
   
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě číslo 7720992837 
Úsek pojištění hospodářských rizik 
 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika  
IČO: 471 16 617 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen pojistitel), 
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami  

Pracoviště:  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Třída Míru 94, Pardubice, PSČ 530 02 

 
a 
 

Povodí Labe, státní podnik 
se sídlem Hradec Králové – Slezské Předměstí, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03, Česká republika 

IČO: 708 90 005 

DIČ: CZ70890005 

Bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 27434-511/0100 

telefon: 495 088 111 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

(dále jen pojistník) 

 

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka. 

 

jednající Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

 

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 pojistná smlouva (ve znění tohoto dodatku) 
odvolává, tvoří nedílný celek. 
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S účinností od 1. září 2016 se pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) 
mění takto 

* 
: 

 mění se výše a způsob placení pojistného, 

 mění se počátek pojištění z 1. června 2016 na 1. září 2016.  

* pokud se v tomto novém znění používá pojem „tento dodatek“, považuje se za něj tento dodatek 

 

Z důvodu prodloužení zadávacího řízení, které bylo způsobeno podáním a vyřizováním námitek ve lhůtách 
stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se smluvní strany dohodly na změně článku III. a VII. 
pojistné smlouvy. 

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení dle pojistné smlouvy 
 
 

Článek II. 
Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění dle pojistné smlouvy 

 
 
Článek III. (Výše a způsob placení pojistného) nově zní: 

 

Článek III. 
Výše a způsob placení pojistného 

1.  Pojistné za jeden pojistný rok činí: 

1.1. Pojištění nemovitého majetku 

Pojistné  ...........................................................................................................................................947 500,- Kč 

1.2. Pojištění movitého majetku 

Pojistné  ........................................................................................................................................... 314 000,- Kč 

1.3. Pojištění zásob 

Pojistné  .............................................................................................................................................. 5 400,- Kč 

1.4. Pojištění protipovodňových staveb 

Pojistné  ............................................................................................................................................ 58 626,- Kč 

1.5. Pojištění elektronických zařízení 

Pojistné  ............................................................................................................................................ 16 246,- Kč 
1.6. Pojištění věcí během silniční dopravy 

Pojistné  .............................................................................................................................................27 500,- Kč 

1.7. Pojištění odpovědnosti za újmu/škodu (vyjma profesní odpovědnosti za škodu) 

Pojistné  ........................................................................................................................................... 265 352,- Kč 

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí  ........................................ 1 634 624,- Kč 

Obchodní sleva činí 5 % 

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí ......................... 1 552 893,- Kč 

Celkové pojistné po slevách za sjednanou dobu od 1.9.2016 do 31.5.2017 činí ....................... 1 164 672,- Kč 

Celkové pojistné po slevách za sjednanou dobu od 1.6.2017 do 31.5.2018 činí ....................... 1 552 893,- Kč 

Celkové pojistné po slevách za sjednanou dobu od 1.9.2016 do 31.5.2018 činí ....................... 2 717 565,- Kč 

 

2. Pojistné za sjednanou dobu od 1.9. 2016 do 31.5. 2017 je splatné k datům a v částkách takto:  

 datum:                                                      částka: 

 1. září 2016 388 223,- Kč 

 1. prosince 2016 388 223,- Kč 

 1. března 2017 388 223,- Kč 
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Pojistné je sjednáno jako běžné.  

Pojistné období je tříměsíční  

Celkové pojistné za sjednanou dobu od 1.6.2017 do 31.5.2018 je splatné k datům a v částkách takto: 

 datum:                                                      částka: 

 1. června 388 224,- Kč 

 1. září 388 223,- Kč 

 1. prosince 388 223,- Kč 

 1. března 388 223,- Kč 

 

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní symbol: 
7720992837. 

 
Článek IV. 

Hlášení škodných událostí dle pojistné smlouvy 
 

 
Článek V. 

Zvláštní ujednání dle pojistné smlouvy 
 
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 seznámil 
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/místa podnikání a kontakty elektronické 
komunikace uvedené v této pojistné smlouvě 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/místa podnikání nebo kontaktů elektronické 
komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených 
v dříve uzavřených pojistných smlouvách. 

5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance 
Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen „spřízněné osoby“). Pojistník dále souhlasí, aby 
pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za 
účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb. 

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

7. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k 
datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této 
pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak. 
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Článek VII. (Závěrečná ustanovení) nově zní 
 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou je doba od 1. září 2016 (počátek pojištění) do 31. května 2018 (konec 
pojištění).  

2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku pojistné smlouvy (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. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 2 stejnopisy a pojistitel si 
ponechá také 2 stejnopisy. 

4. Tento dodatek obsahuje 4 strany k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 3 přílohy, které nejsou 
fyzicky přiloženy 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 číslo 1 (Seznam nemovitého majetku Příloha č. 1 A) 

 Příloha číslo 2 (Seznam protipovodňových opatření II Příloha č. 1 B) 

 Příloha číslo 3 (Výpis z obchodního rejstříku) 

 

 

 

V Pardubicích dne 31. srpna 2016 

 
 
 
 
 
 
 ……………….…………………… .……………………………… 
 za pojistitele za pojistitele 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne  
 
 
 
 
 
 
 …………………………………… 
 za pojistníka 
 
 
 
Dodatek pojistné smlouvy vypracoval: Ing. Petr Mlejnek, telefon: 956 427 248 
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