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PoJlšŤoVNA

{t

česká pojišťovna a.s.
\pálená ]5 l6.

ll]

04 Praha l.

če'ka republika

lČo 45212956.

zapsaná v obchodnim rejstřiku u Městského soudu v Praze, spisová značka B ]464'
kteřou Žastupuje
Ing' Josefsluka, útvar korponítního pojištěnía zajištění
a

Zlatomila Černá, útvař obch. icditelství pro Top paftnery
(dále jen,,pojišt'ovnď')

Povodí Odry' státní podnik
Mořavská ostrava, 702 0o ostrava, Doručovací číslo:701 26, Česká republika
lČo ?o89o021,
zapsaná v obchodním rejstříku u Kraiského soudu v ostmvě' spisová značka AXIV 584'

V arenská 3 l o 1/49,

kterou zastupuje

lng' Jiří Pagáč, generální řodit€l
(dále

jen''pojistník")

uzavírají '.

dodatek č. 7 pojistné smloury č. 70ó-58169-15
o pojištěnímajetku
(živelnípojištění)
Tato pojistná smlouvajc ve správě: Kateřina Kišová' upisovatel,
útvar korporátního pojištěnía zajištěníČesképojišťovny a's., 28. října 32, PsČ 7o2 86 ostra\,a'
Pojistná smlouvaje sjednána prostřednictvím makléřské společnosti FIXUM a.s., se sídlem
ostrava - Muglinov, Muglinovská 2701105, PSČ 712 oo, Česká repub]ika, IČ 25388886. Pojištěný bude
uplatňovat veškeíá práva na pojistné plnění prostřednictvirn tohoto pojišťovacíhozpřostředkovatele.

(,

Dodálék

1

č7

pÓ]islné sm ouvy 706_5816915

Uvodní ustanovení

1.1. Dne 2ó.3'20l5

uzavřeli Česká pojištbvna a's' (dále jen "pojišťovna'') a Povodí odry' sLitní
podnik (dále jen "pojistník'') pojistnou smlouvu č' 706-58l69_l5 pro pojištěni majetku

podnikatelů (Živelní pojíštění)'

1.2.

Pojišťovna a pojistnik prohlašuji, že si přejí změnit niže specifikovaná ustanovení pojistné
smlouvy způsobem uvedeným v ustanovcní článku 2 tohoto dodatku po.jistné smlouvy'

2

Pojištění živelní
Pojištěníživelni se řídi pojistnými podmínkami VPPMo-P' DPPSP-P, DPPMP-P a dalšími

uicdnáními uvedenými pro toto poiištěni v pojistné sm]ouvě.

2.1

Předmět pojištění' pojiŠtnéčástky

Pokud bude v souladu s uslanovením článku 15 bodu 5 VPPMo_P sjednáno pojištění jako
pojištění prvního rizika, bude toto uvedeno u přís]ušnépoloŽky ("Pojištění 1' rizika'' resp'
,'Pojištěníl'R') a částka uvcdcná pro tuto položku je ve smyslu čl' 2l bodu 13 vPPMo-P
limitem plněni prvního rizika'
poiistná částka/
pol. č.
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PoJÍŠTĚNi
limit plněni
1. rizika í Kč )

l. sÍavbv
S]

s2
s3

Vyjmenované budovy, haly

této smloulT.

a

jiné stavby uv€dené na příloze č' 1

a)

Vyjmenované Stavby na vodních tocích uved€né na přjloz€ č. 1 b)
této smlou\,y' Pojištění se nevztahuje na břehové opevnění fomou
zíhozůa nezpevněných dlaž€b.
Vyjmenované vodní díla střojní části uvedené na přiloze č. ] c) této
smlou\ry.

S4

Malé vodní elel1íámy uvcdené na příloze č' l d) této smlou\ry'
2.

M]
M2
M3

M4

3, to6,760.20 L,

389,816.040,80,715. r 32,-

věci movité

Soubor strojů, zařízení a inv€Dtáře (vč' DDHM)
kteným je přidělována RZ' lodí a letadel'
Soubor zásob s

q37,1q5.2t7,-

s

ýjimkou vozidel'

ýjimkou nedokonč€né stavební týroby

uvcdených v článku 4 DPPMP. Pojištění1.R

a

věcí

Soubor drobného hmotného majetku vedeného v operativní evidenci.
Pojištčni1.R
objekt provozního ázemí --soubol obýných kontejnerů -Ln {lMo
bunčk místo pojištěnívN Sance

t80,000.000,4,000.000,-

ó0,000.000'1,100.000,-

Ročnípoj;stné l'}plývajícíz navýšení položky sl - pojištěná nová stavba rekonstřukce VI)
sance činí36.298'- Kč' Poměmé pojistné vyplývajíci z navýšeníod 30.1.2019 do 31'3.2019
činí6.066'- Kč. Tuto částku uhradí pojištěný na účetpojištbvny do 15.2.2019' Bankovní
spojení: čísloi|ót]u 19-2166l1023'/l0100 u (B v Přaze, variabilni symbol 70658]6915'
konstantni symbol3558
Pojistné částky rekonstrukce
poj istné smlouvy.

b

VD Šancejsou

ná sm oUVá ie VespráVě: Kateřina KišoVá. upisovate

uvedeny v příloze, která

je součástídodatku

Dodatek č. 7 po]stné smlouvv: 706 58169-15

Závěrečníustanovení
Dodatek č' 7 se sjednává s účinnostíod 29.1.20l9.

3'2'

'Iento dodatek obsahuje celkem ] lisry a přílohu aje vyhotoven ve 3 stejnopisech, z niohž po
jednom obdrží pojistník' makléř a pojišťovna-

V ostravě dn!

1 -03-
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Povodí 9óry,
7o1 26

stÓiniB/dnll.

osiohaÝfÍenskó
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lne. Jiií Py'eáč
generální ředitel
za poiistníka

V ostravě dne 29.l '2019
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útYaI koryorátního poj ištění a zajištěni
za pojištbvnu

b a^(

čEsKÁ

r.-a sŤouvále te sptJr'é' l.\éLe1n. KĚové Upsoválpl

Zlatomih černá
útvaíobch' ředitelství pro Top partnery
za pojišťovnu

lel: 596 271 254

Příloha pojistné smlouvy

Předmět pojištění: VD ŠANcE- PRoVozNí BUDoVA
Provozn budova stavební část
budova - ústřední Vytápění
budova - vzduchote.hnika
budova _ zdravotnětechnické instalace
_

budova - elektroinstalace

Provozní budova - čoV
Provozní budova ' Ezs, EPs

Provozní budova celkem

č. 70558169'15

Pojistná částka
16 579 281 Kč

915
153 515

2 002

Kč
Kč

594 5o5 Kč
3 277.337 Ki
3a7 449 Kč

465 815 Kč

23 460 817 Kč

