
Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

$

Dodatek č. 2
k pojistné smlouvě č. 7720993910
Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
$e sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika 
IČO: 47116617
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, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ 130 00, 
tel. 251 016 111

Městská část Praha 13
se sídlem Praha 13, Stodůlky, Sluneční náměstí 2580/13, PSČ 158 00, Česká republika 
IČO: 00241687
(dále jen „pojistník")
zastoupený Petrem Zemanem, zástupcem starosty

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře, 

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 5b., 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.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

RESPECT, a.s.
se sídlem Praha 4, Pod Krčským lesem 2016/22, PSČ 142 00, Česká republika 
IČO: 25146351
Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s výše uvedenou adresou pojišťovacího makléře.



/jýše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) se mění takto
* pokud se v tomto novém znění používá pojem „tento dodatek", považuje se za něj tento dodatek

A. Tímto dodatkem se mění příloha č. 1.

B. V Článku II. (Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění) bodě 2. se mění tabulka 2.1.1. 
poř. č. 1.

2.1.1 Živelní pojištění
Místo pojištění: území hlavního města Prahy 
Rozsah pojištění: sdružený živel
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DOB101, DOB103, DOB104, DOB105, DZ101, 
DZ108 PZ112, DZ113, DZ114

Poř.
číslo

Předmět
pojištění

Pojistná
částka10) Spoluúčast®

Pojištění se 
sjednává na 

cenu*®

MRLP3)
První riziko® MRLP3)

1.

Soubor 
vlastních 
budov a 
ostatních 
staveb - 
školství - 
dle přílohy 
č. 1

3 798 413 310
Kč

viz poznámka *) nesjednává se nesjednává se

;

2.

Soubor 
vlastních 
budov a 
ostatních 
staveb - 
bytové 
domy - dle 
přílohy č. 2

8 482 886 Kč víz poznámka *) nesjednává se nesjednává se

3.

Soubor 
cizích věcí 
umělecké, 
historické 
nebo
sběratelské 
hodnoty dle 
přílohy č. 3

1 340 050 Kč 1000 Kč *) nesjednává se nesjednává se

Poznámky:
Spoluúčast®:

povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, požární 
nebezpečí, náraz nebo pád, kouř ve výší 10 000 Kč; 
vodovodní nebezpečí ve výší 5 000 Kč.

Ujednává se, že se ustanovení čL 3 odst. 3) ZPP P-150/14 ruší a nově zní:
„Z pojištění nevzniká právo no plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěné věci během její přepravy jako 
nákladu“ 

0 není-Li uvedeno, sjednává se pojištěni $ pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách,



^ nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve smysLu ustanovení čL 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14
časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čL 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14 
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čL. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14 
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy 

^ první riziko ve smyslu ustanovení ČL 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14
3) MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. ]e-li 

pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný 'rok je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech 
pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění.

^ zlomkové pojištění ve smyslu čl 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14
5) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu 

čl 11 odst. 4) VPP P-100/14
odchylně od čl. 8 odst. l) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých 
během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění 

7) odchylně od čl 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých 
během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění 
dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. S) ZPP P-400/14
integrální časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, 
je-li přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. Je-Li však přerušení nebo omezení 
provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění.

10) agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě 
pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot

15J MRLPPR je horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu 2e všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla 
důvodem jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku. Je-li pojištěni přerušení provozu sjednáno na dobu 
kratší než jeden pojistný rok, je MRLPPR horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž 
věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během doby trvání pojištění. Není-li sjednán limit plnění 
pojistitele pro jednu pojistnou událost, považuje se sjednaný MRLPPR i za Limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou 
událost.

12) MRLPPR v rámci stanovené pojistné částky ve smyslu ustanovení čl. 23 odst l) písm. c) VPP P-100/14

C. Článek III. (Výše a způsob placení pojistného) se doplňuje o níže uvedený předpis pojistného:

1. Živelní pojištění
Roční pojistné za tento dodatek..........................................................*.....................................................  282 Kč

Roční pojistné za tento dodatek bez DPH činí................................................................................................ 282 Kč

výše DPH ve snížené sazbě...........................................................................~............... ......................................... 0 Kč

výše DPH v základní sazbě —...................................................................................................................................0 Kč

Roční pojistné za tento dodatek včetně DPH činí...................................... *...................................................282 Kč.

Pojistné za tento dodatek a dobu od 1. 5. 2018 do 31.12.2018 ve výši 190 Kč je splatné k 1. 6. 2018.

Pojistník je povinen uhradit pojistné na účet pojistitele.

Pojistitel ke každé splátce vždy vystaví daňový doklad - fakturu (dále jen „faktura") s dále popsanými 
náležitostmi a zašle ji pojistníkovi v jednom vyhotovení. Faktura bude obsahovat veškeré údaje podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Pojistník je povinen uhradit 
fakturovanou částku u peněžního ústavu pojistitele do uvedeného data splatnosti faktury. Splatnost faktury 
bude minimálně 30 dnů od doručení.



Pojistné je sjednáno jako běžné.
Pojistné období je šestiměsíční. Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto:
datum: 
1. 2.

1. 7.

částka:
1435 348 Kč 
1 435 348 Kč

Pojistník je povinen uhradit pojistné na účet pojistitele

Pojistník nebude poskytovat zálohy na plnění předmětu smlouvy.

Pojistitel ke každé splátce vždy vystaví daňový doklad - fakturu (dále jen „faktura") s dále popsanými 
náležitostmi a zašle jí pojistníkovi v jednom vyhotovení. Faktura bude obsahovat veškeré údaje podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Pojistník je povinen uhradit 
fakturovanou částku u peněžního ústavu pojistitele do uvedeného data splatnosti faktury. Splatnost faktury 
bude minimálně 30 dnů od doručení.

D. 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 ním v souladu s ustanovením § 11,12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěných, dále potvrzuje, že tyto pojištěné informoval o rozsahu a 
účelu zpracování jejich osobních údajů a o právu přístupu k ním podle výše uvedených ustanovení 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 
povinností 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 
uvedené 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 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 
pojistiteli 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). 
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dáLe prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění.

7. 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.
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Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva") podléhá povinnosti 
uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k 
jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje 
pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník 
odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. 
Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli 
(jako smluvní straně), do pole „Datová schránka" uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy" uvést: 
7720993910.
Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných 
informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).
Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky 
pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako 
počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky 
dodatku) do budoucna.

E. Článek VII. (Závěrečná ustanoveni) nově zni:

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 1. 1. 2017 (počátek pojištění) do 31. 12. 2020 (konec 
pojištění).
Tímto dodatkem provedená(é) změna(y) nabývá(ají) účinnosti dnem 1. 5. 2018.
Tímto dodatkem provedená(é) změna(y) a případné(á) tímto dodatkem sjednané(á) nové(á) pojištění se 
nevztahují na dobu (nevznikají) před účinností tohoto dodatku.

Z 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 í v případě, že je pojištění 
tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze 
písemnou formou.

4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká 
obchodní inspekce, Štěpánská S67/1S, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř 
vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné 
smlouvy ve znění tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah 
k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doručované pojistitelem 
pojistníkovl nebo pojištěnému se považují za doručené pojtstníkovi nebo pojištěnému doručením 
pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem" rozumí 
pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění 
sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doručované pojišťovacím makléřem za 
pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, 
a to doručením pojistiteli.

6. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží dva stejnopisy 
a pojistitel si ponechá dva stejnopisy.
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7, Tento dodatek obsahuje 6 stran, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 7 příloh, z nichž 1 je 
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 č. 1 - seznam pojištěných nemovitostí kategorie školství
příloha č. 2 - seznam pojištěných bytových domů
příloha č. 3 - seznam pojištěných věcí umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty 
příloha č.4- seznam pojištěných nemovitostí kategorie ostatní obecní majetek 
příloha č. 5 - seznam dalších pojištěných a míst pojištění 
příloha č. 6 - kopie výpisů z rejstříků škol a školských zařízení
příloha č. 7 - kopie zřizovací listiny Mateřské školy, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, 
příspěvkové organizace

Přílohy fyzicky přiložené k tomuto dodatku nahrazují odpovídající přílohy k pojistné smlouvě.

V Praze dne 30. 4. 2018

V Praze dne 30. 4. 2018

Dodatek vypracovala: Hana Bisová, underwriter specialista
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Po věcné stránce : 

Po právní stránce :

Po ekonomické stránce

doložka



Příloha č. 1 k dodatku c.2 PS č 7720993910

Seznam pojištěných nemovitostí kategorie školství

Adresa Ucel využití + typ objektu Pojistná částka

Vlasákova 955 MŠ-SZ 34 770 663 Kč
Ke Koh-i-nooru 433 MŠ-SZ 6 906 302 Kč
Vlachova 1501 MŠ-PV 42 972 108 Kč
Hostinského 1534 MŠ-PV 33 838 163 KČ
Trávničko va 1747 MŠ-PV 25 587 839 Kč
Chlupová 1798 ~ MŠ-PV 27 211 814 Kč
Chlupová 1799 MŠ-PV 27 061 814 Kč
Podpěrova 1879 MŠ-PV 27 121 814 Kč
Podpěrova 1880 MŠ-PV 27 061 814 Kč
Mohylová 1964 MŠ-PV 27 261 814 Kč
Zázvorkova 1994 MŠ-PV 25 587 839 Kč
Horákova 2064 MŠ-PV 25 487 839 Kč
Husníkova 2076 MŠ-PV 40 505 117 Kč
Ovčí hájek 2177 MŠ-PV 43 747 168 Kč
Mezi Školami 2323 MŠ-PV 34 135 766 KČ
Běhounkova 2300 MŠ-PV 40 575 766 Kč
Mezi školami 2482 MŠ-PV 34 384 420 Kč
Běhounkova 2474 MŠ-PV 40 984 420 Kč
He rakova 2190 MŠ-PV 41 044 147 Kč
Klausova 2187 MŠ-PV 38 369 147 KČ
Klausova 2448 MŠ-PV 40 425 147 Kč
Klausova 244-9 MŠ-PV 40 113 147 Kč
Klausova 2188 MŠ-PV 40 464 147 Kč
Husníkova 2075 MŠ-PV 55 000 000 Kč
Kuncova 1580 ZŠ-PV 366 723 651 Kč
Mládí 135 ZŠ-PV 130 745 484 Kč
Trávníčkova 1744 ZŠ-PV 365 106 393 Kč
Brdičkova 1878 ZŠ-PV 296 101 783 Kč
Bronzová 2027 ZŠ-PV 252 460 670 Kč
Fingerova 2186 ZŠ-PV 280 414 220 Kč
Mezi školami 2322 ZŠ-PV 313 903 513 Kč
Janského 2189 ZŠ-PV 326 477 916 Kč
Klausova 2450 ZŠ-PV 275 202 774 Kč
Chlupová 1800 Dům dětí a mládeže 57 323 766 Kč
Mohylová 1963 ZŠ-PV 47 223 766 Kč
Zim. stadion Bronzová NV 132 493 417 Kč
Bronzová 2572 ubytovna učitelů -NV 41 244 071 Kč
Klausova 2450-hřiště ZŠ sklad nářadí 1 013 171 Kč
Ovčí Hájek 21/4 vč. amfiteátru,
zahradního domku a herních 
prvků MŠ 91 360 501 Kč

ICELKEM 3 798413 310]


