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Generali Česká pojišťovna a.s. 
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika 

IČ 452 72 956 
Spisová značka B 1464 vedená u Městského soudu v Praze  

člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS 
kterou zastupuje , upisovatel a , upisovatel junior 

útvar korporátního a průmyslového pojištění 
  (dále jen „pojišťovna“) 

 
 
a 

 

 

Město Písek 
Velké náměstí 114, 397 19 Písek 

IČ 002 49 998 

kterou zastupuje paní Mgr. Eva Vanžurová, starostka města 
(dále jen „pojistník“) 

 
 
 

 uzavírají dodatek č. 8 pojistné smlouvy  
č. 265-71867-14 

 
 
 
 
 
 

 
Tato pojistná smlouva je ve správě  ( ) a je administrativně spravována na centrále 

Generali České pojišťovny a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4.  
Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím Pojišťovacího makléřství Bohemia a.s., IČ 26033186. Pojištěný bude uplatňovat veškerá 

práva na plnění z pojištění prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele. 
 

Na základě dohody obou smluvních stran došlo s účinností ode dne 20.9.2021 ke změně pojistné smlouvy.  
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Důvěrné / Confidential 

 
A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
A.1. Pojišťovna a pojistník uzavřeli pojistnou smlouvu č. 265-71867-14 o pojištění majetku a pojištění 

odpovědnosti (dále jen „pojistná smlouva“). 
A.2. Pojišťovna a pojistník prohlašují, že si přejí změnit níže specifikovaná ustanovení pojistné smlouvy 

způsobem uvedeným v ustanovení bodu B. tohoto dodatku pojistné smlouvy. 
 

B. ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY 
B.1. Ustanovení oddílu II. Pojištění majetku (pojištění živelní), bod 5.6. pojistné smlouvy se ruší a 

nahrazuje se následujícím zněním: 
5.6. Sjednává se pojištění náhlého a nepředvídatelného působení atmosférických srážek, které vnikly nebo 

prosákly do pojištěné budovy a způsobily poškození nebo zničení pojištěné věci. Atmosférickými 
srážkami se pro účely tohoto pojištění rozumí voda z přívalového deště, z tajícího sněhu nebo ledu. 
Pojištění se však nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí srážkové vody do pojištěného 
prostoru nedostatečně uzavřenými okny, dveřmi nebo jinými otvory. Pojištění se dále nevztahuje na 
škody vzniklé v důsledku špatného technického stavu budovy (např. chybějící nebo neúplná střešní 
krytina, chybějící nebo nefunkční okno, dveře resp. jiná otvorová výplň ). na škody vzniklé působením 
vlhkosti, hub a plísní a na škody vzniklé v souvislosti s tím, že na pojištěné budově byly prováděny 
stavební práce. Pro posouzení, zda se jednalo o přívalový déšť, je rozhodující stanovisko Českého 
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ujednává se, že vyplacená pojistná plnění ze všech pojistných 
událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku z pojistného nebezpečí Atmosférické srážky jsou 
v úhrnu za celou pojistnou smlouvu omezeny částkou 600.000,- Kč se spoluúčastí ve výši 1 000,-Kč. 

B.2. Ustanovení oddílu VI. Společná ujednání, bod 1.2. pojistné smlouvy se ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním: 

1.2.  Pojistné a jeho splatnost 

1.2.1. Přehled pojistného pro pojistné období od 1.5.2021 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě. 

Název pojištění 
Roční pojistné 

v Kč/Pojistné za 
dobu trvání pojištění 

Pojištění majetku (pojištění živelní)   1 886 024,-  
Pojištění majetku (pojištění odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží) 115 400,-  
Pojištění elektronických zařízení 180 422,- 
Pojištění odpovědnosti za škodu 224 150,- 
Roční pojistné v Kč celkem  2 405 996,- 

 

1.2.2.  Ujednává se, že pojistné bude hrazeno, na účet pojišťovny č. 90018-17433021/0100 vedeného u 
Komerční banky, variabilní symbol 2657186714, konstantní symbol 3558, v následujících termínech a 
částkách: 
1. splátka ve výši 588 999,- Kč do 1. 6. 2021  
2. splátka ve výši 588 999,- Kč do 1. 9. 2021  
3. splátka ve výši 588 999,- Kč do 1. 12. 2021  
4. splátka ve výši 588 999,- Kč do 1. 3. 2022. 

 
Ujednává se, že navýšení ročního pojistného v souvislosti s úpravou smlouvy dodatkem č. 8, činí 50 000 
Kč. Pojistné ve výši 50 000,- Kč uhraďte na účet pojišťovny č. 90018-17433021/0100 vedeného u 
Komerční banky, variabilní symbol 2657186714, konstantní symbol 3558, do 1.12.2021. 
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1.2.3. Přehled pojistného pro další pojistné období od 1.5.2022 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě. 

Název pojištění 
Roční pojistné 

v Kč/Pojistné za 
dobu trvání pojištění 

Pojištění majetku (pojištění živelní)  1 886 024,- 
Pojištění majetku (pojištění odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží) 115 400,- 
Pojištění elektronických zařízení 180 422,- 
Pojištění odpovědnosti za škodu 224 150,- 
Roční pojistné v Kč celkem 2 405 996,- 

1.2.4.  Ujednává se, že pojistné bude hrazeno, na účet pojišťovny č. 90018-17433021/0100 vedeného u 
Komerční banky, variabilní symbol 2657186714, konstantní symbol 3558, v následujících termínech a 
částkách: 
1. splátka ve výši  601 499,- Kč do 1. 6. 2022 a dále vždy do 1.6. běžného roku
2. splátka ve výši  601 499,- Kč do 1. 9. 2022 a dále vždy do 1.9. běžného roku
3. splátka ve výši  601 499,- Kč do 1. 12. 2022 a dále vždy do 1.12. běžného roku
4. splátka ve výši  601 499,- Kč do 1. 3. 2023 a dále vždy do 1.3. běžného roku.

1.2.5. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem  prodlení 
s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné. 

1.2.6. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce. 

1.2.7. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou  účtovány poplatky za služby související se 
sjednaným pojištěním. 

1.2.8. Pojistitel se zavazuje, že sazba pojistného bude po dobu trvání pojistné smlouvy neměnná. Změna v 
sazbě pojistného je možná na základě písemné dohody smluvních stran, a to v souladu se zákonem.  

B.3. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají beze změny.

C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
C.1. Tento dodatek pojistné smlouvy je platný dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinný od

20.9.2021. 
C.2. Tento dodatek je nedílnou součástí pojistné smlouvy č. 265-71867-14, obsahuje celkem 3 listy a je

vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a 
dva pojišťovna. 

   V Praze V Českých Budějovicích 
Dne 25. 10. 2021 Dne 20.9.2021 

Mgr. Eva Vanžurová 
starostka města upisovatel junior upisovatel 
Město Písek Korporátní a průmyslové pojištění 
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