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Kdo je RENOMIA?
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STABILNÍ TÝM

1 500

POSKYTUJEME SLUŽBY 

PO CELÉM SVĚTĚ

RETENCE 

NAŠICH KLIENTŮ

99 %

NEPŘETRŽITÝ RŮST 

JIŽ                      LET26

70 000

NEJVĚTŠÍ MAKLÉŘ 

V REGIONU CEE

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA 

A ZAMĚSTNAVATEL ROKU

RODINNÁ FIRMA, KTERÁ SI 

ZAKLÁDÁ NA HODNOTÁCH

ROZUMÍME 

OBORŮM NAŠICH 

KLIENTŮ, MÁME

30
SPECIALIZACÍ

PEČUJEME O

FIREMNÍCH KLIENTŮ

NET PROMOTER 

SCORE©

80

KOLEGŮ

MNOHO Z NICH JE 

S NÁMI VÍCE NEŽ 20 LET



Kde nás najdete? 
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Nádražní 14, Plzeň plzeň@renomia.cz



Kontakty RENOMIA Plzeň

◼ Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel

Ing. Andrea Malá

+420 739 586 951

andrea.mala@renomia.cz

◼ Likvidace pojistných událostí

Ladislav Nový

+420 602 791 059

ladislav.novy@renomia.cz

Do kopie vždy paní Ing. Nocarovou – nocarovr@ps.zcu.cz
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◼ Cestovní pojištění

Bc. Iveta Nováková

+420 734 760 709

iveta.novakova@renomiabenefit.cz



Pojištění - nač si dát pozor?
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Splnění podmínek a doporučení pojistitele 

Hlášení škod 

Policii ČR

Požadavky na zabezpečení

Cestovní pojištění 

ověření válečných zón

Krádež, vloupání, loupežné přepadení, vandalismus

Vyplnit záznam o DN u škod z odpovědnost za škodu z 

provozu motorového vozidla, havárie vozidla.

Fotodokumentace

Nafocení (video záznam) 

místa a poškozených 

předmětů 

Hlášení vzniklých škod 

Postupovat podle směrnice o pojištění 

ZČU „Rozhodnutí rektora č. 

30R/2017“ a „Manuál postupu 

hlášení a řešení škod ZČU“



Jak oznámit škodní události? 
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Prvotní oznámení škodní události E-mail: nocarovr@ps.zcu.cz



Pojistné smlouvy od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022

Pojištění majetku        
a odpovědnosti 

Pojistitel: UNIQA pojišťovna, a.s.

Číslo smlouvy: 2730324090
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A) Pojistná smlouva pro pracovní cesty 

zaměstnanců a studentů

Číslo smlouvy: 2000202081

Pojistitel: UNIQA pojišťovna, a.s.

Dodavatel: ERV Evropská pojišťovna, a.s.

Cestovní pojištění 

Pojistitel: UNIQA pojišťovna, a.s.

Číslo smlouvy: 4033710277

Pojištění vozidel

B) Pojistná smlouva pro soukromé 

cesty pro zaměstnance, jejich rodinné 

příslušníky a studenty

Číslo smlouvy: 2000203186

Pojistitel: UNIQA pojišťovna, a.s.

Dodavatel: ERV Evropská pojišťovna, a.s.



Pojištění majetku a odpovědnosti 
(PS č. 2730324090)
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Přehled pojištěného majetku

◼ Soubor vlastních a cizích budov, staveb a hal (vč. technického zhodnocení, inženýrských sítí, umělecko-řemeslné 

a historické části, komunikace, zábranné systémy, sběrné kolektory, sochy, lavičky a stavební součásti – EZS, EPS, 

čidla, kamerové a zabezpečovací systémy, anténní systémy) – územní rozsah Evropa

◼ Soubor vlastních a cizích věcí movitých (vč. sbírek, historických věcí a uměleckých děl) – územní rozsah Evropa

◼ Soubor vlastních zásob – územní rozsah Evropa

◼ Soubor vlastních a cizích elektronických zařízení (vč. rozvodů pojišťovaných zařízení, fotovoltaické elektrárny pro 

výzkumné účely, prototypy vzorky, názorné modely a přístroje ve zkušebním provozu) – územní rozsah Evropa, 

přenosná zařízení svět

◼ Soubor vlastních a cizích strojů a přístrojů, vzorky, názorné modely, prototypy, stroje a přístroje ve 

zkušebním provozu - územní rozsah Evropa, pro přenosná zařízení svět

◼ Peníze a ceniny v budovách a stavbách ZČU v Plzni, Chebu a Nečtinech

◼ Soubor bezpilotních letadel (dronů) a bezpilotních podvodních plavidel, vč. všech zařízení, které jsou na 

zařízeních osazena – optická a měřící zařízení – územní rozsah ČR



Pojištění majetku a odpovědnosti 
(PS č. 2730324090)
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Přehled klíčových informací o sjednaném rozsahu pojištění majetku

◼ Živelní nebezpečí – požár, úder blesku, výbuch nebo náraz nebo zřícení letícího tělesa a jeho částí nebo jeho 

nákladem, rázová vlna, kouř, náraz silničního vozidla, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal a zeminy, pádem 

strojů, stožárů a jiných předmětů, lavinou, tíhou sněhu nebo námrazy, vodovodní škody, vodné a stočné, 

atmosférické srážky, nepřímý úder blesku 

◼ Odcizení – uvedený majetek + věci zaměstnanců a studentů vč. jízdních kol a koloběžek

◼ Vandalismus – uvedený majetek + věci zaměstnanců a studentů vč. jízdních kol a koloběžek

◼ Škody způsobené sprejery - poškození staveb a stavebních součástí malbami, nástřiky a polepením

◼ Škody způsobené zvířetem nebo hmyzem

◼ Pojištění poškození nebo zničení skla - soubor skleněných výplní stavebních součástí (okenní, dveřní, výlohová), 

skleněné výplně uvnitř budovy (výstavní skříňky, vitríny, obložení stěn, stropů a podhledů), dále nalepené snímače 

zabezpečovacích zařízení, nalepené fólie, malby a jiné výzdoby, informační tabule, fasádní obložení, vnější vitríny, 

světelné nápisy vč. elektroinstalace

◼ Pojištění poškození nebo zničení stroje, strojních a elektronických zařízení – náhlé, nahodilé a 

nepředvídatelné poškození nebo zničení zařízení

◼ Škody vzniklé při přepravě strojů a přístrojů motorovým vozidlem – poškození, odcizení, ztrátu při přepravě



Pojištění majetku a odpovědnosti 
(PS č. 2730324090)
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Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje na škody způsobené v souvislosti s výkonem činnosti dle Zák. č.

111/1998 Sb., dále činnosti podnikatelského charakteru uvedené v živnostenských listech a jiných oprávněních

vydaných pro ZČU, dále za škody způsobené v souvislosti se službami v rámci výzkumné činnosti a smluvního

výzkumu, vč. provádění expertíz, měření a posudků

◼ Územní rozsah – Svět vyjma USA a Kanady

Rozsah pojištění:

◼ Odpovědnost za újmu způsobenou při ublížení na zdraví a při usmrcení, dále způsobenou

poškozením, zničením a pohřešováním věci, či jinou škodu vyplývající z újmy na zdraví, životě či věci

(následná finanční škoda)

◼ Odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku

◼ Odpovědnost za věci návštěv, včetně jízdních kol a koloběžek, mobilních telefonů, notebooků a 

ostatních elektronických zařízení

◼ Náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby

◼ Náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch pracovníka pojištěného a 

studenty

◼ Úhrady regresních náhrad orgánů nemocenského pojištění



Pojištění majetku a odpovědnosti 
(PS č. 2730324090)
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Rozsah pojištění odpovědnosti za újmu:

◼ Odpovědnost rekvalifikačního zařízení za škodu na zdraví a majetku způsobenou při rekvalifikaci

uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání

◼ Odpovědnost za újmy způsobené účastníkům vzdělávacích akcí pořádaných koordinačním

centrem česko-německých výměn mládeže TANDEM (vč. účastníků z Německa)

◼ Odpovědnost za újmu při škodě na zdraví nebo majetku způsobenou studenty při vzdělávacích a

dalších akcích v rámci výkonu praktické výuky mimo prostory pojištěného

◼ Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných a převzatých

◼ Odpovědnost za čistou finanční škodu vč. škody z vady výrobku a vadně vykonané práce

◼ Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (náhlé a nahodilé selhání

ochranného zařízení) vč. nákladů na sanační a jiné opatření vedoucí k zamezení vzniklého nebo

hrozícího poškození životního prostředí

◼ Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců

◼ Osobnostní nemajetkové újmy (spočívající v jiném zásahu do přirozených práv člověka než ublížení

na zdraví nebo usmrcení)



Pojištění majetku a odpovědnosti 
(PS č. 2730324090)
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Rozsah pojištění odpovědnosti za újmu:

◼ Odpovědnost správce osobních údajů za škody způsobené v souvislosti s ochranou

osobních údajů GDPR

◼ Odpovědnost za újmy způsobené provozem bezpilotních letadel nebo bezpilotních

plavidel bez přidělené registrační značky

◼ Odpovědnost se vztahuje i na univerzitou pořádané akce

◼ Odpovědnost za škodu vzniklou laboratorní činností, zkouškami a testy prováděnými

v rámci výuky nebo vědecké činnosti

◼ Odpovědnost za škody vzniklé studentům odcizením věcí krádeží vloupáním



Pojištění vozidel (PS č. 4033710277)

◼ Limit pojistného plnění pro újmu na 

zdraví 100 mil. Kč

◼ Limit pojistného plnění pro újmy na 

majetku 100 mil. Kč

◼ Spoluúčast 5 %, min 5 000 Kč

◼ Územní rozsah pojištění – Evropa

Pojistná nebezpečí – havárie (náhlé nahodilé

působení vnějších mechanických sil – náraz,

střed, pád), odcizení (krádež vozidla, loupež

vozidla nebo jeho části), živel (pojištění vzniklé

působením přírodních fyzikálních sil),

poškození zaparkovaného vozidla zvířetem

(poškození kabeláže okusem), vandalismus a

neoprávněné užití vozidla proti vůli oprávněné

osoby

Pojištění skel

◼ Pojištění všech výhledových skel jakýmkoliv

poškozením nebo rozbitím

◼ Spoluúčast 0 Kč

Pojištění odpovědnosti 
za újmu Havarijní pojištění 

Úrazové pojištění 

◼ Pojištěna jsou všechna sedadla ve

vozidle dle technického průkazu

◼ Pojistná částka 100 000 Kč pro případ

smrti, 100 000 Kč pro případ trvalých

následků a 100 Kč/ den za dobu

hospitalizace následkem úrazu

Asistence
◼ ČR – příjezd a odjezd zásahového vozidla

s mechanikem, zásah mechanika, odtah

vozidla minimálně do vzdálenosti 50 km,

úschova vozidla na dobu minimálně 10

kalendářních dní

◼ Zahraničí – příjezd a odjezd zásahového

vozidla s mechanikem, zásah mechanika,

odtah vozidla minimálně do vzdálenosti 50 km,

úschova vozidla na dobu minimálně 7

kalendářních dní, předání vzkazu, telefonické

tlumočení, pomoc advokáta, tlumočník do

minimálně 750 EUR, zprostředkování finanční

hotovosti do výše minimálně 1.000 EUR,

ubytování posádky vozidla minimálně na 1 noc

do výše minimálně 50 EUR/ osoba
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26 let

hájíme zájmy klientů, přinášíme nadstandardní služby a řešení, rozvíjíme se, 
modernizujeme a pomáháme potřebným. 
Jako mezinárodní rodinná firma se stejně chceme chovat i nadále.

Prostor pro Vaše dotazy. 


