
Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č. 1
pojistná smlouva č. 7720792758
Úsek pojištění hospodářských rizik

sjednané mezi smluvními stranami.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČ: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zri. B 1897
(dále jen npojistitel'),
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami
Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, as,, Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00
teL

a

Městská část Praha 10
se sídlem Praha 10, Vršovická 1429/68, PSČ 101 DO
IČ: 00063941
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jeri ,,pojistník')
osoba oprávněna jednat za pojistníka: Mgr. Tomáš Staněk, pověřený vedením OBN

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

BUCKLEY ASSOCIATES, a.s.
se sídlem Praha 5, Kořenského 15/1107, PSČ 150 00
IČ: 26510626
(dále jen ,,pojišťovací makléř")
Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře.
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Tímto se dodatkem pojistná smlouva mění a doplňuje následovně:

Článek II,
Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

l. Obecná ujednání pro pojištění majetku

Odst. 1.3. se nahrazuje následujícím zněním:

1 3 Pro po]IŠtění majetku je místem pojištění (není-li dále uvedeno jinak):
1.3 1 Praha 10, Bratří Čapků 1853, PSČ 10100
1.3.2. Čelákovice, Masarykova 125, PSČ 250 88.

2. Přehled sjednaných pojištění

V tabulce č 2 11 se ruší pojištění předmětu pojištění poř.č. 2., tabulka č. 2.1.1. nově zní:
2.1.1. pojištění věci proti všem nebezpečím (ALL RISKS)
Místo pojištění: Praha 10, Bratři Čapků 1853, PSČ 101 00
Rozsah pojištění: poj. nebe'pečí dle ČL.II. ZPP P-700/10
pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-700/10 a doložkám DOBI, DOB3, DOB4, DOB5, D(
DALL16

Agregovaná/
Poř. celková/ pojistná Po
číslo Předmět pojištění částka Spoluúčast') sje

. 'povodeň" a 'sesuv"1, vlastní budova a 11 700 (JOO KČ 10%, min. 20 (XX) KČ,stavby (VC. oplocení) , .
ostatn' pojistná nebezpecí 5 (JOO KČ
bovodeň" a 'sesuv"
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Místo poji"štění: Praha'10, Bratři Čapků 1853, psč 101 00
Rozsah pojištění: poj. nebe'pečí dle ČL.II. ZPP P-700/10
pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-700/10 a doložkám DOBI, DOB3, DOB4, DOB5, DOB7, DALLI, DALL6,
DALL16

Agregovaná/ Maximální
Poř. celková/ pojistná pojištění se roční limit
číslo Předmět pojištění částka Spoluúčast') sjednává*""" plnění"

. 'povodeň" a 'sesuv"1, vlastní budova a 11 700 (JOO KČ 10%, min. 20 (XX) KČ,stavby (VC. oplocení) , .
ostatn' pojistná nebezpecí 5 (JOO KČ
"povodeň" a 'sesuv"

3. demolice, suť 10%, mín 20 (JOO KČ, první riziko 1 000 000 KČ
ostatní pojistná nebezpečí 5 000 KČ

Poznámky'
Ujednává se, že se toto pojištění nevztahuje na "odcizení" a "vandalismus".

k

" není-li uvedeno, pLatí ustanovení CL Il. odst. 1.1.

Místo pojištění: ČelákĹvice, Masarykov; 125, PSC 250 88
Rozsah pojištění: poj nebezpečí dle ČLII. ZPP P-700/10
Pojištění se řídL· VPP P-100/09, ZPP P-700/10 a doložkami DOBI, DOB3, DOB7, DALL6, DALL16

Agregovaná/ Maximální
Poř. celková/ pojistná pojištění se roční limit
číslo Předmět pojištění částka Spoluúčast') sjednává*"" plnění"

. . "povodeň' a "sesuv'1, soubor vlastních ved. 16 783 025 KČ 1096, min 20 000 KČ, obvyklá cenazvláštni hodnoty , .. ,
ostatní pQ)lstna nebezpečí 5 000 KČ

Poznámky:
Ujednává se, že se toto pojištění nevztahuje na "odctzení" a 'vandalismus".
Předmět pojištění poř.č. 1. - jedná se o písemnosti, knihy, nábytek, obrazy, historičko-umělecké předměty zejména
z pozůstalosti Karla Čapka, jeho manželky a synovce.

-

Tabulkou č. 2 1.2 se sjednává pojištění předmětu pojištění poř.č. l,:
2.1.2. Pojištění věci proti všem nebezpečím (ALL RISKS)

" není-li uvedeno, pLatí ustanovení ČI II odst. 1.1.
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Místo poji"štěnt ěrah; lÔ, Bratří Čapků 1853, PSČ 101 00
Rozsah pojištění: poj. nebezpeČí "odcizení"
pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOBI, DOB3 DOZ5, DODI

Agregovaná/
Poř. celkovál' pojistná pojištění se Maximální roční
číslo Předmět pojištění částka Spoluúčast" sjednává*')') limit plnění"

1, vlastní budova a stavby ., ,(VC. oplocení) 5 000 Kč zlomkové pojíštěm 300 000 KČ

3. okrasné dřeviny · DODI 5 000 Kč zlomkové pojištění 100 000 Kč
Poznámký:

b ·

V tabulce č 2 3.1. se ruší pojištění předmětu pojištěnt poř.č. 2., tabulka č. 2.3.1. nově zní:
2.3.1. pojištění pro případ odcizení

" nenl-lt uvedeno, platí ustanovení ČI II odst 11

Tabulkou Č 2 3 2. se sjednává pojištění předmětu pojištění poř.č l.:
2.3.2. pojištění pro případ odcizení
Místo poji'štění: ČeláŔovĹce, Masarýkova 125, PSČ 250 88
Rozsah poiištěnĹ poj. nebezpečí "odcizení"
pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOBI, DOB3, DOZS

Agregovaná/
Poř. celková/ pojistná pojištěn( se Maximální roční
číslo Předmět pojištění částka Spoluúčasts' sjednává*')2) limit plnění3)

l, 'oubo' vlastních věci 16 783 025 KČ 5 (XX) Kč b klá cena 16 783 245 Kčzvláštní hodnoty o vy
Poznámky'
Předmět pojištění poř.č. 1. - jedná se o písemnosti, knihy, nábytek, obrazy, historičko-umělecké předměty zejména
z pozůstalosti Karla Čapka, jeho manželky a synovce.

Odchylně od CL VI, ZPP P-200/05 jsou způsoby zabezpečení předmětu pojištění poř.č. 2. uvedeny v ČLY. této
pojistné smlouvy.

" není-li uvedeno, platí ustanovení CL II. odst. 1.1.

Místo pojištění: ěrah; 1Ô, Bratří Capků 1853, PSČ 101 (X)
Rozsah pojištěnt poj. nebezpečí "vandalismus"
pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a dobžkami DOBI, DOB3

Agregovaná/ Maximální
Poř. celkovál pojistná pojištění se roční limit
číslo Předmět pojištění částka Spoluúčast" sjednává'":" plnění'

vlastni budova a stavby , , . . ,1 (vC, oploceni) 5 (JOO Kc zlomkově poµsteni 300 (JOO Kc

3. okrasné dřeviny - DODI 5 (XX) KČ zlomkové pojištěni 100 000 kč
Poznámký:

V tabulce č 2.4.1. se ruší pojištění předmětu pojištěni poř.č. 2., tabulka č. 2.4.1. nově zní:
2.4.1. pojištění pro případ vandalismu

" není-li uvedeno, pLatí ustanovení ČI. II. odst. 1.1.
)



Tabulkou č 2.4 2. se sjednává pojištěni předmětu pojištění poř.č. 1.'
2.4.2. pojištění pro případ vandalismu
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Místo poji"štěnt 1Ô, Bratří Čapků 1853, PSČ 101 00
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "vandalísmus'
Pojištění se řídl VPP P-100/09, ZPP P.200/05 a doložkami DOBI, DOB3

Agregovaná/ Maximálni
Poř. celková/ pojistná pojištění se roční limit
číslo Předmět pojištění Částka Spoluúčast" sjednává*')2' plnění"

1, soubor vlastních věcí zvláštni 5 000 Kč zlomkové pojištěnĹ 5 (xx) 000 kčhodnoty obvyklá cena
Poznámky'
Předmět pojiŠtění poř.Č 1. - jedná se o písemnosti, knihy, nábytek, obrazy, historičko-umělecké předměty
zejména z pozůstalosti Karla Čapka, jeho manželky a synovce,

* není-li uvedeno, pLatí ustanovení ČI II odst 11

') časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení ČI. XVI odst. 2. b) VPP P - 100/09,
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smysĹu ustanoveni CL XVI. odst 2. C) VPP P - 100/09,
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ČI V Zvláštni ujednání této pojistné smĹouvy,

') první riziko je limit pojistného pLnění ve smyslu ustanovení CL, XVIII . odst. 1 a). VPP P - 1OQ/O9,
3) maximální roČní limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu pojtštění ve smyslu ustanoveni ČI.

XVIII . odst. 3. VPP P 100/09,
') limít pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
s) odčetná>poluúčast v %, mínimální odčetná spoluúčast v KČ, odčetná časová spoLuúčast,

odchylně od CL VII. odst. (2) ZPP P . 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během
jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného pĹnění,

7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranici pojistného plnění z jedné a ze
všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,

') doba ručení - ve smysĹu ČI. XIII. odst. 4 ZPP P - 400/10 - u po)ištěni přerušeni nebo omezeni provozu,
" zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z poµstné Částky ve 5m\/slu CL XVIII VPP P - 100/09,

Článek III.
Výše a způsob placení pojistného

1. Poměrné pojistné za dobu pojištění od 1. 3. 2018 do 9. 12. 2018 činí 1624,- KČ a je splatné jednorázově
nejpozději do 31. 3. 2018. pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele
č.ú. vedený u České spořitelny a.s,, konstantní symbol 3558, variabilní symboľ 7720792758.
pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsáni pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

2. Na základě změn uvedených v tomto dodatku se ruší ujednání v ČL.III. bodu 5. pojistné smlouvy Č.7720792758
a nahrazuje se tímto zněním:

5. Nebude-li dodatkem stanoveno jinak, je pojistné v dalším pojistném roce spLatné vždy ve výši
94 103 Kč k 10. 12, příslušného kalendářního roku.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného
pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem pojistiteli
na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna
Brněnská 634,

664 42 Modřice
TeL. 9

E-mail:
fax:

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez
zbytečného odkladu oznámit Škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené
v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na
adresu uvedenou výše.
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Článek V.
Zvláštní ujednání

I

Ruši se ujednání v bodu 1. a nahrazuje se následujícím zněním. Bod 1. nově zní:

1. Smluvní ujednání - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věd

1. Tato smluvní u,jednání stanoví odchylně od doložkv DOŽI způsoby zabezpečení v návaznosti na ujednání
ZPP P - 200/05 podrobněji specifikuje zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži a v uvedených
případech proti loupeži a stanovuje tomu odpovídající limít pojistného plnění pro pojištěné věci ve výši
17 000 000 Kč.

2. pojistník a pojištěný jsou povinni zajistit, aby v době pojistné události byly podle jednotlivě
požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných věcí (v uzavřeném prostoru):
a) uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
b) otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné

zvenčí, i uzamčeny,
C) dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny, ostatní otvory o velikosti 600 cm' a

větší zevnitř zneprůchodněny,
d) poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS, dříve EZS) funkční a ve stavu střežení.

3. Klíče od dveří a vstupů nesmí být volně uloženy (uschovány) ve stejném místě pojištěni (např.
v pracovním stole, ve Skříni na klíče, ve vrátnici), ve kterém jsou pojištěné věci uloženy.

4. Nejsou-li splněny výše uvedené minimální požadavky na zabezpečení, pojistitel má právo odmítnout
pojistné plnění.

S. PQžadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věcí podle jejich charakteru a hodnoty vztahující se
ke specifikovanému uzavřenému prostoru a jemu příslušnému limitu plnění pojistitele jsou uvedeny níže.

6, Nedílnou součástí těchto smluvních ujednání je výklad pojmů uvedený v doložce DOZ5.

Samostatná místnost ve třetím nadzemním podlaží (3. NP) skladové budovy B ve skladovém areálu UPM na
adrese Masarykova č.p. 125, 250 88 Čelákovice u Prahy, kde jsou uskladněny pojištěné věci, je provedena
jako uzavřený prostor typu A. ]ejí vstupní dveře jsou provedeny min. plné a jsou osazeny bezpečnostním
uzamykacím systémem. Zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou
větší než 600 cm' je provedeno funkčním PZT'S. V místnosti je instalován PZTS min. ve stupni
zabezpečeni Idle ČSN EN 50131-1 5 vyvedením popLachového signálu do PPC a paralelně do místa
s nepřetržitou službou, kterým se zde rozumí služebna fyzické ostrahy bezpečnostní sLužby USIR
ve skladovém areálu LJPM. Tento systém PZTS je samostatným subsystémem PZTS celého podlaží a zmíněná
místnost je jím samostatně zastřežitelná jedinečným kódem náležícím pouze oprávněnému zástupci MČ
Praha 10. Ve skladové budově B vC. 3. NP je instalován systém EPS.

Skladový areál UPM na výše uvedené adrese má funkční oplocení, vjezd do areálu je střežen fyzickou
ostrahou bezpečnostní služby USIR. Ve skladovém areálu UPM je instalován systém průmyslové TV (CCTV)
s archivaci záznamu min. jeden týden.

ČLánek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 3. 2018.

2. V případě, že žádná ze smluvních stran nesdělí alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším
pojištění nemá zájem, prodlužuje se účinnost pojištění automaticky vždy o jeden rok.

3. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.

4. pojistník podpisem této smlouvy ve znění tohoto dodatku prohlašuje, že byl před jeho uzavřením jasně a
srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění
vzniklému na základě této smlouvy ve znění tohoto dodatku a že mu byly oznámeny informace v souladu
s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.

5. pojistník podpisem pojistné smtouvy ve znění tohoto dodatku prohlašuje, 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. 101/200'0 Sb. o ochraně osobních údajů.

6. Tento dodatek byl vypracován ve čtyřech stejnopisech, pojistník a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis a
pojistitel si ponechá dva stejnopisy.
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7, Stejnopis tohoto dodatku, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smloúvY
(pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.

8. Tento dodatek obsahuje 6 stran,

KDQp0rattva mišťovna, as..
VIenna Insurance Group

V Praze dne 28. 2. 2018

tedlteLsM

"'"'"""186 OD Praha R
.5S-

..... .
pojistitele za pojistitele

tjsek po|ištén1 hospodářských nzik Úsek pojištěni hospodařských řizib.

V Praze dne 1 5 -03- 2018
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Dodatek vypracovala:


