
           

                              POJISTNÁ SMLOUVA 2038600661 
Pojištění předmětů umělecké a sběratelské hodnoty 

  
 

Pojistitel:   UNIQA pojišťovna, a. s. 

Evropská  810/136, 160 00 Praha 6 

 IČ: 492 40 480 

   zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka 2012 
zastoupení: na základě zmocnění níže podepsanými osobami 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.,  

č. ú.: 1071001005/5500, konst. s. 3558. 

 
a  

 

Pojistník:                    Město Cheb 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 
IČ: 00253979 

 

uzavírají prostřednictvím RESPECT, a.s. tuto smlouvu o pojištění předmětů umělecké a sběratelské hodnoty 

ve prospěch pojištěného / oprávněné osoby: Vlastníci předmětů pojištění 

 

 

 
 
Článek I 
Předmět pojištění 
 

 

1 Předmětem tohoto pojištění jsou díla umělecké a sběratelské hodnoty dle Přílohy č.1 k pojistné smlouvě 

v pojistné hodnotě 1.100.000,- Kč a vitrína v pojistné hodnotě 238.007,- Kč. 

 

2 Pojištění se sjednává za účelem pojištění exponátů na výstavě - „ 700. výročí zástavy Chebska českému 

králi Janu Lucemburskému“ konanou v prostorách kostela Svaté Kláry v Chebu  a to ve dnech  4.9.2022 

(00:00) – 11.9.2022 (24:00) a pro přepravu předmětů pojištění na tuto výstavu a zpět. Přeprava 

exponátů proběhne dle ujednání v Příloze č. 1 – datum přepravy a  místa nakládky a vykládky.  

       Zároveň se ujednává, že výluka dle čl. 6, odst. 6.2 bod m) a n) UCZ/T/14 neplatí. 

* Případná změna data zpětného transportu bude nahlášena pojistiteli prostřednictvím zplnomocněného 

makléře minimálně 48 hodin před plánovaným započetím transportu. 
 

3.  Předměty pojištění budou zapůjčeny na základě Smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi pojištěným a  
     pojistníkem.  
 

 
 
 
 



Článek II 
Rozsah pojištění 
 
Část A :  
 

1 Pojištění předmětů dle Příohy č. 1 se sjednává v souladu s pojistnými podmínkami: 

• Všeobecné pojistné podmínky - obecná část (dále jen „UCZ/14“) 

• Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění předmětů umělecké a/nebo sběratelské hodnoty – 
zvláštní část (dále jen „UCZ/Um/14“)  

• Všeobecné podmínky pro pojištění přepravy zásilek (dále jen „UCZ/T/14“) - zvláštní část (dále 
jen „UCZ/T/14“) v rozsahu čl.4, odst. 4.2.1 

• Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku pro případ odcizení – zvláštní část  
(dále jen „UCZ/Odc/14“) – výklad pojmů 

• Doplňkové pojistné podmínky k pojištění majetku pro případ odcizení LIM/14 

•  Požadavky na způsob zabezpečení 
 

2.   Pro předměty pojištění v pojistné hodnotě 1.100.000,- Kč viz. Příloha č. 1 se dle této pojistné smlouvy  
      sjednává pojistná ochrana „z hřebíku na hřebík“, tj. pro pojištění přepravy na místo výstavy a zpět a dále  
      pro pojištění v místě výstavy (ve výstavních prostorách, případně uskladnění v depozitáři). Pojištění  
      zahrnuje případ vzniku škody na předmětech pojištění vzniklou jakoukoli nahodilou škodnou událostí  
      nastalou v době přepravy a bezprostředních úkonů s tím souvisejících, včetně nakládky a vykládky, dále  
      výstavy, včetně instalace, deinstalace a úkonů bezprostředně s tím souvisejících, příp. uskladnění v  
      depozitáři), která není dále v příslušných pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě z pojištění  
      vyloučena. 
      Pojistné krytí se nevztahuje na nebezpečí prostá krádež (pojištění se nevztahuje na případy odcizení    
      pojištěné věci / předmětu pojištění způsobené prostou krádeží - tzn. odcizení pojištěné věci bez  
      překonání překážek. Pojištění se vztahuje pouze na škody způsobené krádeží vloupáním –  
      definice v Čl. 15 UCZ/Odc/14), zpronevěra (tj. čin, kterým si pachatel přisvojí nebo poškodí věc,  
      která mu byla svěřena do péče anebo správy), nevysvětlitelná ztráta, hrubá nedbalost, pohřešování,  
     vydírání. Výluky se vztahují na všechny rozsahy pojistné ochrany. 

 
Část B :  

 
1 Pojištění předmětu / vitríny se sjednává v souladu s pojistnými podmínkami: 

 

• Všeobecné pojistné podmínky - obecná část (dále jen „UCZ/14“) 

• Všeobecné pojistné podmínky pro všerizikové pojištění (ALLRISK) majetku - zvláštní část (dále jen 
             UCZ/AR/14/A)  

• Doplňkové pojistné podmínky pro všerizikové pojištění (ALLRISK) majetku- zvláštní část (dále jen  
DPP/AR/14/B 

• Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku pro případ poškození nebo zničení živelní 
událostí - zvláštní část - UCZ/Živ/14 – výklad pojmů 

• Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku pro případ odcizení – zvláštní část  
(dále jen „UCZ/Odc/14“) – výklad pojmů 

• Doplňkové pojistné podmínky k pojištění majetku pro případ odcizení LIM/14 

• Všeobecné podmínky pro pojištění přepravy zásilek (dále jen „UCZ/T/14“) - zvláštní část (dále 
jen „UCZ/T/14“) v rozsahu čl.4, odst. 4.2.1 

• Požadavky na způsob zabezpečení 
 

     2 Pro předmět pojištění / vitrína v pojistné hodnotě 238.007,- Kč viz. Příloha č. 1 se dle této pojistné  
      smlouvy sjednává pojistná ochrana  pro pojištění přepravy na místo výstavy a zpět a dále  
      pro pojištění v místě výstavy (ve výstavních prostorách, případně uskladnění v depozitáři). Pojištění  



      zahrnuje případ vzniku škody na předmětech pojištění vzniklou jakoukoli nahodilou škodnou událostí  
      nastalou v době přepravy a bezprostředních úkonů s tím souvisejících, včetně nakládky a vykládky, dále  
      výstavy, včetně instalace, deinstalace a úkonů bezprostředně s tím souvisejících, příp. uskladnění v  
      depozitáři), která není dále v příslušných pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě z pojištění  
      vyloučena. 

 
 

Další body jsou platné pro všechny části.  
 

3.  Podmínky pojistitele pro převzetí pojistné ochrany pro případ odcizení předmětů umělecké  
     sběratelské hodnoty v době pobytu v místě výstavy jsou uvedeny v Příloze č. 3 této pojistné  
     smlouvy.  
 
4.  Ujednává se, že díla jsou při přebírání a předávání zpět podrobena fyzické kontrole a jejich  
     stav je zaznamenán do protokolu o stavu díla. 
 
 
 
Článek III 
Pojistná hodnota, pojistná částka, limit plnění, spoluúčast, pojistné 
 
Část A 
 

1 Pojistná hodnota / Pojistná částka 
 Pojištění se sjednává na pojistnou hodnotu předmětu pojištění v souladu s Přílohou č.1. Určená 

pojistná hodnota je horní hranicí plnění pojistitele pro plnění ze všech pojistných událostí nastalých 
v průběhu doby trvání pojištění. 

 Celková pojistná hodnota / pojistná částka předmětů pojištění činí 1.100.000,- Kč. Určená pojistná 
hodnota je horní hranicí plnění pojistitele pro plnění ze všech pojistných událostí nastalých 
v průběhu doby trvání pojištění za všechny předměty pojištění celkem.  

  
 Část B     
 

 2   Pojistná hodnota / Pojistná částka 
 Pojištění se sjednává na pojistnou hodnotu předmětu pojištění v souladu s Přílohou č.1. Určená 

pojistná hodnota je horní hranicí plnění pojistitele pro plnění ze všech pojistných událostí nastalých 
v průběhu doby trvání pojištění. 

 
 

3 Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10.000,- Kč 
 
4 Pojistné:  

Jednorázové pojistné za dobu pojištění činí celkem 16.790,- Kč a je splatné s 30 denní splatností od 
data počátku pojištění na účet pojistitele: č. ú.: 1071001005/5500, VS 2038600661. 

Takto stanovené pojistné je úplatou za poskytnutou pojistnou ochranu pojištěných věcí po dobu trvání 
pojištění.  
 
Článek IV 
Doba trvání pojištění 
 
Počátek pojištění: 29.08.2022  (00:00 hod)     
Konec pojištění:   13.09.2022  (24:00 hod)   
 
 
 



 
 
Přeprava: 
 

Počátek pojištění: dle specifikace v Příloze č. 1 a dle podmínek této pojistné smlouvy; nejdříve   
                                     29.8. 2022  
Konec pojištění:   dle specifikace v příloze č. 1 a dle podmínek této pojistné smlouvy; nejpozději  
                                     však 13.9.2022  
 
 
Článek V 
Makléřská doložka  
 

Pojištěný pověřil makléřskou společnost RESPECT a.s. vedením (řízením) a spravováním jeho pojistného zájmu. 
Obchodní styk, který se bude týkat této smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto zplnomocněného 
makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná opatření, prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů. 
Pojistné bude placeno na účet zplnomocněného makléře. 
Peněžní ústav:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   7220843001 
Kód banky:   5500 
Konstantní symbol:  3558 
Variabilní symbol:  2038600661 
Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet zplnomocněného makléře. 
 
 
Článek VI 
Ujednání pro případ vzniku škodné události  
 

1 Pojištěný, případně zplnomocněný zástupce, telefonicky nahlásí na Call centrum UNIQA pojišťovny a.s. 
(tel.č.: 488 125 125) vznik škodné události, kde bude tato událost registrována a sděleno registrační číslo 
události). Případně tak lze učinit písemně emailem: hlaseni.PU@uniqa.cz 

 

2  Příslušnému pracovníkovi linky je třeba sdělit následující:  

✓ jméno, adresu, číslo pojistné smlouvy, kontaktní spojení vč. emailové adresy, stručně jak a kdy k PU 
došlo, 

✓ pravděpodobnou výši škody,  
✓ adresu, místo, kde se poškozené předměty pojištění nacházejí, kontaktní osobu pro zajištění 

prohlídky a posouzení rozsahu takto vzniklé škody (nutné k přizvání technika, případně soudního 
znalce). 

  

Článek VII 
Závěrečná ustanovení a ujednání 
 

1 Tato pojistná smlouva obsahuje 6 stran textu, 4 přílohy a je na základě dohody smluvních stran  
vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF, přičemž původ a integrita elektronického 
vyhotovení této smlouvy, jakož i totožnost jednajících osob, jsou zaručeny elektronickými podpisy  
smluvních stran, resp. osob oprávněných za smluvní stranu tuto smlouvu uzavřít. Každá ze 
smluvních stran obdrží originál pojistné smlouvy v elektronické podobě. 
  
Veškeré změny a doplňky pojistné smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků,  
a to v elektronické podobě ve formátu PDF, který bude opatřen elektronickými podpisy smluvních 
stran, resp. osob oprávněných za smluvní stranu dodatek uzavřít. 
 
 

2 Přílohy pojistné smlouvy: 
 

Příloha č. 1 –  Seznam pojištěných exponátů  
Příloha č. 2 –  Pojistné podmínky  



Všeobecné pojistné podmínky - obecná část („UCZ/14“) 
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění předmětů umělecké a/nebo sběratelské hodnoty („UCZ/Um/14“) 
Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku pro případ odcizení – zvláštní část (dále jen „UCZ/Odc/14“)  
Doplňkové pojistné podmínky k pojištění majetku pro případ odcizení LIM/14 

Všeobecné podmínky pro pojištění přepravy zásilek (dále jen „UCZ/T/14“) - zvláštní část (dále jen 
„UCZ/T/14“)  
Všeobecné pojistné podmínky pro všerizikové pojištění (ALLRISK) majetku - zvláštní část (dále jen 
UCZ/AR/14/A)  
Doplňkové pojistné podmínky pro všerizikové pojištění (ALLRISK) majetku- zvláštní část (dále jen  
DPP/AR/14/B) 
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku pro případ poškození nebo zničení živelní událostí - 
zvláštní část - UCZ/Živ/14 – výklad pojmů 

 
 

Příloha č. 3 – Požadavky na způsob zabezpečení 
 
Příloha č. 4 –   Informace o zpracování osobních údajů 
 
 

Dále se ujednává, že se na pojištění vztahuje sankční doložka, jejíž znění je uvedeno níže.  
SANKČNÍ DOLOŽKA 
Bez ohledu na všechna ostatní ustanovení této smlouvy pojistitel neposkytne pojistné plnění či jakékoliv jiné 
plnění z pojištění, pokud by takový postup byl v rozporu s ekonomickými, obchodními nebo finančními 
sankcemi a/nebo embargy Rady bezpečnosti OSN, Evropské unie nebo jakýmikoliv vnitrostátními právními 
předpisy či právními předpisy Evropské unie, které se vztahují na účastníky tohoto pojištění. To platí také pro 
hospodářské, obchodní nebo finanční sankce a/nebo embarga vydaná Spojenými státy americkými nebo 
jinými zeměmi, není-li to v rozporu s právními předpisy Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy. 
 
 
 
Za UNIQA pojišťovnu, a.s. 
V Praze, dne viz. el. podpis 
 
 
 
 
 
  ................................………....…………     ................................………....…………      
  Renáta Klesnilová       Ing. Martina Plíhalová Vršecká 
  oddělení mezinárodních rizik                  manažer pojištění mezinárodních rizik    
  a fakultativního zajištění ČR & SR a fakultativního zajištění ČR & SR 

          
                                                                  
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/Um/14  UCZ/Odc/14    LIM/14    UCZ/Živ/14  UCZ/ AR/14/A  DPP/AR/14/B    UCZ/T/14        
Požadavky na způsob zabezpečení 
 
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 o zpracování osobních 
údajů pro účely tohoto pojistného vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných 
podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění 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. 



 
Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy se řídí nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů). Pojistník je povinen pojištěného, resp. pojištěné, jakož i všechny další oprávněné třetí 
osoby, řádně a včas informovat o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s uzavřením a plněním této 
smlouvy, o jejich souvisejících právech a dalších relevantních skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v 
článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a sice poskytnutím samostatné listiny obsahující 
informace o zpracování osobních údajů dle článku 13, resp. článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů, a to poskytnutím stejnopisu listiny označené jako „Informace o zpracování osobních údajů“ anebo jiným 
vhodným způsobem. 
Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé 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. 
 
Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem 
pojistníka uvedeného výše. 
 
Pojistník prohlašuje, že jeho pojistný zájem na pojištění majetku pojištěného/oprávněné osoby je dán uzavřenou 
Smlouvou o výpůjčce mezi pojistníkem a pojištěným/oprávněnou osobou. 
 
Pojistník prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen 
„povinný subjekt“). Vzhledem k výši stanoveného jednorázového pojistného v této pojistné smlouvě  
(dále jen „smlouva“), které je nižší než 50.000 Kč nepodléhá tato pojistná smlouva povinnosti uveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv“). 
 
Pojistník bere na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídá společnosti 
UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto Pojistník bere na vědomí, že 
pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídá společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen 
„UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení vznikne. 
 
 
 
 
Za pojistníka 
 
 
V ………………………, dne                                  …………………………………………… 

               podpis pojistníka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                  Příloha č. 1 –  Seznam pojištěných exponátů: 
 
 
Část A.   
1  Kopie svatováclavské koruny – pojistná částka 500.000,- Kč 
 
 
2. Kopie královského jablka  – pojistná částka 300.000,- Kč 
 
 
3. kopie královského žezla  – pojistná částka 300.000,- Kč 

 
 

Část B     Vitrína  – pojistná částka 238.007,- Kč 

 
 
 
Přeprava: 
 

Počátek pojištění:  nejdříve  29.8. 2022  
                                      a navazují krytí pobytu předmětů pojištění v místě pojištění 
Konec pojištění:    dle podmínek této pojistné smlouvy; nejpozději však 13.9.2022  
Cesta tam:                   místo nakládky: adresa vlastníka 
                                    místo vykládky: kostel Svaté Kláry Cheb 
Cesta zpět:                  místo nakládky: kostel Svaté Kláry Cheb 
                                    místo vykládky: adresa vlastníka 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2 –  Pojistné podmínky 
 
 
             
Všeobecné pojistné podmínky - obecná část („UCZ/14“) 
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění předmětů umělecké a/nebo sběratelské hodnoty 
(„UCZ/Um/14“) 
Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku pro případ odcizení – zvláštní část (dále jen 
„UCZ/Odc/14“)  
Doplňkové pojistné podmínky k pojištění majetku pro případ odcizení LIM/14 

Všeobecné podmínky pro pojištění přepravy zásilek (dále jen „UCZ/T/14“) - zvláštní část (dále jen 
„UCZ/T/14“)  
Všeobecné pojistné podmínky pro všerizikové pojištění (ALLRISK) majetku - zvláštní část (dále jen 
UCZ/AR/14/A)  
Doplňkové pojistné podmínky pro všerizikové pojištění (ALLRISK) majetku- zvláštní část (dále jen  
DPP/AR/14/B) 
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku pro případ poškození nebo zničení živelní 
událostí - zvláštní část - UCZ/Živ/14 – výklad pojmů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Příloha č. 3 – Požadavky na způsob zabezpečení: 
 

Podmínky zabezpečení  
pro pojištění věcí zvláštní hodnoty na pojistné nebezpečí krádež vloupáním z uzamčeného prostoru, 

loupežné přepadení a vandalismu 

 

 
Pro pojištěné věci zvláštní hodnoty uložené/vystavené v řádně uzavřených a uzamčených 
výstavních prostorech se odchylně od VPP/Odc/14 a DPP LIM/14 ujednává, že pojistitel 
poskytne pojistné plnění pro níže uvedené limity plnění na 1. riziko, pokud budou předměty 
pojištění zabezpečeny minimálně následujícím způsobem: 
 

- všechny dveře, vedoucí do prostorů s pojištěnými předměty, musí být řádně uzavřeny a uzamčeny 

všemi jejich instalovanými zámky; rovněž všechny okna musí být řádně uzavřeny 

- objekt je napojen na EZS – POLICIE ČR Cheb 
 

- v otvírací době výstavy musí být ve výstavních prostorech trvale přítomny min 2 pověřené osoby 

(vlastní zaměstnanec, kustod apod.), která musí dohlížet na chování návštěvníků s důrazem na 

ochranu pojištěných předmětů, přičemž musí být trestně bezúhonná, psychicky, fyzicky zdatná a 

nesmí být pod vlivem omamných látek. Dále musí být vybavená spolehlivou spojovací technikou 

(mobilním telefonem apod.) pro případ nutnosti bezodkladného přivolání Policie ČR či jiné obdobné 

pomoci a funkčním obranným prostředkem (el. paralyzérem, obranným slzným nebo pepřovým 

sprejem), který musí umět ovládat a musí ho mít trvale u sebe pro jeho použití v případě nouze.  

 
Dále se ujednává pro všechny výše uvedené limity plnění, že pojištěné předměty musí být zavěšeny na 
zdech nebo závěsných systémech takovým způsobem, aby nešly demontovat nebo sundat bez použití 
nářadí nebo hrubého násilí, nebo musí být uloženy v řádně uzavřených a uzamčených skleněných vitrínách, 
- systém LOTECH. 

 
Pojištěný je povinen zabezpečit exponáty podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení 
minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení uvedenému v této příloze. Porušil-li pojištěný 
tuto povinnost a porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení 
rozsahu jejích následků, poskytne pojistitel plnění z takové pojistné události z pojištění pro případ odcizení 
nebo vandalismu pouze do výše limitu pojistného plnění, který by dle těchto podmínek zabezpečení 
odpovídal skutečnému způsobu zabezpečení pojištěných exponátů v době vzniku pojistné události. 
 
Pojistitel si vyhrazuje právo na provedení prohlídky místa pojištění se zaměřením na kontrolu plnění výše 
uvedených podmínek zabezpečení.  
 
V případě nesplnění výše uvedených podmínek zabezpečení je pojistitel oprávněn krátit pojistné plnění, 
přičemž pojistitel si vyhrazuje právo na provedení prohlídky místa pojištění se zaměřením na kontrolu plnění 
výše uvedených podmínek zabezpečení.  
 
Výklad pojmů se řídí podle VPP UCZ/Odc/14  a DPP LIM/14 
 

 
 



 
 
 
 
Podmínky zabezpečení pro transport předmětů umělecké a sběratelské hodnoty: 
 

− všechny přepravy a balení předmětů pojištění musí být realizováno profesionální spedicí / balení pak 
odborným pracovníkem; 
 

− před přepravou pojištěných předmětů musí být vytvořen přepravní plán, který bude obsahovat: 
základní instrukce, oprávnění a povinnosti posádky transportního vozidla, jejich individuální výstroj a 
výzbroj, místo naložení, čas, kontaktní osobu, trasu (min. s dvěma variantami), místo a způsob 
předání, počet zaměstnanců k přepravě, vyznačení nebezpečných míst, určení spojení vozidla 
s dispečinkem, volací znaky, telefonní čísla, dále postup v případě přepadení nebo poruchy 
transportního vozidla, popř. jiné mimořádné události 
 

− pro přepravu musí být použito plně provozuschopné vozidlo, které musí mít: 

− klimatizovaný nákladní prostor dle charakteru přepravovaného předmětu pojištění,  

− zabezpečení prostřednictvím alarmu, 

− GPS navigaci  
 

− pro přepravu pojištěných věcí musí být použito plně provozuschopné vozidlo, přičemž přepravované 
předměty musí být umístěny uvnitř uzavřeného a uzamčeného zavazadlového prostoru, přeprava 
musí probíhat dvěma osobami vybavenými funkčním telekomunikačním zařízením pro spolehlivé 
přivolání pomoci a kurátorem/zástupcem galerie 
 

− nakládka a vykládka předmětů pojištění a jejich samotná přeprava musí být řešena v souladu 
s vypracovanými taktickými postupy přepravní firmy/nebo galerie s ohledem na maximální eliminaci 
rizika odcizení přepravovaných cenností; v případě že nakládka a vykládka pojištěných předmětů 
bude probíhat ve dvoře, tak musí být dvůr předem překontrolován a uzamčen, během nakládky a 
vykládky nesmí být přítomny nepovolané nebo cizí osoby, pojišťované předměty nesmí být 
ponechány bez dozoru a toto platí i během přepravy. V případě přepravy od 22.hodiny do 6. hodiny 
je nutné toto sdělit pojistiteli, který zváží dodatečné způsoby zabezpečení.  

 

− během přepravy nesmí vozidlo bezdůvodně zastavit, posádka nesmí vozidlo opouštět a při nuceném 
zastavení musí doprovod provést nezbytná opatření k ochraně přepravovaných hodnot, přeprava 
nesmí být přerušována z jiných důvodů než z důvodů vyplývajících z pravidel silničního provozu a z 
důvodů hygienických, vždy jedna osoba musí být trvale přítomna ve vozidle 

 
 

− trasa a cíl přepravy, druh předmětu pojištění a doba, kdy bude přeprava prováděna, musí být utajeny 
před nepovolanými osobami; z doprovázejících osob musí být tyto údaje známy jen osobám 
odpovědným za přepravu, 
 

 
Pojistitel si vyhrazuje právo na provedení prohlídky místa pojištění se zaměřením na kontrolu plnění výše 
uvedených podmínek zabezpečení.  
 

Pojištěný je povinen zabezpečit exponáty podle jeho charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení 
minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení uvedenému v této příloze. Porušil-li pojištěný 
tuto povinnost a porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení 
rozsahu jejích následků je pojistitel oprávněn krátit pojistné plnění. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Příloha č. 4 – Informace o zpracování osobních údajů: 
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