
 

 

Pojišťovna VZP, a.s. 
 

 Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, Česká republika 

IČO: 27116913 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9100 

 

 

kterou zastupuje 

Ing. Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva 

Pavel Ptáčník, člen představenstva 

 

(dále jen „pojistitel“) 

 

 

 

a 

 

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

se sídlem Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 03447286 

DIČ: CZ03447286 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059 

Bankovní spojení: PPF banka a.s 

č. ú.: 2023100003/6000 

 

kterou zastupuje 

Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva 

PhDr. Filip Hájek, místopředseda představenstva 

Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva 

Ing. Martin Pípa, člen představenstva  

při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat Pojistníka dva členové představenstva 

společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva  

(dále jen „pojistník“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

uzavírají Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č.   

1200154120 

o pojištění odpovědnosti za újmu: 

 škodové pojištění obecné odpovědnosti za újmu 

 škodové pojištění profesní odpovědnosti za újmu 

             (dále jen „dodatek“) 

s účinností od 01. 01. 2023 se výše uvedená pojistná smlouva upravuje takto: 
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Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), 

která vznikla na základě předem nepředvídatelných okolností, které nebyly zahrnuty 

v původním závazku ze smlouvy a nebyly smluvním stranám známy.  Důvodem je nově vzniklá 

potřeba rozšíření pojistné ochrany pojistníka při výkonu jeho činnosti dle čl. 2.1.12. smlouvy na 

základě jím uzavíraných smluvních vztahů. 

 

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1, č. 2, č. 4 a č. 5, dle § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 10% původní hodnoty 

závazku ze smlouvy. 

 

Navýšení počtu parkovacích míst, na něž je potřeba vztáhnout pojistnou ochranu, je dáno 

postupným přebíráním příslušných parkovacích míst do vlastní správy po bývalých 

provozovatelích (nájemcích), kteří parkovací místa provozovali a dále převzetím správy 

parkovacího domu P + R na Černém mostě od 1.12.2021.  

 

Z důvodu navýšení počtu parkovacích míst, za které pojištěný přebírá odpovědnost, jenž je 

předmětem pojistného krytí dle této pojistné smlouvy, se pojistitel a pojistník dohodli na 

uzavření tohoto dodatku, kterým se stanovuje nová výše pojistného, a to na základě Pojistníkem 

zaslaného počtu parkovacích míst s platností od 1.1.2023 a pro další období. K datu 1.1.2023 činí 

počet parkovacích míst 9 223.  

 

Pojistník zaslal v souladu s bodem 2.1.1. pojistné smlouvy pojistiteli informaci o překročení 

celkového počtu parkovacích 9 000 ks dne 3.8.2022. K tomuto dni činil počet parkovacích míst 

9 223 ks, čímž došlo k překročení hranice 9 000 ks, která byla zahrnuta do pojistného 

stanoveného dodatkem č. 4 pojistné smlouvy pro pojistný rok 2022. Pojistitel účtuje poměrné 

pojistné za období od 3.8.2022 do 31.12.2022 ve výši 9 226 Kč.  

 

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015. Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž účinnost 

v něm obsažených změn nastává k 1. 1. 2023. 

 

 

1) ZMĚNA ČL. 2 SMLOUVY (ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA 

ÚJMU) 

 

1. Bod 2.1.1. zní nově takto: 

 
2.1.1.  

Pojištění se sjednává v rozsahu článku 1 DPP ODP (dále jen obecná odpovědnost). 

V souladu s článkem 9 DPP ODP se pojištění vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku 

a vadou práce, která se projeví po jejím předání. Vadně vykonanou prací duševní i manuální povahy se 

rozumí následek chyby nebo opomenutí, který se projevil až po dokončení práce.  

 

Limit pojistného plnění činí 80 000 000,- Kč pro případy, kdy je poškozeným společnost:   

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, sídlo Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 

 

Limit pojistného plnění činí 50 000 000,- Kč pro ostatní případy 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5 000,- Kč 

Územní rozsah: Česká republika 
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Pojistitel potvrzuje, že v rámci pojistného platného k datu 01.01.2023 je zahrnuta odpovědnost pojištěného 

dle této pojistné smlouvy pro počet parkovacích míst ve výši max. 9 223 ks. 

 

 

V případě, kdy počet nových parkovacích míst překročí hodnotu 10 000 ks je pojistník povinen tuto 

skutečnost oznámit pojistiteli do 10 dní od okamžiku překročení tohoto počtu. Pojistník v oznámení uvede 

datum překročení a počet nových parkovacích míst. 

 

Pojistitel bude za jedno parkovací místo účtovat dodatečné pojistné takto: 

 

a) V případě, že škodní průběh za dobu trvání pojistné smlouvy překročí hranici 50% bude nastavena sazba: 

- pro jedno parkovací místo 160 Kč 

 

b) V případě, že škodní průběh za dobu trvání pojistné smlouvy nepřekročí hranici 50% bude nastavena 

sazba: 

- pro jedno parkovací místo 100 Kč 

 

Škodní průběh je procentuální vyjádření poměru výše škod (vyplacené plnění + rezervy na pojistné plnění) 

vůči zaslouženému pojistnému (pojistné náležící za již uplynulé období). 

 

Dodatečné pojistné se vztahuje pouze na parkovací místa nad počet 3 000 ks, jak bylo ujednáno v dodatku č. 

3 pojistné smlouvy. 

 

 

2) ZMĚNA ČL. 6 SMLOUVY (VÝŠE POJISTNÉHO) 

 

1. Výše pojistného se od 1.1.2023 mění takto: 
 

Název pojištění 
Roční pojistné 

v Kč 

Škodové pojištění odpovědnosti za újmu 8 515 300 

Škodové pojištění profesní odpovědnosti za újmu 207 400 

Celkem za 1 pojistný rok 8 722 700 

 

 

3) ZMĚNA ČL. 7. SMLOUVY (PLATEBNÍ PODMÍNKY) 

 

 1. Čl. 7. Smlouvy se mění takto: 
 

7.1. 

Celkové roční pojistné stanovené v bodu 6 této pojistné smlouvy s účinností od 1.1.2022 činí 8 722 700,- 

Kč. 

 

7.2. 

Pojistné je sjednáno jako běžné a bude prováděno ročně ve 4 splátkách, a to vždy k 01. 01., 01. 04., 01. 07. 

a 01. 10. příslušného kalendářního roku.  

 

7.3. 

Pojistné bude placeno v české měně (v korunách českých) prostřednictvím peněžního ústavu na účet 

pojistitele č. 3669999366/0300 pod variabilním symbolem 1200154120 (číslo pojistné smlouvy).  

 

 



Číslo pojistné smlouvy: 1200154120 – Dodatek č. 5 strana 4 z 5 

      4) VYÚČTOVÁNÍ DODATKU Č. 5 

 

4.1. 

Navýšení ročního pojistného za změny provedené tímto dodatkem……………………………….22 300 Kč 

 

Navýšení ročního pojistného je zohledněno v bodu 2 tohoto dodatku, kterým je stanovena nová výše 

celkového ročního pojistného a způsob platby. 

 

4.2. 

Poměrné pojistné za období od 3.8.2022 do 31.12 2022 činí 9 226 Kč a je splatné na účet pojistitele č. 

3669999366/0300 pod variabilním symbolem 1200154120 (číslo pojistné smlouvy) ke dni 01. 01. 2023. 

 

 4.3. Způsob výpočtu poměrného pojistného a ročního pojistného 

 

V souladu s bodem 2.1.1. pojistné smlouvy bylo stanoveno pojistné ve výši 100 Kč za jedno parkovací 

místo, a to na základě škodního průběhu počítaného ke dni 8.12.2022, jenž činil 41%. 

 

Počet parkovacích míst, které překročili hranici 9 000 ks činí 223 ks, tj. 100 Kč/parkovací místo x 223 ks = 

22 300 Kč – roční pojistné. 

 

Poměrné pojistné za období 3.8.2022 – 31.12.2022 (151 dní) činí 22 300 Kč/365*151 = 9 226 Kč. 

 

 

 

5) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto 

dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. 

 

Pojistník prohlašuje, že se jako zájemce o pojištění před uzavřením dodatku pojistné smlouvy (dále jen 

„smlouva“) seznámil s informacemi o pojistiteli a o závazku v souladu s §2760 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník.  

 

Dále potvrzuje, že se před uzavřením dodatku pojistné smlouvy podrobně seznámil s jeho obsahem včetně 

pojistných podmínek a všech dalších jejích součástí a že všemu rozuměl. S obsahem dodatku pojistné smlouvy 

souhlasí a potvrzuje pravdivost a úplnost údajů v dodatku uvedených.  

 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 

občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 

Tento dodatek pojistné smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015. Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Zveřejnění 

tohoto dodatku v registru smluv zajistí pojistník.   

 

Smluvní strany shodně konstatují, že na práva a povinnosti, která přetrvávají ke dni uzavření tohoto dodatku 

mezi stranami smlouvy, a jejichž účinky jsou relevantní ve vztahu mezi smluvními stranami ke dni jeho 

uzavření, se hledí jako na platná a účinná. 

 

 

 

 

Tento dodatek pojistné smlouvy obsahuje 5 stran a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží pojistník, 

jeden pojišťovací zprostředkovatel a jeden pojistitel.  V případě, že je dodatek uzavírán elektronicky za využití 

uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané 

elektronické podpisy zástupců smluvních stran 
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V Praze dne  

za pojistitele ….……………………………… ….……………………………… 

      Ing. Halina Trsková      Pavel Ptáčník 

          místopředsedkyně představenstva              člen představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne ……………. 

za pojistníka ….……………………………… ….……………………………… 

Technická správa komunikací 

hl. m. Prahy, a.s.      

 


