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POJISTNÁ SMLOUVA 

č. 2730325699 

Dodatek č.002 
 

 
 

Pojistitel: 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136 

160 12    Praha 6 

IČO: 49240480 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. 

 

 

Pojistník: 
město Cheb  

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 

350 20   Cheb 

IČO: 00253979 

zastoupená Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou 

 

 

Pojištění: 
město Cheb  

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 

350 20   Cheb 

IČO: 00253979 

 

a 

 

dle přílohy č.1 

 

Oprávněná osoba: 
město Cheb  

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 

350 20   Cheb 

IČO: 00253979 
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Uzavírají tento dodatek č. 002 k pojistné smlouvě č. 2730325699 o pojištění majetku a 

odpovědnosti 
 
 

Počátek pojištění:   01. 07. 2021 

Konec pojištění:   01. 07. 2025  bez automatického prodlužování 
Změna platná od:   09. 10. 2021 dodatek č.002 

Pojistné období:   1 rok 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Předmětem tohoto dodatku je připojištění předmětu pojištění – Kuličková dráha (na části p.p.č. 
114/10 a 3250, park mezi ulicemi Hradební a Brandlova, Cheb). 
 

V části smlouvy Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/14 se doplňuje 

znění článku 17: 

 
17. Kuličková dráha (na části p.p.č. 114/10 a 3250, park mezi ulicemi Hradební a Brandlova, Cheb) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.192.727 nová cena 1.000  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

V části smlouvy Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e), VPP UCZ/Živ/14 se 

doplňuje znění článku 17: 

 
17. Kuličková dráha (na části p.p.č. 114/10 a 3250, park mezi ulicemi Hradební a Brandlova, Cheb) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.192.727 nová cena 1.000  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

V části smlouvy Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f), VPP UCZ/Živ/14 

se doplňuje znění článku 17: 

 
17. Kuličková dráha (na části p.p.č. 114/10 a 3250, park mezi ulicemi Hradební a Brandlova, Cheb) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.192.727 nová cena 1.000  
 

V části smlouvy Vodovodní škody -   v rozsahu čl. 1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14 se se doplňuje znění 
článku 17: 

 
17. Kuličková dráha (na části p.p.č. 114/10 a 3250, park mezi ulicemi Hradební a Brandlova, Cheb) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.192.727 nová cena 1.000  
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V části smlouvy Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čl. 1, odst. 1, 

písm. a) – b), VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14 se doplňuje znění článku 13: 

 
13. Kuličková dráha (na části p.p.č. 114/10 a 3250, park mezi ulicemi Hradební a Brandlova, Cheb) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.192.727 nová cena 1.000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

V části smlouvy Vandalismus - v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. d), VPP  UCZ/Odc/14 se doplňuje znění 
článku 13: 

 

13. Kuličková dráha (na části p.p.č. 114/10 a 3250, park mezi ulicemi Hradební a Brandlova, Cheb) 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.192.727 nová cena 1.000  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Celkové roční pojistné 

 

Živelní pojištění: 1.159.128,- Kč 

 

Odcizení: 72.016,- Kč 

 

Vandalismus: 47.982,- Kč 

 
Pojištění skla:       13.500,- Kč 
 
Pojištění elektroniky:      57.500,- Kč 
 
Strojní pojištění:                  20.000,- Kč 
 
Pojištění ALLRISK:        4.000,- Kč 
 

Odpovědnost:                                               320.900,- Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Společná a závěrečná ustanovení 
 

Roční pojistné: 1.695.026,- Kč 
Obchodní sleva:  20% 
Upravené roční pojistné:  1.356.021,- Kč 
Daně a poplatky Německo: 150,- Kč 
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Roční pojistné včetně daní a poplatků: 1.356.171,- Kč 
Způsob placení:   čtvrtletně (bez přirážky) 
Splátka pojistného:  339.043,- Kč 
 
Navýšení ročního pojistného činí 4.467,- Kč. 
Alikvotní pojistné za období 9.10. 2021 – 31.3.2022 činí 2.134,- Kč a je splatné k 4.3.2022. 

Splatnost pojistného: 1.7., 1.10., 1.1. a 1.4. (den a měsíc běžného roku). 
 

Tento dodatek obsahuje 5 listů a je na základě dohody smluvních stran vyhotoven v elektronické podobě 
ve formátu PDF, přičemž původ a integrita elektronického vyhotovení dodatku, jakož i totožnost 
jednajících osob, jsou zaručeny elektronickými podpisy smluvních stran, resp. osob oprávněných za 
smluvní stranu tento dodatek uzavřít. Každá ze smluvních stran obdrží originál dodatku v elektronické 
podobě. 
 
Tento dodatek k pojistné smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv. Pojistník se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru 
v souladu s uvedeným zákonem. 
Ostatní ustanovení předmětné pojistné smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále platná 
a účinná beze změny. 
 

V Praze, dne (viz elektronický podpis) 

 
 
 
 
 

. 

     Ing. Martina Plíhalová Vršecká      Ing. Vladimír John 
                   Společná prokura       Společná prokura 

 
 
Pojistník svým podpisem osvědčuje pojistný zájem všech pojištěných, uvedených v příloze č.1 této 

smlouvy. Pojistník svým podpisem výslovně souhlasí, aby pojistné plnění nabyla příslušná oprávněná 
osoba uvedená v příloze č.1 této smlouvy. Pojistitel svým podpisem této pojistné smlouvy osvědčuje, že 
má pojistný zájem pojistníka za prokázaný. 
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V Chebu dne (viz elektronický podpis) 
 
 
 
 
 
V ....................., dne .......................        

   pojistník 

 

Zpracoval: Ing. Pavla Řežábková, Jitka Oudránová 


