
DODATEK č„ 4 
(dále také jen „dodatek“) 

k pojistné smlouvě č. 

8059533213 
(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 pojistitele zastupuje: Martina Beranovská, account manager senior 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 pojištěni sjednaných pojistnou 

smlouvou 

1. Živelní pojištění sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto 
dodatku mění následovně: 

ZMĚNY 

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku SE MĚNÍ obsah 
právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu 
(následujícím dosavadním předmětům pojištění). Pojistitel a pojistník výslovně a v zájmu předejití 
jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro 
přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě pojistného 
zájmu (k jednotlivému předmětu pojištění), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech, které tímto 
dodatkem změněny nebyly: 

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní 
část Živelní pojištění VPP Z 2014 (dále jen "VPP Z 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné 
smlouvy. 

 

 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

předmět pojištěni: 
1. Soubor staveb vyjma věcí uvedených v čl. III 
odst. 2. a 3. VPP 

specifikace předmětu pojištěni: 
Soubor vlastních nemovitostí (vstupy k 31.03.2015) 

místo pojištěni: vlastnictví předmětu pojištění: Dominikánská 4 a 9, 301 00 
Plzeň vlastní pojistná hodnota: nová cena 

Pojištění se sjednává pro 
případ negativního působení 
pojistných nebezpečí: 

horní hranice pojistného 
plnění (Kč): 

způsob pojištění:
1
) spoluúčast: 

FLEXA 58 572 896 
 

10 000 Kč 

Doplňková živelní nebezpečí 58 572 896 
 

10 000 Kč 

Povodeň nebo záplava 58 572 896 
 

10 000 Kč 

Vodovodní škoda 58 572 896 
 

10 000 Kč 
Zkrat nebo přepětí 500 000 1R 10 000 Kč 

 

předmět pojištění: 
27. Soubor staveb vyjma věcí uvedených v čl. III 
odst. 2. a 3. VPP 

specifikace předmětu pojištění: 
technologická hala, Dronet, Drony a Centrum robotiky, vč. 
kamerového systému 

místo pojištění: 
p.č. 6282/15 a 6376/1 k.ú. Plzeň, 
Cukrovarská 21 a 23, Plzeň 

vlastnictví předmětu pojištění: 
vlastní 

pojistná hodnota: nová cena 

Pojištění se sjednává pro 
případ negativního působení 
pojistných nebezpečí: 

horní hranice pojistného 
plnění (Kč): 

způsob pojištění:
1
) spoluúčast: 

FLEXA 49 000 492 
 

10 000 Kč 

Doplňková živelní nebezpečí 49 000 492 
 

10 000 Kč 

Povodeň nebo záplava 49 000 492 
 

10 000 Kč 

Vodovodní škoda 49 000 492 
 

10 000 Kč 
Zkrat nebo přepětí 500 000 1R 10 000 Kč 

1
 Zkratkou „1R" se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění prvního rizika a v tomto případě je horní hranice 

pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob pojištěni'' 
prázdné, rozumI se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném speciálním 
právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou. 
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VÝKLAD POJMŮ 

Pojmem FLEXA se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané pro případ poškození nebo 
zničení předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím dle čl. II odst. 1. VPP Z 2014. 

Pojmem Doplňková živelní nebezpečí se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané pro 
případ poškození nebo zničeni předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím dle čl. II odst. 2. VPP Z 2014. 

2. Pojištění odcizení sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti 

tohoto dodatku mění následovně: 

ZMĚNY 

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku SE MĚNÍ obsah 
právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu 
(následujícím dosavadním předmětům pojištění). Pojistitel a pojistník výslovně a v zájmu předejití 
jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro 
přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě pojistného 
zájmu (k jednotlivému předmětu pojištění), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech, které tímto 
dodatkem změněny nebyly: 

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní 

část Pojištěni odcizení VPP K 2014 (dále jen "VPP K 2014"), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy. 

Dále se toto pojištění řídí také Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 
2014 (dále jen "DPP PZK 2014"), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.
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ROZSAH POJIŠTĚNI 

předmět pojištění: 
11. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a 
věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP 

misto pojištění: 
ČR 

Pojištění se sjednává pro 
případ negativního působení 
pojistných nebezpečí: 

Pojištění odcizeni 

specifikace předmětu pojištění: 

vlastnictví předmětu pojištění: 
vlastní 

horní hranice pojistného 
plnění (KČ): 

10 000 000 

pojistná hodnota: 
nová cena 

způsob pojištění:
1
 spoluúčast: 

1R 5 000 Kč 

V rámci vlastních věcí movitých se upřesňují/odlišně sjednávají tyto položky b.1 
výpočetní technika používaná při výkonu práce mimo Plzeň: 
Místo pojištění: Evropa Spoluúčast 1 000,- Kč 
Celková pojistná částka 500 000,- Kč, (kumulativně za kalendářní rok) 
Zabezpečení: překonání zámku (technika může být i v uzamčeném vozidle) b.2 
Výpočetní technika, která se nachází „v Plzni“ (v kancelářích, skladech, autech při přepravě = ale není účetně 
vedená jako zásoba na skladu = vykazujeme ji jako věc movitou v majetku) 
Místo pojištění: Plzeň Spoluúčast 1 000,- Kč 
Celková pojistná částka 3 000 000,- Kč, (kumulativně za kalendářní rok) 
Zabezpečení: překonání zámku (technika může být i v uzamčeném vozidle) b.3 
Bezpilotní letadla, filmovou techniku a podpůrné vybavení pro řízení letadel, přenos obrazu, atd. 
Místo pojištění: ČR Spoluúčast 5 000,- Kč 
Celková pojistná částka 10 000 000,- Kč, (kumulativně za kalendářní rok) 
Zabezpečeni: překonání zámku - zcizení ze skladu, nebo vozidla 
Plnění i v případě že věci jsou přepravovány ve vozidle, které není v majetku SITMP a není řízeno zaměstnancem 
SITMP (vozidla smluvních pilotů). Plnění i v případě, že kdy věci (netýká se vozidla) jsou zcizeny spolu s vozidlem 
které je přepravuje - plnění v nové ceně. Vozidlo musí být uzamčeno, umístění nákladu není omezeno na 
nákladový prostor, přepravované věcí mohou být ve vozidle celodenně (bez omezení = nevyjímá se noc) 

1
 Zkratkou „1R" se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění prvního rizika a v tomto případě je horní hranice 

pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob pojištění" 
prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném speciálním 
právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou. 

VÝKLAD POJMŮ 

Pojmem Pojištění odcizení se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění sjednané pro případ vzniku škodné 
události působením pojistných nebezpečí dle čl. II odst. 1. VPP K 2014. 



3. Pojištění elektronických zařízení sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne 

nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně: 
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ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

Předmět pojištění: 

16. soubor elektronických 

zařízení, příslušenství 

Místo pojištění: ČR vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i 

cizí 

Specifikace předmětu 
 

vlastní a cizí elektrotechnická zařízení (datová centra a jejich součástí, telefonní ústředny, aktivní a pasivní 
prvky sítě, stanice monitoringu ovzduší, chladící a klimatizační systémy, záložní zdroje, interaktivní 
výuková technika, počítače, atd., a to včetně programového vybavení pojištěné věci - soubor ICT zařízení), 
senzory a pozemní technika bezpilotních letadel 

Pojištění se sjednává pro případ 
negativního působení pojistných 
nebezpečí: 

horní hranice pojistného plnění (Kč): spoluúčast:  

Základní pojištění 12 500 000  10 000 Kč 

Odchylně od části A čl. V odst. 1. písm. a) VPP ELE 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na škodné 
události vzniklé na elektronickém zařízení starším 5 let. 
 

Neprokazuje a nezkoumá se dodržování servisních/údržbových postupů u ICT technologií jako jsou 
servery, pasivní prvky, aktivní prvky, disková pole, ústředny, záložní zdroje, protože se vnímají jako 
bezúdržbové. V případě dalších zařízení, stačí pojištěnému prokázat, že provádí údržbu v rozsahu, který 
má vnitřně definovaný, nebo zajištěný dodavatelským způsobem. 

  

ZMĚNY 

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku SE MĚNÍ obsah 
právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu 
(následujícím dosavadním předmětům pojištění). Pojistitel a pojistník výslovně a v zájmu předejití 
jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro 
přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě pojistného 
zájmu (k jednotlivému předmětu pojištění), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech, které tímto 
dodatkem změněny nebyly: 

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část 
Pojištění elektronických zařízení VPP ELE 2014 (dále jen "VPP ELE 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou 
této pojistné smlouvy. 

VÝKLAD POJMŮ 

Pojmem Základním pojištěním se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištěni elektroniky sjednané pro případ 
poškození, zničeni nebo pohřešování předmětu pojištění v rozsahu dle ČÁSTI A. čl. I odst. 1. VPP ELE 2014.  
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Pojištění se sjednává pro případ 
negativního působení pojistných 
nebezpečí: 

v rozsahu dle části B čl. I VPP ELE 
2014 

horní hranice 
pojistného plnění 
(Kč): 

5 000 000 Kč 

doba ručení 
(měsíce) 

spoluúčast: 

12 10 000 Kč 

UKONČENÍ 

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že pojištění se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku nově 
NEVZTAHUJE na následující dosavadní hodnoty pojistného zájmu (následující dosavadní předměty 

pojištění). Níže specifikované hodnoty pojistného zájmu (předměty pojištění) tak od data nabytí účinnosti 
tohoto dodatku již předmětem pojištění nejsou: 

 

Odchylně od části A čl. V odst. 1. písm. a) VPP ELE 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na škodné 
události vzniklé na elektronickém zařízení starším 5 let. 

Neprokazuje a nezkoumá se dodržování servisních/údržbových postupů u ICT technologií jako jsou servery, 
pasivní prvky, aktivní prvky, disková pole, ústředny, záložní zdroje, protože se vnímají jako bezúdržbové. V 
případě dalších zařízení, stačí pojištěnému prokázat, že provádí údržbu v rozsahu, který má vnitřně 
definovaný, nebo zajištěný dodavatelským způsobem. 

  

Předmět pojištění: Místo pojištění: vlastnictví předmětu pojištění: 
17. finanční ztráta ČR vlastní i cizí 

Specifikace předmětu 
vlastní a cizí elektrotechnická zařízení (datová centra a jejich součásti, telefonní ústředny, aktivní a 
pasivní prvky sítě, stanice monitoringu ovzduší, chladící a klimatizační systémy, záložní zdroje, 
interaktivní výuková technika, počítače, atd., a to včetně programového vybavení pojištěné věci - soubor 
ICT zařízení) 
 

Předmět pojištěni: 

18. soubor elektronických 

zařízení, příslušenství 

Místo pojištění: ČR vlastnictví předmětu pojištění: vlastní 

Specifikace předmětu 

Filmová a fotografická technika (kamery, fotoaparáty, objektivy, zařízení pro přenos obrazu, zařízení pro 
streaming obrazu, monitory, záložní zdroj - pozemní vybavení, není neseno bezpilotními letadly) 

Pojištění se sjednává pro případ 
negativního působení pojistných 
nebezpečí: 

horní hranice pojistného plnění (Kč): spoluúčast: 

Základní pojištění 1 500 000 5 000 Kč 

FLEXA 1 500 000 5 000 Kč 

Povodeň nebo záplava 1 500 000 5 000 Kč 

Doplňková živelní nebezpečí 1 500 000 5 000 Kč 

Vodovodní škoda 1 500 000 5 000 Kč 
Odcizení 1 500 000 5 000 Kč 

 



4. Pojištění přepravovaného nákladu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne 

nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně: 
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ZMĚNY 

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku SE MĚNÍ obsah 
právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu 
(následujícím dosavadním předmětům pojištění). Pojistitel a pojistník výslovně a v zájmu předejiti 
jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro 
přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě pojistného 
zájmu (k jednotlivému předmětu pojištění), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech, které tímto 
dodatkem změněny nebyly: 

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část 

Pojištění přepravovaného nákladu VPP PPN 2014 (dále jen "VPP PPN 2014"), které jsou nedílnou součástí a 
přílohou této pojistné smlouvy. 

 

VÝKLAD POJMŮ 

ČR + sousedící státy znamená, že pojištění je platné na území definovaném v ČÁSTI C. čl. I. odst. 1. VPP PPN 

2014

ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

předmět pojištění (pojištěná věc): 20. přepravovaný 

náklad 

specifikace předmětu: 

Pojištění se sjednává pro 
případ negativního 
působení pojistných 
nebezpečí: 

horní hraníce pojistného 

plnění (Kč): 
spoluúčast: územní platnost pojištěni: 

PŘEPRAVA BASIC 
10 000 000 

5 000 Kč Česká republika a okolní 

sousední státy 

Plnění i v případě že je náklad přepravován ve vozidle, které není v majetku SITMP a není řízeno 
zaměstnancem SITMP (vozidla smluvních pilotů), plněni při nehodě (nerozlišuje se, zda zaviněná či 
nezaviněná) + pohyb věcí v autě při přepravě, pojištění kdy věci jsou zcizeny spolu s vozidlem které je 
přepravuje - plnění v nové ceně. Vozidlo musí být uzamčeno, umístění nákladu není omezeno na nákladový 
prostor, přepravované věci mohou být ve vozidle celodenně (bez omezení = nevyjímá se noc) Pojistitel plní 
v případě zjištění pachatele, i jeho nezjištění 

 



5. Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne 

nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně: 
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UKONČENÍ 

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že pojištění se ode dne nabyti účinnosti tohoto dodatku nově 
NEVZTAHUJE na následující dosavadní hodnoty pojistného zájmu (následující dosavadní 
předměty pojištění). Níže specifikované hodnoty pojistného zájmu (předměty pojištění) tak od data 
nabyti účinnosti tohoto dodatku již předmětem pojištění nejsou: 

 

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku 

limit pojistného plnění (Kč) územní rozsah pojištění spoluúčast 
35 000 000 Kč Evropa včetně ČR 50 000 Kč 
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Článek IL 
Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou 

po nabytí účinnosti tohoto dodatku 

 

 

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištěni 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 pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) nebo 
pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka) 

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádření v ročním pojistném 

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

Na dodatku pojistné smlouvy vznikl přeplatek ve výši 71 956 Kč, který bude vrácen pojistnikovi, 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 pojištěni 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 pojistnikovi na začátku dalšího 
pojistného období.

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 01.04.2018 

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy, než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku, se tímto dodatkem nijak nemění. 

Správce pojistné smlouvy: Martina Beranovská, telefonxxx, email: xxx Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 10 

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí: 

 
Pojištění Změna ročního pojistného Roční pojistné po změnách 

1. 
Živelní pojištění 15 623 Kč 204 227 Kč 

2. Pojištění živelního přerušení provozu 0 Kč 25 717 Kč 

3. Pojištění odcizení 14 710 Kč 42 383 Kč 

4. Pojištění strojů 0 Kč 48 460 Kč 

5. Pojištění elektronických zařízení -99 027 Kč 55 903 Kč 

6. Pojištění přepravovaného nákladu -10 532 Kč 44 943 Kč 

7. Pojištění odpovědnosti za újmu -93 843 Kč 119 011 Kč 
 Součet -173 069 Kč 540 645 Kč 

 

Změna pojistného celkem 
Od 01.04.2018 00:00 hodin do 01.09.2018 00:00 hodin -71 956 Kč 

Součet splátek pojistného z předešlého dodatku číslo 3 Od 01.04.2018 00:00 hodin 
do 01.09.2018 00:00 hodin 0 Kč 

Součet -71 956 Kč 
 

mailto:Martlna.Beranovska@csobpoj.cz
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Plzni dne 14.03.2018 
Ing. Luděk Šantora 

V Plzni dne 14.03.2018 

Martina Beranovská 


