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vv Pojistený: 
Město Český Brod 
Husovo nám. 70 
282 O1 český Brod 
IČ: 00 23 53 34 

3. Mateřská škola 
Sokolská 1313 
282 01 Český Brod 
IČ: 48 66 44 21 

ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory 
Žitomířská 323 
282 O1 Český Brna 
IČI 00 87 37 13 

Bytové družstvo Kounická 
Husovo _nám. 70 
282 01 Ceský Brod 
IČ: 26 77 23 29 

Bytové družstvo Mozartova 
Husovo nám. 70 
282 01 Český Brod 
IČ: 26 77 52 98 

I. Základní škola 
žiťømiřská 885 
282 01 Ceský Brøøı 
IČ: 46 38 35 06 

II. Zákładní škola 
Tyršovaˇ68 
2_82 01 Ceský Brod 
IC: 46 38 35 14 
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UNIQA 
Městská knihovna 
Nám. A. Z Pardubic 1 

282 01 Ceský Brønı wwmmn 
Městské kulturní a informační centrum 
Nám. A. Z Pardubic 1 

282 O1 Český Brna 
IČ: oo 06 59 51 

Technické služby 
Palackého 339 
282 01 Ceský Brod 
IČ; OO 87 51 80 

Společenství vlastníků jednotek, Masarykova 1197, 1198 
Masarykova 1197 
282 01 Ceský Brod 
IČ: 27 57 93 52 

Nemocnice S poliklinikou Český Brod 
Žižkova 282 
282 01 český Brøøı 
ıč; O0 84 11 20 

Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, okres Kolín 
Kollárova 71 
2_82 O1 Český Brød 
IC: 70 99 74 97 

Mateřská škola Český Brod - Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín 
Lstibořská 183 
282 O1 Ceský Brod mmwmw 
Odchylně od Znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek - obecná cast UCZ/05 se ujednava Z 
pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě. 
Je-li pojistná Smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vznika pouze tehdy pokud pojıstnık 
podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodlene jı dorucı Zpe 
pøjisıiıeıi. 

Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou včetně jejich dodatků jsou platna vcelem rozsahu pro 
všechny pojištěné. 

19. 8. 2006 
19. 8. 2007 
26. 3. 2009 

Počátek pojištění: 
Konec pojištění: 
Změna platná od: 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 225 393111, +420 220 513128 
Fax: +420 225 393 777, +420 220 513134 
IC: 49240480, DIČ: CZ49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. 
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« U Q N H A 
Pojistná Smlouva č.2739300790 

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění: 

1AY01 Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl.1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/06 

Místa pojištění : Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 
1. Soubor vlastních i cizích budov, hal a ostatních staveb v místě pojištění včetně stavebních 
součástí, Iezeckých stěn, přislušenství staveb, venkovních a manipulačních ploch, chodníků, 
šachty včetně technologie a příslušenství, budovy ve stavbě dle čl. 10. bodu 4, písm. g) 
UCZIŽivl06, plechové přístavky, venkovní vrty, trafostanice, UNIMO buňky, zařízení hřišť apod. 
(dále jen „Soubor budov“) - navýšení pojistné částky O 200.000 Kč na celkovou pojistnou částku 
1.153.823.021 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1 .153.823.021 nová cena 5.000 

2. Soubor vlastního a cizího provozně technického zařízení, včetně SW, technických prostředků pro 
zpracování informací nebo jejich částí a zásob, vč. věcí ČOV, trezory, pokladny, knihy vč. knih 
půjčovaných, technické Zařízení na sběr a zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a 
nosičem dat s biometrickými údajů (dále jen „Soubor věcí movitých“) - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast V Kč 
40.000.000 nová cena 1.000 

3. Výrobní a provozní dokumentace, nosiče dat a záznamů a věci rozsahu č. 10, bodu 4, písm. c) 
UCZ/Živ/06. vlastní i cizí (dále jen „Dokumentace") - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 

4. Cennosti v trezoru či příruční pokladně (dále jen ,,Cennosti“) - navýšení pojistné částky O 300.000 Kč 
na celkovou pojistnou částku 500.000 Kč - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 pojistná částka 1.000 

5. Veřejné Osvětlení vč. příslušenství (dále jen „OsvětIení") - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 

6. Kanalizace podzemníi nadzemní, vodovodní řad, nadzemní i podzemní šachty, hydranty (dále jen 
,,KanaIizace") - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka V Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Prahaö 
Telefon: +420 225 393111, +420 220 513 128 
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UNIQA 
7. Věci vlastní i cizí zvláštní hodnoty (dále jen „Věci zvláštní hodnoty“) - - pojištění se sjednává na 1. 
riziko 

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

Pojistná Smlouva č.2739300790 

8. Zásoby vlastní vč. zásob zdravotnického materiálu a krve na adrese - pojištěni se sjednává na 1. 
riziko 

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

9. Věci pacientů včetně cennosti na adrese Žižkova 282, Český Brod - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast V Kč 
50.000 nová cena 1.000 

10. Dráty vedení rozhlasu v majetku města i cizí (dále jen „Vedení rozhlasu") - pojištění se sjednává na 
1. riziko 

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

11. Věci umístěné na oploceném alnebo neoploceném volném prostranství, např. kontejnery, 
vybavení dětských hřišť, lavičky, Odpadkové koše, sochy, fontány, kašny, oplocení apod. (dále 
jen „Věci na volném prostranství“) - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.000 nová cena 1.000 

1AY11 Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) - e), VPP UCZ/Živ/06 

Místa Igojištěni: Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 
1. Soubor budov - navýšení pojistné částky O 200.000 Kč na celkovou pojistnou částku 
1.153.823.021 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1 .153.823.021 nová cena 5.000 

2. Soubor věcí movitých - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
40.000.000 nová cena 1.000 

3. Dokumentace - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 225 393111, +420 220 513128 
Fax: +420 225 39§ 777, +420 220 513134 Strana 4 (Celkem 1 
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Pojistná Smlouva č.273 9300790 

4. Cennosti fl- navýšení pojistné částky 0 300.000 Kč na celkovou pojistnou částku 500.000 Kč - 
pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 pojistná částka 

5. Osvětlení- pojištěni se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 nová cena 

6. Kanalizace - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 nová cena 

7. Věci Zvláštní hodnoty - - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 nová cena 

spoluúčast v Kč 
1 .000 

spoluúčast v Kč 
1 .OOO 

spoluúčast v Kč 
1.000 

spoluúčast v Kč 
1.000 

8. Zásoby vlastní vč. zásob zdravotnického materiáiu a krve na adrese - pojištěni se sjednává na 1 
riziko 

v v v pojistná částka v Kc pojistná hodnota 
200.000 nová cena 

9. Vedení rozhlasu - pojištěni se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
60.000 nová cena 

spoluúcast v Kc 
'l .000 

spoluúčast v Kč 
1 .000 

10. Věci na volném prostranství - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
50.000 nová cena 

spoluúčast V Kč 
1 .000 

Pro pojištěni ostatního živelniho nebezpečí se stanovuje maximální roční limit plnění ve výši 
50.000.000,- Kč. 

1AY13 Katastrofická pojistná nebezpečí- v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f), VPP UCZ/Živ/06 

Místa pojištění: Katastrální území pojištěného a mista dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 
1. Soubor budov - navýšení pojistné částky O 200.000 Kč na celkovou pojistnou částku 
1.153.823.021 Kč 
pojistná částka v Kč 
1.153.823.021 

pojistná hodnota 
nová cena 

UNIQA pojišťovna, a.S. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 225 393111, +420 220 513 128 
Fax: +420 225 393 777, +420 220 513 134 Strana 5 (celkem 
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UNIQA 
2. Soubor věcí movitých - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
40.000.000 nová cena 

3. Dokumentace - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 nová cena 

4. Cennosti - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 pojistná částka 

5. Osvětlení a Vedení rozhlasu - pojištěni se sjednává na 1 riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 nová cena 

6. Kanalizace - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 nová cena 

7. Věci Zvláštní hodnoty “ pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 nová cena 

Pojistná Smlouva č.2739300790 

spoluúčast v Kč 
10% Z poj. plnění, min.20.000 

spoluúčast v Kč 
10% Z poj. plnění, min.5.000 

spoluúčast v Kč 
10% Z poj. plnění, min.5.000 

Spoluúčast v Kč 
10% Z poj. plnění, min.5.000 

spoluúčast v Kč 
10% Z poj. plnění, min.5.000 

spoluúčast v Kč 
10% Z poj. plnění, min.5.000 

8. Zásoby vlastní vč. zásob zdravotnického materiálu a krve na adrese - pojištění se sjednává na 1. 
riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
200.000 nová cena 

spoluúčast v Kč 
10% Z poj. plnění, min.5.000 

9. Věci na volném prostranství - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
50.000 nová cena 

spoluúčast v Kč 
1.000 

Pro pojištění katastrofických nebezpečí se stanovuje maximální limit plnění ve výši 20.000.000,- Kč. 

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

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská l36, 160 T2 Prahaô 
Telefon: +420 225 393 H1, +420 220 513128 
Fax: +420 225 393 777, +420 220 513 134 Strana 6 (Ce|kem 14) 
IČ: 49240480, DIČ: CZ49240480 
Zapsănrı u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. 
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Pojistna smlouva č 27393 00790 

1BY02 Vodovodní škody - v rozsahu č|.1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/06 

Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č.1 a subjektů pojištěnych 
1. Soubor budov - navýšení pojistné částky o 200.000 Kč na celkovou pojistnou castku 
1.153.823.021 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
1.153.823.021 nová cena 

2. Soubor věci movitých - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
40.000.000 nová cena 

3. Dokumentace- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka V Kč pojistná hodnota 
500.000 nová cena 

4. Cennosti - pojištěni se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka V Kč pojistná hodnota 
500.000 pojistná částka 

5. Osvětlení- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 nová cena 

6. Kanalizace - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 nová cena 

7. Věci zvláštní hodnoty - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
500.000 nová cena 

8. Zásoby vlastni vč. zásob zdravotnického materiálu a kn/e na adrese - pojištění se sjednava na 1 
riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
200.000 nová cena 

9. Věci pacientů včetně cennosti na adrese Žižkova 282, Český Brod - pojištění se sjednava na 1 rızıko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
50.000 nová cena 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 225 393111, +420 220 513128 
Fax: +420 225 393 777, +420 220 S13 134 Strana 7 (celkem 
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spoluúčast v Kč 
5.000 

spoluúčast v Kč 
1.000 

spoluúčast v Kč 
1 .OOO 

spoluúčast v Kč 
1.000 

spoluúčast v Kč 
1 .OOO 

spoluúčast v Kč 
1.000 

spoluúčast v Kč 
1 .OOO 

spoluúčast v Kč 
1 .OOO 

spoluúčast v Kč 
1.000
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Pro pojištění vodovodních škod se stanovuje maximální roční limit plnění ve výši 20.000.000,- Kč. 

Pojistná smlouva č.2739300790 

1AY09 Pojištění nákladů - V rozsahu čl. 11, VPP UCZ/Živ/06 
Místa pojištění: Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 
1. Náklady na odklizení poškozené pojištěné věci nebo jejich zbytků - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 pojistná částka 5.000 

Smluvní ujednání pro pojištění v rozsahu UCZ/Živl06 

1) Odchylně od č. 3 a čl. 4, UCZ/Živl06 se pojištění vztahuje I na škody způsobené na movitých 
věcech umístěných mimo budovy a na věci, které jsou pevně spojeny S budovou, stavbou vč. jejich 
konstrukce a na Vedení rozhlasu a na Věci na volném prostranství. 
2) Odchylně od č. 7, odst. 2 UCZ/Živ/06 se pojištění vztahuje na škody způsobené na všech 
předmětech pojištění. 
3) Odchylně od č. 8 a čl. 9 CZ/Živ/06 se pojištění vztahuje i na věcí, které nejsou Z provozních důvodů 
nebo Z důvodu jejich rozměru hmotnosti apod. uloženy min. 12cm nad úrovní podlahy podzemního 
podlaží. Limit plnění činí Kč 300.000,- pro jednu a všechny pojistné události nastalé během pojistného 
období. Dále se pojištění vztahuje pro pojištěné předměty na škody způsobené zpětných 
vystoupnutim vody potrubí, max. roční I'mit plnění 300.000,- pro jednu a všechny pojistné události 
nastalé během pojistného období. 
4) Odchylně od č. 9 UCZ/Živ/06 se je za nemovitost považován také předmět pojištění „Kanalizace“ a 
náklady na Zatažení či výměnu poškozených předmětů nejsou omezeno Žádnou délkou. 
5) Odchylně UCZ/Živ/06 pojistitel bere na vědomí, že se jedná o pojištění předmětu označeněm 
„Kanalizace“ a pojištěnému vzniká právo i na plnění za poškození nebo zničení pojištěné věci, došlo-li 
k němu přetlakem nebo zmrznutím kapaliny v nich nebo k poškození vodou unikající Z pojištěných 
předmětů v důsledku poruchy, poškození, zničení pojištěných předmětů včetně škod na potrubí nebo 
připojených zařízení uvnitř i vně pojištěné nemovitosti. 

1EY05 Krádež vloupáním a Ioupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čl. 1, odst. 1, 
písm. a) - b), VPP UCZ/Odc/06 a DPP LIM/05 

Místa pojištění: Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 
1. Soubor věcí movitých - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka V Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 1.000 
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2. Dokumentace - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 

3. Soubor stavebních součástí, příslušenství staveb a zábranných prostředků pojištěných nemovitostí 
(dále jen ,, Stavební součásti") a soubor budov a Vedení rozhlasu a Věci na volném prostranství- 
pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
350.000 nová cena 1.000 

4. Cennosti - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 pojistná částka 1.000 

5. Soubor vlastního provozně-technického zařízení, technologie, SW vybavení, technické prostředky pro 
zpracování dat/informací nebo jejich částí a zásob v ČOV (dále jen „Soubor věcí movitých v ČOV“) - 
pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 nová cena 1.000 

6. Osvětlení - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 nová cena 1.000 

7. Věci Zvláštní hodnoty - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 

8. Zásoby vlastní vč. zásob zdravotnického materiálu a krve na adrese - pojištěni se sjednává na 1. 
riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota społuúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 

9. Věci pacientů včetně cennosti na adrese Žižkova 282, Český Brod - pojištění se sjednává na 1 riziko 
pojistná částka V Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.000 nová cena 1.000 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na pevně spojené součásti bez zabezpečení zámkem. 
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1EY06 Loupežné přepadení při přepravě věci - V rozsahu čl.1, Odst. 1, písm. c), VPP UCZ/Odc/06 a 
DPP LIM/05 

Místo pojištěni : Území ČR 
1. Cennosti - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 pojistná částka 1.000 

1EO07 Pojištěné náklady - V rozsahu čl. 3, VPP UCZ/Odc/06 

Místa pojištění: Katastrální území pojištěného a mista dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 
1. Náklady na odstranění škod - pojištěni se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 pojistná částka 1.000 

1DY02 Vandalismus - rozsahu čl.1. Odst. 1, písm. d), VPP UCZ/Odc/06 

Místa pojištění: Katastrální území pojištěného a mista dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 
1. Soubor budov - pojištěni se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000 

2. Soubor vlastních věcí movitých a Soubor věcí movitých v ČOV - pojištěni se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000 

3. Dokumentace - pojištěni se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka V Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.000 nová cena 1.000 

4. Osvětlení a kanalizace - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka V Kč pojistná hodnota spoluúčast V Kč 
500.000 nová cena 1.000 

5. Pro všechny Ostatní předměty pojištění pojištěné v rozsahu čI.1, Odst. 1, VPP UCZ/Živ/06 touto 
smlouvou - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast V Kč 
200.000 nová cena 1.000 

UNIQA pojišťovna, a.s_ 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 225 393111, +420 220 513128 
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6. Zásoby vlastni vč. zásob zdravotnického materiálu a krve na adrese - pojištění se sjednává na 1. 
riziko 

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

Pojistná Smlouva č.2739300790 

Smluvní ujednání pro pojištěni v rozsahu UCZ/Odcl06 
1) Odchylně od UCZ/Odc/06 se pro předměty pojištění, které nemohou splňovat podmínky uložení 
v uzavřeném prostoru ujednává, že v době pojistné události musí být tyto pevně uchyceny, ukotveny 
nebo jinak připevněny. Kjejich odcizení dojde po předchozím násilném odtržení, utržení nebo apod. 
Pro předmět pojištěni Vedení rozhlasu se ujednává, že případná krádež musí být vždy nahlášena 
Policii ČR, přičemž nejsou splněny podmínky zabezpečení. Pro věci na volném prostranství se 
ujednává, že tyto musi být připevněny, ukotveny apod. Podmínkou případných pojistných plnění je, že 
krádež musí být vždy nahlášena Policii ČR. 
2) Odchylně od čl. 2 UCZ/Odc/06 se pojištěni vztahuje na škody způsobené na všech předmětech 
pojištění. 

3) Odchylně od UCZ/Odc/06 se pro předměty pojištění, které nemohou splňovat podmínky uložení 
v uzavřeném prostoru ujednává, že tyto mohou být uloženy na oploceném prostranství. Limit plnění 
pro jednu a všechny události nastalé během jednoho pojistného obdobi činí Kč 200.000,-. Odchylně 
od či. 2 LIM/05 musí být předměty pojištění uloženy na místě pojištění ohraničeném funkčním 
oplocením S min. výškou 160cm. Vrata uzamčena dozickým zámkem nebo vísacím zámkem. 
4) Odchylně od LIM/05 se ujednává, že do limitu plnění Kč 500.000,- se předepisuje způsob 
zabezpečení v rozsahu bodu C). 
Š) Za pevnou schránku je také považována kovová pokladnička, která musí být v mimopracovní době 
uložena v uzamčené Zásuvce stolu nebo ve interiérovém nábytku apod. 
6) Odchylně od LIM/05 se za trezor uvedený ve smlouvě považuje trezor necertifikovaný i 

certifikovaný, tj. neplatí tabulka limitů dle kapitoly Il, toto ujednání se vztahuje na pojištění cennosti do 
max. pojistné částky 200.000 Kč. 
7) Odchylně od č. 3 se pro loupežné přepadení při přepravě cennosti a přepadení v místě pojištění se 
uplatňuje výklad pojmů dle č. 15 UCZ/Odc/06. 
8) Odchylně od ustanovení LIM/05 se pro věci pacientů vč. cennosti ujednává, že tyto jsou pojištěny i 

v případě, že k jejich odcizení dojde Z uzamčené interiérové skříňky určené pro odkládání jejich věcí. 
V ostatnich případech a v případě nedodržení těchto smluvních ujednání platí ustanovení LIM/05 
9) Tímto se ujednává, že uložení technického Zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní 
pasy se strojově čitelnými údaji a S nosičem dat S biometrickými údaji a prostor pokladny, kde je 
společný vchod pro více organizací mohou být zabezpečený následovně: vstup Z klientského prostoru 
do prostoru kanceláří jsou Zabezpečeny uzamykatelnými interiérovými dveřmi. Vstup do kanceláři - 
interiérové dveře s přepážkou nebo prosklené dveře. Prostory kanceláří jsou vzájemně propojeny 
interiérovými dveřmi. Pojištění se sjednává na limit plnění ve výši 50.000 Kč na pojistnou událost. 
10) Pro budovu čp. 56, Český Brod se sjednává tento Způsob Zabezpečení pro pojištěni věci 
uložených na v místnosti tzv. pokladny: Vstup do místnosti pokladny tvoří interiérové dveře se dvěma 
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bezpečnostními zámky + kovová mříž. Přepážka v místnosti je opatřena bezpečnostním sklem. 
V místnosti je dále umístěn samostatně stojící trezor O minimální hmotnosti 100kg, BT 2. Pro tento 
trezor se sjednává limit plnění Kč 500.000,-. Pro příruční pokladny se sjednává limit plnění Kč 
30.000,-, přičemž tyto musí být v mimopracovní době uloženy v uzamčen zásuvce stolu nebo 
interíérovém nábytku apod. Okna do místnosti pokladny jsou opatřeny mříží nebo vrstveným sklem 
nebo sklem opatřeným bezpečnostní folií. 

1CB01 Poškození nebo zničení skla - V rozsahu VPP UCZ/Ski/05 

Místa pojištění: Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č.1 a subjel‹tü pojištěných 
1. Soubor vlastních i cizích skel uvedených V čl. 2, odst. 1 a odst. 2 UCZ/Skl/05. - pojištění se sjednává 
na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 500 

1GZ01 Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/O5 

Místa pojištění: Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 
1. Elektronika vlastní i cizí včetně Zařízení a přístrojů v nemocnici, dispečerských systém rozvodu pitné 
vody vč. příslušenství a SW, vybavení ZŠ apod. - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.500.000 nová cena 5.000 

Smluvní ujednání pro pojištění v rozsahu UCZ/Ele/O5 
1) Odchylně od UCZ/Ele/O5 se pojištění vztahuje na základy Zařízení, programové vybavení Zařízení 

a škody na Zařízení vzniklé během skladování, transportu a instalace. 

2. Mobilní elektronika vlastní i cizí (notebooky, dataprojektory apod.) na území ČR 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 2.000 

1FZ01 Poškození nebo zničení stroje a strojních zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Str/05 
- elektronické části strojů se řídí dle UCZ/Ele/O5 

Místa pojištění: Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 
1. Stroje a strojní vybavení vč. elektroniky, technologie v ČOV, zařízení v nemocnici- pojištení se 
sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 5.000 
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Smluvní ujednání pro pojištění v rozsahu UCZ/Str/05 a UCZ/Ele/05 
1) Odchylně od UCZ/Ele/05 se pojištění vztahuje na základy Zarızenı programove vybavenı Zarızenı 
a škody na Zařízení vzniklé během skladování, transportu a Instalace 
2) Odchylně od UCZ/Str/05 se pojištěni vztahuje na základy Zarızenı, prıslusenstvı stroje a skody na 
zařízení vzniklé během skladování, transportu a instalace 

Celkové roční pojistné včetně dodatku č 008 

Živelni pojištění: 

Vandalismus: 

Odcizení: 

Pojištění skla: 

Pojištění elektroniky: 

Strojní pojištění: 

Společná a závěrečná ustanovení 

238.520,- Kč 

27.274,- Kč 

59.449,- Kč 

10.000,- Kč 

25.970,- Kč 

22.000,- Kč 

Roční pojistné včetně dodatku č.008: 383.213,- Kč 
Sleva za délku pojištění: 10% 
Upravené roční pojistné: 344.892,- Kč 
Způsob placení Z čtvrtletně (bez přırážky) 
Splátka pojistného: 86.223,- Kč 

Alikvotní pojistné za období 26.3. - 18.5.2009 činí 272,- Kč a je splatne k 5 4 2009 
Splatnost pojistného: 19.8., 19.11., 19.2. a 19.5. (den a mesic bězneho roku) 

Sleva 10 % za délku pojištění se poskytuje na celou dobu pojıštěnı Vypovı Iı pojıstnık pojıstnou smlouvu 
před uplynutím sjednané lhůty, tzn. do 18.8.2009, je povinen neopravnene Zıskanou slevu vratıt 

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním vypočtu počıtačovym Zpracovanım 
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Způsob likvidace pojistných událostí: 
V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na prodejního poradce, který S Vámi pojištění 
sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojiŠt'ovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo 
pojistné smlouvy, které je zároveň varíabílním symbolem. 

Pojistná smıøuva øhsahnje 14 ıisıú a při
V Praze, dne 23.3.2009 

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojístnými podmínkami a 
doplňkovými pojístnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy: 
UCZ/05 UCZ/Živ/06 UCZ/Odc/06 DPP LIM/05 UCZ/Skl/05 UCZ/Ele/05 UCZ/Str/05 

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným způsobem, písemně a 
včeském jazyce informace O pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 z.č. 37/2004 Sb., O pojistné smlouvě. 
Prohlašuji, že tento návrh na uzavření pojištěni odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, 
které jsem vyjádřil/a pojistitelí nebo jím povéřenému zástupci před uzavřením pojistné smlouvy a S rozsahem a 
podmínkami pojištění jsem srozumën/a. 
Souhlasím S tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb., 
O ochraně osobních údajů (dále jen Zákon), mé osobní a citlivé údaje v rámci pojišťovací a zajišťovací činnosti a to 
po dobu trvání závazkového vztahu za účelem uzavření pojistné smlouvy a jejího následného plnění vsouladu 
S pojístnými podmínkami. Souhlas mohu kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu. 
Odvolání může mít za následek odstoupení od smlouvy pojistitelem. Prohlašuji, že jsem byl poučen O svých 
právech vyplývajících ze Zákona a tento souhlas ke zpracování dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích 
Z tohoto pojištění i pro ta připojištění, která byla sjedná 
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Pojištěno prostřednictvím: EUROLA, s.r.o., Bartůňkova 2349/3a, 149 00 Praha 4, Ing. Miroslava 
Paidarová, Qaidarova@eurola.cz, GSM: 603 452 470, 722 934 953, tel.: 
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Zpracoval: lng. Pavla Řežábková
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_ Seznam budov a staveb vč. stavebních součástí města Český Brod - Příloha 6. 1 dodatku č. 3 
Poř. 

7 
' " 

1 

' 7 ' ' 'W 
č.

1 

Budova 
\ 

Adresa ` Poznámka Pojistná hodnota Pojlslna časdıa ť
B 1. Obecní úřad Husovo nám. 70 
stavebních součástí 
udovy a stavby n pozemku vč. `

, 

` 

nová hodnota 27 040 000 

2. 
lavebních součástí 

Šı‹øını anıžina n záhıaunı škøıy č. p. 1144 :"°°`^' ° 5'°ˇ°Y "° '°°*°'""“ '“"ˇ nová hodnota 6 750 000 

3. 
Základní škola. kotelna vč. Budovy a stavby na pozemku vč. 
technologie, třídy. sklady, garáže a č. p. 760 st 

kotelny 
avebních součástí a technologie nová hodnota 36 4-00 000 

4. ákladnì škola 

osmlní stavby -Žítomírská W
Z č. p. 19 Budovy a stavby na pozemku vč. . 

stavebních součásti časwa h°d"°u 8 840 000 

5. 

*

í 

Základní Škola přístavba 1304 
stavebních součástí 
Budovy a stavby na pozemku vč. 

nová hodnota 4 G80 000 

6. Základní škola -jídelna Č. I). 1307 stavebních soułżstí 
Budovy a stavby na pozemku vč. 

Iì0Vá hDdľí0Íâ 

,B 

6 760 000 

7. Městské kultumi a íní. centrum č. p. 1 
vebních součástí 

Budovy a stavby na pozemku vč. nova hodnota 49 920 000 

8. Dům ć.p.6 
stavebních součástí 

sta 

Budovy a stavby na pozemku vč. nova hodnota 4 160000 

MŠ Lihıiøę Liblioe 183 
stavebních součástí 
Budovy a stavby na pozemku vo. nová hodnota 4680000 

10. 3. MŠ č. p. 1313 
stavebních součástí 
Budovy a stavby na pozemku vč. nová hodnota 26 000 000 

11. 2. MŠ - Kollárova č. p. 71 
stavebních součástí 
Budovy a stavby na pozemku vč. nová hodnota 10 400 000 

12. Kino 6. p. 332 
stavebních součástí 
Budovy a stavby na pozemku vč. nová hodnota 31 200 000 

13. Obřadní síñ a mámioe Český Brod Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součástí. Z části prosklená nová hodnota 3 640 000 

14. Moštárna Č. p. 171 
stavebních součástí 
Budovy a stavby na pozemku vč. nová hodnota 5 720 000 

15. Dům 6. p. 59 
stavebních součástí 
Budovy a stavby na pozemku vc. nová hodnota 8944000 

16. Dům Č. p. 47 
stavebních součásti 
Budovy a stavby na pozemku vč. nová hodnota 9 360 000 

17. Dům Č. p. 25
í 

`Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součástí nová hodnota 8 099 021 

18. íDıIım vč. přístavby Č. p. 24 
stavebních součástí 
Budovy a stavby na pozemku vč. PRODÁNO 0 

19. Dům 6. p. 340 
stavebních součástí 
Budovy a stavby na pozemku vč. nová hodnota 16 120 000 

.l 

21. Dům č. p. 1127 
stavebních součástí 
Budovy a stavby na pozemku vč. nová hodnota 12 480 000 

24. Dům č. p. 1258 Budovy a stavby na pozemku vć. 
stavebních součásti nová hodnota 46 800 000 

25. Dům č. p. 1287 
stavebních součástí-jeden byt 
Budovy a stavby na pozemku vč. PRODÁNO 0 

27. Myslìvna vč. stodoly Vrátkov 78 Budovy a stavby na pozemku vo. 
stavebních součástí 

nová hodnota. 
stodola je časová 

hodnota 
5 100 000 

28. Dům ć. p. 12 
stavebních součástí 
Budovy a stavby na pozemku vč. nová hodnota 10 400 000

1

/_



29. Budovy TS (admínlstratlva. dílny, Č 339 
garáže a ostatrıi stavby) 

' P' 
Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních soucasti 

nová hodnota 10 920 000 

30. Dům - Iekáma č. p. 82 Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součástí 

nová hodnota
l 

Y 
6 240 000 

31 Český Brod bez čísla popisného. 
ryjeev ov nvc pam ovy 

øhjęınú 

Soubor staveb. ve vlastnictví mesta 

ne.. id á . mk .Ú .KÚČeskýBrod Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součásti 

1. riziko 15 000 000 

32 Administrativní budova č. p. 56 Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součásti 

nůvá hůđflůìä 74 880 000 

33 Bytový dům 
l _ _ 

Šwımnská 1382 Budovy a stavby na pozemku vč. 
`stavebníı:h součásti 

nová hodnota 15 000 000 

34 Bytový dům Nám. Arnošta Z 
Pardubic 1384 

Budovy a stavby na pozemku vč. 
.stavebních součásti 

nová hodnota 10 000 000 

35 Dům Plaňany 
Komenského 86, ` `Budovy a stavby na pozemku vč. 

stavebních součásti 
PRODÁNO 0 

37 Nemocnice s poliklinikou Žižkova, Český 
Brod 

lBudovy a stavby na pozemku vč. 
lstavebnloh součástí 

nová hodnota 91 000 000 

38 Základní škola Žitomírská 885 [Budovy a stavby na pozemku vč. 
ìâlñvebníeh Součásti 

IIOVÉ HOGDOÍB 260 000 000
l 

39. Základní škola lčp. sa Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součástí 

NOVÉ 110011013 
l 

145 eou OOO 

40 Dům družstvo Kounlcká Kounlcká 1392. 
Český Brno 

ıBudovy a stavby na pozemku vč. 
lslavebních souřástí 

nová hodnota 
l 

14 450 ooo 

41
l 

lüům družstvo Kounìcká 
Kounická 1393. 
Ceský Brod 

lBudovy a stavby na pozemku vč. 
lstavebnloh součástí 

nová hodnota 
l 

14 420 OOO 

42 Dům družstvo Mozartova Mozartova 1394. 
Český aroa 

Budovy a stavby na pozemku vč. 
lslavebních součásti WH HOVÉ 71000013 13410000 

43. lČOV ul. Průmyslová, 
Český Brod 

Budovy a stavby na pozemku vo. 
stavebních součástí a přísluenstvi 
slavelłg zabudované technologie 

nová hodnota 99 960 000 

44
l 

Ťöerpacì stanice Štolmíř český Brod 

Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součástí, osvětlení. 

buňky. 

zabudovaná technologie. plechový . 

přìstavek, venkovní vrty K1 a K2 voetně nova hodmm 
technologie a staveb. trafostanioe. Unimo

l 

18 720 000 

45 

46 

`Vodojem na Vrabćici 

Přeoerpávaci stanlce Sportovní a 
Tuchorazská 

Ceský Brod 

Český Brod 

Budovy a stavby na pozemkuìë. 
stavebních součástí, zabudované 
technologie a příslušen [staveb 

přislušenství stavby 

SN . 

Šachta včetně technologie. st. součástí a 

nová hodnota 

nová hodnota 

4 160 000 

2 600 000 

47 Úpravna vody Zahrady Český Brod 
Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních soućastl. ăachta vč. 
zabudované technologie a přislušenství 

nová hodnota 4 360 000 

48 Soubor budov a staveb Podskali Český Brod soućastl. šachta vč. zabudované 
technologie a příslušenstvl 

Soubor budov a staveb vč. atavebnlch
` 

nová hodnota 2300000 

49 Dům Sadská 217. okr. 
Nymburk 

Budovy a stavby na pozemku vc. 
stavebnlch součástí 

nová hodnota 3 100 000 

50 Dům Neškaredioe 56. 
okr. Kutná Hora 

Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součástí 

nová hodnota 2 000 000 

51 Dům Tyršova 67. Čes 
Brod 

RÝ Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součásti 

HOVÉ hüđnůìâ 2 000 000 

Ěøııxeın za ıınaovy _ _ _ _ 

' 
I 

1 153 623 021
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