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3. Mateřská škola 
Sokolská 1313 
2_82 01 Český Brod 
IC: 48 66 44 21 

ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory 
Žitomířská 323 
262 01 Český Brod 
ICZ 00 87 37 13 

Bytové družstvo Kounická 
Husovo pám. 70 
262 01 Ceský Brod 
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Bytové družstvo Mozartova 
Husovo rıám. 70 
282 01 Ceský Brod 
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ı. Zákıađni škøıa 
żiıømiřsgá 885 
282 01 Ceský Brod mmwww 
ıı. Zákıadnf škøıa 
Tyršova 68 
2§2 O1 Český Brod 
ıcz 46 38 35 14 
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UNIQA 
Městská knihovna 
Nám. A.ˇZ Pardubic 1 

282 01 Ceský Brod 
IČ: 46 39 04 72 

Pojistná Smlouva č.2739300790 

Městské kulturní a informační centrum 
Nám. A.ˇZ Pardubic 1 

282 O1 Ceský Brod 
IČ: 00 06 59 51 

Technické služby 
Palackého 339 
282 01 český Brna 
ıcz OO 87 51 80 

Společenství vlastníků jednotek, Masarykova 1197. 1198 
Masarykova 1 1 97 
282 01 Ceský Brod 
IČ: 27 57 93 52 

Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, okres Kolín 
Kollárova 71 
282 01 Ceský Brod 
IČI 70 99 74 97 

Mateřská škola Český Brod - Liblice, Lstibořská 183, okres Kolín 
Lstibořská 183 
282 O1 český Brød 
IČ: 70 99 74 89 

Společenství vlastníků jednotek Palackého 1256, Český Brod 
Palackého 1256 
282 01 Ceský Brod 
ıčz 285 O3 961 

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek - obecná část UCZ/05 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. 

Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou včetně jejich dodatků jsou platná vcelém rozsahu pro 
všechny pojištěné. 

UNIQA pojišťovna, a.S. 
Evropská 136, 160 I2 Praha 6 
Telefon: +420 800 120 020, +420 225 393 111 
Fax: +420 225 393 777 
rćz 49240480, DIČ; CZ49240480 Stľana 2 (0e|kem 15) 
Zapsána u Městského Soudu v Praze, oddíl 8, vložka 2012. 
www.uníqa.cZ
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UNIQA 
Pojistná Smlouva č.2739300790 

Počátek pojištění: 19. 8. 2006 
Konec pojištění: 19. 8. 2007 s automatickým prodlužováním 
Změna platná od: 9. 11. 2010 dodatek č.011 

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění: 

1AY01 čı.1, øøısı. 1, VPP Ucz/živ/O6 

Místa pojištěni : Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 
1. Soubor vlastních i cizích budov, hal a ostatních staveb v místě pojištěni včetně stavebních 
součásti, Iezeckých stěn, příslušenství staveb, venkovních a manipulačních ploch, chodníků, 
šachty včetně technologie a příslušenství, budovy ve stavbě dle čl. 10. bodu 4, písm. g) 
UCZ/Živ/06, plechové přístavky, venkovní vı`ty, trafostanice, UNINIO buňky, zařízení hřišť, 
parkoviště vč. příslušenství apod. (dále jen „Soubor budov“) - navýšení pojistné částky O 
3.300.000 Kč a snížení pojistné částky O 2.000.000 Kč (prodej Neškaredic čp. 56) na celkovou 
pojistnou částku 1.163.623.021 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.163.623.021 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. věci 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“) - pojištěni 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 (dáłe jen „Cennosti“) - pojištěni 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 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 800 120 020, +420 225 393 111 
Fax: +420 225 393 777 
ıćz 49240480, Dıćz CZ49240480 Strana 3 (Celkem 15) 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddfl B, viožka 2012. 
vwvw.unìqa.cz



UNIQA 
Pojistná Smlouva č.2739300790 

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

7. Soubor vlastních i cizich věci movitých i nemovitých mající charakter věci S historickou, 
uměleckou nebo zvláštní hodnotou (dále jen „Věci zvláštní hodnoty“) - pojištění se sjednává na 
1. riziko - navýšení pojistné částky o 500.000 Kč na celkovou pojistnou částku 1 .000.000 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000 

8. Zásoby vlastni vč. obalů na adrese - pojištění 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 - pojištěni se ukončuje k datu 9. 11. 2010 
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 rozh|asu“) - pojištění se 
sjednává na 1. riziko - pojištění se ukončuje k datu 9. 11. 2010 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
60.000 nová cena 1.000 

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

1AY1 v rozsahu čl. 1, Odst. 2, písm. a) - e), VPP UCZ/Živ/06 

Místa pojištění: Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 
1. Soubor budov - navýšení pojistné částky O 3.300.000 Kč a snížení pojistné částky O 2.000.000 
Kč (prodej Neškaredic čp. 56) na celkovou pojistnou částku 1.163.623.021 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.163.623.021 nová cena 5.000 

UNIQA pojišťovna, a.S. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 800 120 020, +420 225 393 'Ill 
Fax: +420 225 393 777 
IČ; 49240480, DIČ; CZ49240480 Strana 4 (celkem 15) 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddfl B, vložka 2012. 
www.uníqa.cZ
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Pojistná Smlouva č.2739300790 

2. Soubor věcí movitých - pojištění se sjednává na 
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- 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 

1 _ riziko 

spoluúčast v Kč 
1 .OOO 

spoluúčast v Kč 
1.000 

spoluúčast v Kč 
1 .000 

spoluúčast v Kč 
1.000 

spoluúčast v Kč 
1.000 

'ˇ - 'ˇ ' “ 
ı‹ 500.000 7. Věci zvlastni hodnoty - pojištění se sjednává na 1. riziko navysenı pojıstne cast y O 

Kč na celkovou pojistnou částku 1.000.000 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast V Kč 
1.000.000 nová cena 1.000 

8. Zásoby vlastní vč. obalů na adrese - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 

9. Vedení rozhlasu - pojištění se sjednává na 1. riziko - pojištění se ukončuje k datu 9. 1 1. 2010 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
60.000 nová cena 1.000 

10. 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 

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

UNlQA pojišťovna, a.S. 
Evropská T36, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 800 T20 020, +420 225 393 1 Il 
r z 420 225 393 777 

43240480, DIČ; CZ49240480 Strana 5 (Celkem 15) 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. 
www.uniqa.‹ı 
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UNIQA 
Pojistná smlouva č.2739300790 

'IAY13 v rozsahu čl. 1, Odst. 2, písm. f), VPP UCZ/Živ/O6 

Místa pojištění: Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 
1. Soubor budov - navýšení pojistné částky O 3.300.000 Kč na a snížení pojistné částky O 
2.000.000 Kč (prodej Neškaredic čp. 56) na celkovou pojistnou částku 1.163.623.021 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
1.163.623.021 nová cena 

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. Cenností - pojištění 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 

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

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 

7. Věci zvláštní hodnoty - pojištění se sjednává na 1. riziko - navýšení pojistné částky O 500.000 
Kč na celkovou pojistnou částku 1.000.000 Kč 
pojistná částka V Kč pojistná hodnota 
1.000.000 nová cena 

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

8. Zásoby vlastní vč. zásob obalů na adrese - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
200.000- nová cena 

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

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 800 120 020, +420 225 393 H1 
Fax: +420 225 393 777 
ıćz 49240480, DIČ: CZ49240480 Stľana 6 (Celkem 15) 
Zapsăna u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. 
www.uníqa.cZ 
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10% Z poj. plnění, min.5.000 

spoluúčast v Kč 
1.000
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Pøjisıná Sxnıønvn č.27393OO79O 

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. 

1BY02 vføzsahu čı.1, ødsi. 3, VPP ucz/żıvıos 

Místa pojištění: Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 
1. Soubor budov - navýšení pojistné částky o 3.300.000 Kč a snížení pojistné částky O 2.000.000 
Kč (prodej Neškaredic čp. 56) na celkovou pojistnou částku 1.163.623.021 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
1.163.623.021 nová cena 

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 - 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 

spoluúčast v Kč 
5.000 

spoluúčast v Kč 
1.000 

spoluúčast v Kč 
1.000 

spoluúčast v Kč 
1.000 

spoluúčast v Kč 
1.000 

spoluúčast v Kč 
1 .000 

7. Věci zvláštní hodnoty - pojištění se sjednává na 1. riziko - navýšení pojistné částky O 500.000 
Kč na celkovou pojistnou částku 1.000.000 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
1.000.000 nová cena 

spoluúčast v Kč 
1.000 

8. Zásoby vlastní vč. obalů na adrese - pojištěni se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
200.000 nová cena 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 800 120 020, +420 225 393 111 
Fax: +420 225 393 777 
IČ; 49240480, Dıčz CZ49240480 Strana 7 (celkem 15) 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. 
www.uniqa.cz 

spoluúčast v Kč 
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Pojistná Smlouva č.2739300790 

9. Věci pacientů včetně cennosti na adrese Žižkova 282, Český Brod - pojištění se sjednává na 1. 
riziko - pojištění se ukončuje k datu 09. 11. 2010 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast V Kč 
50.000 nová cena 1.000 

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

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 odklízení 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/ŽivI06 

1) Odchylně od č. 3 a čl. 4, UCZ/Živ/06 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 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 věci, 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 
vystoupnutím vody potrubí, max. roční limit 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 pojištěni předmětu označeném 
„Kanalizace“ a pojištěnému vzniká právo i na plnění za poškození nebo zničení pojištěné věcí, 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 uvnitři vně pojištěné nemovitosti. 
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Pojistná Smlouva č.2739300790 

1EY05 Krádež vloupáním a loupežné 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 

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 
nemovitosti (dále jen ,, Stavební součásti“) a soubor budov 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. Cenností - 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/infomıací nebo jejich částí a zásob v ČOV (dále jen „Soubor věcí movitých v ČOV“) - 
pojištěni 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 - navýšení pojistné částky o 500.000 
Kč na celkovou pojistnou částku 1.000.000 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000 

8. Zásoby vlastní vč. obalů na adrese - 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 
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9. Věci pacientů včetně cennosti na adrese Žižkova 282, Český Brod - pojištění se sjednává na 1. 
riziko - pojištění se ukončuje k datu 09. 11. 2010 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.000 nová cena 1.000 

Pojistná Smlouva č.2739300790 

Odchyině od VPP se pojištění vztahuje i na pevně spojené součásti bez Zabezpečení zámkem. 

1EY06 Loupežné přepadení při přepravě věcí - v rozsahu čI.1, odst. 1, písm. c), VPP UCZ/Odc/06 a 
DPP LIM/05 

Misto Qøıištèni z 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 či. 3, VPP UCZ/Odc/06 

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

1DY02 Vandalismus - rozsahu čI.1, odst. 1, písm. d), VPP UCZ/Odc/06 

Místa pojištěni: Katastrální území pojištěného a místa die 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- pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 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 
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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 

Pojistná Smlouva č.2739300790 

5 Pro všechny ostatní předměty pojištění pojištěné vrozsahu čl.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 

6 Zásoby vlastní vč. obalů na adrese - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 

Smluvní ujednání pro pojištění v rozsahu UCZlOdc/06 
1) Odchylně od UCZlOdc/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 pojištění 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 musí být připevněny, ukotveny apod. Podmínkou případných pojistných plnění je, že 
krádež musí být vždy nahlášena Policii ČR. 
2) Odchylně od čl. 2 UCZ/Odc/O6 se pojištění vztahuje na škody způsobené na všech předmětech 
pojištění. 

3) Odchylně od UCZ/Odc/O6 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 období činí Kč 200.000,-. Odchylně 
od čl. 2 LIM/05 musí být předměty pojištění uloženy na místě pojištění ohraničeném funkčním 
oplocením S min. výškou 160cm. Vrata uzamčena dozickým zámkem nebo visacím zámkem. 
4) Odchylně od LIM/05 se ujednává, že do limitu plnění Kč 500.000,- se předepisuje způsob 
zabezpečení v rozsahu bodu C). 
5) 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 í 

certifikovaný, tj. neplatí tabulka limitů dle kapitoly II, toto ujednání se vztahuje na pojištění cennosti do 
max. pojistné částky 200.000 Kč. 
7) Odchylně od č. 3 se pro Ioupežné přepadení při přepravě cennosti a přepadení v místě pojištění se 
uplatňuje výklad pojmů dle č. 15 UCZ/Odc/06. 
V ostatních případech a v případě nedodržení těchto smluvních ujednání platí ustanovení LIM/O5 
8) Tímto se ujednává, že uložení technického Zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní 
pasy se strojově čítelnými údaji a S nosičem dat S biometrickými údaji a prostor pokladny, kde je 
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společný vchod pro více organizaci mohou být zabezpečený následovněz vstup Z klientského prostoru 
do prostoru kanceláří jsou zabezpečený uzamykatelnými interiérovými dveřmi. Vstup do kanceláří - 
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 pojištění věcí 
uložených na V místnosti tzv. pokladny: Vstup do místnosti pokladny tvoří interiérové dveře se dvěma 
bezpečnostními zámky + kovová mříž. Přepážka v místnosti je opatřena bezpečnostním sklem. 
V místnosti je dále umístěn samostatně stojící trezor O minimální hmotností 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 vmimopracovní době uloženy vuzamčen zásuvce stolu nebo 
interiérovém nábytku apod. Okna do místnosti pokladny jsou opatřeny mříží nebo vrstveným sklem 
nebo sklem opatřeným bezpečnostní folií. 
V ostatních případech a v případě nedodržení těchto smluvních ujednání platí ustanovení LIM/05. 

Pojistná smlouva č.2739300790 

1CB01 Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/05 

Místa pojištění: Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 
1. Soubor vlastních i cizích skel uvedených v čl. 2, odst. 1 a odst. 2 UCZ/Skl/05. - pojištěni 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/05 

Místa pojištění: Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 
1. Elektronika vlastní i cizí včetně dispečerských systémů rozvodu pitné vody vč. přislušenství 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 1.000 

Smluvní ujednání pro pojištěni v rozsahu UCZ/Ele/05 
1) Odchylně od UCZ/Ele/05 se pojištění vztahuje na základy zařízení, programové vybavení Zařízení 

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

2. Mobilní elektronika vlastní i cízí (notebooky, dataprojektory apod.) na území ČR 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 1.000 
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1FZ01 Poškození nebo zničení stroje a strojních zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Str/05 

- elektronické části strojů se řídí dle UCZ/E|el05 

Pojistná smlouva č.2739300790 

Místa goiištění: Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 
1. Stroje a strojní vybavení vč. elektroniky, technologie v ČOV - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.000.000 nová cena 5.000 

Smluvní ujednání pro pojištění v rozsahu UCZIStrI05 a UCZłEIe/05 
1) Odchylnë od UCZ/E|el05 se pojištění vztahuje na Základy zařízení. programové vybavení zařízení 
a škody na Zařízení vzniklé během skladování, transportu a instalace. 
2) Odchylnë od UCZ/Str/05 se pojištění vztahuje na základy zařízení, příslušenství stroje a škody na 
zařízení vzniklé během skladování, transportu a instalace 

1FZ02 Pojištění pro případ poškození nebo zničení obsahu chladicích zařízení 
- v rozsahu DPP MR/05 

Místa Qoiišténí: Katastrální území pojištěného a místa dle přílohy č.1 a subjektů pojištěných 
1. Zásoby vlastní v chladicích zařízeních - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
30.000 nová cena 2.000 

Odchylně od MRl05 se za chladící zařízení považují např. i chladící boxy, mrazící boxy a Ostatní mrazící 
a chladící Zařízení sloužící k uložení potravin jakéhokoliv druhu. 
Odchylnë od MR/05 pojistitel bere na vědomí a souhlasí, že chladící zařízení je pod potřebným 
dohledem pouze v pracovní době vyjma sobot, nedělí a jakýchkoliv svátků nebo za mimořádných situací 
(např. uzavření kuchyně). Za doklady prokazující množství uskladněného obsahu v chladicích Zařízení 
budou považovány doklady Z účetnictví pojištěného. 

Celkové roční pojistné včetně dodatku č.011 

živeıni pøjišıêniz 232.065,- Kč 
Vandalismus: 27.274,- Kč 
Odcizení: 63.936,- Kč 
Pojištění skla: 10.000,- Kč 
Pojištění elektroniky: 33.761,- Kč 
Strojní pojištění: 22.000,- Kč 
Pojištění obsahu v chladicím zařízení: 2.400,- Kč 
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Pojistná smlouva č.2739300790 

Společná a závěrečná ustanovení 

Roční pojistné včetně dodatku č.011: 391.436,- Kč 
Sleva za délku pojištění: 10% 
Upravené roční pojistné: 352.292,- Kč 
Způsob placení: čtvrtletně (bez přirážky) 
Splátka pojistného: 88.073,- Kč 

/~ 
=Aıiı‹v01n1pøjis1nê za øhdøhi 9.11. 2010 - 18.2.2011 Kč a je spıarnê K 23.1.2011. 

j 
Splatnost pojistného: 19.8., 19.11., 19.2. a 19.5. (den a měsíc běžného roku). 

Sleva 10 % za délku pojištění se poskytuje na celou dobu pojištění. Vypoví-li pojistník pojistnou smlouvu 
před uplynutím sjednané lhůty, tzn. do 18.8.2009, je povinen neoprávněné získanou slevu vrátit. 

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním. 

Ujednává se, že do doby dokončení privatizace pojištěných nemovitostí (viz. přílohy č.1) zůstávají tyto 
nemovitosti pojištěny jako celek touto pojistnou smlouvou, tzn. jako by se jednalo O majetek vlastni. 

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 pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo 
pojistné smlouvy, které je Zároveň variabilním symbolem. 

Pojistná smlouva obsahuje 15 listů a přílo
V P 12.1.2 11 raze, dne O 

..

d

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím S níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a 
doplňkovými pojistnými 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 
DPP MR/05 
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l. 

U N llQ“A 
__ Pojısmá Smlouva č.2739300790 

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným způsobem, 
písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 Z.č. 37/2004 Sb., O 
pojistné smlouvě. Prohlašuji, že tento návrh na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu a 
mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil/a pojistíteli nebojím pověřenému zástupci před uzavřením 
pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuménla. 
Souhlasím stim, 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 tn/áni závazkového vztahu za účelem uzavření pojistné smlouvy a 
jejího následného plnění v souladu 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 tn/áni závazků plynoucích Z tohoto pojištění í pro ta připojištění, která 
byla sjednána dodatečne. 

_ 
C.IŽ>vv›L€_ˇ Q4. 4.201-1 V ................... dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pojištěno prostřednictvím: All Group, s.r.o., Na Dědinách 1072/18, Praha 4, Qraha@allgoup.cz, tel/fax: 
261210413, 70013420 ˇ 
Zpracoval: Ing. Pavla Režábková 

teI.225 393 231, fax 225 393 470 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Tøızfønz +420 800 120 020, +420 225 393 H1 
rzxz +420 225 393 777 
IČ 40480 DIČ CZ49240480 Strana 15 (ceľk
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Zapsâna u Městského Soudu v Praze, oddfl B, vložka 2012. 
vwvw.uniqa.cZ 
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Seznam Íudov a staveb vč. stavebních součástí města Český Brod - Příloha č. 17dodatku č.11 pojistné 
smlouvy č. 2739300790 

váš' WT anuøvn 
i 

ml-na I Pøzımnın peøııımáhøsfløuneqeınúčaen 

1. Obecní úřad Husovo nám. 70 Budovy a stavby na pozemku vč. 
tavebnioh součástí nová hodnota 27040000 

2. 

`

s 

Školní družina u Základní školy č. p. 1144 Budwy 8 smˇby na 'mzemku vč' 
stavebních eousti nová hodnota 6760000 

3. 
Základní škola. kotelna vč. Budovy a stavby na pozemku vc. 
technologie, ñdy: sklady, garáže a 6. p. 760 stavebních soustí a technologie 
Ostatní stavby - Zítomlrská 

l 

ko 
nová hodnota 

telnryý 
l Ý 

36400 000 

4. Budovy a stavby na pozemku vc. Základní škola č. p. 19 stavebních součástí časová hodnota 0840 000 

5. Základní škola přístavba 1304 
st 
Budovy a stavby na pozemku vč. 
avebních součástí nová hodnota 4680000 

6. Základní škola - jídelna č p. 1307 Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součást! nová hodnota 6760000 

7. Budovy a stavby na pozemku vč. Městské kultumla Inf. centrum .c. p.1 
stavebních součásti nová hodnota 49 920 000 

Dům č.p.6 Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebnlch součásti nová hodnota 4150000 

9.
l 

MŠ Lihlıce
l 

lLibIIce 183 Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součásti nová hodnota 4 680 000 

10 . 3. MŠ c. p. 1313 l 

Budovy a Stavby na pozemku vč. 
stavebnlch součástí nová hodnota 26 000000 

11 . `2. MŠ - Kollárova č. p. 71 Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součástí nová hodnota 10400 000 

12 . Kino c. p. 832 Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních soustí nová hodnota 31 200 000 

13 . Obřadní síň a mámíoe Ceský Brod Budovy a stavby na pozemku vč. nová hodnota 3640000 

14 . Moštárna
l 

lč. p. 171 udovy a stavby na pozemku vc. 
vebnlch součásti 

stavebních součásti. Z části prosklená 

B . 

sta nová hodnota 5 720 000 

15 . Dům Č. p. 59 vebnıch soucasti 
!Budovy a stavby na pozemku vč. ` 

sta 
ˇ ˇ ' nová hodnota 8944000 

1 6.
l 

Dům č. p. 47 Budovy a stavby na pozemku vč. 
Stavebnloh součástí nová hodnota 9 360 000 

17 . Dům č p. 25 Budovy a Stavby na pozemku vč. 
stavebních součásti nová hodnota 6 099 021 

IB. Dům tp. 340 Budovy a stavby na pozemku vo. 
stavebních součástí nová hodnota 16120000 

19. Dům ć.p.11z7 Budovy a stavby na pozemku vč. 
.stavebních součást] nová hodnota 12 480 000 

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

21. `Myslivna vč. stodoly

l 

Vľátltov 78
l 

Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních soustí 

nová hodnota. 
Stodola je časová 

Í* hodnota 
5100000 

22. Dům Č. p. 12 Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součásti

l 

nová hodnota 10 400 000 

23. Budovy TS (administrativa. dílny, 
garáže a Ostatní stavby) č. p. 839 Budovy a stavby na pozemku vč. 

stavebních Součásti nová hodnota 10 920 000 

24 . Dům - lékáma Č. p. 82 Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součásti nová hodnota 6240000

1 

/Ä/lí



25. 
který je evldovan vč. památkových 
ohıeınú 

Ú Český Brod Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součásti 1. riziko 15 000 000 

Soubor staveb. ve vlastnictví mesta 
Český Brod bezčísıa popisného. K 

26. Administrativní budova Č. p. 56 Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součástí nova hodnota 74 880 000 

27.

1 

Bytový dům Šıolmifská 1882 `Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součásti nová hodnota 15000000 

lm _. Nám. Amošta Z B"°ˇV °""' Pflváuhıø 1384 
Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součástí nová hodnota 10 000 000 

29. Nemocnice S pøıiıuinikøu Ěmd 
ˇiżkova, Český Budovy a stavby na pozemku vč. 

stavebních součástí nová hodnota 91 000 000

1 

30. Základní škola żitømırsxá 885
1 

`Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních souästí nová hodnota 260 000 000 

31. Základní škola ěp. 68 Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součásti nová hodnota 145 600 000 

32 . Dům družstvo Kounicka Kounicka 1392. 
Český Brod 

Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součástí nová hodnota 14450000 

33. Dům družstvo Kounická Køuhiší1a93, 
Český Brod 

Budovy a stavby na pozemku vč. 
_ vobních součástí 

nová hodnota 14420000 

34. Dům družstvo Mozartova Møzsfløvz 1394, 
Ceský and 

EE! 
ÍBud0vy a stavbyrıa pozemku ÍÍĚ. 
stavebních součástí HOVŠ |10€|l10lâ 13410000 

35. ćov ul. Pnìmyslova. 
Český Brod 

Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součástí a přísluenství 
staveb a zabudované technologie 

nová hodnota 99 960 000 

36. Čerpací stanice Štolmii' Český Brod 

Budovy a stavby na pmku vč. 
stavebních součásti. osvětlení. 
zabudovaná technologie. plechový 

Ĺbuňkyi Í Ý V W 

pñstavek. venkovní vrly K1 a K2 vöetnê 
technologie a staveb, trafostanlce, Unlmo 

nová hodnota 18 720 000 

37.

1 

Vodojem na Vrabčíci Český Brod 
Budovy a stavtìna pozemku vo. 
stavebních součásti. zabudované 

nologle a příslušenství staveb 
nova hodnota 4160000 

38. 
Přečerpávacl stanice Sportovní a 
']°[1°L=ëJ<,à , _- 

Český Brod 
přislušenství stavby 

19011 . . 

Šachta včetně technologie. st součástí a nová hodnota 2600 000 

39. Úpravna vody Zahrady Český Brod 
Budovy a stavby na pozemku vc. 
stavebních Součásti. šachla vč. 
zabudované technologie a pñslušenstvi 

nová hodnota 4360 000 

40.

l 

Soubor budov a staveb Podskali Český Brod součástí, šachta vč. zabudované 
technologie a příslušenství 

Soubor budov a staveb vč. stavebních 
n0Vá hodnota 2 300 000 

41. Sadská 217, okr. Dům Nymburk 
Budovy a stavby na pozemku vč. 
stavebních součástí nová hodnota 3100000 

42. Dům šyšžova 67. Český Budovy a stavby na pozemku vč. stavebnídı součásti nová hodnota 2200000 

Dům č p tìââłšb Budovy a stavby na pozemku vč. fa 
_ _ _ , P z „stavebních součástí 

_ '
_ 

nová hodnota 8500 000 

44.\ Parkoviště Ceský Brod Stavba na pozemku vč. prislusenstvi nová hodnota 3 300 000 

Celkem za budovy 
' Í Í 

| 1 153 523 021

2 
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