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Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě BusinessTravel 

 A) Cestovní pojištění pro zaměstnance a studenty 
kód distributora:  A5010 

 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

 

číslo smlouvy pojistitele: 2000202081 

číslo smlouvy pojistníka: SML/8200/0647/19 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. UNIQA pojišťovna, a.s. 

 sídlo: Evropská 136/810, 160 12 Praha 6 
 IČ: 49240480 

 zastupuje: Ing. Vladimír John, společná prokura a Michal Dachovský, společná prokura 

 (dále jen “pojistitel”) 

  

1.2. Západočeská univerzita v Plzni 

 sídlo: Univerzitní 2732/8, 301 00  Plzeň 

 IČ: 49777513 

 zastupuje: Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor 

 (dále jen “pojistník”) 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že s účinností od 1. 7. 2021 se rozšiřuje rozsah pojištění u pojistné smlouvy 

č. 2000202081 (dále jen „Smlouva“) o níže uvedenou sekci: 

“ 

  Evropa/Svět (Kč) 

 

ERV COVID Znemožnění návratu (COVID-19) – náhradní ubytování 15 000 11) 

 Znemožnění návratu (COVID-19) – náhradní doprava 15 000 11) 

 

Poznámky (dílčí plnění): 

11) Spoluúčast 20% 

 

3. Sekce ERV COVID se řídí následujícími ustanoveními: 

3.1 Bude-li muset osoba pojištěná dle Smlouvy prodloužit svůj pobyt v zahraničí z důvodu Vašeho nezaviněného umístění 

do karantény kvůli onemocnění COVID-19, uhradíme Vám mimořádné doložené náklady na náhradní ubytování 

a zpáteční cestu, a to až do výše limitu pojistného plnění. 

3.2 Pojistné plnění je v případě přepravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě nebo cenou odpovídající 

úrovně dopravy. 

3.3 Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu, ve které pojištěná osoba byla 

původně ubytována. 

3.4 Spoluúčast v případě znemožnění návratu činí 20 %. 

 

4. Na co se sekce ERV COVID nevztahuje 

4.1 Nejsme povinni platit zkrácení, přerušení či prodloužení cesty: 

 a) které nastane do 24 hodin před Vaším plánovaným návratem, 

b) které nám nebylo předem oznámeno, nebo nebylo předem schváleno naší asistenční službou (schválení se týká 

případu volby ubytování pojištěné osoby), 

c) když jste jeho důvod mohl/a předpokládat před Vaším odjezdem do zahraničí. 

 

5. Sazby pojistného se od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 (po uplynutí této doby platí sazby pojistného platné před uzavřením 

tohoto dodatku) v návaznosti na výše uvedené mění následovně: 

a) Evropa 43,- Kč / den 

b) Svět  83,- Kč / den“ 

 

6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

 

7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv. 
 

8. Pojistník tento dodatek zveřejní v Registru smluv. 

 

9. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. pojistníkem do jednoho měsíce po jeho 

uzavření, je pojistitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho 

uzavření. 



 

2/2 

 

10. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, s kvalifikovanými nebo zaručenými elektronickými podpisy 

zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu, nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních) 

s vlastnoručními podpisy oprávněných osob. 

  

 Dne ……………………… (případně viz el. podpis) Dne ..................... (případně viz el. podpis) 

 Za pojistitele: Za pojistníka: 

 

 

 

............................... 

Ing. Vladimír John 

společná prokura 

 

 

 

 

............................... 

 

Michal Dachovský 

společná prokura 

............................... 

Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček 

rektor 
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