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Dodatek č. 4 k pojistné 
smlouvě 
o škodovém pojištění podnikatelů 

číslo smlouvy: 900000030291 

 

Smluvní strany:   

 

Pojistník: 

Město Rýmařov 
IČO: 002 96 317 

Sídlo: náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01 

Zastupující: Ing. Luděk Šimko, starosta 

(dále jen „pojistník“) 
 

 

Pojistitel: 

Direct pojišťovna, a. s. 
IČO: 25073958 

Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3365 

Zastupující: Lenka Fričová   upisovatel 

(dále jen „pojistitel“) 

 

         

Pojistník a pojistitel uzavírají tento dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 900000030291, dodatek je sjednaný s účinností 
od 23.5.2022.  
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Pojistník a pojistitel se dohodli, že pojistná smlouva se tímto dodatkem mění v těchto 
bodech pojistné smlouvy: 

V bodě 2.2. pojistné smlouvy: Pojištěné věci, pojistná hodnota, pojistné částky 

2.2. Pojištěné věci, pojistná hodnota, pojistné částky 
 

Pol. 
č. 

Pojištěné věci - specifikace Pojistná hodnota 
Pojistná částka 

v Kč 

1  

Soubor vlastních a cizích budov, nemovitých objektů, 
hal a ostatních staveb,  včetně stavebních součástí a 
příslušenství budov, věci na volném prostranství pevně 
spojené se zemí a včetně hrobů a historického majetku 

Nová cena 4 112 899 300 

2  
Soubor nových investic, nemovité a movité věci Nová cena 

První riziko dle čl. 8 DPZ 
5 000 000 

3  
Soubor staveb, viz zvláštní ujednání  Nová cena 

První riziko dle čl. 8 DPZ 
60 000 000 

4  Soubor movitého majetku - vlastního a cizího Nová cena 98 153 630 

5  
Peníze a cennosti na pokladních místech Nová cena 

První riziko dle čl. 8 DPZ 
500 000 

6  
Pojištění skel, neonů a markýz v rozsahu doložky NA-41 
uvedené v Příloze č. 1 této pojistné smlouvy. 

Nová cena 

První riziko dle čl. 8 DPZ 
100 000 

Změny jsou vyznačeny tučně a jsou podtržené.  

V bodě 6. Rekapitulace  

6.1. Rekapitulace pojistného 
 

Druh pojištění Roční pojistné v Kč 

Živelní pojištění 281 098 

Pojištění odcizení 20 770 

Pojištění elektroniky 9 490 

Pojištění odpovědnosti  83 450 

 Celkové roční pojistné 394 808 

Doplatek pojistného za změny tímto dodatkem – alikvót 5 345 

Datum splatnosti doplatku pojistného 6.6.2022 
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V Příloze č. 1 pojistné smlouvy se ujednání v bodě 2.17 Doložka NA-41 – Pojištění skel, neonů a markýz 

nahrazuje tímto textem: 

Pojištění se sjednává pro soubor vlastních skel ve vstupních a dělících částech objektů, včetně pohyblivých dveří a 
mechanizmů, včetně reklamních nápisů, včetně slunolamů a všech prosklených oken a prosklených částí budov, skel výloh a 
skel venkovních vstupních dveří s tloušťkou skla min. 2 mm, dále neonových trubic a markýz, dále skel či zrcadel ostatních 
staveb na místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě.  
 
Odchylně od článku 2 DPZ se pojištění sjednává pro případ poškození nebo zničení věci jakoukoliv událostí, která nastane 
nečekaně a náhle a není dále vyloučena. 
 

Z pojištění nevzniká právo na plnění za: 
a) škody způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, oxidace a jakýmkoliv znečištěním.  
b) poškození nebo zničení pojištěné věci vzniklé při dopravě, demontáži a při její opravě, 

c) škody způsobené bezprostředním následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí s tím, že v 
případě pojištěných neonových trubic a obdobných věcí se za postupné stárnutí považuje také vyprchání plynové náplně, 
nebo vniknutí vzduchu. Plynová náplň se pro účely tohoto pojištění považuje za vyprchanou po třech letech od data výroby. 

d) odcizení, ztrátu nebo jiné pohřešování. 

Dále se ujednává, že pojistnou hodnotou pojištěných věcí je částka, kterou je třeba obvykle vynaložit na znovuzřízení nové 
věci téhož druhu a kvality v daném místě. Za náklady na znovuzřízení se považují také náklady na dopravu, celní poplatky a 
náklady na montáž. 

Škody z vandalismu v tomto případě není nutné hlásit na Policii ČR. 

 

6.2. Splatnost pojistného 

 

6.2.1. Platba pojistného  
Pojistné ve výši 394 808 Kč je běžné pojistné, které pojistník uhradí na účet pojišťovacího zprostředkovatele, 
číslo účtu: 1018741223/6100, vedený u Equa bank a.s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 1300200816. 

 

6.2.2. Splátky pojistného 

Výše a termíny splátek ročního pojistného: 

 Výše splátky Termín splatnosti 

 98 702 Kč       15.4 

 98 702 Kč       15.7 

 98 702 Kč       15.10 

 98 702 Kč       15.1 každého roku trvání pojištění 

 

 

 

O uzavření tohoto dodatku č. 4 rozhodla Rada města Rýmařova pod usnesením č. ze dne 4652/91/22 ze dne 
17.05.2022. 

 

 

Ostatní ujednání pojistné smlouvy č. 900000030291 a všech předchozích dodatků 
zůstávají v platnosti beze změny.  
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v Praze                                                                                                     v Rýmařově  

 

 

 

 

 

 …………………..………………  ………………………………… 
 Lenka Fričová  Ing. Luděk Šimko 
 upisovatel  starosta 
 Direct pojišťovna, a.s.  Město Rýmařov 
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