POJISTNÁ SMLOUVA
č. 2730324090
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele
pod systémovým číslem: P19V00000236
číslo smlouvy Pojistníka: SML/8200/0636/19

Pojistitel:
UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136
160 12 Praha 6
IČ: 49240480
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
Pojistník:
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
301 00 Plzeň
IČ: 49777513
Zastoupená doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem
Pojištěný:
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
301 00 Plzeň
IČ: 49777513
Oprávněná osoba:
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
301 00 Plzeň
IČ: 49777513

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část UCZ/14 se ujednává, že
pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě.
Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník
podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět
pojistiteli.
Počátek pojištění:
Konec pojištění:
Pojistné období:

Změna platná od:

1. 1. 2020
1. 1. 2023
bez automatického prodlužování
1. 1. – 31. 12. 2020
1. 1. – 31. 12. 2021
1. 1. – 31. 12. 2022
1. 6. 2021
dodatek č. 002 (dodatek se týká pojištění odpovědnosti)

Dodatkem č. 002 se upravuje pojištění odpovědnosti dle níže uvedeného upřesnění:
Mezi smluvními stranami byla dne 28. 11. 2019 uzavřena Smlouva, jejímž předmětem je pojištění
majetku a odpovědnosti ZČU (dále jen „Smlouva“).
Dodatkem č. 001 bylo pojištění odpovědnosti ZČU rozšířeno o pojištění znaleckého ústavu.
Dodatkem č. 002 dochází k rozšíření krytí o rizika demontáže a smísení, zahrnutí odpovědnosti
z provozu ČOV, navýšení sublimitu plnění pro finanční škody a rozšíření krytí i na další činnosti spadající
do profesní odpovědnosti a k rozšíření krytí týkající se odložených vozidel zaměstnanců.
Smluvní strany se dohodly na tom, že samotné tělo Smlouvy ve znění dodatku č. 001 se nahrazuje tímto
novým zněním. Přílohy původního znění Smlouvy nejsou změnou provedenou dodatkem č. 002 nijak
dotčeny.
Dodatek č. 002 je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 odst. 4 zák.
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místo pojištění, pokud není níže uvedeno jinak: území ČR a Evropy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění:
Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/14
1. Soubor budov, staveb a hal vlastních i cizích včetně technického zhodnocení, inženýrských sítí,
stavebních součástí vnitřních i vnějších (např. čidla EZS, EPS, čidla, kamerové zabezpečovací systémy,
anténní systémy), včetně umělecko-řemeslných a historických částí, které jsou součástí pojišťovaných
budov, včetně vlastních komunikací, zábranných systémů a sběrných kolektorů, soch, laviček apod. –
maximální limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí 3.100.000.000 Kč
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
8.661.000.000
nová cena
100.000
2. Soubor vlastních a cizích věcí movitých včetně sbírek, historicky cenných věcí a uměleckých děl,
vyjma elektroniky, strojů a přístrojů – maximální limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí
100.000.000 Kč
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pojistná částka v Kč
150.000.000

pojistná hodnota
nová cena

spoluúčast v Kč
10.000

3. Soubor vlastních zásob
pojistná částka v Kč
7.700.000

pojistná hodnota
nová cena

spoluúčast v Kč
5.000

4. Soubor vlastních a cizích elektronických zařízení vč. rozvodů pojišťovaných zařízení, pro přenosná
zařízení platí územní rozsah svět
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
325.000.000
nová cena
1.000
Do celkové pojistné částky pojištění elektroniky jsou zahrnuty i fotovoltaické elektrárny pro výzkumné
účely v celkové hodnotě 7 500 000 Kč (pořizovací cena).
5. Soubor bezpilotních letadel (dronů) a bezpilotních podvodních plavidel vlastních i cizích, včetně všech
zařízení, které jsou na takových zařízeních osazena (optická, měřící zařízení apod.) na území ČR
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
1.000.000
nová cena
1.000
6. Soubor vlastních a cizích strojů a přístrojů, pro přenosná zařízení platí územní rozsah svět
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
2.480.000.000
nová cena
5.000
7. Peníze, ceniny v budovách a stavbách ZČU v Plzni, na adresách v Plzni, Chebu a Nečtinech pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
2.000.000
pojistná částka
1.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e), VPP UCZ/Živ/14
Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f), VPP UCZ/Živ/14 - pojištění se
nevztahuje na nebezpečí povodeň
Vodovodní škody - v rozsahu čl. 1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14
1. Soubor budov, staveb a hal vlastních i cizích včetně technického zhodnocení, inženýrských sítí,
stavebních součástí vnitřních i vnějších (např. čidla EZS, EPS, čidla, kamerové zabezpečovací systémy,
anténní systémy), včetně umělecko-řemeslných a historických částí, které jsou součástí pojišťovaných
budov, včetně vlastních komunikací, zábranných systémů a sběrných kolektorů, soch, laviček apod. –
maximální limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí 50.000.000 Kč
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
8.661.000.000
nová cena
5.000
2. Soubor vlastních a cizích věcí movitých včetně sbírek, historicky cenných věcí a uměleckých děl,
vyjma elektroniky, strojů a přístrojů – maximální limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí
5.000.000 Kč
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pojistná částka v Kč
150.000.000

pojistná hodnota
nová cena

spoluúčast v Kč
1.000

3. Soubor vlastních zásob
pojistná částka v Kč
7.700.000

pojistná hodnota
nová cena

spoluúčast v Kč
1.000

4. Soubor vlastních a cizích elektronických zařízení vč. rozvodů pojišťovaných zařízení, pro přenosná
zařízení platí územní rozsah svět
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
325.000.000
nová cena
1.000
Do celkové pojistné částky pojištění elektroniky jsou zahrnuty i fotovoltaické elektrárny pro výzkumné
účely v celkové hodnotě 7 500 000 Kč (pořizovací cena).
5. Soubor bezpilotních letadel (dronů) a bezpilotních podvodních plavidel vlastních i cizích, včetně všech
zařízení, které jsou na takových zařízeních osazena (optická, měřící zařízení apod.) na území ČR
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
1.000.000
nová cena
1.000
6. Soubor vlastních a cizích strojů a přístrojů, pro přenosná zařízení platí územní rozsah svět
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
2.480.000.000
nová cena
5.000
7. Peníze, ceniny v budovách a stavbách ZČU v Plzni, na adresách v Plzni, Chebu a Nečtinech pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
2.000.000
pojistná částka
1.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čl. 1, odst. 1,
písm. a) – b), VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14
1. Soubor budov, staveb a hal vlastních i cizích včetně technického zhodnocení, inženýrských sítí,
stavebních součástí vnitřních i vnějších (např. čidla EZS, EPS, čidla, kamerové zabezpečovací systémy,
anténní systémy), včetně umělecko-řemeslných a historických částí, které jsou součástí pojišťovaných
budov, včetně vlastních komunikací, zábranných systémů a sběrných kolektorů, soch, laviček apod. –
maximální limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí 350.000 Kč
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
8.661.000.000
nová cena
5.000
2. Soubor vlastních a cizích věcí movitých včetně sbírek, historicky cenných věcí a uměleckých děl,
vyjma elektroniky, strojů a přístrojů – maximální limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí
5.000.000 Kč
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
150.000.000
nová cena
1.000
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3. Soubor vlastních zásob
pojistná částka v Kč
7.700.000

pojistná hodnota
nová cena

spoluúčast v Kč
1.000

4. Soubor vlastních a cizích elektronických zařízení vč. rozvodů pojišťovaných zařízení, pro přenosná
zařízení platí územní rozsah svět
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
325.000.000
nová cena
1.000
Do celkové pojistné částky pojištění elektroniky jsou zahrnuty i fotovoltaické elektrárny pro výzkumné
účely v celkové hodnotě 7 500 000 Kč (pořizovací cena).
5. Soubor bezpilotních letadel (dronů) a bezpilotních podvodních plavidel vlastních i cizích, včetně všech
zařízení, které jsou na takových zařízeních osazena (optická, měřící zařízení apod.) na území ČR
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
1.000.000
nová cena
1.000
6. Soubor vlastních a cizích strojů a přístrojů, pro přenosná zařízení platí územní rozsah svět
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
2.480.000.000
nová cena
5.000
7. Věci zaměstnanců a studentů, které se obvykle do práce nebo na výuku nenosí, a které ZČU
nepřevzala do zvláštní úschovy, včetně jízdních kol, koloběžek a jejich součástí v budovách, halách,
stavbách a na pozemku ve vlastnictví ZČU - pojištění se sjednává na 1. riziko - limit pojistného plnění
na jednu pojistnou událost činí 20.000 Kč
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
250.000
nová cena
1.000
Za odpovídající způsob zabezpečení věcí zaměstnanců a studentů, které se obvykle do práce a na
výuku nenosí, a které ZČU nepřevzala do zvláštní úschovy, se považuje jejich umístění v uzamčeném
prostoru (zámkem nebo kartovým systémem JIS).
Za odpovídající způsob zabezpečení jízdních kol / koloběžek se považuje jejich uzamčení řetězem nebo
obdobným mechanismem se zámkem ke stojanům určeným k úschově, nebo jejich umístění uvnitř
oploceného prostranství s výškou plotu min. 180 cm uzamčeném kartovým systémem JIS nebo prostoru
(součást budovy – kolárna) uzamčeném zámkem nebo kartovým systémem JIS.
8. Peníze, ceniny v budovách a stavbách ZČU v Plzni, na adresách v Plzni, Chebu a Nečtinech pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
2.000.000
pojistná částka
1.000
Odchylné ujednání o zabezpečení peněz a cenností uložených v uzavřeném prostoru:
Pojistitel poskytne pojistné plnění pro riziko odcizení, pokud jsou v době pojistné události uloženy
cennosti v prostoru níže uvedeného zabezpečení.
1) do 20 000 Kč v prostoru, kde jsou dveře uzamčeny a opatřeny zámkem s profilovou cylindrickou
vložkou nebo visacím zámkem. Všechna okna uzavřena. Dále jsou cennosti uloženy v uzamčené
schránce.
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2)

do 100 000 Kč v prostoru, kde jsou dveře uzamčeny a opatřeny bezpečnostním štítem zámku
s profilovou cylindrickou vložkou s ochranou proti rozlomení, odvrtání a vyhmatání nebo
bezpečnostním uzamykacím systémem. Všechna okna uzavřena. Dále jsou cennosti uloženy
v trezoru bezpečnostní třídy 0 pevně spojeném s nemovitostí nebo s těžkým kusem nábytku.

3)

do 500 000 Kč v prostoru, kde jsou dveře uzamčeny a opatřeny bezpečnostním štítem zámku
s profilovou cylindrickou vložkou s ochranou proti rozlomení, odvrtání a vyhmatání nebo
bezpečnostním uzamykacím systémem. Všechna okna uzavřena. Navíc je instalován funkční
poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dříve EZS, dále jen PZTS). Dále jsou cennosti uloženy
v trezoru bezpečnostní třídy I (nebo v trezoru ekvivalentního provedení).

4)

do 1 000 000 Kč v prostoru, kde jsou dveře uzamčeny a opatřeny bezpečnostním štítem zámku
s profilovou cylindrickou vložkou s ochranou proti rozlomení, odvrtání a vyhmatání nebo
bezpečnostním uzamykacím systémem. Všechna okna uzavřena. Navíc je instalován funkční
poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dříve EZS, dále jen PZTS) se svodem poplachového
signálu na pult centralizované ochrany obsluhovanou nepřetržitě zaměstnanci ZČU, kteří v případě
aktivovaného poplachového signálu mají povinnost neprodleně se spojit s koncesionovanou hlídací
službou, jejíž pracovník musí provést nebo zabezpečit zásah proti narušiteli. Dále jsou cennosti
uloženy v trezoru bezpečnostní třídy I (nebo v trezoru ekvivalentního provedení).

5)

do 2 000 000 Kč v prostoru, který je uzavřen bezpečnostními dveřmi s tříbodovým rozvorovým
zámkem. Všechna okna uzavřena a zabezpečena funkční mříží nebo roletou. Navíc je instalován
funkční poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dříve EZS, dále jen PZTS) se svodem
poplachového signálu na pult centralizované ochrany obsluhovanou nepřetržitě zaměstnanci ZČU,
kteří v případě aktivovaného poplachového signálu mají povinnost neprodleně se spojit
s koncesionovanou hlídací službou, jejíž pracovník musí provést nebo zabezpečit zásah proti
narušiteli. Dále jsou cennosti uloženy v trezoru bezpečnostní třídy II (nebo v trezoru ekvivalentního
provedení).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odchylně od DPP LIM/14 se ujednává zabezpečení proti odcizení a vandalismu (vyjma předmětů
v bodě 7 a 8 části B Technických podmínek pro poskytování služeb Pojištění majetku a
odpovědnosti, které jsou součástí této Smlouvy jako její příloha):
Pro věci movité, stroje, elektronika, zásoby (včetně sbírek, historicky cenných věcí a uměleckých
děl) uložené v uzavřeném prostoru se ujednává zabezpečení:
Pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud jsou v době pojistné události uloženy věci v prostoru níže
uvedeného zabezpečení.
1)

do 300 000 Kč v prostoru, kde jsou dveře uzamčeny a opatřeny zámkem s profilovou cylindrickou
vložkou nebo visacím zámkem. Všechna okna uzavřena.

2)

do 500 000 Kč v prostoru, kde jsou dveře uzamčeny a opatřeny bezpečnostním štítem zámku
s profilovou cylindrickou vložkou s ochranou proti rozlomení, odvrtání a vyhmatání nebo
bezpečnostním uzamykacím systémem. Všechna okna uzavřena.

3)

do 750 000 Kč v prostoru, kde jsou dveře uzamčeny a opatřeny bezpečnostním štítem zámku
s profilovou cylindrickou vložkou s ochranou proti rozlomení, odvrtání a vyhmatání nebo
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bezpečnostním uzamykacím systémem. Všechna okna uzavřena. Navíc je instalován funkční
poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dříve EZS, dále jen PZTS).
4)

nad 750 000 Kč v prostoru, kde jsou dveře uzamčeny a opatřeny bezpečnostním štítem zámku
s profilovou cylindrickou vložkou s ochranou proti rozlomení, odvrtání a vyhmatání nebo
bezpečnostním uzamykacím systémem. Všechna okna uzavřena. Navíc je instalován funkční
poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dříve EZS, dále jen PZTS) se svodem poplachového
signálu na pult centralizované ochrany obsluhovaný nepřetržitě zaměstnanci ZČU, kteří v případě
aktivovaného poplachového signálu mají povinnost neprodleně se spojit s koncesionovanou hlídací
službou, jejíž pracovník musí provést nebo zabezpečit zásah proti narušiteli.

5)

pro limit pojistného plnění 10 000 000 Kč pojištěných věcí v pronajatých objektech od
Vědeckotechnického parku Plzeň a.s. se ujednává následující zabezpečení. Tyto věci budou
zabezpečeny funkčním poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem (dříve EZS, dále jen
PZTS) a střeženy dvoučlennou fyzickou ostrahou v areálu Vědeckotechnického parku Plzeň a.s..
Toto ujednání se týká místa pojištění Plzeň, Teslova 9 (objekt F), Teslova 9a (objekt G), Teslova 11
(objekt H) a Teslova 5 (objekt C1).

6)

pro limit pojistného plnění 10 000 000 Kč (na jednotlivou místnost) se ujednávají zvláštní podmínky
zabezpečení věcí movitých, strojů, elektroniky a zásob uložených v uzavřeném prostoru na místě
pojištění Veleslavínova 342/42, Plzeň (pracoviště Nové technologie – výzkumné centrum NTC,
místnosti 104, 116, 116a, 117, 118, 119, 119a, 119b, 120, 121, 122, 123), a to následujícím
způsobem:
a) Vstupní dveře do traktu s pojištěnými věcmi jsou opatřeny elektronickým zámkem a prosklené
plochy dveří zabezpečeny bezpečnostní fólií minimálně ve třídě P2A.
b) Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dříve EZS, dále jen PZTS), celý systém minimálně
2. stupně. Prostorová čidla umístěna ve všech místnostech s uloženým zařízením a zároveň
okna v těchto místnostech, která jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od
přístupové trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík, okno do nechráněného prostoru
apod.), elektronicky zabezpečena. Signál PZTS je vyveden na poplachové přijímací centrum
(dříve pult centralizované ochrany – PCO, dále PPC) se svodem poplachového signálu na
centrální dispečink obsluhovaný nepřetržitě zaměstnanci ZČU, kteří v případě aktivovaného
poplachového signálu mají povinnost neprodleně se spojit s koncesionovanou hlídací službou,
jejíž pracovník musí provést nebo zabezpečit zásah proti narušiteli.

c) V objektu je CCTV, se záznamem minimálně 14 dní, nasměrovaná na vchodové dveře do traktu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vandalismus - v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. d), VPP UCZ/Odc/14
1. Soubor budov, staveb a hal vlastních i cizích včetně technického zhodnocení, inženýrských sítí,
stavebních součástí vnitřních i vnějších (např. čidla EZS, EPS, čidla, kamerové zabezpečovací systémy,
anténní systémy), včetně umělecko-řemeslných a historických částí, které jsou součástí pojišťovaných
budov, včetně vlastních komunikací, zábranných systémů a sběrných kolektorů, soch, laviček apod. –
maximální limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí 350.000 Kč
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
8.661.000.000
nová cena
5.000
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2. Soubor vlastních a cizích věcí movitých včetně sbírek, historicky cenných věcí a uměleckých děl,
vyjma elektroniky, strojů a přístrojů – maximální limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí
5.000.000 Kč
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
150.000.000
nová cena
1.000
3. Soubor vlastních zásob
pojistná částka v Kč
7.700.000

pojistná hodnota
nová cena

spoluúčast v Kč
1.000

4. Soubor vlastních a cizích elektronických zařízení vč. rozvodů pojišťovaných zařízení, pro přenosná
zařízení platí územní rozsah svět
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
325.000.000
nová cena
1.000
Do celkové pojistné částky pojištění elektroniky jsou zahrnuty i fotovoltaické elektrárny pro výzkumné
účely v celkové hodnotě 7 500 000 Kč (pořizovací cena).
5. Soubor bezpilotních letadel (dronů) a bezpilotních podvodních plavidel vlastních i cizích, včetně všech
zařízení, které jsou na takových zařízeních osazena (optická, měřící zařízení apod.) na území ČR
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
1.000.000
nová cena
1.000
6. Soubor vlastních a cizích strojů a přístrojů, pro přenosná zařízení platí územní rozsah svět
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
2.480.000.000
nová cena
5.000
7. Věci zaměstnanců a studentů, které se obvykle do práce nebo na výuku nenosí, a které ZČU
nepřevzala do zvláštní úschovy, včetně jízdních kol, koloběžek a jejich součástí v budovách, halách,
stavbách a na pozemku ve vlastnictví ZČÚ- pojištění se sjednává na 1. riziko - limit pojistného plnění na
jednu pojistnou událost činí 20.000 Kč
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
250.000
nová cena
1.000
8. Peníze, ceniny v budovách a stavbách ZČU v Plzni, na adresách v Plzni, Chebu a Nečtinech pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
2.000.000
pojistná částka
1.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pro pojištění předmětů v bodě 1 (Soubor budov, staveb a hal vlastních i cizích včetně
technického zhodnocení, inženýrských sítí, stavebních součástí vnitřních i vnějších (např. čidla
EZS, EPS, čidla, kamerové zabezpečovací systémy, anténní systémy), včetně uměleckořemeslných a historických částí, které jsou součástí pojišťovaných budov, včetně vlastních
komunikací, zábranných systémů a sběrných kolektorů, soch, laviček apod.) se ujednává
maximální roční limit pojistného plnění na jednu a všechny pojistné události pro pojištění všech
výše uvedených nebezpečí ve výši 3.100.000.000 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/14
1. Soubor skleněných výplní stavebních součástí (okenní, dveřní, výlohová), skleněné výplně movitého
charakteru uvnitř budovy (výstavní skříňky a vitríny, obložení stěn, stropů a podhledů apod.) včetně
nalepených snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií, malby a jiných výzdob, dále
informačních tabulí, fasádních obložení vnějších stěn budov, vnější vitríny apod. a světelné nápisy
včetně elektroinstalace – pojištěno na 1. riziko
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
500.000
nová cena
1.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poškození nebo zničení stroje a strojních zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Str/14 a UCZ/Ele/14
1. Soubor vlastních a cizích strojů a přístrojů, pro přenosná zařízení platí územní rozsah svět
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
2.480.000.000
nová cena
5.000
Pro strojní pojištění včetně kompletního živelního pojištění, pojištění odcizení a vandalismu se ujednává
maximální limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost ve výši 50.000.000 Kč - pro pojištění
přenosného zařízení s územím rozsahem SVĚT se ujednává maximální limit pojistného plnění ve výši
3 000 000 Kč.
2. Soubor bezpilotních letadel (dronů) a bezpilotních podvodních plavidel vlastních i cizích, včetně všech
zařízení, které jsou na takových zařízeních osazena (optická, měřící zařízení apod.) na území ČR
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
1.000.000
nová cena
1.000
Pro pojištění předmětů v bodě 2 se pro pojištění strojního pojištění včetně pojištění odcizení,
vandalismu, včetně škod způsobených zřícením či nárazem některého ze zařízení ujednává maximální
limit pojistného plnění na pojistnou událost ve výši 1.000.000 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odchylná ujednání k pojištění strojů:
Pojištění se vztahuje i na vzorky, názorné modely, prototypy a na stroje a přístroje ve zkušebním
provozu s limitem plnění 5 000 000 Kč a se spoluúčastí 5 000 Kč.
Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé při přepravě strojů a přístrojů motorovým vozidlem, a to jak
ve vlastnictví Pojištěného, tak i vozidlem soukromým, používaným pro služební účely.
Pojištění se vztahuje i na poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu při přepravě motorovým vozidlem.
Pojištění se rovněž vztahuje na škody při vloupání do motorového vozidla. Tato odchylka se nevztahuje
na poškození, odcizení či zničení z odstaveného vozidla od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní.
Pojištění se však vztahuje na případy, kdy v době od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní trvá
nepřerušeně jízda vozidlem a dojde ke krátkodobé zastávce vozidla. Pokud se vozidlo nachází bez
dozoru, musí mít uzavřená okna, pevnou střechu a musí být řádně uzavřeno a uzamčeno. Pojištěný
předmět nesmí být zvenčí viditelný. V případě zařízení pevně instalovaného ve vozidle (nejedná-li se
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však o součást nebo příslušenství samotného motorového vozidla) se za krádež, při které pachatel
prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, považují také případy, kdy se
pachatel zmocnil pojištěné věci překonáním jejího konstrukčního upevnění. V případě odcizení
z vozidla je limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost stanoven na částku 300 000 Kč.
Zvláštní ujednání k pojištění strojů a přístrojů:
a)

pojištění bude sjednáno pro soubor strojů a přístrojů, které jsou v provozuschopném stavu a jsou-li
uvedeny do provozu podle pokynů výrobce a v souladu s právními předpisy. Pojištění bude
sjednáno rovněž pro stroje a přístroje, které dosud nebyly uvedeny do provozuschopného stavu,
neboť byly pojistníkovi zatím pouze dodány, ale k jejich zaplacení a přechodu vlastnického práva na
pojistníka dojde v souladu s příslušnou smlouvou až později. Pojištění se sjednává také pro
přenosná zařízení. Soubor strojů není omezen jejich stářím;

b)

v případě poškození stroje a přístroje se poskytne pojistné plnění v nových cenách až do výše
časové ceny. Pojistné plnění se snižuje o cenu zbytků nahrazovaných částí. V případě úplného
zničení nebo odcizení stoje a přístroje se poskytne pojistné plnění odpovídající časové ceně,
snížené o cenu zbytků. Toto ustanovení se nebude týkat živelních pojistných nebezpečí;

c)

pokud nedojde z téže příčiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození pojištěné věci, ze které je
pojišťovna povinna plnit, pojištění se nevztahuje na poškození nebo zničení:
 strojních součástí pro kluzná a valivá uložení pro přímočarý i rotační pohyb (např. ložiska, písty,
vložky válců),
 skleněných součástí,
 elektronických prvků a elektronických součástek (např. integrované obvody, mikroprocesory,
tranzistory, stykače, relé),
 snímacích, záznamových a zobrazovacích prvků, nosičů záznamů,
 opotřebovatelných součástí všeho druhu (např. vrtáky, nože, břity, listy pil, ostatní řezné a
lisovací nástroje, raznice, těsnění, lana, pásy, hadice, řetězy, žáruvzdorné vyzdívky),
 paliv, maziv, chladiva, filtrační hmoty nebo katalyzátoru;

d)

pojištěna bude také nesprávná obsluha, nešikovnost, nepozornost nebo nedbalost;

e)

předmětem pojištění budou jak stroje, přístroje a zařízení ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví
pojištěného (vlastní stroje a přístroje), tak stroje a přístroje, které pojištěný užívá na základě dohody
(cizí stroje a přístroje);

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/14
1. Soubor vlastních a cizích elektronických zařízení vč. rozvodů pojišťovaných zařízení, pro přenosná
zařízení platí územní rozsah svět
pojistná částka v Kč
pojistná hodnota
spoluúčast v Kč
325.000.000
nová cena
1.000
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Pro pojištění elektroniky včetně kompletního živelního pojištění, pojištění odcizení a vandalismu se
ujednává maximální roční limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události ve výši
70.000.000 Kč - pro pojištění přenosného zařízení s územím rozsahem SVĚT se ujednává maximální
limit pojistného plnění ve výši 3 000 000 Kč.
Do celkové pojistné částky pojištění elektroniky jsou zahrnuty i fotovoltaické elektrárny pro výzkumné
účely v celkové hodnotě 7 500 000 Kč (pořizovací cena).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odchylná ujednání k pojištění elektroniky:
Pojištění se vztahuje i na vzorky, názorné modely, prototypy a elektroniku ve zkušebním provozu
s limitem plnění 1 000 000 Kč a se spoluúčastí 1 000 Kč.
Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé při přepravě elektroniky motorovým vozidlem, a to jak ve
vlastnictví Pojištěného, tak i vozidlem soukromým, používaným pro služební účely.
Pojištění se vztahuje i na poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu při přepravě motorovým vozidlem.
Pojištění se rovněž vztahuje na škody při vloupání do motorového vozidla. Tato odchylka se nevztahuje
na poškození, odcizení či zničení z odstaveného vozidla od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní.
Pojištění se však vztahuje na případy, kdy v době od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní trvá
nepřerušeně jízda vozidlem a dojde ke krátkodobé zastávce vozidla. Pokud se vozidlo nachází bez
dozoru, musí mít uzavřená okna, pevnou střechu a musí být řádně uzavřeno a uzamčeno. Pojištěný
předmět nesmí být zvenčí viditelný. V případě zařízení pevně instalovaného ve vozidle (nejedná-li se
však o součást nebo příslušenství samotného motorového vozidla) se za krádež, při které pachatel
prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, považují také případy, kdy se
pachatel zmocnil pojištěné věci překonáním jejího konstrukčního upevnění. V případě odcizení z vozidla
je limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost stanoven na částku 300 000 Kč.
Zvláštní ujednání k pojištění elektronika:
a)

pojištění se sjednává pro soubor elektroniky, která je v provozuschopném stavu, a je-li uvedena do
provozu podle pokynů výrobce a v souladu s právními předpisy. Pojištění se sjedná také pro
přenosná zařízení a zařízení pevně instalovaná ve vozidle, soubor elektroniky není omezen jeho
stářím;

b)

v případě poškození předmětu pojištění se poskytne pojistné plnění v nových cenách až do výše
časové ceny. Pojistné plnění se snižuje o cenu zbytků nahrazovaných částí. V případě úplného
zničení nebo odcizení předmětu pojištění se poskytne pojistné plnění odpovídající časové ceně,
snížené o cenu zbytků. Toto ustanovení se netýká živelných pojistných nebezpečí;

c)

pokud nedojde z téže příčiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození pojištěné věci, za které je
pojišťovna povinna plnit, pojištění se nevztahuje na poškození nebo zničení:
 dílů a částí, které se pravidelně vyměňují pro rychlé opotřebení nebo stárnutí (např. pojistky,
světelné zdroje, akumulátory, odporová topná tělesa),
 skleněných dílů a částí, činných médií a provozních kapalin,
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 provozních a spotřebních materiálů (např. vývojky, tonery, filmy, obrazové a zvukové nosiče,
čisticí prostředky);
d)

pojištěna bude také nesprávná obsluha, nešikovnost, nepozornost nebo nedbalost;

e)

předmětem pojištění bude jak elektronika ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného
(elektronika vlastní), tak elektronika, kterou pojištěný užívá na základě dohody (elektronika cizí);

f)

pojištění se sjednává také pro případ přepětí, včetně vnitřně vzniklého přepětí (bez působení
vnějších vlivů);

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odchylná ujednání k pojištění majetku:
1)

Pojištění vandalismu se vztahuje na úmyslné poškození nebo na úmyslné zničení pojištěné věci, a
to bez ohledu na to, zda toto poškození/ zničení souvisí s pokusem o vloupání či s vloupáním
samotným. Pojištění se vztahuje i na případy, kdy pachatel činu nebyl zjištěn.

2)

Vandalismem se u budov a staveb a jejich stavebních součástí rozumí také škody způsobené
malbami, nástřiky nebo polepením vnějších částí budov a staveb. Pojistitel v tomto případě poskytne
plnění, jehož výše odpovídá přiměřeným a nezbytně vynaloženým nákladům na vyčištění, případně
opravu plochy, která byla pojistnou událostí bezprostředně dotčena.

3)

Pro kamerové systémy se ujednává změna podmínek zabezpečení, kdy v případě odcizení bude
pojistitel akceptovat jako dostatečné zabezpečení překonání konstrukčního upevnění těchto
zařízení.

4)

Pojištění se vztahuje na poškození pojištěných předmětů jakýmkoliv zvířetem nebo hmyzem. Byly-li
po pojistné události vynaloženy náklady na konzervaci pojištěné věci (např. prevence proti
opětovnému poškození pojištěné věci), budou součástí pojistného plnění i takto vynaložené
náklady. Pojištění se sjednává na první riziko ve výši 30 000 Kč, se spoluúčastí 2 000 Kč.

5)

Nejsou-li v době vzniku pojistné události splněny minimální požadavky na způsoby zabezpečení
pojištěných věcí, sníží pojistitel pojistné plnění pouze úměrně tomu, zda pachatel při škodní události
takto nesplněné minimální požadavky na způsoby zabezpečení skutečně překonal.

6)

Všechny položky pojištěné pojistným nebezpečím odcizení budou pojištěny také v případě odcizení
bez překonání překážky (krádež prostá). Pojištění se sjednává na první riziko ve výši 350 000 Kč,
spoluúčast 1 000 Kč. Škody vzniklé v důsledku prosté krádeže musí být hlášeny Policii ČR.

7)

Za vodovodní škody se považují také škody způsobené vodou vytékající z klimatizačních zařízení,
sprinklerových a samočinných hasicích zařízení v důsledku poruch těchto zařízení. Pojištění se
vztahuje také na škody vzniklé vodou vytékající z vodovodního, odpadního či kanalizačního potrubí
nebo potrubí odvádějícího dešťovou vodu. Pojištění se vztahuje i na škody způsobené přetlakem
páry nebo kapaliny a škody způsobené zamrznutím vody v potrubí či zařízení připojených k potrubí.
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Pojištění se vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupením vody z kanalizačního potrubí.
Pojištění se sjednává také na náklady spojené s odstraněním škod na těchto zařízeních.
8)

Pojištění se vztahuje i na škody způsobené pozvolným zatékáním atmosférických srážek, tj.
působením vody, která prosákla nebo vnikla do pojištěného prostoru v souvislosti s prudkým
deštěm, táním sněhové či ledové vrstvy nebo nedostatečným odtokem svodů dešťové vody. Limit
pojistného plnění na jednu pojistnou událost 10 000 000 Kč.

9)

Pojištění se vztahuje také na škody vzniklé nepřímým úderem blesku bez viditelných destrukčních
účinků na budovách, stavbách či pojištěných věcech. Zkrat nebo přepětí v elektrorozvodné nebo
komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na toto vedení, je tímto také pojištěn.
Limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 10 000 000 Kč.

10) Pojištění se vztahuje také na náklady vynaložené na vodné a stočné účtované za únik vody vzniklý
v důsledku pojištěného živelního rizika, ke kterému došlo v souvislosti s pojistnou událostí s limitem
pojistného plnění na jednu pojistnou událost 1 000 000 Kč.
11) Za riziko zřícení letadla, jeho části či jeho nákladu se považuje letící těleso pilotované i
nepilotované.
12) Pojištění budov, hal a staveb, na kterých jsou prováděny stavební úpravy, se vztahuje také na škody
vzniklé v důsledku pojištěných nebezpečí na nemovitostech, na kterých jsou prováděny stavební
úpravy, včetně těch, k nimž je třeba stavební povolení. Pojištění se vztahuje také na nemovitosti ve
výstavbě anebo před kolaudací, pokud k těmto nemovitostem přešlo nebezpečí škody na
pojištěného, jakož i na věcech v takové nemovitosti umístěných, a to za předpokladu, že ke škodě
nedošlo bezprostředně v důsledku stavebně montážní činnosti.
13) Ujednává se, že veškerý další majetek, který pojištěný nabude v průběhu pojistného období do
svého vlastnictví, nebo jej začne po právu užívat na základě smluvního vztahu, je automaticky
zahrnut do pojištění sjednaného pojistnou smlouvou, a to od okamžiku přechodu vlastnického práva
k němu na Pojištěného, resp. od účinnosti smlouvy o nájmu, pronájmu nebo jiné dohody. Zvýší-li se
tím pojistná částka příslušné součásti pojišťovaného majetku maximálně o 10%, nebude pojistitel
požadovat doplatek pojistného a nebude namítat podpojištění. Pojištěný je povinen oznámit
navýšení pojistných částek, pouze pokud dojde ke zvýšení hodnoty pojištěných věcí o více než 10%
v průběhu pojistného období. Pojistitel se zavazuje účtovat dodatečné pojistné vypočtené pojistnou
sazbou použitou pro výpočet pojistného v pojistné smlouvě (změna pojistného musí být řešena
dodatkem ke smlouvě).
14) Ujednává se, že pokud pojistná částka v době pojistné události není nižší o více než 10% než
částka odpovídající pojistné hodnotě souboru věcí, nebude pojistitel namítat podpojištění a
v případě pojistné události nesníží plnění z důvodu podpojištění.
15) Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu, pak v případě poškození, ztráty nebo zničení
pojištěných věcí vyplatí pojistitel náklad na znovupořízení věci v době pojistné události snížený o
cenu případných zbytků. Pojistitel vyplatí pojistné plnění vždy v časové ceně, pokud je opotřebení
pojištěné věci vyšší než 80%.
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16) Pojištění se vztahuje na výstavy, veletrhy a promoakce pořádané pojištěným, či kterých se pojištěný
účastní, a na akce podobného charakteru. V takovém případě se pojištění vztahuje i na vystavené
exponáty, zařízení expozic, materiály pro její budování, zásoby a propagační materiály.
17) Místo pojištění
Ujednává se, že mimo uvedená místa pojištění je místem pojištění území Evropy, a to pro všechny
předměty uvedené v bodu č. 2 (Soubor vlastních a cizích věcí movitých včetně sbírek, historicky
cenných věcí a uměleckých děl, vyjma elektroniky, strojů a přístrojů) a bodu č. 3 (Soubor vlastních
zásob) části B Technických podmínek pro poskytování služeb Pojištění majetku a odpovědnosti,
které jsou součástí této Smlouvy jako její příloha. Toto ujednání se pro území Evropy sjednává na
první riziko 500 000 Kč, se spoluúčastí 5 000 Kč.
Ustanovení o pojistné smlouvě:
a)

Vyjma případů, kde je výslovně uvedeno jinak, se pojistné plnění poskytuje v nových cenách.

b)

Bez ohledu na jiná ujednání pojistné smlouvy bude pojistné plnění ze všech druhů pojištění
sjednaných pojistnou smlouvou za všechny pojistné události způsobené záplavou a vodovodními
škodami, nastalými v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem
pojistného plnění ve výši 100 000 000 Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech
pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast,
která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa
pojištění postižená touto pojistnou událostí.

c)

Bez ohledu na jiná ujednání pojistné smlouvy bude pojistné plnění ze všech druhů pojištění
sjednaných pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím,
nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění
ve výši 100.000.000 Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové
výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech
spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou
událostí.

d)

Bez ohledu na jiná ujednání pojistné smlouvy bude pojistné plnění ze všech druhů pojištění
sjednávaných pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy,
zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí
budova, též tíhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno
maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 100.000.000 Kč.

e)

V případě pojistné události na více pojištěných souborech či předmětech (z téže příčiny) odečte
pojistitel pouze jednu spoluúčast, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro Pojištěného výhodnější
odečtení spoluúčastí z jednotlivých předmětů pojištění, jichž se pojistná událost týká. Toto se
vztahuje také na případy, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění.

f)

Ujednává se, že škody nastalé na pojištěném majetku z jedné příčiny během 48 hodin, se hodnotí
jako jedna pojistná událost a odečítá se pouze jedna spoluúčast. Odečet jedné spoluúčasti platí také
pro případy, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění.
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g)

V rámci jednotlivě sjednaných pojistných částek každého pojistného nebezpečí se pojištění vztahuje
i na krytí nákladů na hašení, demolici, odvoz suti, likvidaci zbytků a následků pojistné události
včetně dočasného přemístění majetku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve
výši 80 000 000 Kč.

h)

Pojištění se vztahuje na vícenáklady vzniklé v důsledku přerušení provozu (např. z důvodu
nedodání média, technické poruchy či pojistné události apod.), včetně nákladů na pronájem všech
zařízení (strojů, přístrojů, technologických celků či jiných zařízení apod.) či náhradních prostor
nutných k zachování provozu (náklady na náhradní stravování, pronájem náhradních prostor apod.).
Limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 5 000 000 Kč.

i)

Pojistitel pro umělecká díla a pro díla a věci historické či kulturní hodnoty akceptuje při pojistné
události prokázání hodnoty takovéhoto díla v hodnotě do 100 000 Kč na základě účetní evidence, či
hodnotou uvedenou v rámci smluvního vztahu (např. zápůjčka) a fotodokumentace. U uměleckých
děl, děl a věcí historické a kulturní hodnoty v hodnotě vyšší než 100 000 Kč pojistitel akceptuje
prokázání hodnoty znaleckým posudkem. Plnění pojistitele při škodní události bude v jiné ceně
podle účetní evidence ZČU, či ceny vyplývající ze smluvního vztahu (zápůjčka apod.), či z ceny
uvedené ve znaleckém posudku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pojištění odpovědnosti
Pojištěné předměty podnikání:
- činnosti prováděné dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů, činnosti podnikatelského charakteru uvedené v živnostenských listech a jiných oprávněních
vydaných pro ZČU,
- dále odpovědnost za škody způsobené v souvislosti s poskytovanými službami v rámci výzkumné
činnosti a smluvního výzkumu, včetně provádění expertíz, posudků a měření,
- výkon činnosti znalce, znalecké kanceláře a znaleckého ústavu dle zákona č. 254/2019 Sb., o
znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.
Základní pojištění odpovědnosti – v rozsahu článku 3 doplňkových pojistných podmínek pro pojištění
odpovědnosti podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14 (dále jen ,,UCZ/Odp-P/14‘‘), včetně
 náhrady nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči ve prospěch třetí osoby
 náhrady nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch pracovníka
pojištěného a studenty
 úhrady regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění
 nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení
 odpovědnost za věci návštěv, včetně jízdních kol a koloběžek, mobilních telefonů, notebooků a
ostatních elektronických zařízení
 odpovědnost rekvalifikačního zařízení za škodu na zdraví a majetku způsobenou při rekvalifikaci
uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání
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 odpovědnost za újmy způsobené účastníkům vzdělávacích akcí pořádaných koordinačním centrem
česko-německých výměn mládeže TANDEM (včetně 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
Limit plnění v Kč:
Sublimit limitu plnění
V Kč
Sublimit plnění v Kč:

Spoluúčast v Kč:
Územní platnost:
Roční pojistné v Kč:

50.000.000 s výjimkou znalecké činnosti
5.000.000 Kč pro znaleckou činnost (pro škody zapříčiněné po 31.12.2020)
5.000.000 pro náhrady nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na
zdravotní péči zdravotní péči ve prospěch pracovníka pojištěného a studentů
5.000.000 pro náhrady nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za
zdravotní péči ve prospěch třetí osoby
5.000.000 pro úhrady regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění
1.000.000 pro odpovědnost za újmy způsobené účastníkům vzdělávacích akcí
pořádaných koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže
TANDEM (včetně účastníků z Německa)
5.000.000 pro odpovědnost rekvalifikačního zařízení za škodu na zdraví a
majetku způsobenou při rekvalifikaci uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o
zaměstnání
5.000.000 pro odpovědnost za újmu při škodě na zdraví nebo majetku
způsobenou studenty při vzdělávacích a dalších akcích v rámci výkonu
praktické výuky mimo prostory pojištěného
1.000
Svět
516.800

Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14:
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV)
Sublimit plnění v Kč:
50.000.000
Spoluúčast v Kč:
1.000
Územní platnost:
Svět
Roční pojistné v Kč:
zahrnuto v pojistném za základní pojištění
Výluka z pojištění na škodu a při ublížení na zdraví též újmu vzniklou zavlečením, rozšířením, přenosem
nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin ve smyslu ustanovení čl. 8 odst. 2 písm. n) UCZ/Odp/14 se pro
účely této smlouvy neuplatní. Pro toto ujednání se sjednává sublimit plnění 5.000.000 Kč.
Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02) a Odpovědnost za škodu na věcech
převzatých (03)
Společný sublimit plnění v Kč:
5.000.000
Spoluúčast v Kč:
1.000
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Územní platnost:
Roční pojistné:

Svět
18.000

Odpovědnost za finanční škodu (04) – (škody vzniklé jinak než újmou na zdraví či majetku)
včetně čistých finančních škod z vady výrobku a vadně vykonané práce
Sublimit plnění v Kč:
15.000.000 Kč
Limit v rámci sublimitu v Kč
5.000.000 pro znaleckou činnost (pro škody zapříčiněné po
31.12.2020)
10.000.000 pro ostatní činnosti s výjimkou znalecké činnosti
Spoluúčast v Kč:
1.000 Kč
Územní platnost:
Svět
Evropa pro činnost poskytování software, poradenství v IT,
hostingové činnosti a webové portály
Roční pojistné v Kč:
84.000
Odchylně od čl. 4 bodu 4 UCZ/Odp-P/14 se pojištění sjednává i pro odpovědnost v souvislosti
s poskytovanými službami v rámci výzkumné činnosti, smluvního výzkumu, včetně provádění expertíz,
posudků a měření.
Dále se pojištění sjednává i pro odpovědnost v souvislosti s těmito činnostmi:
- poskytování software, poradenství v IT, hostingové činnosti a webové portály
- technické návrhy, grafické a kresličské práce
- překladatelská činnost
- modelování dynamických systémů, termomechaniky, chemie a materiálů
- zjišťovací, záchranné a přestihové archeologické výzkumy, ochrana a dokumetace
movitých a nemovitých památek
Výluky z pojištění uvedené v článku 4 bodu 4 UCZ/Odp-P/14 týkající se činností poradenské a
konzultační, zpracování odborných studií a posudků, poskytování software, poradenství
v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související webové portály,
příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, testování, měření,
analýzy a kontroly a výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských
věd, vyloučených pro účely pojištění odpovědnosti za finanční škodu, se pro účely této pojistné
smlouvy ve vztahu k těmto činnostem neuplatní.
Výluka z pojištění uvedená v čl. 8 odst. 1 písm. d) UCZ/Odp/20 týkající se neúplné nebo nesprávné
informace nebo škodlivé rady se pro účely této pojistné smlouvy neuplatní.
Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09) (vzniklou jinak než
v důsledku nenadálého selhání ochranného zařízení), včetně nákladů na sanační a jiná opatření
vedoucí k zamezování vzniklého nebo hrozícího poškození životního prostředí
Sublimit plnění:
5.000.000
Spoluúčast:
1.000 Kč
Územní platnost:
Svět
Roční pojistné:
27.000
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Odchylně od článku 4 bodu 7 UCZ/Odp-P/14 se pojištění vztahuje i na narušení životního
prostředí v důsledku poruchy zařízení k čištění odpadních vod a zpracování odpadů, čističek
vod, jakož i na skladování nebezpečných odpadů.
Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku - vzniklou v důsledku montáže,
umístění nebo položení dodaných vadných výrobků (10)
a Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku - jeho smísením, spojením nebo
zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným (16)
Společný sublimit plnění v Kč:
Spoluúčast:
Územní platnost:
Roční pojistné:

2.000.000
1.000 Kč
Evropa
15.000

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11) - včetně vozidel na hlídaném parkovišti,
jízdních kol a koloběžek, mobilních telefonů, notebooků a ostatních elektronických zařízení
Sublimit plnění v Kč:
500.000
Spoluúčast v Kč:
1.000
Územní platnost:
Svět
Roční pojistné v Kč:
7.500
Odpovědnost za újmy způsobené účastníky vzdělávacích akcí pořádaných koordinačním centrem
česko-německých výměn mládeže TANDEM (včetně účastníků z Německa)
Sublimit plnění v Kč:
1.000.000
Spoluúčast v Kč:
1.000
Územní platnost:
Svět
Roční pojistné v Kč:
19.900
Nemajetková újma (spočívající v jiném zásahu do přirozených práv člověka než ublížení na zdraví nebo
usmrcení – osobnostní nemajetková újma)
Sublimit plnění v Kč:
5.000.000
Spoluúčast v Kč:
1.000
Územní platnost:
Svět
Roční pojistné v Kč:
8.000
Odpovědnost správce osobních údajů za škody způsobené v souvislosti s ochranou osobních údajů dle
nařízení GDPR
Sublimit plnění v Kč:
500.000
Spoluúčast v Kč:
1.000
Územní platnost:
Svět
Roční pojistné v Kč:
5.000
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Odpovědnost za újmy způsobené provozem bezpilotních letadel nebo bezpilotních podvodních plavidel
bez přidělené značky
Sublimit plnění v Kč:
5.000.000
Spoluúčast v Kč:
1.000
Územní platnost:
Svět
Roční pojistné v Kč:
100.000
Výluka z pojištění uvedená v čl. 8 odst. 2 písm. b) UCZ/Odp/14 se pro účely této pojistné smlouvy
neuplatní.

Zvláštní ujednání:
- Předpokladem pro vznik práva na pojistné plnění je, že ke vzniku škodné události došlo v době
nepřetržitého trvání pojištění u pojistitele. Jiná omezení pro časové vymezení pojistné události nejsou
přípustná.
- V případě nemajetkové újmy na zdraví nebo na životě člověka poskytne pojistitel náhradu duševních
útrap způsobených poškozenému nebo náhradu duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné
osoby blízké poškozeného v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví
poškozeného, a to za předpokladu, že nejde o nemajetkovou újmu způsobenou z hrubé nedbalosti
porušením důležité právní povinnosti nebo pohnutky zvlášť zavrženíhodné.
- Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na odpovědnost za škody vzniklé studentům odcizením věcí
krádeží vloupáním.
- Pojištěna je i odpovědnost za škody vzniklé veškerou činností ZČU, včetně univerzitou pořádaných
akcí.
- Pojištěna je i odpovědnost za škody vzniklé laboratorní činností, zkouškami a testy prováděnými
v rámci výuky nebo vědecké činnosti.
- Územní platností „Svět“ se rozumí „Svět“ vyjma USA a Kanady.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkové roční pojistné
Živelní pojištění:

2.436.357,- Kč

Odcizení:

76.860,- Kč

Vandalismus:

85.000,- Kč

Pojištění skla:

20.000,- Kč

Pojištění strojní:

350.000,- Kč

Pojištění elektroniky:

400.000,- Kč
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Odpovědnost:
801.200,- Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společná a závěrečná ustanovení
Roční pojistné:
Pojistné za období 1.1.2020 – 31.12.2022:
(1.1.2020 – 31.12.2020:
1.1.2021 – 31.5.2021:
1.6.2021 – 31.12.2021:
1.1.2022– 31.12.2021:
Způsob placení:
Splátka pojistného:

4.169.417,- Kč (od 1.6.2021)
12.348.876,- Kč
4.056.917,- Kč
1.690.382,- Kč
2.432.160,- Kč
4.169.417,- Kč)
ročně
4.169.417,- Kč (od 1.6.2021)

Pojistné za dod. 002 pro období od 1.6.2021 do 31.12.2021 činí 65.625,- Kč a je splatné 15.6.2021.
Pojistník nebude poskytovat pojistiteli jakékoli zálohy. Pojistné bude sjednáno jako běžné. Platby budou
probíhat výhradně v korunách českých (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v korunách
českých (Kč).
Cena - pojistné za pojištění majetku a odpovědnosti za újmu bude uhrazena pojistníkem ve třech (3)
splátkách, vždy za příslušné pojistné období (rok). Výše splátek musí odpovídat délce jednotlivých
pojistných období. Pojistné bude uhrazeno vždy na začátku příslušného pojistného období. Předpis
pojistného musí být pojistníkovi doručen nejpozději do konce předchozího pojistného období.
Splátky pojistného pro jednotlivá pojistná období:
1. 1. – 31. 12. 2020
4.056.917,- Kč
1. 1. – 31. 12. 2021
4.056.917,- Kč
1. 6. – 31. 12. 2021
65.625,- Kč
1. 1. – 31. 12. 2022
4.169.417,- Kč
Pojistné bude placeno na účet pojistitele.
Peněžní ústav:
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Číslo účtu:
1071001005
Kód banky:
5500
Konstantní symbol:
3558
Variabilní symbol:
2730324090
Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet pojistitele.
Všechny daňové doklady a předpisy pojistného musí obsahovat náležitosti řádného účetního a
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost daňových dokladů vč. předpisu pojistného se
sjednává na 30 kalendářních dnů od jejich obdržení Pojištěným. V případě, že daňový doklad nebo
předpis pojistného nebude mít odpovídající náležitosti, je Pojištěný oprávněn jej vrátit ve lhůtě splatnosti
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zpět pojistiteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od zaslání náležitě doplněného či opraveného předpisu pojistného.
Cena nebude měněna v souvislosti s hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými
faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
Za příznivý škodní průběh u pojištění majetku a odpovědnosti za újmu bude Pojištěnému Pojistitelem
poskytnuta sleva na pojistném (tzv. bonifikace). Vypočítaná částka bude uhrazena na základě daňového
dokladu (faktury) vystaveného Pojištěným podle níže uvedených pravidel:
škodní průběh

do 10%
do 20%
do 30%

sleva 25%
sleva 15%
sleva 5%

Výpočet výše popsané bonifikace proběhne vždy k datu 31.03. následujícího po skončení příslušného
pojistného období.
Navýšení pojistného při nepříznivém škodním průběhu se nepřipouští.
Další společná ujednání:
Pojistné smlouvy se uzavírají na dobu 3 (tří) let, přičemž pojistné období se sjednává na dobu 1
(jednoho) kalendářního roku. Ze strany pojistitele je možné pojistnou smlouvu vypovědět pouze ke konci
každého ročního pojistného období, tedy vždy až po uplynutí 12 (dvanácti) měsíců. Výpověď musí být
doručena pojistníkovi nejpozději 6 (šest) měsíců přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období.
Pojistník má právo pojistnou smlouvu vypovědět kdykoliv, pokud k její výpovědi budou dány zákonné
nebo smluvní výpovědní důvody. Smluvními výpovědními důvody, pro které může být smlouva
vypovězena, jsou zejména opakovaná porušení smlouvy a smluvních podmínek ze strany pojistitele.
Výpovědní lhůta (v případě výpovědi ze strany pojistníka) činí minimálně 3 (tři) měsíce a začíná běžet
první den následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi pojistiteli. Obě smluvní strany
vylučují aplikaci výpovědi pojistné smlouvy dle ust. § 2805 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů. Pojistník může odstoupit od smlouvy z důvodů závažného porušení smluvní
povinnosti stanovené v jednotlivých smlouvách nebo z důvodů stanovených v zákoně. Pojistitel může
odstoupit od smlouvy pouze z důvodů stanovených v zákoně. Účinky odstoupení od této smlouvy
nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení smluvní strany odstupující doručeno druhé smluvní
straně.
Smlouvy na plnění veřejné zakázky, jakož i případné spory z nich, budou řešeny v souladu s právním
řádem České republiky. Vlastní příslušnost soudu pro všechny spory vzniklé z uzavřené pojistné
smlouvy se bude řídit podle sídla pojistníka. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
Pojistitel bere na vědomí, že Pojištěný je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv, a že Pojistitel tyto smlouvy uveřejní v registru smluv.
Smluvní vztah mezi Pojistníkem a Pojistitelem se dále bude řídit ustanoveními obchodních podmínek
Pojistitele (za předpokladu jejich existence). V případě, že smlouva bude odkazovat na všeobecné
obchodní podmínky Pojistitele, musí být tyto součástí Návrhu smlouvy v nabídce Pojistitele, přičemž
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ustanovení smlouvy bude mít vždy přednost před ustanoveními obsaženými ve všeobecných
obchodních podmínkách. V případě nejasnosti, neurčitosti či vzájemného rozporu jednotlivých
dokumentů, které jsou součástí smlouvy, mají při výkladu přednost, a to v tomto pořadí: zadávací
dokumentace, která je nedílnou součástí smlouvy jako jedna z jejích příloh, pojistná smlouva, všeobecné
obchodní podmínky a ostatní dokumenty. V případě změny všeobecných obchodních podmínek
Pojistitele je Pojistitel povinen změny oznámit Pojištěnému bez zbytečného odkladu před nabytím
účinnosti aktualizace nebo změny. Jakákoliv změna všeobecných obchodních podmínek Pojistitele,
která zhorší postavení Pojištěného, je neúčinná.
Pojistitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozví od pojistníka v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost
pojistitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v rozsahu
stanoveném právními předpisy (zejm. ZZVZ), popřípadě rozsahu stanoveném pojistníkem či
organizátorem konkrétního poptávkového, výběrového nebo zadávacího řízení.
Pojistitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s plněním této veřejné zakázky při plnění svých povinností
přijdou jeho pověření subdodavatelé, zaměstnanci či jiní zástupci do styku s osobními, citlivými nebo
citlivými osobními údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů „nařízení GDPR“, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému
nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům,
k jejich jinému neoprávněnému zpracování, ani jinému porušení tohoto zákona. Pojistitel nese plnou
odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona a sjednané povinnosti mlčenlivosti z jeho
strany.
Pokud se Pojistitel při plnění veřejné zakázky dostane do kontaktu s osobními údaji, citlivými a citlivými
osobními údaji je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění smlouvy,
v případě jejího zrušení, odstoupení od ní či její výpovědi. V případě porušení této povinnosti je Pojištěný
oprávněn uplatnit na Pojistiteli smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých)
se splatností do 30 kalendářních dní od doručení výzvy Pojištěného Pojistiteli.
Jakékoliv změny či doplnění uzavřených pojistných smluv, včetně změny cen za poskytování předmětu
veřejné zakázky (s výjimkou případné bonifikace (viz čl. 19.6. ZD) či jiných změn, které smlouva
výslovně upravuje), mohou být učiněny výhradně písemnými dodatky k pojistným smlouvám
schválenými oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu
s relevantními ustanoveními zákona.
Pojistitel se zavazuje jednat ve věci plnění uzavřené pojistné smlouvy po nabytí její účinnosti se
samostatným zprostředkovatelem Pojištěného, který bude Pojistiteli Pojištěným oznámen spolu s
předložením kopie jeho zplnomocnění k zastupování Pojištěného a který bude pověřen správou pojištění
a komunikací mezi Pojištěným a Pojistitelem. Pojistitel bere na vědomí, že po dobu od 1. 1. 2020 do
31. 12. 2020 bude samostatným zprostředkovatelem Pojištěného společnost RENOMIA, a.s.
Pojistitel je povinen sdělit Pojištěnému ve lhůtě nejpozději 30 dnů po skončení kalendářního roku,
v němž trvala účinnost smluv na plnění veřejné zakázky, v jaké souhrnné výši byla z jeho strany
poskytnuta úplata samostatnému zprostředkovateli Pojištěného za plnění přímo související s plněním
této veřejné zakázky, resp. všech pojistných smluv uzavřených na základě zadávacího řízení, za
předcházející kalendářní rok.
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Vznik škodné události bude Pojištěným Pojistiteli oznamován prostřednictvím samostatného
zprostředkovatele bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, elektronicky, dopisem, popř.
telefonem.
Smlouvy uzavřené mezi Pojistníkem a Pojistitelem na plnění veřejné zakázky se po uplynutí sjednané
doby účinnosti nebudou prodlužovat.
Způsob likvidace pojistných událostí, bude probíhat následujícím způsobem:
V případě pojištění majetku, odpovědnosti:
a) Prohlídky věcí postižených pojistnou událostí musí ze strany Pojistitele proběhnout tak, aby
mohly být co nejdříve zahájeny práce s opravou poškozené věci s cílem zabránění šíření
vzniklé újmy.
b) V případě nesplnění podmínky uvedené v písm. a) nebo v případě, kdy to vyžaduje situace, je
Pojištěný oprávněn si k provedení prohlídky najmout jím zvolenou třetí osobu, ale pouze
takovou, která disponuje příslušnou licencí (SLPU) vydanou Českou národní bankou.
c) Po nabytí účinnosti pojistné smlouvy sdělí Pojistitel Pojištěnému rozsah oprávnění svého
pracoviště, které bude oprávněno provádět prohlídky pojistných událostí. Pokud si pro
provádění prohlídek najme Pojistitel externí společnost, sdělí Pojistitel její identifikační údaje, tj.
adresu pracoviště a jména konkrétních techniků likvidace, kteří budou prohlídky případných
pojistných událostí provádět.
Pojistník upozorňuje, že smlouvy na plnění této veřejné zakázky budou Pojištěným uveřejněny v registru
smluv včetně všech jejich příloh, tj. v podobě obsahující i případné údaje naplňující parametry
obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ pokud vybraný Pojistitel
nejpozději v nabídce nesdělí Pojištěnému ty údaje, resp. části Návrhu smlouvy (příloh), jejichž
uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno spolu s odkazem na konkrétní normu takového
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části
smlouvy nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním Pojištěným znečitelněny. Pojištěný před
zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o
registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra (viz https://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-kaplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladniodpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx).
Pojistná smlouva obsahuje 25 listů, Zadávací dokumentaci a její přílohu č. 4, níže uvedené obchodní
(pojistné) podmínky pojistitele, informace o zpracování osobních údajů a je na základě dohody
smluvních stran vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF, přičemž původ a integrita
elektronického vyhotovení této smlouvy, jakož i totožnost jednajících osob, jsou zaručeny elektronickými
podpisy smluvních stran, resp. osob oprávněných za smluvní stranu tuto smlouvu uzavřít. Každá ze
smluvních stran obdrží originál pojistné smlouvy v elektronické podobě.
Veškeré změny a doplňky pojistné smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků, a to
v elektronické podobě ve formátu PDF, který bude opatřen elektronickými podpisy smluvních stran, resp.
osob oprávněných za smluvní stranu dodatek uzavřít.
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Za Pojistitele:
V Praze, dne (viz elektronický podpis)
Digitálně podepsal
Michal Dachovský
Datum: 2021.05.26
16:07:44 +02'00'

Digitálně
podepsal Ing.
Vladimír John
Datum:
2021.05.26
16:04:53 +02'00'

...........................................................................................
Michal Dachovský
Ing. Vladimír John
Společná prokura

Společná prokura

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným,
jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a o
zpracování osobních údajů pro účely tohoto pojistného vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem všech
souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na
uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že
všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě
zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.
Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy se řídí
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pojistník je povinen pojištěného, resp. pojištěné,
jakož i všechny další oprávněné třetí osoby, řádně a včas informovat o zpracování jejich osobních údajů
v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, o jejich souvisejících právech a dalších relevantních
skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
a sice poskytnutím samostatné listiny obsahující informace o zpracování osobních údajů dle článku 13,
resp. článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to poskytnutím stejnopisu listiny
označené jako „Informace o zpracování osobních údajů“ nebo jiným vhodným způsobem.
Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel
příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128
zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.
Potvrzuji, že souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, a že jsem převzal níže
uvedené dokumenty, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:
- Informace o zpracování osobních údajů
- Pojistné podmínky:
UCZ/14
UCZ/Živ/14 UCZ/Odc/14
UCZ/Odp/14 UCZ/Odp-P/14

DPP LIM/14

UCZ/Skl/14

UCZ/Ele/14

UCZ/Str/14

Smluvní strany ujednávají, že veškeré vztahy upravené smlouvou a vzniklé mezi stranami od data
vzniku pojištění, které bylo sjednáno touto smlouvou, do doby nabytí účinnosti této smlouvy, se této
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smlouvě podřizují s výjimkou případů, kdy pojistník v době nabytí účinnosti smlouvy věděl nebo vědět
měl a mohl, že pojistná událost již nastala.
Za Pojistníka:
V Plzni dne (viz elektronický podpis)
………….……………………………………
Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor

Zpracoval: Mgr. Věra Pešková
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