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Rozhodnutí rektora č. 30R/2017
POJIŠTĚNÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI
Na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi Západočeskou univerzitou v Plzni (dále jen
„ZČU“) a smluvní pojišťovnou,
stanovuji
tato pravidla pro závazný a jednotný postup při hlášení
a evidenci všech škodních událostí:
1. Pro pojištění majetku je místem pojištění areál ZČU v Univerzitní ulici v Plzni a další
objekty ZČU v Plzni, Chebu a Nečtinech. V ostatních případech je místem pojištění území
ČR, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak.
2. Přehled sjednaných pojištění je uveden v příloze č. 1, jedná se zejména o pojištění
majetku, které zahrnuje živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění
pro případ vandalismu, pojištění strojů, pojištění elektronických zařízení, pojištění vozidel
ZČU a pojištění odpovědnosti za škodu a dále cestovní pojištění zaměstnance při
zahraniční pracovní cestě.
3. Řízení a zpracování agendy pojištění týkající se výše uvedené pojistné smlouvy zajišťuje
pro celou ZČU účelové zařízení Provoz a služby (dále jen „PS“).
4. Každou škodní událost je povinen vedoucí pracoviště (děkan fakulty, vedoucí katedry,
ředitel součásti ZČU, vedoucí odboru) nebo jím pověřený pracovník (dále jen „pověřený
pracovník“) nebo poškozený neprodleně písemně nahlásit na formuláři „Prvotní oznámení
škodní události“, jehož závazný vzor je uveden v příloze č. 2 a na webových stánkách
www.tiskopisy.zcu.cz, na e-mailovou adresu:
nocarovr@ps.zcu.cz
V případě upřesňujících dotazů může pověřený pracovník nebo poškozený též kontaktovat
PS telefonicky na č. telefonu 377 631 503 nebo osobně v kanceláři KO 328.
5. V případě krádeže, vandalismu a dalších případech podle povahy škodní události, je
pověřený pracovník nebo poškozený povinen nahlásit neprodleně škodní událost na tato
oddělení Policie ČR:
 pro areál ZČU – Univerzitní ulice a pro koleje na Borech:
obvodní oddělení Plzeň-Bory, Nemocniční 8, Plzeň, č. telefonu 974 325 851,
 pro budovy spadající do obvodu Plzeň-město:
obvodní oddělení Plzeň-střed, Anglické nábřeží 7, Plzeň, č. telefonu 974 325 651,

 pro ostatní budovy: příslušné místní oddělení Policie ČR,
 nejbližší služebna Policie ČR.
6. Bezprostředně po nahlášení policii nahlásí pověřený pracovník nebo poškozený škodní
událost způsobem dle bodu 4 a zároveň doručí PS kopii policejního protokolu. Protokol je
jedním z podkladů pro uplatnění náhrady škody.
7. V případě škody způsobené živlem je nutné pořídit fotodokumentaci a přizvat likvidátora
pojišťovny (zajistí PS).
8. Pokud je výše škody vyšší, než je spoluúčast ZČU v dané škodní události, vyřizuje PS
záležitost s pojišťovnou na základě uzavřené pojistné smlouvy. Kopii dokladu o výši
plnění od pojišťovny předá PS Ekonomickému odboru.
9. Veškerou evidenci škodních událostí vede PS.
10. PS předá náhradové komisi veškeré podklady k projednání jakékoliv škodní události.
11. Všeobecné pojistné podmínky, resp. zvláštní pojistné podmínky pro jednotlivé druhy
pojištění jsou zveřejněny na stránkách PS: http://ps.zcu.cz/pojisteni.html.
Rozhodnutí rektora č. 22R/2014 včetně dodatků se zrušuje.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2017.

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Příloha
č. 1 – Přehled sjednaných pojištění
č. 2 – Prvotní oznámení škodní události

Rozdělovník
- kolegium rektora
- kolegium kvestora
Vyřizuje: PS, č. tel. 377 631 503
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