
 
Česká pojišťovna a.s. 

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika 

IČO 452 72 956 

zapsaná v Obchodním rejstříku, u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, 

 

kterou zastupuje  

Ing. Alexandra Patrná, útvar korporátního a průmyslového pojištění  

a 

Ing. Radka Trojánková, útvar korporátního a průmyslového pojištění 

(dále jen „pojišťovna“) 

 
 
 

a 
 

 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČO 002 63 958 

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka 

které zastupuje  

Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města 

(dále jen „pojistník“) 

 

 

 

 

 

uzavírají dodatek č. 5 k pojistné smlouvě 

 
 

č. 899-21219-14 
o pojištění majetku podnikatelů 

(pojištění živelní, pojištění odcizení) 
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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1 S účinností od 01.01.2015 uzavřely Česká pojišťovna a.s. (dále jen “pojišťovna”) a Město Litoměřice 

(dále jen „pojistník“) pojistnou smlouvu č. 899-21219-14 o pojištění majetku podnikatelů – pojištění 

živelní, pojištění odcizení (dále jen “pojistná smlouva”). 

1.2 Pojišťovna a pojistník se dohodli  na  změně níže specifikovaná  ustanovení pojistné smlouvy  

uvedených v bodu 2 tohoto dodatku pojistné smlouvy způsobem tam uvedeným. 

 

 

2 ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY 

2.1. Ustanovení bodu 4.2 „Pojistné a jeho splatnost“ pojistné smlouvy se doplňuje 
následujícím zněním: 

4.2.5 Přehled pojistného k datu 01.01.2018 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě: 

Název pojištění 
Roční pojistné 

v Kč 

Pojištění živelní 1 123 725 

Pojištění odcizení 13 800 

Celkem v Kč 1 137 525 

 

4.2.6 Ujednává se, že pojistné bude hrazeno na účet pojišťovny č. XXXXX, variabilní symbol 8992121914, 

konstantní symbol 3558, jednorázově v následujícím termínu: 

  1 splátka ve výši 1.137.525,- Kč je splatná k 31.01.2018. 

   

 

2.2 Ustanovení bodu 3 „Závěrečná ustanovení“ pojistné smlouvy se doplňuje následujícím 
zněním: 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vč. všech jejich dodatků) povinen uveřejnit 

pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně 

informovat pojišťovnu o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky ID: 

v93dkf5. Pojistník je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré 

informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojišťovny, 

přičemž za obchodní tajemství pojišťovna považuje zejména údaje o pojistných částkách, o 

zabezpečení majetku, o bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše 

pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o 

malusu/bonusu,). 

Nezajistí-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) podle předchozího odstavce 

ani ve lhůtě 30 dní ode dne jejího uzavření, je oprávněna tuto smlouvu (vč. všech jejich dodatků) 

uveřejnit pojišťovna. V takovém případě pojistník výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. 

všech jejich dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, pojistník 

potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejich dodatků) 

v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojišťovny. 

 

2.3 Ostatní ujednání pojistné smlouvy zůstávají nedotčena. 
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3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
3.1 Tento dodatek pojistné smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti 

dnem 01.01.2018.  

3.2 Tento dodatek obsahuje celkem 3 listy, je nedílnou součástí smlouvy č. 899-21219-14 a tvoří její 

přílohu. 

3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník a dva pojišťovna. 

 

 

 

 

V Praze, dne 16.10.2017  

 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

 Ing. Alexandra Patrná 

 útvar korporátního a průmyslového pojištění 

 

 

 

 

 

 

 ………………………….. …………………………… 

 Mgr. Ladislav Chlupáč Ing. Radka Trojánková 

 starosta města útvar korporátního a průmyslového pojištění 

 


