
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

(dále jen „pojišťovna“)

a

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČO 000 64 581
kterou zastupuje Ing. Iveta Pekárková,

ředitelka Odboru služeb
(dále jen „pojistník“)

uzavírají dodatek č. 8 pojistné smlouvy

č. 899-14783-14

o pojištění živelním
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Pojistná smlouva je ve správě: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. S účinností ode dne 1.4.2010 uzavřeli pojišťovna a pojištěný pojistnou smlouvu č. 899-14783-14

(původně 899-13549-19) o pojištění živelním (dále jen “pojistná smlouva”).
1.2. Pojišťovna a pojistník prohlašují, že si přejí změnit níže specifikovaná ustanovení pojistné smlouvy

způsobem uvedeným v ustanovení článku 2. tohoto dodatku pojistné smlouvy.

2. ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY
2.1. Ustanovení bodu 4.1. pojistné smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.1. Pro věci uvedené pod položkou č. M1 v bodu 2. této smlouvy se jako místo pojištění sjednává,
pokud není dále uvedeno jinak:

a) Nová Radnice, Mariánské náměstí 2/2, 110 01  Praha 1
b) Nová úřední budova, nám. Franze Kafky 1/16, 110 01  Praha 1
c) Rezidence primátora, Mariánské náměstí 1, 110 01  Praha 1
d) Škodův palác, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1
e) Staroměstská Radnice, Staroměstské náměstí 1/1, 110 00  Praha 1
f) Rytířská 406/10, 110 00  Praha 1
g) Bussiness Centrum Vyšehrad, 5. Května 65, 140 21  Praha 4
h) Charvátova 145/9, 110 00  Praha 1
i) Emauzy, Vyšehradská 2075/51, 55 a 57, 120 00  Praha 2
j) Clam – Gallasův palác, Husova 10, 110 00  Praha 1
k) Pražský dům v Bruselu, Belgie
l) Chodovec-archiv, Archivní 1280/6, Praha 4
m) Palác Adria, Jungmannova 31, Praha 1

2.2. Ustanovení bodu 6. pojistné smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

6. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. Článek 18 Řešení sporů ve VPPMP se mění tak, že v bodu 1 se doplňuje odstavec, který
zní: „Náklady řízení, jimiž jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců,
ponese zpravidla strana, která ve sporu neměla úspěch. Odměna za zastupování, pokud
je zástupcem advokát, patří k nákladům řízení. Tato odměna se řídí vyhl. č. 484/2000
Sb. v platném znění (popř. dle předpisu, který ji nahradí v době rozhodování) a ve
vztahu k náhradám vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění (popř. dle předpisu, který ji
nahradí v době rozhodování), a to obdobně jako v řízení před soudem. Pokud je advokát
plátcem DPH, patří k odměně a k náhradám částka DPH dle platné sazby.“

6.2. 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,).
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Pojistná smlouva je ve správě:

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 ustanovení pojistné smlouvy zůstávají beze změny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Tento dodatek pojistné smlouvy je platný dnem jeho podpisu všemi účastníky pojistné smlouvy

a účinný od 2.5.2018.
3.2. Tento dodatek obsahuje celkem 3 listy a je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží pojištěný,

dva pojišťovna a jeden makléř.
3.3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva, vč. dodatků byla uvedena v Centrální evidenci smluv

(CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách,
předmětu smlouvy, číselného označení smlouvy a datu jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují,
že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního
zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne
Ing. Iveta Pekárková

ředitelka Odboru služeb

V Praze dne 2.5.2018




