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POJISTNÁ SMLOUVA 

        č. 2734319607 

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: 

Univerzita Karlova v Praze 

Ovocný trh 5/560 100 00 Praha 1 

jednající součást Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Akademika Heyrovského 1203/8 

500 05 Hradec Králové 

IČ: 00216208 

Zastoupená doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph D, děkanem fakulty 

Pojištěný: 

Univerzita Karlova v Praze 

Ovocný trh 5/560 

100 00 Praha 1 

jednající součást Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Akademika Heyrovského 1203/8 

500 05 Hradec Králové 

IČ : 00216208 

Oprávněná osoba: 

Univerzita Karlova v Praze 

Ovocný trh 5/560 100 00 Praha 1 

jednající součást Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Akademika Heyrovského 1203/8500 05 Hradec Králové  IČ : 

00216208 
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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: 

1 . 1. 2017  

Konec pojištění: 1 . 1 . 2018 bez automatického 

prodlužování 

Pojistné období: 1 rok  

 

Místo pojištění, pokud není níže uvedeno jinak: 

A — Ak. Heyrovského 1203 (areál Farmaceutické fakulty vč. výukové budovy a zahrady léčivých 
rostlin se skleníky), Hradec Králové, PSČ 500 05 

B — areál Farmaceutické fakulty, Zámostí 683, Hradec Králové, PSČ 500 09 

C — Výukové a výzkumné centrum UK Kampus, Zborovská 2089, Hradec Králové, PSČ 500 03 D — 
České farmaceutické museum Zámek KUKS (přízemí a 1. patro), Kuks, PSČ 544 43 

 

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění: 

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

1. Soubor vlastních a cizích budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších 
stavebních součástí a příslušenství, trafostanicí, výměníkových stanic, strojního zařízení a vybavení budovy 
tvořících jejich příslušenství (např. instalace elektro, vody, topení, plynu, výtahů, vzduchotechniky apod.), 
a dále soubor rozvodných sítí, technologií energetických zařízení, zpevněných a umělých ploch, laviček 
apod. 

pojistná částka v Kč  pojistná hodnota  spoluúčast v Kč 
319.900.000   nová cena   50.000 

2. Soubor vlastního a cizího movitého majetku včetně strojů, zařízení a inventáře vč. DDHM, věci umělecké 
a historické hodnoty (vlastní a cizí vč. věcí vnesených), veškerý majetek uvedený v účetní, operativní či jiné 
evidenci pojištěného apod. včetně modelů, sbírek, vzorků a exponátů, písemností, plánů, výkresů, knih, 
časopisů, vzácných tisků, laboratorních zvířat, zabezpečovacích zařízení vč. snímačů, antén, DHIM a zásob 
apod. včetně majetku na volném prostranství 
pojistná částka v Kč   pojistná hodnota   spoluúčast v Kč 
98.800.000 nová cena 50.000 

3. Soubor cizích věcí movitých, věcí návštěvníků, zaměstnanců, studentů apod. — pojištění se sjednává na 
1. riziko 
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pojistná částka 

v Kč 

pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

500.000 nová cena 1 .000 

 
4. Soubor vlastních a cizích peněz, cenin, cenností a cenných předmětů — pojištění se sjednává na 1. 
riziko   
pojistná částka v Kč  pojistná hodnota    spoluúčast v Kč   
500.000    nová cena     1.000 
 
5. Soubor vlastních a cizích zásob uskladněných v chladicích nebo mrazicích zařízeních (vzorky, chemické 
látky, výsledky výzkumů, apod.) — pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč   pojistná hodnota     spoluúčast v Kč 
1.400.000 nová cena   5.000 

Odchylně od VPP se pojištění škod způsobených kouřem, aerodynamickým třeskem a nárazem motorového 
vozidla sjednává na plnou pojistnou částku, tzn. bez limitu plnění se spoluúčastí viz. výše. 
 
Odchylně od VPP se pro pojištění škod způsobených nepřímým úderem blesku (přepětí, zkrat a u indukce) 
sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 5.000.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč, pro předměty 
pojištění v bodě 3 a 4 platí spoluúčast 1.000 Kč. 
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho 
pojistného roku. 

 

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

 

1. Soubor vlastních a cizích budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších 
stavebních součástí a příslušenství, trafostanicí, výměníkových stanic, strojního zařízení a vybavení budovy 
tvořících jejich příslušenství (např. instalace elektro, vody, topení, plynu, výtahů, vzduchotechniky apod.), 
a dále soubor rozvodných sítí, technologií energetických zařízení, zpevněných a umělých ploch, laviček 
apod. 

 pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

319.900.0 nová cena 5.000 

2. Soubor vlastního a cizího movitého majetku včetně strojů, zařízení a inventáře vč. DDHM, věci 
umělecké a historické hodnoty (vlastní a cizí vč. věcí vnesených), veškerý majetek uvedený v účetní, 
operativní či jiné evidenci pojištěného apod. včetně modelů, sbírek, vzorků a exponátů, písemností,  plánů, 
výkresů, knih, časopisů, vzácných tisků, laboratorních zvířat, zabezpečovacích zařízení vč. snímačů, antén, 
DHIM a zásob apod. včetně majetku na volném prostranství  

pojistná částka v Kč    pojistná hodnota    spoluúčast v Kč 
98.800.000    nová cena    5.000 
 
3. Soubor cizích věcí movitých, věcí návštěvníků, zaměstnanců, studentů apod. — pojištění se 

sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč    pojistná hodnota   spoluúčast v Kč 
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 500.000 nová cena 1.000 

4. Soubor vlastních a cizích peněz, cenin, cenností a cenných předmětů — pojištění se sjednává na 1. 
riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

500.000 nová cena 1 .000 

 

 

  

 
5. Soubor vlastních a cizích zásob uskladněných v chladicích nebo mrazicích zařízeních (vzorky, chemické 
látky, výsledky výzkumů, apod.) — pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč  pojistná hodnota  spoluúčast v Kč 
1.400.00 nová cena  5.000 

 
Odchylně od VPP se pro pojištění škod způsobených atmosférickými srážkami (zatečením) sjednává 
maximální roční limit pojistného plnění ve výši 2.000.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč, pro předměty pojištění 
v bodě 3 a 4 platí spoluúčast 1.000 Kč. 
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho 
pojistného roku. 

 

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

1. Soubor vlastních a cizích budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších 
stavebních součástí a příslušenství, trafostanicí, výměníkových stanic, strojního zařízení a vybavení u 
budovy tvořících jejich příslušenství (např. instalace elektro, vody, topení, plynu, výtahů, vzduchotechniky 
apod.), a dále soubor rozvodných sítí, technologií energetických zařízení, zpevněných a umělých ploch, 
laviček apod. 

pojistná částka v Kč   pojistná hodnota   spoluúčast v Kč 
319.900.000    nová cena    5.000 

2. Soubor vlastního a cizího movitého majetku včetně strojů, zařízení a inventáře vč. DDHM, věci 
umělecké a historické hodnoty (vlastní a cizí vč. věcí vnesených), veškerý majetek uvedený v účetní, 
operativní či jiné evidenci pojištěného apod. včetně modelů, sbírek, vzorků a exponátů, písemností, plánů, 
výkresů, knih, časopisů, vzácných tisků, laboratorních zvířat, zabezpečovacích zařízení vč. snímačů, antén, 
DHIM a zásob apod. včetně majetku na volném prostranství 
pojistná částka v Kč    pojistná hodnota    spoluúčast v Kč 
98.800.000 nová cena  5.000 

3. Soubor cizích věcí movitých, věcí návštěvníků, zaměstnanců, studentů apod. — pojištění se 
sjednává na 1. riziko  
pojistná částka v Kč   pojistná hodnota    spoluúčast v Kč 
500.0 nová cena  1.000 

4. Soubor vlastních a cizích peněz, cenin, cenností a cenných předmětů — pojištění se sjednává na 1. 
riziko 
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pojistná částka v Kč   pojistná hodnota   spoluúčast v Kč 
500.000     nová cena    1.000 
 
5. Soubor vlastních a cizích zásob uskladněných v chladicích nebo mrazicích zařízeních (vzorky, 
chemické látky, výsledky výzkumů, apod.) — pojištění se sjednává na 1. riziko  
pojistná částka v Kč    pojistná hodnota    spoluúčast v Kč 
1.400.000 nová cena  5.000 

 
 

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

1. Soubor vlastních a cizích budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších 
stavebních součástí a příslušenství, trafostanicí, výměníkových stanic, strojního zařízení a vybavení budovy 
tvořících jejich příslušenství (např. instalace elektro, vody, topení, plynu, výtahů, vzduchotechniky apod.), 
a dále soubor rozvodných sítí, technologií energetických zařízení, zpevněných a umělých ploch, laviček 
apod. 

 pojistná částka v Kč   pojistná hodnota   spoluúčast v Kč 
319.900.000    nová cena    1.000 

2. Soubor vlastního a cizího movitého majetku včetně strojů, zařízení a inventáře vč. DDHM, věci umělecké 
a historické hodnoty (vlastní a cizí vč. věcí vnesených), veškerý majetek uvedený v účetní, operativní či jiné 
evidenci pojištěného apod. včetně modelů, sbírek, vzorků a exponátů, písemností, plánů, výkresů, knih, 
časopisů, vzácných tisků, laboratorních zvířat, zabezpečovacích zařízení vč. snímačů, antén, DHIM a zásob 
apod. včetně majetku na volném prostranství 
pojistná částka v Kč    pojistná hodnota    spoluúčast v Kč 
98.800.000 nová cena  1.000 

3. Soubor cizích věcí movitých, věcí návštěvníků, zaměstnanců, studentů apod. — pojištění se sjednává na 
1. riziko 
pojistná částka v Kč    pojistná hodnota    spoluúčast v Kč 
500.000     nová cena    1.000 
 
4. Soubor vlastních a cizích peněz, cenin, cenností a cenných předmětů — pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč   pojistná hodnota   spoluúčast v Kč 
500.000     nová cena    1.000 
 
5. Soubor vlastních a cizích zásob uskladněných v chladicích nebo mrazicích zařízeních (vzorky, chemické 
látky, výsledky výzkumů, apod.) — pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč    pojistná hodnota    spoluúčast v Kč 
1.400.000 nová cena  1.000 

 
Pro pojištění nebezpečí povodeň, záplava se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 
20.000.000,- Kč.  
Pro pojištění nebezpečí vichřice, krupobití se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 
20.000.000,- Kč. 
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Pro pojištění nebezpečí sesuv/sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina, zemětřesení tíha sněhu 1 
nebo námrazy se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 20.000.000,- Kč. 
Pro pojištění nebezpečí vodovodní škody únik vody i jiných kapalin z jakéhokoliv technického nebo 
technologického systému a lom trubek se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 
30.000.000,- Kč. 
Výše uvedené maximální limity plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho 
pojistného roku. 

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách (vč. cizích věcí) a plnění je 
požadováno vždy také v nových cenách (vč. položek na 1. riziko), bez uplatnění opotřebení 

 
 

Pojištění nákladů - v rozsahu čl. 1 1 a 12, VPP UCZ/Živ/14 

 1. Pojištění nákladů na vyklizení, bourání a stržení vč. skládkovného - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč   pojistná hodnota   spoluúčast v Kč 
12.000.000 pojistná částka   0 

2. Zachraňovací náklady v rozsahu čl. 12, VPP UCüŽiv/14 - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč   pojistná hodnota   spoluúčast v Kč 
3.000.000 pojistná částka 0 

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 vlastních a cizích budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších 
stavebních součástí a příslušenství, trafostanicí, výměníkových stanic, strojního zařízení a vybavení budovy 
tvořících jejich příslušenství (např. instalace elektro, vody, topení, plynu, výtahů, n vzduchotechniky apod.), 
a dále soubor rozvodných sítí, technologií energetických zařízení, zpevněných a umělých ploch, laviček 
apod., soubor vlastního a cizího movitého majetku včetně strojů, zařízení a inventáře vč. DDHM, věci 
umělecké a historické hodnoty (vlastní a cizí vč. věcí vnesených), veškerý n majetek uvedený v účetní 
operativní či jiné evidenci pojištěného apod. včetně modelů, sbírek, vzorků a  exponátů, písemností, plánů, 
výkresů, knih, časopisů vzácných tisků, laboratorních zvířat, zabezpečovacích zařízení vč. snímačů, antén, 
DHIM a zásob apod. včetně majetku na volném u prostranství — pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
4.500.000 nová cena 1.000 

2. Soubor cizích věcí movitých, věcí návštěvníků, zaměstnanců, studentů apod. — pojištění se sjednává na 
1. riziko 
pojistná částka v Kč    pojistná hodnota    spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena  1.000 

3. Soubor vlastních a cizích peněz, cenin, cenností a cenných předmětů — pojištění se sjednává na 1. 
riziko 
pojistná částka v Kč   pojistná hodnota   spoluúčast v Kč 
500.000     nová cena    1.000 
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 4. Výměna zámků po pojistné události — 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 vztahuje i na škody pohřešováním pojištěné věci bez zabezpečení 
zámkem a bez překonání jiné překážky (prostá krádež) na maximální roční limit pojistného plnění ve výši 
200.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč. 
 
Pojištění mobilní elektroniky se sjednává na území Evropy. 
 
Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách (vč. cizích věcí) a plnění je 
požadováno vždy také v nových cenách (vč. položek na 1. riziko), bez uplatnění opotřebení 

 

Loupežné přepadení při přepravě věcí - v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. c), VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14 

1. Přeprava peněz, cenností, cenin a cenných předmětů („posel”) na území ČR — pojištění se sjednává 
na 1. riziko  
pojistná částka v Kč   pojistná hodnota   spoluúčast v Kč 
500.000     pojistná částka   1.000 

 

Odchylně od DPP LIM/14 se ujednává následující zabezpečení: 

Zabezpečení pojištěného majetku vyjma cenností z uzavřeného prostoru 

 

Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že za uzavřený prostor se považuje i prostor  

ohraničený prosklenou fasádou a prostor ohraničený pláštěm (i střechou) sendvičové konstrukce a lehkými 

příčkami (sádrokartonovými i prosklenými). Ve střeše se mohou nacházet světlíky a požární klapky. Za 

uzavřený prostor se dále považují také staveništní buňky. Za uzamčené dveře nebo vrata 11 se považují i 

požární dveře, prosklené dveře (uzavřené elektromechanickým ovládáním) a vratové systémy. Za uzamčená 

vrata se považují i vrata a mříže uzavřené elektrickým pohonem. Prosklené plochy nemusí být mechanicky 

zabezpečeny. 

Elektrickým zabezpečovacím systémem se rozumí systém instalovaný dle projektové dokumentace nebo 
dle ČSN EN 50131 udržovaný v provozuschopném stavu, jehož signál je vyveden do místa se stálou obsluhou 
(za místo se stálou obsluhou se považuje i recepce a vrátnice). 

 Podmínkou je zajištění dodržování uzavření a/nebo uzamčení všech otvorů/vstupu a funkční EZS  s 

vývodem na PCO či HZS. 

 

 Pro pojištění odcizení předmětu pojištění se ujednává, že pojistitel pro následující limity pojistného  plnění 

musí akceptovat následující zabezpečení majetku: 

- do 500 000 Kč včetně pro jednu pojistnou událost minimálně zámek typu FAB nebo dozický 
zámek nebo visacím zámkem; za uzamčený prostor se považují též skleněné vitríny; Okna a další 
obdobné otvory objektů musí být zevnitř řádně uzavřeny a nemusí být dále nijak zabezpečeny 
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- nad 500 001 Kč minimálně  

a) bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou nebo dozický zámek 

nebo 

b) funkční PZTS s prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PPC nebo trvale 
střežen jednočlennou fyzickou ostrahou 

 

Zabezpečení předmětu pojištění vyjma cenností na volném prostranství 

 Pojistitel musí akceptovat oplocení s výškou od 1,8m a zámky vstupů: elektromechanický zámek nebo 
zámek typu FAB nebo dozický zámek nebo visací zámek. 
 
Zabezpečení cenností 
Majetek se nachází v místnosti uzamčené minimálně zámkem typu FAB nebo dozickým zámkem nebo 
visacím zámkem. Okna a další obdobné otvory objektů musí být zevnitř řádně uzavřeny a zajištěna 
uzavíracím mechanismem. 

Pojistitel v případě vzniku škody musí akceptovat následující podmínky zabezpečení 

- do limitu pojistného plnění 500 000 Kč včetně poskytne pojistitel pojistné plnění, jsou-li 
pojištěné n cennosti v době vzniku škody umístěny v uzamčeném prostoru a současně jsou 
cennosti uloženy v uzamčené pokladně i příruční, schránce, nábytku (stůl, skříň apod.) nebo 
trezoru nezjištěné konstrukce. Okna a další obdobné otvory objektů musí být zevnitř řádně 
uzavřeny a nemusí být n dále nijak zabezpečeny 

Zabezpečení přepravy peněz, cenností a cenin 

Přeprava bude prováděna do limitu pojistného plnění 500 000 Kč včetně jednou pověřenou osobou, 
vybavenou obranným prostředkem; Cennosti budou po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo 
kufříku, který je opatřen min. jedním uzávěrem nebo zámkem. 

Zabezpečení předmětů pevně spojených s budovou 

Pojistitel bude akceptovat a hradit krádeže předmětů pevně spojených, tj. i přišroubovaných součástí 
budovy (např. okapy, parapety, baterie, hromosvody apod.) bez zabezpečení zámku nebo oplocení tzn.  
bez překonání jakékoliv překážky s ročním limitem 400 000,-Kč. 

 

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

1. Soubor vlastních a cizích budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších 
stavebních součástí a příslušenství, trafostanicí, výměníkových stanic, strojního zařízení a vybavení n 
budovy tvořících jejich příslušenství (např. instalace elektro, vody, topení, plynu, výtahů,  vzduchotechniky 
apod.), a dále soubor rozvodných sítí, technologií energetických zařízení, zpevněných a umělých ploch, 
laviček apod., soubor vlastního a cizího movitého majetku včetně strojů, zařízení a n inventáře vč. DDHM, 
věci umělecké a historické hodnoty (vlastní a cizí vč. věcí vnesených), veškerý  majetek uvedený v účetní 
operativní či jiné evidenci pojištěného apod. včetně modelů, sbírek, vzorků a exponátů, písemností, plánů, 
výkresů, knih, časopisů vzácných tisků, laboratorních zvířat,  zabezpečovacích zařízení vč. snímačů, antén, 
DHIM a zásob apod. včetně majetku na volném n prostranství — pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč    pojistná hodnota    spoluúčast v Kč 
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4.500.000 nová cena  1.000 

2. Soubor cizích věcí movitých, věcí návštěvníků, zaměstnanců, studentů apod. — pojištění se sjednává  na 
1. riziko 
pojistná částka v Kč    pojistná hodnota    spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena  1.000 

3. Soubor vlastních a cizích peněz, cenin, cenností a cenných předmětů — pojištění se sjednává na 1. riziko 

  

pojistná částka v 

Kč 

pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

500.000 nová cena 1.000 
 

 
4. Výměna zámků po pojistné události — pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč   pojistná hodnota   spoluúčast v Kč  
100.000     pojistná částka   1.000 
 
Pro pojištění nebezpečí vandalismus se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 1.000.000,- 
Kč. 
Pro pojištění škod způsobených sprejery (malba, rytí, polepení apod.) se sjednává maximální roční limit 
pojistného plnění ve výši 50.000,- Kč. 

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

 
Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách (vč. cizích věcí) a plnění je 

požadováno vždy také v nových cenách (vč. položek na 1. riziko), bez uplatnění opotřebení 

 

Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/14 

1. Soubor vnitřních a vnějších skel apod. - pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč   pojistná hodnota   spoluúčast v Kč  
300.000     nová cena    1.000 

Pojištění se vztahuje i na škody způsobené nebezpečím vandalismus. 

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách (vč. cizích věcí) a plnění je 
požadováno vždy také v nových cenách (vč. položek na 1. riziko), bez uplatnění opotřebení 

 
 

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

Místo pojištění: ČR 

 1. Soubor vlastních a cizích přístrojů, strojního a elektronického zařízení, jeho elektronických prvků a 
elektrotechnických součástek (vyjma předmětů pojištění pojištěných na poškození nebo zničení  
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elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/14). Pojištěny jsou také přídavné přístroje, které jsou 
součástí stroje a příslušenství — pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč   pojistná hodnota   spoluúčast v Kč 
100.000     nová cena    1.000 
 
2. Hlubokomrazící box New Brunswick, r.v. 2014 
pojistná částka v Kč   pojistná hodnota   spoluúčast v Kč 
449.863     nová cena    1.000 
 
Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách (vč. cizích věcí) a plnění je 
požadováno vždy také v nových cenách (vč. položek na 1. riziko), bez uplatnění opotřebení 
 

 
Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/14 
 
Místo pojištění: Evropa 

1. Soubor vlastní a cizí elektroniky a elektronických zařízení dle přílohy č. 1  
pojistná částka v Kč    pojistná hodnota   spoluúčast v Kč 
73.476.710 nová cena 10.000 

2. Vlastní elektronické zařízení — 100 ks notebooků (1 ks 30.000,-Kč) 
pojistná částka v Kč   pojistná hodnota  spoluúčast v Kč 
3.000.000 nová cena 5.000 

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách (vč. cizích věcí) a plnění je 
požadováno vždy také v nových cenách (vč. položek na 1. riziko), bez uplatnění opotřebení. 

Pojištění se vztahuje také na náklady na znovupořízení vzorků, chemických látek, výsledků výzkumu apod., 
které budou zničeny či znehodnoceny jako následek škody z pojištěného nebezpečí na pojištěném 
předmětu pojištění s ročním limitem plnění 50 000 Kč. 

 

Pojištění pro případ poškození nebo zničení obsahu chladících zařízení - v rozsahu DPP MR/14 

1. Biomateriál: lidské kousky jaterní tkáně (cca 300 g), lidským jaterním cytosolem (cca 400 ml), lidskými 
jaterními mikrosomy (cca 400 ml), lidskými jaterními mitochondriemi (cca 400 ml), protilátkami (15 x 100 1 
mikroL), cDNA (cca 10 ml), plasmidy (cca 500 ml) a vektory (cca 500 ml) na území ČR - pojištění se  sjednává 
na 1. riziko 
pojistná částka v Kč    pojistná hodnota   spoluúčast v Kč  
1.000.000 nová cena    5.000 

 

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách (vč. cizích věcí) a plnění je 
požadováno vždy také v nových cenách (vč. položek na 1. riziko), bez uplatnění opotřebení. 

Právo na plnění nevzniká, bylo—li poškození nebo zničení zásob způsobeno: 
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a) Předem oznámenou odstávkou elektrické energie z veřejného energetické sítě ze strany jejího dodavatele 
nebo výrobce 

b) Zaviněným jednáním zaměstnanců pojištěného 

 

Pojištění přepravy — v rozsahu dle UCZ/14, UCZ/T/14 dle čl. 4, odst. 4.2.1 a DPP/F/Zás/14 

Předmět pojištění: Předměty pojištění pojištěné na FLEXU vyjma peněz, cenností a cenin („posel”) 

Územní rozsah: Česká republika 

Spoluúčast: 3.000,- Kč pro každou pojistnou událost 

 

Pojistná částka: 100.000,- Kč, která je zároveň maximálním limitem pojistného plnění pro jednu a 
všechny pojistné události nastalé během pojistné doby. 

Pojištění se sjednává na první riziko. 

Pojistné: 9.072,- Kč 

Přeprava je prováděna vlastními a cizími, po právu užívanými vozidly (výpůjčka, leasing, náhradní vozidlo 
apod.), i soukromými vozidly zaměstnanců pojištěného. 

Pojištění se vztahuje také na nakládku / vykládku / překlady. Pojištění trvá po celou dobu obvyklé přepravy 
i skladování v průběhu dopravy. 

V případě odcizení předmětu pojištění z dopravního prostředku pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud 
se odcizení prokazatelně přihodilo mezi 6.00 - 22.00 hod., dopravní prostředek byl řádně uzavřen a 
uzamčen a předmět pojištění se nacházel v zavazadlovém prostoru nebo v palubní/přístrojové schránce 1 
a nebyl zvenku viditelný. Pojištění odcizení se vztahuje také na předmět pojištění spojený s dopravním 
prostředkem. 
Pojistitel musí poskytnout pojistné plnění, jestliže byl předmět pojištění poškozen, zničen, ztracen nebo 
odcizen při dopravní nehodě. Pojištění odcizení se vztahuje i na případy, kdy byl předmět pojištění odcizen 
s motorovým vozidlem. 
Časové omezení neplatí, byl-li dopravní prostředek v době vzniku pojistné události odstaven v uzamčeném 
nebo na oploceném místě nebo na hlídaném parkovišti. 

 

Pojištění odpovědnosti 

Pojištěné předměty: činnosti uvedené ve statutu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, ve statutu 
Univerzity Karlovy. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové je součástí Univerzity Karlovy, veřejné vysoké 
školy dle zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. 

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") 
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Limit plnění v Kč 15.000.000,- 

5.000.000,- pro náhradu nákladů vynaložených zdravotní 

pojišťovnou a úhradu regresní náhrady orgánu 

nemocenského pojištění - zaměstnanci 

Spoluúčast v Kč 1.000,- 
0,- pro odpovědnost za věci odložené a vnesené třetích osob 
včetně návštěvníků, účastníků celoživotního vzdělávání, žáků 
a studentů 
0,- pro odpovědnost za újmu způsobenou žáky, studenty při 

teoretickém nebo praktickém vyučování a v souvislosti s ním, 

za kterou pojištěný odpovídá 

Územní platnost Evropa 

Roční pojistné v Kč 31.600,- 

Základní pojištění zahrnuje: 

- újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně nemajetkové újmy 

- škodu vzniklou poškozením, zničením a pohřešováním věci 

- následnou finanční škodu 

- náklady k právní ochraně pojištěného 

- zachraňovací náklady 

- náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči ve prospěch třetí 

osoby 

- náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch 

pracovníka pojištěného 

- úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění 

- odpovědnost z vlastnictví a oprávněného užívání (nájmu) budovy nebo pozemku 

- odpovědnost z provozu vozidla nad rámec povinného pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla a z provozu vozidla jako pracovního stroje 

- odpovědnost za věci odložené a vnesené třetích osob včetně návštěvníků, účastníků 

celoživotního vzdělávání, žáků a studentů 

- odpovědnost za škodu, újmu způsobenou učni, žáku, studentu při praktickém vyučování u 

pojištěného 

- odpovědnost za újmu vzniklou vlastníkovi a/nebo správci pozemní komunikace, resp. 

vlastníkovi nemovitosti tím, že po právu poskytl třetí osobě náhradu škody vzniklou 

závadou ve sjízdnosti nebo závadou schůdnosti pozemní komunikace, jejíž sjízdnost nebo 

schůdnost je povinen udržovat pojištěný 
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Další pojištěná rizika a nebezpečí (dodatková pojištění) — v rozsahu čl. 4 UCüOdp-P/14 

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV) 

Sublimit plnění v Kč  15.000.000 
Spoluúčast v Kč   1.000,- 
Územní platnost Evropa 

Roční pojistné v Kč zahrnuto v pojistném za základní pojištění 

Výluka z pojištění na škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení 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. Toto připojištění se sjednává se sublimitem plnění ve výši 
5.000.000 Kč. 

 Odchylně od čl. 4 bodu 1 a článku 4 bodu 4 UCZ/Odp-P/14 se pojištění odpovědnosti za škodu a újmu 
způsobenou třetím stranám vadou výrobku vztahuje i na finanční újmu vyplývající z újmy na majetku, 
životě nebo zdraví. 

Odpovědnost za škodu způsobenou žáky, studenty při teoretickém nebo praktickém vyučování 

(99) 

Sublimit plnění v Kč  5.000.000,- 

 Spoluúčast v Kč   1.000,- 

Územní platnost  Evropa 

Roční pojistné v Kč  2.000,- 

  Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na povinnost žáka, studenta pojistníka nahradit škodu a při ublížení 
na zdraví a při usmrcení též újmu způsobenou při teoretickém nebo praktickém vyučování nebo v přímé 
souvislosti s ním třetím osobám, u nichž je teoretické nebo praktické vyučování vykonáváno. 

 
Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit škodu na movitých věcech svěřených nebo užívaných při 
teoretickém nebo praktickém vyučování, pokud došlo k jejich poškození nebo zničení, s výjimkou škod 
způsobených zanedbáním předepsané obsluhy a údržby. 
Pojištění vztahuje i na povinnost žáka, studenta nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též 
újmu způsobenou osobám pojištěným v rámci téže pojistné smlouvy (křížová odpovědnost). 
Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu vzniklou pojistníkovi. 

Pojištění se dále nevztahuje na povinnost uhradit schodek na svěřených hodnotách, které je žák, student 
povinen zúčtovat, ani na povinnost uhradit škodu způsobenou ztrátou věcí, a dále na povinnost uhradit 
majetkovou sankci uloženou subjektu, u kterého je žák, student na teoretickém nebo praktickém 
vyučování. 

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02) 

Sublimit plnění v Kč  5.000.000,- 

Spoluúčast v Kč   1.000,- 

Územní platnost  Evropa 

Roční pojistné v Kč  10.000,- 

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03) 

Sublimit plnění v Kč  5.000.000,- 

Spoluúčast v Kč   1.000,- 

Územní platnost  Evropa 

Roční pojistné v Kč  10.000,- 

Odpovědnost za finanční škodu (04) a 
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Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku - jeho smísením, spojením nebo 
zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným (16)  
Společný sublimit plnění v Kč 5.000.000,- 
Spoluúčast v Kč    1.000,- 
Územní platnost Evropa 

Roční pojistné v Kč 10.000,- 

Odchylně od čl. 4 bodu 4 UCZ/Odp-P/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit finanční 
škodu vzniklou v souvislosti s těmito činnostmi: 

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků a 
studií, 

- příprava a vypracovávání technických návrhů, grafické a kresličské 
práce, 

- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo 
společenských věd 

- testování, měření, analýzy a kontroly 
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 

hospodářské povahy. 

Odpovědnost za nemajetkovou újmu, která vznikla jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcením (99) 

 Sublimit plnění v Kč  5.000.000,- 

Spoluúčast v Kč   1.000,- 

Územní platnost  Evropa 

Roční pojistné v Kč 7.200,- 

Odchylně od čl. 8 odst. 3 písm. b) UCZ/Odp/14 se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit újmu vzniklou 
jinak než při ublížení na zdraví a při usmrcení, pokud je povinnost k její náhradě dána soudním rozhodnutím. 
Pojištění se však nevztahuje na povinnost nahradit nemajetkovou újmu, která vznikla jinak  než při ublížení 
na zdraví nebo usmrcením, pokud byla způsobena urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžování nebo 
zneužíváním, anebo která vznikla zaměstnanci pojištěného. 

 

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11) 

Sublimit plnění na 1 den v Kč 2.000.000,- 
Spoluúčast v Kč   0,- 
Územní platnost Evropa 

Roční pojistné v Kč 3.000,- 

Křížová odpovědnost (17) - Odpovědnost vůči majetkově propojeným společnostem 

Sublimit plnění v Kč  5.000.000,- 

Spoluúčast v Kč   1.000,- 

Územní platnost  Evropa 

Roční pojistné v Kč zahrnuto v pojistném za základní pojištění 

V rozsahu limitu plnění pro základní pojištění a sublimitů plnění pro dodatková pojištění se pojištění 
vztahuje i na povinnost nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu způsobenou mezi 
pojištěným a ostatními fakultami, ústavy a zařízeními Univerzity Karlovy. 
Ustanovení čl. 8 odst. 4 písm. a), b) a odst. 5 UCZ/Odp/14 se pro uvedené pojištění nepoužijí. 

 

Celkové roční pojistné 

Živelní pojištění: 84.673,- Kc 
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Odcizení: 32.000,- Kč 

Vandalismus: 24.000,- Kc 

Pojištění skla: 9.000,- Kc 

Pojištění strojů: 4.699,- KC 

Pojištění elektroniky: 
155.953,- Kc 

Pojištění pro případ poškození 

nebo zničení obsahu chladících 

zařízení: 

20.000,- Kc 

Pojištění přepravy: 9.072,- Kc 

Odpovědnost: 73.800,- Kč 

 

Společná a závěrečná ustanovení 

 Roční pojistné: 413.197,- Kč 

 Způsob placení: ročně 

 Splátka pojistného: 413.197,- Kč 

Splatnost pojistného: 1.1. 2017. 

Pojistné bude placeno na účet pojistitele. 

Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 

Kód banky: 5500 

Konstantní symbol: 3558 

Variabilní symbol: 2734319607 

Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet pojistitele. 

Pojistitel souhlasí se zveřejněním této pojistné smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Odchylná ujednání: 

Ujednání o pojistných podmínkách 

Ujednává se, že pokud jsou níže uvedená smluvní ujednání v rozporu s přiloženými pojistnými podmínkami, 
smluvními ujednáním, doložkami, definicí pojistných nebezpečí apod. pojistitele, pak před nimi mají tato 
smluvní ujednání přednost. 
 
Jedna spoluúčast 
V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně z téže příčiny se od celkové výše 
pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je největší ze všech spoluúčastí 
sjednaných pro každý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí, pokud není pro pojištěného 
výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých předmětných pojištění. Toto se vztahuje také na případy, 
kdy pojistná událost nastala z téže příčiny na více místech pojištění. 
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Zachraňovací náklady 

Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na zachraňovací náklady až do výše 2 % pojistné částky 
pojištěné věci nebo příslušného limitu plnění, není-li v pojistných podmínkách, smluvních ujednáních či 
smlouvě uveden limit vyšší; zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob jsou hrazeny až do 
výše pojistné částky pojištěné věci nebo příslušného limitu plnění. 

Náklady na dokumentaci a likvidaci pojistné události 

Jedná se o přiměřené a doložitelné náklady a vícenáklady, které pojištěný vynaloží na přípravu, 
dokladování, ověřování nebo zdokumentování pojistné události, na kterou se vztahuje tato pojistná 
smlouva. Takovéto náklady zahrnují mzdové prostředky a s nimi spojené režijní náklady vynaložené 
pojištěným (např. příplatky za přesčasovou práci, práci v noci, o víkendech a zákonem stanovených svátcích, 
za přednostní zpracování, výrobu, dodání, pronájem, za spěšnou přepravu včetně letecké) a rovněž další 
náklady na externí účetní, poradce a konzultanty. Pojištění se dále vztahuje také na zvýšené náklady 
vynaložené v důsledku změny legislativy, obecně závazných předpisů, norem apod., pokud je pojištěný při 
odstraňování následků po pojistné události takové náklady povinen vynaložit. Toto pojištění se sjednává na 
první riziko. Limit plnění ve výši 500 000 Kč. 
 
Výpočet pojistného při zániku pojištění 
V případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení běžného pojistného náleží pojistiteli poměrná část 
pojistného pouze za dobu pojištění do jeho zániku. 
 
Výpočet pojistného při výpovědi pojistné smlouvy po oznámení pojistné události 

V případě zániku pojištění z důvodu ukončení pojistné smlouvy po oznámení pojistné události náleží 
pojistiteli poměrná část pojistného za dobu pojištění do jeho zániku. 

Omezení naturálního plnění 

Ujednává se, že pojistník/pojištěný musí s rozhodnutím pojistitele poskytnout naturální plnění souhlasit. 

 

Dokoupení limitu pojistného plnění 

Snížila-li se v průběhu doby pojištění v důsledku vzniku pojistné události horní hranice plnění pojistitele, 

pojistitel na základě žádosti pojistníka / pojištěného souhlasí po zbytek pojistného období s obnovením 

limitu pojistného plnění (jsou-li limity pojistného plnění koncipovány jako agregátní) za předpokladu 

doplacení pojistného při stejné pojistné sazbě. 

 

Místa pojištění 

Pro místa, kde se nachází vlastní majetek pojistníka / pojištěného, a majetek po právu užívaný včetně 

nedokončených investic, majetku ve zkušebním provozu apod., neuvedená v pojistné smlouvě, je místem 

pojištění území České republiky. U takových míst musí být v případě pojistné události písemně 

prokazatelné, že se na nich v době pojistné události nacházel předmět pojištění (např. listem vlastnictví, 

nájemní smlouvou, evidencí majetku, smlouva s obchodním partnerem apod.) nebo pojistník prokáže, že 

na těchto místech prováděl objednanou činnost. Za místo pojištění se považuje také byt zaměstnance, příp. 

jiné místo pobytu zaměstnance na území České republiky. 

 

Automatické pojištění nově pořízeného majetku 

Ujednává se, že veškerý nový majetek, který pojištěný nabude v průběhu pojistného období, je automaticky 

zahrnut do pojištění. Zvýší-li se tím pojistná částka o méně než 20% nebude pojistitel požadovat doplatek 

pojistného. V případě doplatku pojistného se pojistitel zavazuje účtovat dodatečné pojistné vypočtené 
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pojistnou sazbou pro výpočet pojistného uvedeného v pojistné smlouvě. Pojištění se vztahuje i na majetek, 

který zatím nebyl zaveden do účetnictví, pokud na základě smluv či právních předpisů přešlo na pojištěného 

nebezpečí škody na takovém majetku. 

 

Podpojištění 

Ujednává se, že pojistitel neuplatní podpojištění ve smyslu ustanovení pojistných podmínek v případě, že 
v době vzniku pojistné události je pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě nižší než pojistná hodnota 
pojišťovaného majetku o méně než 20%. Toto ujednání je nezávislé na ostatních ujednáních této pojistné 
smlouvy. 

Převod cizích věcí do vlastnictví 

Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv, 
jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné 
smlouvy. 

 

Časové vymezení jedné pojistné události 

Ujednává se, že škody nastalé z jedné příčiny během 72 hodin se hodnotí jako jedna pojistná událost a z 

tohoto titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast. Odečet pouze jedné spoluúčasti platí také n pro případy, 

kdy pojistná událost nastala z téže příčiny na více místech pojištění. 

 

Účinnost PS 

Všechna pojistná nebezpečí včetně povodně a záplavy se sjednávají okamžitě od data účinnosti smlouvy tj. 
bez čekací doby. 
 
Pojistná plnění 

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách a pojistitel poskytne plnění 
vždy také v nových cenách bez odpočtu opotřebení. To platí i pro položky pojištěné na první riziko. V případě 
cizích užívaných a převzatých věcí poskytne pojistitel pojistné plnění také vždy v nových cenách. 

Vodovodní škody — rozšíření definice 

Za vodu vytékající z vodovodních zařízení se považuje i voda vytékající z řádně instalovaných klimatizačních 

zařízení, vnitřních a vnějších vedení, rozvodů, včetně odpadů, svodů dešťové vody, rozvodů dalších kapalin 

/ tekutin apod. Pojistitel poskytne pojistné plnění i za náklady na odstranění závady, tj. opravu, případně 

výměnu poškozeného nebo zničeného přívodního a odpadového potrubí a to i v důsledku poškození 

přetlakem páry nebo kapaliny nebo zamrznutím vody ve vodovodním či kanalizačním potrubí a zařízeních 

připojených na toto potrubí. Délka potrubí není omezena a náklady na vyhledávání a rozmrazení jsou do 

výše pojistné částky nebo limitu pojistného plnění. 

 

Zpětné vystoupení vody z kanalizačního potrubí 

Pojistné nebezpečí záplava, povodeň, atmosférické srážky, vodovodní škody apod. se vztahuje též 1 na 

škody vzniklé zpětným vystoupením vody z kanalizačních potrubí. Aplikuje se vždy nejnižší spoluúčast z 

uvedených nebezpečí. Toto pojištění se sjednává na 1. riziko. 

 

Náklady na demolici, hašení, apod. 
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Pojištění sjednané touto smlouvou zahrnuje i krytí nákladů na hašení (včetně náplní CO2 v případě aktivace 
samočinného hasicího zařízení), demolici, skládkovné, odvoz suti, úklid a likvidaci zbytků a následků 
pojistné události včetně nákladů na dočasné přemístění majetku. Toto pojištění se sjednává na 1. riziko. 

Doplňková živelní nebezpečí — Pojištění nebezpečí nepřímého úderu blesku a přepětí 

Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku nepřímého úderu blesku, 
indukce či přepětí i bez viditelných destrukčních účinků na věci nebo na budově. Pojištění podle tohoto 
smluvního ujednání se sjednává v rozsahu pojistných nebezpečí sjednaných touto smlouvou. Toto pojištění 
se sjednává na 1. riziko. 
 

Náklady na obnovu dat a dokumentace 

Pojištění sjednané touto smlouvou zahrnuje také náklady, které pojištěný vynaloží na obnovu a/nebo 
znovupořízení dat, databází, softwaru, plánů, záznamů, písemností a jiných dokumentů poškozených nebo 
zničených v souvislosti s pojistnou událostí. Toto pojištění se sjednává na první riziko s limitem pojistného 
plnění 1 000 000 Kč. 

Historické objekty 

Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje bez omezení i na historické nebo památkově chráněné 
objekty včetně objektů opuštěných, neobývaných apod., a to i pokud jsou předmětem stavebních nebo 
montážních prací, rekonstrukcí, instalací, oprav apod. Pojištění se vztahuje i na majetek (budovy a stavby) 
opuštěný, neobývaný, v režimu předčasného užívání, před kolaudací, jakož i movité věci, zásoby a další 
předměty pojištění zde umístěné ve standardním nebo zkušebním provozu. Hrazeny budou opravy běžně 
dostupnými metodami. 
 
Stavební a montážní práce, kolaudace 

Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na věcné škody na majetku, na kterém jsou prováděny 
stavební práce, instalace, montáže nebo provozní montáže, servisní práce apod. bez ohledu na to, zda je 
pro takové práce nutné stavební povolení. Pojištění se vztahuje i na nemovitý majetek (budovy a stavby) 
opuštěný, neobývaný nebo před kolaudací, jakož i movité věci, zásoby a další pojištěné věci / předměty 
pojištění v těchto nemovitostech umístěné, pokud na základě smluv či právních předpisů přešlo na 
pojištěného nebezpečí škody na těchto nemovitostech a/nebo ostatních věcech. Pojištění podle tohoto 
smluvního ujednání se sjednává v rozsahu pojistných nebezpečí sjednaných touto smlouvou. 

Doplňková živelní nebezpečí — Atmosférické srážky, zatečení 

Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody způsobené vodou z atmosférických srážek 
včetně zatečení v souvislosti s povodní, záplavou a tíhou sněhu. Pojistitel poskytne pojistné plnění např. v 
případě, že svod dešťové vody nestačí odebírat atmosférické srážky nebo v případě, že působení sněhové 
respektive ledové vrstvy a její tání poškodí pojištěný majetek včetně stavebních součástí a/nebo způsobí 
škodu na předmětech pojištění uložených v pojištěných nemovitostech nebo objektech. Aplikuje se vždy 
nejnižší spoluúčast z uvedených nebezpečí. 

Doplňková živelní nebezpečí — Náraz dopravního prostředku, pád stromu a jiných předmětů 

Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody způsobené Nárazem dopravního prostředku 
nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů. Pojištění se vztahuje i na případy, kdy 
tyto předměty jsou součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc. Dále se 
ujednává, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku 
nebo jeho nákladu se vztahuje i na případy, kdy byl dopravní prostředek (osobní auto, nákladní auto, 
přívěs, tahač, návěs, nakladač, vysokozdvižný vozík, nízkozdvižný vozík, paletovací vozík apod.) v době 
nárazu řízen nebo provozován pojistníkem a/nebo pojištěným a/nebo zaměstnancem, příp. byl v jeho 
vlastnictví, správě nebo pod jeho kontrolou. 



 

 

Nezjištěný pachatel v pojištění odcizení a vandalismu 

Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje i na případy, kdy je pachatel nezjištěn. 

Záplava, povodeň — definice 

Povodní se rozumí dočasné / přechodné zvýšení hladiny vodních toků, nádrží nebo jiných 
povrchových vod, při kterém dochází k vylití z břehů a voda zaplavuje místa mimo koryto 
vodního toku, břehy apod. Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po 
určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění, jinak, než z důvodu povodně. 
Plnění z titulu záplavy nebo povodně není omezeno skutečností, že událost měla charakter 
záplavy nebo povodně opakující se alespoň či nejvýše s určitou časovou periodu/frekvencí 
(např. 20-ti letá voda apod.). Definice rizika záplavy a povodně není na časové 
periodě/frekvenci závislá. 

Budovy a stavby — definice 

Soubor vlastních nebo po právu užívaných budov a staveb včetně jejich stavebních součástí 
(vnitřních a vnějších), strojního zařízení a vybavení tvořícího jejich příslušenství (např. instalace 
elektro, vody, topení, plynu, výtahů, EZS, EPS, vnější a vnitřní kamerový systém, antény, 
dešťové svody apod.), oplocení a dále soubor rozvodných sítí např. kanalizace, plynovodní 
řády, objekty rozvodné a zařízení rozvodů energie), technologií energetických zařízení 
(trafostanic, výměníkových stanic), zpevněných a umělých ploch, obslužných komunikací, 
mostků, laviček, veřejného osvětlení v rámci areálu apod. Jsouli pojišťovány cizí nemovitosti, 
jedná se o budovy fakultou užívané na základě právního titulu. 

Prostá krádež 

Pojištění se vztahuje i na případy odcizení předmětu pojištění, při kterých nejsou splněny 
podmínky zabezpečení definované touto smlouvou či příslušnými VPP, DPP apod., a dále též 
na odcizení způsobené prostou krádeží (odcizení pojištěné věci bez překonání překážek) a na 
pohřešování věci. 

Skla — definice 

Za soubor vnitřních i vnějších skel se považuje soubor skel oken, výloh, zrcadel, světlíků, 
skleníků, vitrín, pultů, markýz, světelných reklam a nápisů včetně jejich elektrické instalace a 
nosné konstrukce, vnitřních stěn, vstupních dveří a případné provizorní zasklení (např. 
plexisklo), ve všech případech bez ohledu na tloušťku jednotlivého skla / celého zasklení, 
včetně nalepených folií, nápisů a čidel elektrické zabezpečovací signalizace příp. jiné 
signalizace na těchto sklech, soubor sanitární keramiky, laboratorního skla, zastřešení bazénů, 
nášlapného/pochozího skla apod. 

Pojištění chlazených zásob (zboží) 

Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje i na poškození nebo zničení zásob uskladněných 
v chladicích nebo mrazicích zařízeních, pokud k takovému poškození nebo zničení došlo v 
důsledku náhlého výpadku elektrické energie z veřejné elektrické sítě, a to za předpokladu, že 
toto přerušení trvalo nepřetržitě po dobu nejméně 10 hodin a nebylo způsobeno předem 
oznámeným nebo úmyslným vypojením přívodu energie ze strany dodavatele a nebylo 
zaviněno pracovníky pojištěné organizace. 
Pojištění se vztahuje také na případy, kdy přerušení dodávek nebo vypnutí elektrické energie 
bude nutné jako preventivní opatření z důvodu zabránění jiných škod na majetku nebo na 
zdraví. 
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Poškození malbou, rytím, apod. 

Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje i na škody způsobené znečištěním (vnějším 
a/nebo vnitřním). Za znečištění se považuje úmyslné poškození pojištěné věci nápisem, 
nástřiky, malbou, polepením, rytím a jiným obdobným způsobem. 

Movitý majetek — definice 

Soubor strojů, zařízení a inventáře (vč. DDHM), věci umělecké a historické hodnoty (vlastní i 
cizí včetně věcí vnesených), veškerý majetek uvedený v účetní, operativní či jiné evidenci 
pojištěného apod. včetně modelů, sbírek, vzorků a exponátů, písemností, plánů, výkresů, 
knih, časopisů, tisků, laboratorních zvířat, zabezpečovací zařízení v. snímačů antén, DHIM a 
zásob. Je-li pojišťován cizí majetek, jedná se o majetek fakultou užívaný na základě právního 
titulu. 

Ztráta pojištěné věci v důsledku pojistné události 

Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody způsobené ztrátou pojištěné věci 
v přímé souvislosti s pojistnou událostí pojištěnou touto pojistnou smlouvou. 

Výměna zámků 

Pojištění zahrnuje i náklady na výměnu zámků vnějších či vnitřních dveří budovy na místě 
pojištění, pokud došlo ke ztrátě klíče v důsledku pojistné události nebo odcizení. Toto 
pojištění se sjednává na 1. riziko. 

Elektronické části strojů 

Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění strojních rizik, sjednané pojištění se vztahuje také 
na řídící a jiné elektronické prvky a součásti pojištěných strojních zařízení. 

Věci zvláštní umělecké hodnoty, sbírky, starožitnosti apod. 

Pojistitel musí v případě souboru věcí zvláštní hodnoty, sbírek, starožitností, uměleckých 
předmětů, historických budov apod. akceptovat cenu dle znaleckých posudků 
pojistníka/pojištěného. 
Stroje I 

Pojištění se vztahuje na veškeré stroje vlastní i cizí včetně vyměnitelných součástí, např. 
ložiska, pásy, řetězy, apod. (stacionární i mobilní stroje). Pojištění se vztahuje také na škody 
na elektronických prvcích nebo elektronických součástkách. 
Pokud dojde z téže příčiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození předmětu pojištění, za které 
je pojišťovna povinna plnit, pojištění se vztahuje také na poškození nebo zničení skleněných 
součástí. 

Stáří stroje a strojního zařízení 

Pojištění se vztahuje také na zařízení starší 8 let od data výroby/pořízení. U zařízení do 15-ti 
let stáří nebude v případě pojistného plnění zohledňováno jeho opotřebení; a to včetně škod. 

Elektronika 

Pojištění se vztahuje také na programové vybavení pojištěné věci (software), jestliže došlo k 
jeho zničení v souvislosti s poškozením nebo zničením pojištěného majetku. 
 
Elektronika — Výpadek, přerušení médií 



 

 

Pojištění se vztahuje také na hmotné škody způsobené výpadkem nebo přerušení dodávky 
plynu, vody, elektrické energie nebo jiného média (zejm. způsobené přerušením nebo 
zastavením provozu stroje, ať již částečného nebo úplného). 

Způsob likvidace pojistných událostí: 

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho 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 variabilním symbolem. 

Pojistná smlouva obsahuje 22 listů a přílohu 
č. 1.  
V Praze, dne 9.12.2016 

 

      ……………………………………………………………………………………….. 

      Michal Dachovský  RNDr. Petr Kouba, MBA 

     Společná prokura  Společná prokura 

 

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami 
a doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy: 

UCZ/14  UCZ/Živ/14 UCZ/Odc/14 DPP LIM/14 UCZ/Skl/14 UCZ/Ele/14 UCZ/Str/14 DPP 
MR/14 UCZ/Odp/14 UCZ/Odp-P/14 UCZ/T/14 DPP/F/Zás/14 

„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 že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek 
(viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva 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. 
Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu 
zák. č. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a 
činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k 
zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby 
mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví 
a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení S 27 zákona souhlasím s předáváním osobních údajů 
do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou formou. Jsem 
výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy. 
Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše uvedené 
souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta 
pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. 
případně kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným 
marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovnictví, a to také formou e-mailového 
sdělení nebo telefonického kontaktu.  
Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho 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. 
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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. 
 
V Hradci Králové dne 22. 12. 2016   …………………………………………………….. 

         podpis pojistníka 

    

Zpracoval: Ing. Pavla Řežábková 

  XXX XXX XXX, fax 225 393 470  

  Mgr. Věra Pešková 

  XXX XXX XXX, fax 225 393 470 

  

 



 

 

Příloha č. 1 

Seznam elektronických přístrojů 
Katedra 120 

Název přístroje 
pořizovací 

cena 
rok 

výroby 
 inventární 

číslo 
výrobní číslo 

AHR0700715 
Spektrometr FT-TR 
Spektrometr NMR 

2 094 552,00 
5 373 915,00  2007 

2009 
11-00354 

11-03429, 

11-03434 

MRY0021408 

Konzola k NMR 3 567 620,00  2009 11-03430 191436605 

Spektrometr hmotnostní 1 489 600,00  2011 11-03477 G6050AA/MS1103W07 

Vanička na monovrs 483 240,00  2011 11-03480 AAC100292, 100039 

Brewsterův úhlový mikroskop 517 275,00  2014 11-03611 AAY100051 

Katedra 120 celkem 13 526 202,00     

Katedra 130      

Název přístroje pořizovací 

cena 
rok 

výroby  inventární 

číslo 
výrobní číslo 

TLC-Sampler4 602 453,00  2014 11-03593 210758 

Sepacore Flash systém X50 983 198,00  2014 11-03585 2141011215 

Katedra 130 celkem 1 585 651,00     

Katedra 140      

Název přístroje pořizovací 

cena 
rok 

výroby  inventární 

číslo 
výrobní číslo 

Chromatograf kapilární 

(Dionex) 
1 800 ooo,oo  2011 11-03489 80477-44 

Přístroj SIChrom 643 679,00  2012 11-03530 30322 

ACQUITY UPC2 Systém 2 498 891,00  2013 11-03569 BSM:H12C2B134N 

UHPLC Nexera-Shimadzu 1 827 100,00  2013 11-03579 120235176466 

Spektrometr hmotnostní 10 654 

765,00  2013 11-03577 UGA287 

Chromatograf kapalinový 1 898 617,00  2013 11-03575 CXML9B8GPY5A 

Ramanův spektrometr 1 196 690,00  2014 11-03610 140923304 

Přístroj MicroSlA-2 492 317,00  2015 11-03628 1506-002 

Detektor ACQUITY Qda 1 216 822,00  2015 11-03626 KAB1447 

Katedra 140 celkem 22 228 881,00     

Katedra 150      

Název přístroje  pořizovací 

cena 
rok 

výroby  inventární 

čislo 
výrobní číslo 

Inkubátor C02 ESCO 140 ooo,oo  2015 11-03603 98982 

Konfoká

lní 

mikros

kop 

Katedr

6 643 509,00 
6 783 

509,00 

 2014 11-03580  
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a 150 

celkem 
Katedra 160      

Název přístroje  pořizovací 

cena 
rok  

výroby  inventární 

číslo 
výrobní číslo 

Inkubátor C02 sanyo MCO-

19AlC 
159 500,00  2011 11-03462 1101098 

Třepačka Ecotron 236 990,00  2011 11-03481  

Kap. chromatograf HPLC 

Agilent 
1 796 479,00  2012 11-03496 DEBAB00557 

Inkubátor C02 ESCO 130 680,00  2012 11-03542 2012-66322 

Hlubokomrazicí box New 

Brunswick 
449 863,00  2014 11-03594 F725D1930286 

RT-PCR přístro• QuantStudio 6 

Flex 
1 088 378,00  2014 11-03609 278021453 

Multimodální Čtečka Tecan 

Infinity 200 Pro 
337 590,00  2014 11-03589 1407000613 

preparativní centrifuga a rotory 1 064 300,00  2014 11-03597 46900 

Katedra 160 celkem 5 263 780,00     

Katedra 170 
     

Název řístroje pořizovací 

cena 
 rok

 výroby  inventární 

číslo 
výrobní číslo 

Real time PCR 988 036,OO  2014 11-03596 278860393 

Kompl. zařiz. ro 

separaci a anal u 
rote

inů 
988 250,00  2014 11-03613 731BR02821 

Agregometr Multiplate 496 100,00  2014 11-03601 101505 

Katedra 170  celkem 2 472 

386,00 
    

Katedra 180      

Název přístroje pořizovací 

cena 
rok 

výroby  inventární 

Číslo 
výrobní číslo 

Nepožaduje připojištění      

Katedra 180 celkem 0,00     

Katedra 190      

Název přístroje  pořizovací 

cena 
rok 

výroby  inventární 

Číslo 
výrobní číslo 

Chromatograf HPLC sestava 1 850 ooo,oo  2010 11-03436 120434770279US 

Elementární analyzátor 892 ooo,oo  2014 11-03595 15144048 

Autoin•ector Nexera MS 1 469 670,00  2011 11-03478 L20574870040 

Spektrometr UV-2600 355 740,00  2012 11-03495 A11664900853 



 

 

Detector LCMS/MS 4 588 307,00  2012 11-03538 010254900274 JA 

IJHPLC instrumentace 1 782 735,00  2013 11-03562 120235176156 

Kapilární elektroforéza 1 207 661,00  2014 11-03599 DE32400997 

Spektrofluorometr 2 407 900,00  2015 není FS5-TCSPC-NlR-POL-

1090-1215-A3092 

Katedra 190 celkem 14 554 013,00     

Katedra 210      

Název přístroje  pořizovací 

cena 
rok 

výrob  inventární 

číslo 
výrobní číslo 

DisoluČnÍ přístro 157 248,00  2013 11-03616 6927.006 

Rheometr Kinexus Malvern 1 158 091,oo  2013 11-03565 1087648 

AccuPyc 10-00 499 730,00  2015 11-0 2974 

Katedra 210 celkem 1 815 069,00     

Centrum  vývoje léčiv 

270      

Název přístroje pořizovací 

cena 
rok 

výroby  inventární 

číslo 
výrobní číslo 

Přistroj Synergy2 SLPTA 798 ooo,oo  2012 11-03502 SN266248 

PCR cyklerSte OnePlus 999 813,00  2012 11-03512 SN272005998 

Box pracovní Telstar 106 500,00  2012 11-03537 513790 

Biohazard box Telstar 359 ooo,oo  2012 11-03555  

Kuličkový homogenizér 334 990,00  2014 11-03592 14080110 

Centrum vývoje léčiv 270 

celkem 

2 598 303,00     

CELKEM FAF 70 827 794,00     

 


