
 

 
 
 
 

 
 
 

Dodatek 2 
k pojistné smlouvě číslo 772 096981 3  

Úsek pojištění hospodářských rizik 

 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 

IČO 47116617 

sídlo: 186 00 Praha 8, Pobřežní 665/21, Česká republika 

(dále jen „pojistitel“) 

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami 

pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Agentura severní Čechy, 460 01 Liberec 1, náměstí Dr. E. Beneše 580/25 
 

a 
 

Sportovní areál Ještěd a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1390 

IČO 25437941 

adresa sídla: 460 01 Liberec 5, Jablonecká 41 

(dále jen „pojistník“) 

zastoupený: Janem Svatošem, ředitelem 
korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka 

 

uzavírají  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, 
který spolu s výše uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se po-
jistná smlouva (ve znění tohoto dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek. 
 
 

S účinností od 28. dubna 2017 
se výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) mění takto* 
* pokud se v tomto novém znění používá pojem „tento dodatek“, považuje se za něj tento dodatek 
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Článek II 

DRUHY A ZPŮSOBY POJIŠTĚNÍ, PŘEDMĚTY A ROZSAH POJIŠTĚNÍ 
 

A. Článek II (DRUHY A ZPŮSOBY POJIŠTĚNÍ, PŘEDMĚTY A ROZSAH POJIŠTĚNÍ) se mění takto: 

1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU 

1.2 Není-li dále uvedeno jinak, pro pojištění majetku jsou místy pojištění 

A01)  Liberec, SKI a Skokanský areál Ještěd; běžecký areál Vesec 

A02)  Liberec, Jablonecká 41 (sídlo společnosti) 

a adresy uvedené v účetní evidenci pojištěného. 
 

Článek III 

VÝŠE A ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO 
 

B. Výše a způsob placení pojistného se tímto dodatkem nemění. 
 

C. Článek VI (PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA) nově zní: 

Článek VI 

PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA 
 

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku mu byly oznámeny informace 
v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku. 

2. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu 
k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

3. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na 
trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I, bodu 2. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a se-
známil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy ve 
znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků 
pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou 
smlouvou. 

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uve-
dené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji 
uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány 
i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli 
oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání 
této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených po-
jistných smlouvách. 

5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). 

6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou ve 
znění tohoto dodatku nejsou k datu uzavření tohoto dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného 
pojistitele, pokud není v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak. 

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), je tento dodatek (včetně všech předchozích dodatků a pojistné 
smlouvy, nebyly-li již dříve uveřejněny) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným 
tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání tohoto dodatku správci 
registru smluv zprávou do datové schránky ID: n6tetn3. 

Nezajistí-li pojistník uveřejnění tohoto dodatku (včetně všech předchozích dodatků a pojistné smlouvy, neby-
ly-li již dříve uveřejněny) podle předchozího odstavce ve lhůtě 30 dní ode dne jeho uzavření, je pojistitel 
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oprávněn sám tento dodatek (včetně všech předchozích dodatků a pojistné smlouvy) uveřejnit. Pro tento 
případ pojistník výslovně souhlasí s poskytnutím/uveřejněním informací o tomto dodatku (a o všech před-
chozích dodatcích a pojistné smlouvě), a to v rozsahu nezbytném pro splnění povinnosti dle zákona o regis-
tru smluv. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že pojištěný dal souhlas s poskyt-
nutím/uveřejněním informací o tomto dodatku (a o všech předchozích dodatcích a pojistné smlouvě) na zá-
kladě plné moci udělené mu pojištěným. Takové uveřejnění nebude porušením povinnosti mlčenlivosti po-
jistitele ve smyslu platných právních předpisů. 

 

D. Článek VII (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) nově zní: 

Článek VII 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou 
doba od 15. dubna 2016 (počátek pojištění) do 14. dubna 2018 (konec pojištění). 

Tímto dodatkem provedená změna nabývá účinnosti dnem 28. dubna 2017. 

Tímto dodatkem provedená změna a případné tímto dodatkem sjednané nové pojištění se nevztahují na 
dobu (nevznikají) před účinností tohoto dodatku. 

2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo 
odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně 
nemění podmínky nabídky. 

3. Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění tím-
to dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze pí-
semnou formou. 

4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká 
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. 

5. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech 

 pojistník obdrží 1 stejnopis 

 pojistitel si ponechá 3 stejnopisy 

6. Tento dodatek obsahuje 3 strany, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 1 příloha, 
která není fyzicky přiložena k tomuto dodatku. 

Součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I této 
pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a dokument Informace pro zájemce o pojištění. V případě, že je 

jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění v rozporu s ustanovením pojistné 
smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. 

Výčet příloh: 

 příloha 1 – výpis z obchodního rejstříku  

V Liberci dne 27. 4. 2017 
 
 

................................................................................... ..................................................................................... 
 za pojistitele za pojistitele 
 
 
 
 
 

V Liberci dne ............................... 
 
 
 

  ..................................................................................... 
  za pojistníka 

 

http://www.coi.cz/
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Dodatek vypracoval(i): S. Rozkovcová/DMat 


