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POJISTNÁ SMLOUVA 
č.2732323547 

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: 
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
Vídeňská 1083 
142 20 Praha 4 

IČ: 68378050 
Zastoupená RNDr. Petrem Dráberem, DrSc., ředitelem ústavu 

Pojištěný: 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
Vídeňská 1083 
142 20 Praha 4 
IČ : 68378050 

Oprávněná osoba: 
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
Vídeňská 1 083 
142 20 Praha 4 

IČ : 68378050 

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, pojištěn í vzniká pouze tehdy, pokud pojistník 
podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět 
pojistiteli. 

UNIQA pojišťovna, a .s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 488 125 125 
IČ: 49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praie, odd ll 8, vložka 2012. 
www.uniqa.cz 
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Počátek pojištění: 

Konec pojištění: 
15. 06. 2019 
15. 06. 2022 
1 rok 

bez automatického prodlužování 
Pojistné období: 

Místo pojištění, pokud není níže uvedeno jinak: Vídeňská 1083, Praha 4; areál Koleč ÚMG, okres 

Kladno, pro mobilní stroje a strojní zařízen í Česká republika 

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění: 

Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/14 

1. Soubor nemovitostí 
pojistná částka v Kč 
1.024.004.000 

pojistná hodnota 
nová cena 

2. Soubor vlastních a cizích věcí movitých 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
937.074.000 nová cena 

spoluúčast v Kč 
50.000 

spoluúčast v Kč 
50.000 

3. Soubor vlastních a cizích zásob (vyjma nedokončené stavební výroby) - pojištěn í se sjednává na 1. 
riziko 
pojistná částka v Kč 
500.000 

pojistná hodnota 
nová cena 

spoluúčast v Kč 
10.000 

4. Soubor vlastních a cizích peněz, cenností a cenin - pojištěn í se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000 pojistná částka 1.000 

Poj ištění se vztahuje i na škody způsobené nepřímým úderem blesku na maximální roční limit pojistného 
plněn í ve výši 100.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč. 

Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) - e), VPP UCZ/Živ/14 

1. Soubor nemovitostí 
pojistná částka v Kč 
1.024.004.000 

pojistná hodnota 
nová cena 

2. Soubor vlastních a cizích věcí movitých 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
937.074.000 nová cena 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 488 125 125 
1<'.: 49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddll B, vložka 2012. 
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5% z poj. plnění, min.50.000 
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3. Soubor vlastních a cizích zásob (vyjma nedokončené stavební výroby) - pojištěn í se sjednává na 1. 
riziko 
pojistná částka v Kč 
500.000 

pojistná hodnota 
nová cena 

spoluúčast v Kč 
5% z poj. plnění , min.10.000 

4. Soubor vlastních a cizích peněz, cenností a cenin - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000 pojistná částka 1.000 

Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) - e) VPP UCZ/Živ/1 4 se 
sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 100.000.000 Kč. Předměty pojištění pod 
položkou 3 - 4 jsou v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do výše uvedené 
pojistné částky. 

Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho 
pojistného roku. 

Pojištění se vztahuje i na škody způsobené atmosférickými srážkami na maximální. roční sublimit 
pojistného plnění ve výši 100.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč. Atmosférickými srážkami se rozumí voda, 
která do pojištěného prostoru prosákla nebo vnikla prudkým deštěm, tajícím sněhem nebo ledem. 
Pojištění se nevztahuje na vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru nedostatečně uzavřenými 
okny, venkovními dveřmi nebo jinými zjevnými otvory. 

Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f), VPP UCZ/Živ/14 

1. Soubor nemovitostí 
pojistná částka v Kč 
1.024.004.000 

pojistná hodnota 
nová cena 

2. Soubor vlastních a cizích věcí movitých 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
937.074.000 nová cena 

spoluúčast v Kč 
50.000 

spoluúčast v Kč 
50.000 

3. Soubor vlastních a cizích zásob (vyjma nedokončené stavební výroby) - pojištění se sjednává na 1. 
riziko 
pojistná částka v Kč 
500.000 

pojistná hodnota 
nová cena 

spoluúčast v Kč 
10.000 

4. Soubor vlastních a cizích peněz, cenností a cenin - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč poj istná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000 pojistná částka 1.000 

Pro pojištění katastrofických pojistných nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f) VPP UCZ/Živ/14 se 
sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 100.000.000 Kč (povodeň , záplava) a 
100.000.000 Kč (zemětřesení) , Předměty pojištění pod položkou 3 - 4 jsou v rámci sjednaného 
limitu pojistného plnění pojištěny do výše uvedené pojistné částky. 

UN IQA pojišfovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
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Výše uvedený maximální limit plněn í platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho 
pojistného roku. 

Pojištění se vztahuje i na vystoupení vody z kanalizačního potrubí na maximální ročn í sublimit poj istného 
plnění ve výši 200.000 Kč se spoluúčastí 10.000 Kč. 

Odchylně od VPP UCZ/Živ/14, Čl.8 , odst. 1. se neuplatňuje 28 denní čekací doba od počátku sjednání 
pojištění. 

Vodovodní škody - v rozsahu čl. 1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14 

1. Soubor nemovitostí 
pojistná částka v Kč 
1.024.004.000 

pojistná hodnota 
nová cena 

2. Soubor vlastních a cizích věcí movitých 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
937.074.000 nová cena 

spoluúčast v Kč 
50.000 

spoluúčast v Kč 
50.000 

3. Soubor vlastních a cizích zásob (vyjma nedokončené stavební výroby) - pojištěn í se sjednává na 1. 
riziko 
pojistná částka v Kč 
500.000 

pojistná hodnota 
nová cena 

spoluúčast v Kč 
10.000 

4. Soubor vlastních a cizích peněz, cenností a cenin - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000 pojistná částka 1.000 

Pro pojištění nebezpečí vodovodních škod v rozsahu čl. 1, odst. 3 VPP UCZ/Živ/14 se sjednává 
maximáln í roční limit pojistného plnění ve výši 20.000.000 Kč. Předměty pojištění pod položkou 3 - 4 
jsou v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do výše uvedené pojistné částky. 
Výše uvedený maximální limity plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho 
pojistného roku. 

Pojištění se vztahuje i na náklady na úhradu vodného a stočného vzniklé v souvislosti s únikem vody z 
vodovodního zařízení v důsledku poškození tohoto vodovodního zařízen í mrazem, lomem na maximální 
roční sublimit pojistného plnění ve výši 200.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč. 

Pojištění nákladů - v rozsahu čl. 11 , VPP UCZ/Živ/14 

1. Náklady na odklizení poškozené pojištěné věci nebo jejích zbytků - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.000.000 pojistná částka 5.000 

UNIQA poji~fovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
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2. Náklady na obnovu dat a dokumentace - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 pojistná částka 5.000 

3 Náklady na dokumentaci a likvidaci pojistné události - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 pojistná částka 5.000 

4 Náklady na čištění odpadního potrubi po pojistné události - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000 pojistná částka 5.000 

Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čl. 1, odst. 1, 
písm. a)- b), VPP UCZ/Odc/14 a OPP LIM/14 

1. Pojištěný majetek viz. výše (vyjma peněz, cenností a cenin)- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 nová cena 5.000 

2. Soubor vlastních a cizích peněz, cenností a cenin - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000 pojistná částka 1.000 

Odchylně od VPP se pojištění krádeže v bodě 1 a 2 vztahuje i na škody pohřešováním pojištěné věci 
bez zabezpečení zámkem a bez překonání jiné překážky (prostá krádež), sublimit ročního pojistného 
plnění ve výši 50.000 Kč, spoluúčast 1.000 Kč. 

Odchylné ujednání pro zabezpečení vlastních a cizích peněz, cenností a cenin proti krádeži: 
- soubor vlastnich a cizích peněz, cenností a cenin se nacházejí v uzamčení schránce v uzamčené 
místnosti 

3 Náklady na výměnu zámků po pojistné události - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.000 pojistná částka 1.000 

Vandalismus - v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. d), VPP UCZ/Odc/14 

1. Pojištěný majetek viz. výše (vyjma peněz, cenností a cenin) - pojištěn í se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000 nová cena 5.000 

UNIQA pojišťovna, a .s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
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Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/14 

1. Soubor skel - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
300.000 nová cena 

spoluúčast v Kč 
1.000 

Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/14 

Místo pojištění: 
Stacionární elektronika - Česká republika vyjma místa pojištění: 

- Vídeňská 1083, Praha 4, 140 00 
- Areál Koleč ÚMG, okres Kladno 

Mobilní elektronika - Evropa 

1. Soubor vlastní a cizí elektroniky a elektronických 
vozidle.- pojištění se sjednává na 1. riziko 

zařízení včetně zařízeních instalovaných ve 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
10.000.000 nová cena 

spoluúčast v Kč 
5.000 

Pojištění se vztahuje i na živelní nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 1 - 3 VPP UCZ/Živ/14 a na nebezpečí 
odcizení v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. a) - b), VPP UCZ/Odc/14 a OPP LIM/14. 
Pro pojištění živelních nebezpečí se ujednávají společné maximální roční limity pojistného plnění viz. 
výše. 

Pro pojištění odcizení se ujednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 5.000.000 Kč. 

Poškození nebo zničení stroje a strojních zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Str/14 a UCZ/Ele/14 

Místo pojištění: 
česká republika 

1. Soubor vlastních a cizích strojů a strojních zařízení - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 5.000 

Pojištění odpovědnosti 

Pojištěné předměty podnikání - dle rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství , 
mládeže a tělovýchovy a činnosti uvedené v zřizovací listině Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
včetně z držby a správy nemovitostí, následných finančních škod, duševních útrap, odpovědnosti 
v souvislosti s pořádáním akcí, seminářů, konferencí apod. - základní rozsah pojištění 

Základní pojištění - v rozsahu čl. 3 Doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti 

podnikatele a právnické osoby UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14") 
Limit plnění v Kč 10.000.000 

UNIQA poji!ťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 488 125 125 
I Č: 49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddfl B, vložka 2012. 
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Sublimit plnění v Kč 

Spoluúčast v Kč 

Územní platnost 
Roční pojistné v Kč 

3.000.000 pro činnosti vědecký výzkum s limitem pro jednu a 
všechny škodné události v pojistném roce 

5.000 
1.000 pro regresy zdravotních pojišťoven - zaměstnanci a třetí 
osoby, regresy dávek nemocenského pojištění , odpovědnost za 
věci vnesené a odložené studentů , stážistů a návštěvníků, 
odpovědnost za škodu/újmu způsobenou žákům, studentům , 
stážistům atd. při praktické a teoretické výuce 
česká republika 
47.000 

Další pojištěná rizika a nebezpečí (dodatková pojištění) - v rozsahu čl. 4 UCZ/Odp-P/14 

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (W) 
Sublimit plnění v Kč 10.000.000 
Limit v rámci sublimitu v Kč 3.000.000 pro činnosti vědecký výzkum s limitem pro jednu 

a všechny škodné události v pojistném roce 
Spoluúčast v Kč 5.000 
Územní platnost česká republika 
Roční pojistné v Kč zahrnuto v pojistném za základní pojištění 

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03) 
Sublimit plněn í v Kč 1.000.000 
Spoluúčast v Kč 5.000 
Územní platnost Česká republika 
Roční pojistné v Kč 4.320 

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11) 
Sublimit plnění v Kč 100.000 
Spoluúčast v Kč 1.000 
Územní platnost Česká republika 
Roční pojistné v Kč O 

Křížová odpovědnost (17) - Odpovědnost vůči majetkově propojeným společnostem 
Sublimit plnění v Kč 10.000.000 
Spoluúčast v Kč 5.000 
Územní platnost Česká republika 
Roční pojistné v Kč zahrnuto v pojistném za základní pojištěn í 
V rozsahu limitu plnění pro základní pojištění a sublimitů plnění pro dodatková pojištěn í se poj ištění 
vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu 
způsobenou majetkově propojeným subjektům (škoda mezi ústavy, škoda způsobená zřizovateli) . 
Ustanovení čl. 8 odst. 4 písm. a) a b) UCZ/Odp/14 se pro uvedené pojištěn i nepoužijí. 

Ujednání: 
Pojištění odpovědnosti vztahuje i na škody způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu 
osobnosti, pokud škoda, resp. újma vznikla při ublížení na zdraví nebo při usmrcení, a to se sublimitem 
10.000.000 Kč. 
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Živelní pojištění: 

Odcizení: 

Vandalismus: 

Pojištění skla: 

Pojištění elektroniky: 

Strojní pojištění: 

Odpovědnost: 

Celkové roční pojistné 

475.827,- Kč 

5.760,- Kč 

1.950,- Kč 

9.000,- Kč 

100.000, - Kč 

12.500,- Kč 

51.320,- Kč 

Společná a závěrečná ustanovení 

Roční pojistné: 

Obchodní sleva: 
Upravené roční pojistné: 
Způsob placení: 

Splátka pojistného: 

656.357,- Kč 

15% 
557.903,- Kč 
ročně 

557.903,- Kč 

Pojistné bude hrazeno rocne nejpozději k prvnímu dni prvního kalendářního mes1ce příslušného 

pojistného období bez jakékoli přirážky , na základě faktury vystavené pojistitelem a doručené 

pojistníkovi minimálně 30 dnů předem. 

Dnem úhrady pojistného se rozumí den podání příkazu pojistníkem k odeslání peněžních prostředků ve 
prospěch bankovního účtu pojistitele. 
Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v české měně bezhotovostním převodem na 

bankovní účet pojistitele. 

Pojistná smlouva bude uzavřena na pojistnou dobu tří (3) let s právem výpovědi smlouvy v šestiměsíční 
výpovědní době, a to i bez udání důvodu . Výpovědní doba počne běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně . 
Důvody zániku pojištění se řídí výlučně úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (zejména ustanoveními§ 2758 a násl.) 

Pojistitel poskytne nejpozději do pěti (5) měsíců po skončení každého pojistného roku bonifikaci 
vrácením příslušné části zaplaceného pojistného v závislosti na škodním průběhu , a to následovně : 

Škodní průběh O % - bonifikace 20 % 
Škodní průběh do 1 O % včetně - bonifikace 1 O % 
Škodní průběh do 15 % včetně - bonifikace 5 % 
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V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně a z téže příčiny se odečítá od celkové 
výše pojistného plnění pouze jedna (nejvyšší) spoluúčast , pokud není pro pojistníka výhodnější odečtení 
spoluúčasti z jednotlivých pojištění. 

Škody nastalé z jedné příčiny během 72 hodin se považují za jednu pojistnou událost a z pojistného 
plnění se odečte jen jedna spoluúčast. To platí i v případech, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny 
během 72 hodin na více místech pojištění. 

Makléřská doložka 
Pojištěný pověřil makléřskou společnost MARSH, s.r.o. řízením a spravováním jeho pojistného zájmu. 
Obchodní styk, který se bude týkat této smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto 
zplnomocněného makléře (MARSH, s.r.o.), který je oprávněn přijímat smluvně závazná opatření, 

prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů . 

Způsob likvidace pojistných událostí: 
V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na prodejního poradce (makléře), který s Vámi 
pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. nebo na telefonní linku 
488 125 125. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilnlm symbolem. 

Pojistná smlouva obsahuje 1 O listů a přílohu Smluvní u· edn ' tfi 
V Praze, dne 12. 6. 2019 

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným , jasným a 
srozumitelným způsobem, pisemně 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 souvisej icich pojistných 
podminek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavřen i pojištěni odpovídá mému 
pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům , že všechny mé dotazy, které jsem položil poj istiteli 
nebo jim pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podminkami pojištěni jsem 
srozuměn/a. 

Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněnim této smlouvy se řid l nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracovánim osobnich údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízen í o 
ochraně osobnich údajů). Pojistnik je povinen pojištěného, resp. pojištěné, jakož i všechny dalšl oprávněné třetí 

osoby, řádně a včas informovat o zpracováni jejich osobních údajů v souvislosti s uzavřenlm a plněním této 
smlouvy, o jejich souvisejících právech a dalšlch relevantních skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v 
článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů , a sice poskytnutím samostatné listiny obsahujicí 
informace o zpracování osobních údajů dle článku 13, resp. článku 14 obecného nařlzení o ochraně osobnich 
údajů , a to poskytnutím stejnopisu listiny označené jako „Informace o zpracováni osobních údajů" nebo jiným 
vhodným způsobem. 
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Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů , se kterými uzavřel příslušná 
pojištění (bez uvedení další specifikace pojištěni) . Toto prohlášení je činěno pro účely§ 128 zákona č. 277/2009 

Sb. v platném znění. 
Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná 
pojištěni (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro úče ly§ 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 OPP LIM/14 UCZ/Skl/14 UCZ/Ele/14 UCZ/Str/14 
UCZ/Odp/14 UCZ/Odp-P/14 

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem 
pojistníka uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od pojistníka i pojištěného, pak 
pojištěný svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění nabyla oprávněná osoba uvedená výše. 

Pojistník prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen 
„povinný subjekť') , a tedy že rámcová pojistná smlouva č ..... (dále jen „smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v 
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv"). 

Pojistník bere na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídá společnosti 
UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA") za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení 
vznikne. 

Pojistník se jako povinný subjekt tímto zavazuje k uveřejnění smlouvy v registru smluv, a to ve lhůtě 30 dní od data 
uzavření smlouvy. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání smlouvy správci registru smluv 
zprávou do datové schránky IO: andcicx. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejněn í zajistí 
znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). 

Pojistník bere na vědomí, že UNIQA je oprávněna smlouvu rovněž zveřejnit (aniž by tímto byla dotčena sjednaná 
povinnost pojistníka ke zveřejnění smlouvy). V případě, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv přímo 
UNIQA, pojistník výslovně prohlašuje, že nepovažuje toto uveřejnění za porušení povinnosti mlčenlivosti dle § 127 
zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 

Smluvní strany ujednávají, že veškeré vztahy upravené smlouvou a vzniklé mezi stranami od data vzn iku pojištěn í, 

které bylo sjednáno touto smlouvou, do doby nabyti účinnosti této smlouvy, se této smlouvě podřizují s výj imkou 
případů, kdy pojistník v době nabyti účinnosti smlouvy věděl nebo vědět měl a mohl • e o·ist událost ·iž nastala. 

V . ./Í:.1..Y!.„ ... „, dne „1.~-„~:„.~q?1. 

Zpracovala: 
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pojistník 

ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY 
AV ČR. v.v.i. 

Vídeňskó 1 083, 142 20 Pretla 4 

(53) 




