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Rozhodnutí rektora . 22R/2014
POJIŠT NÍ ZÁPADO ESKÉ UNIVERZITY V PLZNI
Na základ pojistné smlouvy uzav ené mezi Západo eskou univerzitou v Plzni (dále jen
Z U) a smluvní pojiš ovnou,
stanovuji
tato pravidla pro závazný a jednotný postup p i hlášení
a evidenci všech škodních událostí:
1. Pro pojišt ní majetku je místem pojišt ní areál Z U v Univerzitní ulici v Plzni a další
objekty Z U v Plzni, Chebu a Ne tinech. V ostatních p ípadech je místem pojišt ní území
R, není-li v pojistné smlouv stanoveno jinak.
2. P ehled sjednaných pojišt ní je uveden v p íloze . 1, jedná se zejména o pojišt ní
majetku, zahrnuje živelní pojišt ní, pojišt ní pro p ípad odcizení, pojišt ní pro p ípad
vandalismu, pojišt ní stroj , pojišt ní elektronických za ízení a pojišt ní odpov dnosti
za škodu.
3.

ízení a zpracování agendy pojišt ní týkající se výše uvedené pojistné smlouvy zajiš uje
pro celou Z U ú elové za ízení Provoz a služby (dále jen „PS“) ve spolupráci
s pojiš ovacím maklé em.

4. Každou škodní událost je povinen vedoucí pracovišt (d kan fakulty, vedoucí katedry,
editel sou ásti Z U, vedoucí odboru) nebo jím pov ený pracovník (dále jen „pov ený
pracovník“) nebo poškozený neprodlen ohlásit PS ( . telefonu 377 631 503 nebo osobn
v kancelá i KO 328, p ípadn na e-mailovou adresu: karlick@ps.zcu.cz).
5. Podle povahy škodní události nahlásí pov ený pracovník nebo poškozený:
− místo škodní události – fakulta, katedra, pracovišt , budova, patro, místnost,
− druh škodní události – charakterizovat dle p ehledu v p íloze, uvést datum a as
vzniku škody nebo datum zjišt ní,
− v p ípad krádeže – nahlásit údaje o odcizeném majetku: název, inv. íslo, po izovací
cenu, rok po ízení.
6. Podle povahy škodní události, zejména v p ípad krádeže nebo vandalismu, je pov ený
pracovník nebo poškozený povinen nahlásit neprodlen škodní událost na tato odd lení
Policie R:
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− pro areál Z U – Univerzitní ulice a pro koleje na Borech:
obvodní odd lení Plze -Bory, Nemocni ní 8, Plze , . telefonu 974 324 450,
− pro budovy spadající do obvodu Plze -m sto:
obvodní odd lení Plze -st ed, Perlová 3, Plze , . telefonu 377 221 008,
− pro ostatní budovy: p íslušné místní odd lení Policie R,
− nejbližší služebna Policie R.
7. Bezprost edn po nahlášení policii oznámí podle povahy škodní události pov ený
pracovník nebo poškozený škodní událost PS (v souladu s bodem 5) a zárove doru í PS
kopii policejního protokolu. Protokol je jedním z podklad pro uplatn ní náhrady škody.
8. V p ípad škody zp sobené živlem je nutné p izvat likvidátora pojiš ovny (zajistí PS)
nebo alespo zajistit vlastní fotodokumentaci.
9. Pokud je výše škody vyšší, než je spoluú ast Z U v dané škodní události, vy izuje PS
záležitost s pojiš ovnou na základ uzav ené pojistné smlouvy. Kopii dokladu o výši
pln ní od pojiš ovny p edá PS Ekonomickému odboru.
10. Náhradové komisi p edá PS podklady k projednání škodní události v p ípad , že Z U
vznikne škoda, která není pln likvidována z pojistné smlouvy.
11. Veškerou evidenci škodních událostí vede PS.
12. Všeobecné pojistné podmínky, resp. zvláštní pojistné podmínky pro jednotlivé druhy
pojišt ní jsou umíst ny na stránkách: http://ps.zcu.cz/pojisteni.html.
Rozhodnutí rektora . 54R/2011 se zrušuje.
Toto rozhodnutí nabývá ú innosti dnem 15. 6. 2014.

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

P íloha
. 1 – P ehled sjednaných pojišt ní
Rozd lovník
- kolegium rektora
- kolegium kvestora
Vy izuje: PS, . tel. 377 631 503
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