
DODATEK č. 6 
(dále také jen „dodatek“) 

k pojistné smlouvě č. 
8059550216 

(dále také jen „pojistná smlouva“)
 

 

Smluvní strany: 

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 
se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 53002 
Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567 (dále 
jen pojistitel) 

tel.: xxx fax: xxx pojistitele zastupuje: Monika Benešovská, account manager a 

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková 
organizace 
se sídlem / místem podnikání Dominikánská 4 30100, Plzeň - Vnitřní Město 

IČO: 66362717 ZŘIZOVACÍ LISTINA (dále jen „pojistník") 

pojistníka zastupuje: Ing. Luděk Šantora, ředitel se dohodly, že výše uvedená pojistná 
smlouva se mění a doplňuje takto:
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Článek I. 
Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou smlouvou 

1. Letecké pojištění- pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 
letadla sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění 

následovně: 

UKONČENÍ 

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že pojištění se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku nově 

NEVZTAHUJE na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou třetí osobě v rozsahu dle VPP AVN 2014 část C čl. I 

odst. 1. v souvislosti s provozováním následujících letadel poznávacích značek: 

OK-X006G, OK-X010A 2. Letecké pojištění- havarijní pojištění letadel sjednané článkem 

II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně: 

UKONČENÍ 

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že pojištění se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku nově 

NEVZTAHUJE na letadla poznávacích značek: 

OK-X006G, OK-X010A vč. mimořádné výbavy termokamery, kamery FLIR 640x480, PČ 230.000,- Kč
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Článek II. 
Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou po nabytí 

účinnosti tohoto dodatku 

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí: 

 

 

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu 
změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) nebo pokud se tímto dodatkem 
sjednává nové pojištěni, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) nebo pokud se tímto dodatkem ruší 
stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištěni (záporná částka) 

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádření v ročním pojistném 

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištěni sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy 
vyjádřené v ročním pojistném 

Na dodatku pojistné smlouvy vznikl přeplatek ve výši 8 153 Kč, který bude vrácen pojístníkoví, pokud o něj zažádá, nebo je 
možné přeplatek odečíst od nejbližší splátky pojistného v případě, že tato splátka existuje. 

Pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy 
následovně: 
a) první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne 

počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného 
období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první 
pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době; 

b) druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce 
shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou. 

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojístníkoví na začátku dalšího pojistného 
období.

 

Pojištění Změna ročního pojistného Roční pojistné po změnách 

1. 
Letecké pojištění (odpovědnost a havárie) 

- 81 087 Kč 446 798 Kč 

 Součet -81 087 Kč 446 798 Kč 
 

Změna pojistného celkem 
Od 26.07.2016 00:00 hodin do 01.09.2016 00:00 hodin -8 153 Kč 

Součet splátek pojistného z předešlého dodatku číslo 5 Od 26.07.2016 00:00 hodin 
do 01.09.2016 00:00 hodin 0 Kč 

Součet -8 153 Kč 
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Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 26.07.2016 

V Plzni dne 25.07.2016   
    
Ing. Luděk  Šantora 

 

V Plzni dne 25.07.2016 Martina Beranovská 

 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

Správce pojistné smlouvy: Martina Beranovská, telefon: xxx, email:  xxx z Počet stran dodatku pojistné 

smlouvy bez příloh: 4 

Přílohy: 
1) Seznam letadel - příloha č. 3 

Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník a 
jedno pojistitel. 

Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečtení výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavírají 
podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho 
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

mailto:Martina.Beranovska@csobpoj.cz


 

 

 

činnosti uvedené v platném Povolení k létání, ale toto pojištění nekryje lety: 
určené k hašení požárů; na profesionálních soutěžích; testovací, zahrnující testy prototypů a testy nových, 
pozměněných nebo opravených konstrukcí. _________________________________________________ 

 

část 1.1 pojistné smlouvy - pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám 

 

 

činnosti uvedené v platném Povolení k létání, ale toto pojištění nekryje lety: 
určené k hašení požárů; na profesionálních soutěžích; testovací, zahrnující testy prototypů a testy nových, 
pozměněných nebo opravených konstrukcí. _________________________________________________ 

Příloha č. 3: Seznam bezpilotních letadel (nebo také „UAV“) k PS č. 8059550216 

Kategorie a typ UAV: DJI Phantom 2 Vision Poznávací značka: OK-X006Q 

Rok výroby: 2014 Výrobní číslo:  Max. vzletová hmotnost: 1,3 kg 

Pojistná doba- od: 01.09.2015 00:00 hodin do: doba neurčitá 

Územní rozsah pojištění: Česká republika a Slovenská republika 

část 1.1 pojistné smlouvy - pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám 

Limit pojistného plnění: 
 

750 000 SDR (ZPČ) 
část 2.1 pojistné smlouvy - havarijní pojištění UAV  

Pojistná hodnota: nová cena Pojištěný UAV: 
 

Pojistná částka: 33 000 CZK El vlastní 
 

Spoluúčast: 10 %   

Způsob využití UAV: 
 

Kategorie a typ UAV: DJIF450 Poznávací značka: OK-X007G 
Rok výroby: 2015 Výrobní číslo: Max. vzletová hmotnost: 1,35 kg 

Pojistná doba- od: 01.09.2015 00:00 hodin do: doba neurčitá 

Územní rozsah pojištění: Česká republika a Slovenská republika 

Pojistná hodnota: nová cena Pojištěný UAV: 

Pojistná částka: 15 000 CZK [El vlastní 

Spoluúčast: 10 % 
 

Způsob využití UAV: 

  

činnosti uvedené v platném Povolení k létání, ale toto pojištění nekryje lety: 

Limit pojistného plnění: 

750 000 SDR (ZPČ) 

část 2.1 pojistné smlouvy - havarijní pojištění UAV 

určené k hašení požárů; na profesionálních soutěžích; testovací, zahrnující testy prototypů a testy nových, 

   

LW Kategorie a typ UAV: DJI F450  Poznávací značka: OK-X007H 

Rok výroby: 2015 Výrobní číslo:  Max. vzletová hmotnost: 1,35 kg 

Pojistná doba- od: 01.09.2015 00:00 hodin do: doba neurčitá 

Územní rozsah pojištění: Česká republika a Slovenská republika 

část 1.1 pojistné smlouvy - pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám 

Limit pojistného plnění: 
 

750 000 SDR (ZPČ) 
část 2.1 pojistné smlouvy - havarijní pojištění UAV  

Pojistná hodnota: nová cena Pojištěný UAV: 
 

Pojistná částka: 15 000 CZK E3 vlastní 
 

Spoluúčast: 10 %   

Způsob využití UAV: 
 



 

 

 

 

část 1.1 pojistné smlouvy - pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám 

19 Kategorie a typ UAV: DJI S1000+ 
 Poznávací značka: OK-X006H 

Rok výroby: 2014 Výrobní číslo: Max. vzletová hmotnost: 11 kg 

Pojistná doba- od: 01.09.2015 00:00 hodin do: doba neurčitá 
Územní rozsah pojištění: Česká republika a Slovenská republika 

část 1.1 pojistné smlouvy - pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám 

Limit pojistného plnění: 
  

1 100 000 SDR (ZPČ) 
část 2.1 pojistné smlouvy - havarijní pojištění UAV  

Pojistná hodnota: nová cena Pojištěný UAV: 
 

Pojistná částka: 350 000 CZK IXI vlastní 
 

Spoluúčast: 10 % 
  

Způsob vvužití UAV: 

   

činnosti uvedené v platném Povolení k létání, ale toto pojištění nekryje lety: 
určené k hašení požárů; na profesionálních soutěžích; testovací, zahrnující testy prototypů a testy nových, 
pozměněných nebo opravených konstrukcí. 
 

Kategorie a typ UAV: DJI Inspire T1  Poznávací značka: OK-X006T 

Rok výroby: 2015 Výrobní číslo: Max. vzletová hmotnost: 3 kg 

Pojistná doba- od: 01.09.2015 00:00 hodin do: doba neurčitá 
Územní rozsah pojištění: Česká republika a Slovenská republika 

část 1.1 pojistné smlouvy - pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám 

Limit pojistného plnění: 
  

1 100 000 SDR (ZPČ) 
část 2.1 pojistné smlouvy - havarijní pojištění UAV  

Pojistná hodnota: nová cena Pojištěný UAV: 
 

Pojistná částka: 120 000 CZK £3 vlastní 
 

Spoluúčast: 10 % 
  

Způsob vvužití UAV: 
   

činnosti uvedené v platném Povolení k létání, ale toto pojištění nekryje lety: 
určené k hašení požárů; na profesionálních soutěžích; testovací, zahrnující testy prototypů a testy nových, 
pozměněných nebo opravených konstrukcí. 

 

Kategorie a typ UAV: DJI INSPIRE T1 Poznávací značka: OK-X015Q 
Rok výroby: 2015 Výrobní číslo: Max. vzletová hmotnost: 3 kg 

Pojistná doba- od: 27.11.2015 00:00 hodin do: doba neurčitá 

Územní rozsah pojištění: Česká republika a Slovenská republika 

Pojistná hodnota: nová cena Pojištěný UAV: 

Pojistná částka: 120 000 CZK IXI vlastní 

Spoluúčast: 10 % 
 

Způsob vvužití UAV: 

  

činnosti uvedené v platném Povolení k létání, ale toto pojištění nekryje lety: 

Limit pojistného plnění: 1 100 000 SDR (ZPČ) 

část 2.1 pojistné smlouvy - havarijní pojištění UAV 

určené k hašení požárů; na profesionálních soutěžích; testovací, zahrnující testy prototypů a testy nových, 
pozměněných nebo opravených konstrukcí. 



Kategorie a typ UAV: DJI MATRICE 100 Developer Poznávací značka: OK-X015P 

 

do: doba neurčitá 

Rok výroby: 2015 Výrobní číslo: Max, vzletová hmotnost: 3,4 kg 

Pojistná doba- od: 27.11.2015 00:00 
hodin 

Územní rozsah pojištění: Česká republika a Slovenská republika část 1.1 pojistné smlouvy - pojištění 

odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám 

 

Způsob využití UAV: 

činnosti uvedené v platném Povolení k létání, aie toto pojištění nekryje lety: 
určené k hašení požárů; na profesionálních soutěžích; testovací, zahrnující testy prototypů a testy nových, 
pozměněných nebo opravených konstrukcí. _________________________________________________  

 

 

Pojistná hodnota: nová cena 
 

Pojištěný UAV : 

Pojistná částka: 150 000 CZK [3 vlastní 

Spoluúčast: 10 % 
 

Limit pojistného plnění: 

1 100 000 SDR (ZPČ) 

část 2.1 pojistné smlouvy - havarijní pojištění UAV 

Kategorie a typ UAV: 

FLYDEO Y6  Poznávací značka: OK-X010C 

Rok výroby: 2015 Výrobní číslo:  Max. vzletová hmotnost: 15 kg 
I Pojistná doba- od: 20.02.2016 00:00 hodin do: doba neurčitá 

, 
Uzemní rozsah pojištění: 

Česká republika a Slovenská republika 

část 1.1 pojistné smlouvy - pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám 

Limit pojistného plnění: 
  

1 100 000 SDR (ZPČ) 
část 2.1 pojistné smlouvy - havarijní pojištění UAV  

Pojistná hodnota: nová cena Pojištěný UAV: 
 

Pojistná částka: 407 480 CZK [X] vlastní 
 

Spoluúčast: 10 % 
  

Způsob využití UAV:    

činnosti uvedené v platném Povolení k létání, ale toto pojištění nekryje lety: 
určené k hašení požárů; na profesionálních soutěžích; testovací, zahrnující testy prototypů a testy nových, 
pozměněných nebo opravených konstrukcí. 

 

Kategorie a typ UAV: 

eBee výrobce senseFly Poznávací značka: OK-X020J 

Rok výroby: 2016 Výrobní číslo: EB-03-35095 Max. vzletová hmotnost: 0,69 kg 

I Pojistná doba- od: 19.05.2016 00:00 hodin do: doba neurčitá 

Územní rozsah pojištění: Česká republika a Slovenská republika 

část 1.1 pojistné smlouvy - pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám 

Limit pojistného plnění: 
  

750 000 SDR (ZPČ) 
část 2.1 pojistné smlouvy - havarijní pojištění UAV  

Pojistná hodnota: nová cena Pojištěný UAV : 
 

Pojistná částka: 386 970 CZK [3 vlastní 
 

Spoluúčast: 10 % 
  

Způsob vvužití UAV:    

činnosti uvedené v platném Povolení k létání, ale toto pojištění nekryje lety: 
určené k hašení požárů; na profesionálních soutěžích; testovací, zahrnující testy prototypů a testy nových, 
pozměněných nebo opravených konstrukcí. 

 



GRID 720 výrobce Telink s.r.o. Poznávací značka: OK-X020K 

 

 

do: doba neurčitá 

Kategorie a 
typ UAV:

Rok výroby: 2016 Výrobní číslo: Max, 
vzletová 

hmotnost: 5,8 kg
Pojistná doba- od: 19.05.2016 00:00 hodin 

Územní rozsah pojištění: Česká republika a Slovenská republika část 1.1 pojistné smlouvy - pojištění 

odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám 

 

činnosti uvedené v platném Povolení k létání, ale toto pojištění nekryje lety: 

určené k hašení požárů; na profesionálních soutěžích; testovací, zahrnující testy prototypů a testy nových, 
pozměněných nebo opravených konstrukcí. _________________________________________________  

 

 

Pojistná hodnota: nová cena Pojištěný UAV: 

Pojistná částka: 103 756 CZK XI vlastní 

Spoluúčast: 10 % 
 

Limit pojistného plnění: 

1 100 000 SDR (ZPČ) 

část 2.1 pojistné smlouvy - havarijní pojištění UAV 

Způsob využití UAV: 

Kategorie a typ UAV: 

Phantom 3 Advance výrobce DJI Poznávací značka: OK-X010D 

Rok výroby: 2016 Výrobní číslo: 03Z0743376 Max. vzletová hmotnost: 1,28 kg 

I Pojistná doba- od: 19.05.2016 00:00 hodin do: doba neurčitá 

Územní rozsah pojištění: Česká republika a Slovenská republika 

část 1.1 pojistné smlouvy - pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám 

Limit pojistného plnění: 
  

750 000 SDR (ZPČ) 
část 2.1 pojistné smlouvy - havarijní pojištění UAV  

Pojistná hodnota: nová cena Pojištěný UAV: 
 

Pojistná částka: 27 980 CZK IXI vlastní 
 

Spoluúčast: 10 % 
  

Způsob vvužití UAV:    

činnosti uvedené v platném Povolení k létání, ale toto pojištění nekryje lety: 
určené k hašení požárů; na profesionálních soutěžích; testovací, zahrnující testy prototypů a testy nových, 
pozměněných nebo opravených konstrukcí. 

 

Kategorie a typ UAV: MATRICE 600 výrobce DJI (M600 
v.č. JW665520070 + 3 osý gimbal 
Ronin MXv.č. 14DD4E89) + modul 
RTK 

Poznávací značka: OK-X020L 

Rok výroby: 2016 Výrobní číslo:  Max. vzletová hmotnost: 15,6 kg 

I Pojistná doba- od: 23.07.2016 00:00 hodin do: doba neurčitá 

Územní rozsah pojištění: Česká republika a Slovenská republika 

část 1.1 pojistné smlouvy - pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám 

Limit pojistného plnění: 
  

1 100 000 SDR (ZPČ) 
část 2.1 pojistné smlouvy - havarijní pojištění UAV  

Pojistná hodnota: nová cena Pojištěný UAV: 
 

Pojistná částka: 342 872 CZK XI vlastní 
 

Spoluúčast: 10 % 
  

Způsob vvužití UAV:    

činnosti uvedené v platném Povolení k létání, ale toto pojištění nekryje lety: 
určené k hašení požárů; na profesionálních soutěžích; testovací, zahrnující testy prototypů a testy nových, 
pozměněných nebo opravených konstrukcí. 
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Územní rozsah pojištění: část 1.1 pojistné smlouvy - pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
třetím osobám 

 

činnosti uvedené v platném Povolení k létání, ale toto pojištění nekryje lety: 
určené k hašení požárů; na profesionálních soutěžích; testovací, zahrnující testy prototypů a testy nových, 
pozměněných nebo opravených konstrukcí. _________________________________________________  

Kategorie a typ FLYABILITY ELIOS, výrobce UAV: 
FlyabilitySA 

Poznávací značka: OK-X020M 

Rok výroby: 2016 Výrobní číslo: Max. vzletová hmotnost: 0,7 kg 

Pojistná doba- od: 23.07.2016 00:00 hodin do: doba neurčitá 
Česká republika a Slovenská republika 
 

Limit pojistného plnění: 750 000 SDR (ZPČ) 

část 2.1 pojistné smlouvy - havarijní pojištění UAV 

Pojistná hodnota: nová cena Pojištěný UAV: 

Pojistná částka: 458 244 CZK [K! vlastní 

Spoluúčast: 10 % 
 

Způsob využití UAV: 
 


