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Českípojišťovna a.s.
sPálená 7511ó, 113 04 Praha l, Česká republika
IČo 45212956'
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,
kterou zastupuje
Ing' Josef sluka" útvar korporátniho pojištění a zajištění
a Zlatomila Čemá' útvar obch' ředitelství Pro Top partnery
(dále

jen''pojišťovnď')

Povodí odry' státní podnik
valenská 3lo1/49. Mořavská ostrav4 7o2 oo ostrava, Doruěovací číslo:70l 26, Česká republika

IČo 7o89oo21,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ostravě, spisová značka AXIV 584'
kterou zastupuje
Ing' Jiří Pagáč, geneÍílniředitel
(dále jen

''poj

istÍ'ík")

vavírají
dodatek č. 5 pojistné smlouvy l. 70ó-58169_15
o pojištěnímajetku
(živelnípojištění)
Tato pojistná smtouVaje'!e sprá!é: Kateiina Kišová upisovatel'
útvar korporátního pojištěnía zajišténiCeské pojištovny a.s-, 28' řijna j2, PsČ 7o2 E6 ostrava'
Pojistná smlouvaje sjednána prostřednictvim maklé'iske společnosti F'IXUM a.s', se sídlem
ostrava - Muglinov' Muglinovská 270l I05' PsČ 7l2 00' ceská republika lC 25388886. Pojištěný bude
uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto pojišťovacíhozplostředkovatele.

L

Dodatekč 5 pojistné smlouvy: 706_58109_15

IJvodní ustanovení
Dne 26'3.2015 uzavřeli česká pojišťovna a's. (dále jen

"pojištbmď') a Povodí odry, státní
podnik (d,íle jen "Pojistník'') Pojistnou smlouvu č. 70ó-58169-15 pÍo pojištění majetku
podnikatelů (živelnípojištění)'
1.2.

Pojišťovna a pojismík prohlašují, že si přejí změnit níŽe specifikovaná ustanoveni pojismé
smloury způsobem uvedeným v ustanovení článku 2 tohoto dodatku pojistné smlouvy.

Pojištění živelní- rekapitulace pojištění k 1.4.2017

Pojištěníživelni se řídípojistnými podmínkarni VPPMo_P' DPPSP_P' DPPMP_P a dalšími

ujednráními uvedenými pro toto pojištění v pojistné smlouvě'

2-1

Předmět pojištění' pojistué čfutlry

Pokud bude v souladu s ustanovením č|ánku 15 bodu 5 VPPMo-P sjednáno pojištění jako
pojištění prvniho rizika, bude toto uvedeno u přís|ušnépolož*y (''Pojištění 1. ňzika'' resp.
,,Pojištění l.R') a črástka uvedená pro tuto položku je ve smyslu ěl. 2l bodu 13 vPPMo_P
limitem plnění prvního rizika.

sPEcIrIKÁcE PŘEDMřTU PoJŠTĚNÍ

pol. č.

1.

st
s2
s3

Strvby

vyjmenované budoly, haly a jiné stavby uvedené na příloze č. l a)
této sÍnlowY.
vyjmenované stavby na vodních tocích uvedené na přiloze č' l b)
této smloury. Pojištění se nevztahuje na břehové opevnění formou
áhozu a nezoevněných dlažeb.
vyjmenované vodní díla _ strojní části uvedené na příloze č' l c) této
smlou!ry.

s4

Malé vodní e|ektrámy uvedené na příloze č. l d) tďo smlouly.
2.

soubor strojů, zařízení a inventáře (vč. DDHM)
kte|'ín ie přidělována Rz, lodí a letadel.

M2

souboř ásob s \"ýjiÍ*ou nedokoněené stavební Úroby a věcí
uvedených v článku 4 DPPMP' Pojištěni 1.R

M4

t-

3

,t96,169 .20t

,

369,E16.040,80,735 .t32,-

věci movité

MI

M3

pojistná částkď
limit plnění
l. řizika ( Kč )

s

výjimkou vozidel,

souboř drobného hmomého majetku vedeného v operativní evidenci.
Pojištění1.R
objekt provomího ázemi - soubor obýných kontejnerú -tINIMo
buněk - místo pojištěnívI,{ Šance

380,000.000,4,000.000,60,000.000,-

l,100.000,-

oodá|ek č' 5 pojistné sňlouw] 70G581 691 5

Společná ustanovení
Doplňuje se bod 3.4. nrásledovně:

Smluvní strany se dohodly, že pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona
č. 340/2015 sb., o zvláštních Podmínkách účinnostiněkeÚch smluv' uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (dále jen ,'ákon o r€gistŤu smluv"), je tento dodatek (včetně všech předchozích
dodatků a pojistné smlouly, nebylyJi již dříve uveřejněny) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhlitě a
zpúsob€m stanoveným tímto zákonem.

Nezajistlli pojistník uveře-jnění tohoto dodatku (včetně všech předchozích dodatků a pojistné smlouly,
nebylyJi již dříve uveřejněny) podle předchozího odstavc€ ve lhůtě 30 dni ode dne jeho uzavření, je

pojistitel oprávněn sám tento dodatek (včetně všech předchozích dodatků a pojistné smlouw ) uveřejnit.
Pro tento případ pojistník ýsloYně souhlasí s posh,'tnutírrýuveřejněním informaci o tomto dodatku (a o
všech předchozích dodatcích a pojistné smlouvě), a to v Íozsaiu nezb)'lném pro splnění povinnosti dle
zákona o registÍu smluv' Pojistník, jeJi osobou odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že pojištěný
dal souhlas s poslg'tnutírrýuveřejněnim informaci o tomto dodatku (a o všech př€dchozích dodatcích a
pojistné smlouvě) na ákladě plné moci udělené mu pojištěným. Takové uveřejnění nebude porušením
povinnosti mlčenlivosti Pojistitele ve smyslu Platných právních předpisů.

ostatní ustanovení pojistné smlou}y zůstávají nedotčena.

Zá'vérečnáustanovení

3.l'

Dodatek č' 5 se sjednává s Úéinností od l.5.20l7.

3.2.

Tento dodatek obsahuje celkem 3 listy a je }Yhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž po jednom
obdrŽi pojismft, makléi a pojišťovna
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česxÁ no.lrýsvHtr

ce:ý+áh/'l,,,'

tr

lng, JoseNtut.a
útval korponítního Pojištění a zajištění

Zlatomih černá

za poj ištbvnu

za pojišťovnu
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útval obch. ředitelswí pro Top partnery

