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POJISTNÁ SMLOUVA 
. 2730901905 

Pojistitel: 
UNIQA pojiš ovna, a.s. 
Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6 

: 492 40 480 
vedená u M stského soudu v Praze 
oddíl B, vložka 2012 

Pojistník a pojišt ný: 
Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. 
Sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 

: 289 54 866 
vedená u M stského soudu v Praze 
oddíl B, vložka 15521 

Po átek pojišt ní: 25. 6. 2019 
Konec pojišt ní: 25. 6. 2020 s automatickým  prodlužováním 
Doba pojišt ní: 1 rok 

Odchyln  od zn ní lánku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná ást - UCZ/14 se 
ujednává, že pojišt ní vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouv  jako po átek pojišt ní. 
Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu po átku pojišt ní, pojišt ní vzniká pouze tehdy, 
pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozd ji do 14 dn  ode dne jejího podpisu 
pojistitelem a neprodlen  ji doru í zp t pojistiteli. 

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

Pojišt né p edm ty podnikání/ innosti – dle výpis  z obchodního rejst íku  
a z živnostenského rejst íku pojišt ného, které jsou uvedeny v p íloze této smlouvy. 

Základní pojišt ní odpov dnosti – v rozsahu lánku 3 dopl kových pojistných podmínek 
pro pojišt ní odpov dnosti podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14 (dále jen 
„UCZ/Odp-P/14‘“). 
Limit pln ní:  100.000.000 K  pro územní platnost eská republika 
Sublimit pln ní:   50.000.000 K  pro územní platnost Evropa 
   10.000.000 K  pro innosti 

-   Technicko-organiza ní innost v oblasti požární ochrany 
-   Poskytování služeb v oblasti bezpe nosti a ochrany zdraví 
      p i práci 
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Spoluú ast:  5.000.000 K  
Územní platnost: Evropa 
Ro ní pojistné:  51.000 K  
 
Základní pojišt ní zahrnuje: 

 újmu p i ublížení na zdraví a p i usmrcení v etn  nemajetkové újmy 
 škodu vzniklou poškozením, zni ením a poh ešováním v ci 
 následnou finan ní škodu 
 náklady k právní ochran  pojišt ného 
 zachra ovací náklady 
 náhradu náklad  vynaložených zdravotní pojiš ovnou za zdravotní pé i ve prosp ch 

etí osoby 
 náhradu náklad  vynaložených zdravotní pojiš ovnou na zdravotní pé i ve prosp ch 

pracovníka pojišt ného 
 úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojišt ní 
 odpov dnost z vlastnictví a oprávn ného užívání (nájmu) budovy nebo pozemku 
 odpov dnost z provozu vozidla nad rámec povinného pojišt ní odpov dnosti 

z provozu vozidla a z provozu vozidla jako pracovního stroje 
 odpov dnost za v ci odložené a vnesené 
 odpov dnost za škodu, újmu zp sobenou u ni, žáku, studentu p i praktickém 

vyu ování u pojišt ného 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Záv re ná ustanovení 

Ro ní pojistné celkem:  51.000 K  
Zp sob placení:   Ro   
Splátka pojistného:  51.000 K  

íjmy, které jsou p edm tem   
dan  z p íjmu, za rok 2017:          108.000.000 K   
Splatnost pojistného:  25.6. (den a m síc b žného roku) 

ípadná odchylka pojistného je zp sobena up esn ním výpo tu po íta ovým zpracováním. 

Pojistné bude hrazeno prost ednictvím pen žního ústavu na ú et maklé e  
. 505 001 46 65/5500 RZBC,  konst. symbol. 3558, variabilní symbol – íslo pojistné 

smlouvy.  
 
Zp sob likvidace pojistných událostí: 
V p ípad  vzniku pojistné události se neprodlen  obra te na Vašeho pojiš ovacího 
zprost edkovatele, který s Vámi pojišt ní sjednal, p ípadn  na nejbližší pracovišt  UNIQA  
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pojiš ovny, a.s. P i každém jednání uve te íslo pojistné smlouvy, které je zárove  
variabilním symbolem. 

V Praze dne 25. 6. 2019 

Mgr. V ra Pešková 
vedoucí 

Pojišt ní odpov dnosti 

 Ing. Vladimír John 
editel 

Pojišt ní majetku  
a odpov dnosti 

 „Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostate ném p edstihu p ed uzav ením pojistné 
smlouvy p esným, jasným a srozumitelným zp sobem, písemn  a v eském jazyce 
informace o pojistném vztahu a o zpracování osobních údaj  pro ú ely tohoto pojistného 
vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz 
výše), které jsem p evzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzav ení pojišt ní odpovídá 
mému pojistnému zájmu, mým pojistným pot ebám a požadavk m, že všechny mé dotazy, 
které jsem položil pojistiteli nebo jím pov enému zástupci, byly náležit  zodpov zeny a že s 
rozsahem a podmínkami pojišt ní jsem srozum n/a. 

     Ochrana osobních údaj  získaných v souvislosti s uzav ením a pln ním této smlouvy se 
ídí na ízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o 

ochran  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj  a o volném pohybu 
chto údaj  a o zrušení sm rnice 95/46/ES (obecné na ízení o ochran  osobních údaj ). 

Pojistník je povinen pojišt ného, resp. pojišt né, jakož i všechny další oprávn né t etí osoby, 
ádn  a v as informovat o zpracování jejich osobních údaj  v souvislosti s uzav ením a 

pln ním této smlouvy, o jejich souvisejících právech a dalších relevantních skute nostech 
vymezených v lánku 13, resp. v lánku 14 obecného na ízení o ochran  osobních údaj , a 
sice poskytnutím samostatné listiny obsahující informace o zpracování osobních údaj  dle 
lánku 13, resp. lánku 14 obecného na ízení o ochran  osobních údaj , a to poskytnutím 

stejnopisu listiny ozna ené jako „Informace o zpracování osobních údaj “ nebo jiným 
vhodným zp sobem. 

Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klient , se 
kterými uzav el p íslušná pojišt ní (bez uvedení další specifikace pojišt ní). Toto prohlášení 
je in no pro ú ely § 128 zákona . 277/2009 Sb. v platném zn ní. 

Potvrzuji, že souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, a že jsem 
evzal níže uvedené dokumenty, které tvo í nedílnou sou ást této pojistné smlouvy: 
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 Informace o zpracování osobních údaj  
 Všeobecné pojistné podmínky – obecná ást – UCZ/14 
 Všeobecné pojistné podmínky pro pojišt ní odpov dnosti za škodu – zvláštní 

ást – UCZ/Odp/14 
 Dopl kové pojistné podmínky pro pojišt ní odpov dnosti podnikatele a 

právnické osoby – UCZ/Odp – P/14 

Jsou-li pojistník a pojišt ný odlišnými osobami, pak pojišt ný svým podpisem výslovn  
osv uje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. 

Prohlašuji, že jsem povinným subjektem ve smyslu zákona . 340/2015 Sb., o registru 
smluv (dále jen „povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva . 2730901905, resp. Dodatek 
k této pojistné smlouv  (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uve ejn ní v registru smluv 
ve smyslu zákona .340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv“). 

Beru na v domí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravd , odpovídám 
spole nosti UNIQA pojiš ovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v d sledku 
tohoto nepravdivého prohlášení vznikne.“ 

 

 
 
V   dne  

podpis a otisk razítka pojistníka 
                                                                                

                

Pojišt no prost ednictvím: Profi Bonus spol. s r.o., Z : 70013711 
Zpracovala: Mgr. V ra Pešková 
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íloha pojistné smlouvy 
 
 
 
 

íloha k pojistné smlouv  zve ej ované v registru smluv podle zákona . 340/2015 Sb., o 
registru smluv 

Výpis z obchodního rejst íku pojišt ného 
Výpis z živnostenského rejst íku pojišt ného  

Soubor pojistných podmínek pro pojišt ní odpov dnosti podnikatel / 14 
Informace o zpracování osobních údaj  
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íloha k pojistné smlouv . 2730901905 zve ej ované v registru smluv podle zákona 
. 340/2015 Sb., o registru smluv 

 
 
Pojistník se jako povinný subjekt tímto zavazuje k uve ejn ní smlouvy (v etn  všech jejích 
dodatk ) v registru smluv, a to ve lh  15 dn  od data uzav ení smlouvy. Pojistník se dále 
zavazuje, že p ed zasláním smlouvy k uve ejn ní zajistí zne iteln ní neuve ejnitelných 
informací (nap . osobních údaj  o fyzických osobách). Pojistník je povinen bezodkladn  
informovat pojistitele o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky 
ID: andcicx. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, je ozna eno uznávanou 
elektronickou zna kou a opat eno kvalifikovaným asovým razítkem. 
Pojistník bere na v domí, že UNIQA je oprávn na smlouvu rovn ž zve ejnit (aniž by tímto 
byla dot ena sjednaná povinnost pojistníka ke zve ejn ní smlouvy). V p ípad , že smlouva 
bude uve ejn na v registru smluv p ímo UNIQA, pojistník výslovn  prohlašuje, že 
nepovažuje toto uve ejn ní za porušení povinnosti ml enlivosti dle § 127 zákona . 277/2009 
Sb., o pojiš ovnictví. 
Smluvní strany ujednávají, že veškeré vztahy upravené smlouvou a vzniklé mezi stranami od 
data vzniku pojišt ní, které bylo sjednáno touto smlouvou, do doby nabytí ú innosti této 
smlouvy, se této smlouv  pod izují s výjimkou p ípad , kdy pojistník v dob  nabytí ú innosti 
smlouvy v l nebo v t m l a mohl, že pojistná událost již nastala. 
UNIQA a pojistník dále ujednávají, že v p ípad  zrušení smlouvy od po átku z d vodu jejího 
neuve ejn ní v registru smluv pojistníkem v zákonem stanovené lh  má UNIQA nárok na 
úhradu administrativních náklad , které jí vzniknou v souvislosti se zpracováním smlouvy a 
její správou. Výše t chto náklad  se ujednává na 1 % z výše ro ního pojistného. Pojistník se 
dále zavazuje k úhrad  p ípadné škody, která by UNIQA nad rámec ujednaných 
administrativních náklad  vznikla v d sledku porušení jeho povinnosti smlouvu uve ejnit 
v registru smluv. 
Ob  strany výslovn  prohlašují, že ur enou výši administrativních náklad  považují za 

im enou a odpovídající obchodním zvyklostem. 
Tato p íloha je nedílnou sou ástí pojistné smlouvy . 2730901905 a veškeré její zm ny 
mohou být provedeny výhradn  po vzájemné dohod  smluvních stran, a to písemnou 
formou. 
 
V Praze dne 25. 6. 2019 

Mgr. V ra Pešková 
vedoucí 

Pojišt ní odpov dnosti 

 Ing. Vladimír John 
editel 

Pojišt ní majetku  
a odpov dnosti 

 
 

 
V   dne  

podpis a otisk razítka pojistníka 
                                                                                


