
Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO 452 72 956

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

(dále též „pojišťovna“ nebo „pojistitel“)

a

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

IČO 60460709

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka

kterou zastupuje: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

(dále též „pojistník“)

uzavřeli tento dodatek č. 2

pojistné smlouvy č. 899-26555-15

o pojištění majetku a odpovědnosti
podnikatele a právnických osob
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A ÚVODNÍ USTANOVENÍ
A1 Dne 12. 12. 2018 pojistitel a pojistník uzavřeli pojistnou smlouvu č. 899-26555-15 o pojištění majetku a

odpovědnosti podnikatele a právnických osob (dále též „smlouva”).
A2 Na základě dohody obou smluvních stran došlo od 1. 4. 2019 ke změně níže specifikovaných ustanovení

smlouvy uvedených v bodu B tohoto dodatku smlouvy.

B ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY

B1 Ustanovení bodu 3.3. „Zvláštní ujednání“ smlouvy se doplňuje o bod 3.3.3. s následujícím zněním:

3.3.3. Limity plnění a způsoby zabezpečení
Při posuzování nároku na pojistné plnění je rozhodující, zda pachatelem překonané konstrukční
prvky zabezpečení pojištěných věcí splňovalo dále uvedená ujednání.
Pokud není pro některou položku níže sjednaný způsob zabezpečení nebo v případě nedodržení
níže stanovených podmínek zabezpečení, platí limity plnění a stupně zabezpečení uvedené v
DPPMP-P. Pojistná událost musí být vždy šetřena Policií ČR.

3.3.3.1. Limity plnění a způsoby zabezpečení pro pol. č. 4 (peníze a ceniny) v bodu 3.1. této smlouvy,
sjednané odchylně od Tabulky č. 1 DPPMP-P

Došlo-li k odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním, poskytne pojišťovna plnění do limitů
plnění, které odpovídají způsobu a kvalitě zabezpečení pojištěných věcí v době pojistné události.
Pro peníze a ceniny se ujednává, že musí být uloženy v uzamčené příruční pokladně, schránce,
sejfu, trezoru nebo jiném úschovném objektu. Klíče od příruční pokladny, schránky, sejfu, trezoru
nebo jiného úschovného objektu nesmí být mimo pracovní (provozní) dobu ve stejné místnosti,
ve které jsou peníze a ceniny uloženy.

a) Kč, pokud byly peníze a ceniny v uzamčené příruční pokladně, sejfu nebo v
obdobném úschovném objektu, určenému k úschově peněz, který nesplňuje požadavky normy ČSN
EN 1143-1 ani v bezpečnostní třídě 0 nebo v trezoru nezjištěné konstrukce a bezp. třídy a zároveň
jsou uloženy v uzamčeném místě pojištění dle čl. 8 bodu 29 DPPMP-P, které splňuje stupeň
zabezpečení min. A1 a A10 Tabulky č. 1.

b) Kč, pokud byly peníze a ceniny v uzamčené příruční pokladně, sejfu nebo v
obdobném úschovném objektu, určenému k úschově peněz, který nesplňuje požadavky normy ČSN
EN 1143-1 ani v bezpečnostní třídě 0 nebo v trezoru nezjištěné konstrukce a bezp. třídy a zároveň
jsou uloženy v uzamčeném místě pojištění dle čl. 8 bodu 29 DPPMP-P, které splňuje stupeň
zabezpečení min. A1, A8 a A10 Tabulky č. 1 a je současně zabezpečeno kamerovým systémem
nebo kvalifikovanou ostrahou dle čl. 8 DPPMP-P.

c) Kč, pokud byly peníze a ceniny v uzamčené příruční pokladně, sejfu nebo v
obdobném úschovném objektu, určenému k úschově peněz, který nesplňuje požadavky normy ČSN
EN 1143-1 ani v bezpečnostní třídě 0 nebo v trezoru nezjištěné konstrukce a bezp. třídy a zároveň
jsou uloženy v uzamčeném místě pojištění dle čl. 8 bodu 29 DPPMP-P, které splňuje stupeň
zabezpečení min. A1, A8 a A10 Tabulky č. 1 a je současně zabezpečeno funkčním systémem EZS
+ kamerovým systémem nebo funkčním systémem EZS + kvalifikovanou ostrahou dle čl. 8
DPPMP-P.

d) Pokud byly peníze a ceniny v uzamčeném trezoru, který splňuje požadavky příslušné normy
minimálně v bezpečnostní třídě I, kterému odpovídá stupeň zabezpečení v uzamčeném místě
pojištění ve smyslu bodu a), b) nebo c), zvyšuje se příslušný limit plnění koeficientem 1,5.

e) Pokud byly peníze a ceniny v uzamčeném trezoru, který splňuje požadavky příslušné normy
minimálně v bezpečnostní třídě II, kterému odpovídá stupeň zabezpečení v uzamčeném místě
pojištění ve smyslu bodu a), b) nebo c), zvyšuje se příslušný limit plnění koeficientem 3,0.

B2 Ostatní ujednání pojistné smlouvy zůstávají nedotčena.
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C ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
C1 Tento dodatek smlouvy je platný dnem jeho podpisu posledního z účastníků pojistné smlouvy.

C2 Počátek změn provedených tímto dodatkem: 1. 4. 2019.
C3 Tento dodatek je nedílnou součástí pojistné smlouvy č. 899-26555-15 a je vyhotoven ve 3 stejnopisech,

z nichž 1 obdrží pojistník, 1 zprostředkovatel a 1 pojistitel.
C4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad

souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a
pravdivosti těchto prohlášení připojují níže oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za pojistníka:

V Praze dne 10.4.2019

........................................................................................................................................................
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

Za pojistitele:

V Praze dne 10.4.2019

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




