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Dodatek č. 3 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: Ing. Zdeněk Opršal,   upisovatel 

(dále jen „pojistitel“) 

 

         

Pojistník a pojistitel uzavírají tento dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 900000030291, dodatek je sjednaný s 
účinností od 19.5.2020.  

 



  Strana  2/3 

Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00 • direct.cz • IČO: 250 739 58, DIČ: CZ 699 004 195 zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365 

 

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 2 937 785 220 

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 85 723 696 

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 3.2. pojistné smlouvy: Pojištěné věci, pojistná hodnota, pojistné částky 

3.2. Pojištěné věci, pojistná hodnota, pojistné částky 
 

Pol. 
č. 

Pojištěné věci - specifikace, ujednání o pojištění prvního rizika 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. 

První riziko dle čl. 8 DPKL 
300 000 

2  
Soubor nových investic Nová cena. 

První riziko dle čl. 8 DPKL 
300 000 

3  
Soubor movitých věcí vlastních i cizích Nová cena. 

První riziko dle čl. 8 DPKL 
500 000 

4  
Peníze a cennosti na pokladních místech Nová cena. 

První riziko dle čl. 8 DPKL 
500 000 

Změny jsou vyznačeny tučně a jsou podtržené.  

 

V bodě 2.16. Přílohy č. 1 k pojistné smlouvě: 

2.16. Pojištěny jsou rovněž cizí nemovitosti ve vlastnictví „Společenství vlastníků“, kde statutárním orgánem 
a předsedou společenství vlastníků je Město Rýmařov, který je uveden ve Výpisu z rejstříku společenství 
vlastníků jednotek vedeným Krajským soudem v Ostravě. 

Změny jsou vyznačeny tučně a jsou podtržené.  
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O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla Rada města Rýmařova pod usnesením č. 2189/44/20  ze dne 
18.5.2020. 

 

 

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

               

 

 

 

 

 

     v Ostravě  18.5.2020                                                                                         v Rýmařově  

V zastoupení: 

 

 

 

 

 …………………..………………  ………………………………… 
 Ing. Zdeněk Opršal  Ing. Luděk Šimko 
 upisovatel  starosta 
 Direct pojišťovna, a.s.  Město Rýmařov 
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