5. Tento dodatek obsahuje 5 stran a je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží pojistník, 1 pojišťovací makléř a 1 
pojistitel. 

V Mostě dne 03. 12. 2020   

   
   

 
 
 

V Mostě dne 03. 12. 2020    

   

 


