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Generali Česká pojišťovna a.s., Centrála   

Praha 1, Nové Město, Spálená 75/16 

IČ 45 27 29 56 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464 

 kterou zastupuje Mgr. Petra Smrčková, správce smlouvy 

(dále jen „pojišťovna“) 

 

a 

 

 

 

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková 

organizace 
                                        Zlín, Peroutkovo nábřeží 434, PSČ: 760 01 

                                                      IČ 62182137 

                      kterou zastupuje JUDr. Josef Valenta,  ředitel 

                                               (dále jen „pojistník“) 

 

 

 

 

 uzavírají prostřednictvím makléřské společnosti  

 RENOMIA, a. s. 

 

 

dodatek č. 37 pojistné smlouvy č. 52705654-14 

o pojištění  souboru vozidel na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla a havarijního pojištění 

s účinností od  1.1.2009 
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Pojistná smlouva je ve správě: Mgr. Petra Smrčková                                                tel. č. 596 271 269 

 

 

   Interní / Internal 

 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Dne 14.11.2008 uzavřeli pojišťovna a.s.(dále jen“pojišťovna”)a Zdravotnická záchranná služba 

Zlínského kraje, přídp.org.  (dále jen “pojistník”) pojistnou smlouvu č. 52705654-14 o pojištění 

souboru vozidel  pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a 

havarijního pojištění(dále jen “pojistná smlouva”). 

1.2. Pojišťovna a pojistník prohlašují, že si přejí změnit níže specifikovaná ustanovení pojistné      

smlouvy způsobem uvedeným v ustanovení článku 2 tohoto dodatku pojistné smlouvy. 

 

2.  ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY  

 

2.1. Připojišťují se vozidla uvedená v příloze č.1  tohoto dodatku. V této příloze jsou rovněž 

uvedeny účinnosti, doplatky a pojistné pro jednotlivá vozidla. 

Roční pojistné za uvedená vozidla činí 113.328,-Kč. Doplatek činí 4.092,-Kč. 

 

2.2.  Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nedotčena. 

 

V bodě 11. se mění roční pojistné na 1.641.873,-Kč (1.528.545 + 113.328), zaokrouhleno na 

1.641.872,- Kč a  jedna splátka pojistného na 410.468,- Kč (počínaje 1.4.2021). 

Doplatek pojistného ve výši 4.092,- Kč bude uhrazen prostřednictvím účtu RENOMIA, a.s. 

 

3.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Tento dodatek pojistné smlouvy nabývá účinnosti dnem 18.3.2021 a platnosti dnem podpisu 

poslední smluvní stranou.  

3.2. Tento dodatek obsahuje celkem 2 listy a 1 přílohu a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po 

jednom obdrží pojistník, makléř a jeden pojišťovna. 

 

          Ve Zlíně  dne                                       V Ostravě dne  

 

 

…………………………….     …………………….. 

JUDr. Josef Valenta                                        Mgr. Petra Smrčková 

ředitel                                                       správce smlouvy 

za pojistníka                                                       za pojišťovnu 
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