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POJISTNÁ SMLOUVA 
č. 2735901319

Pojistitel;
UNIQA pojišťovna, a.s.
Sídlem; Evropská 136, 160 12 Praha 6 
IČ: 492 40 480
vedená u Městského soudu v Praze 
oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spoi. s r.o.
Sídlem; Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 
IČ; 186 26 084
vedená u Městského soudu v Praze 
oddíl C, vložka 2362

Počátek pojištění: 
Konec pojištění: 
Doba pojištění:

1.6. 2016
1. 6. 2017 s automatickým prodlužováním 
1 rok

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek - obecná část - UCZ/14 se 
ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. 
Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, 
pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu 
pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předměty podnikání/činnosti - dle výpisů z obchodního rejstříku 
a z živnostenského rejstříku pojištěného s výjimkou činností;

- Výkon zeměměřických činností
- Činnost prováděná hornickým způsobem

- Projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a 
činnosti prováděné hornickým způsobem

- Projektová činnost ve výstavbě
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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Roční pojistné celkem; 
Způsob placení:
Splátka pojistného;
Příjmy, které jsou předmětem 
daně z příjmu, za rok 2014: 
Splatnost pojistného:

Závěrečná ustanovení

88.900 Kč
Ročně 
88.900 Kč

163.140.000 Kč
1. 6. (den a měsíc běžného roku)

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním. 

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele

Způsob likvidace pojistných událostí:
V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího 
zprostředkovatele, 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.

Mgr. Věra Pešková 
vedoucí skupiny 

pojištění odpovědnosti

RNDr. Martin Rotkovský, Ph.D. 
vrchní ředitel 

pojistně technickě sekce

„Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné 
smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce 
informace o pojistném vztahu a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících 
pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva 
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.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali 
ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti 
v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu 
nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále
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Limit plnění: 
Spoluúčast: 
Územní platnost: 
Roční pojistné:

Základní pojištění odpovědnosti - v rozsahu článku 3 doplňkových pojistných podmínek 
pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby - UC2/Odp-P/14 (dále jen 
„UCZ/Odp-P/14“‘).

60.000.000 Kč
5.000 Kč 
Česká republika 
78.750 Kč

Odchylně od čl. 8 odst. 2 písm, g) UCZ/Odp/14 se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit 
škodu a při ublíženi na zdraví a při usmrcení též újmu, která byla způsobena porušením 
právní povinnosti v době před uzavřením pojištění, konkrétně po datu 1. 6. 2013.

Další pojištěná rizika a nebezpečí - v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (W)

Sublimit plnění: 
Spoluúčast: 
Územní platnost: 
Roční pojistné:

60.000.000 Kč
5.000 Kč 
Česká republika
zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odchylně od čl. 4 bodu 1 UCZ/Odp-P/14 se v rámci limitu plnění a spoluúčasti pro základní 
pojištění a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku pojištění vztahuje i na případy, 
kdy dodávka vadného výrobku byla uskutečněna po datu 1.6. 2013.

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02)
Sublimit plnění: 500.000 Kč
Spoluúčast: 1.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 3.000 Kč

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)
Sublimit plnění: 500.000 Kč
Spoluúčast: 1.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 4.000 Kč

Odpovědnost za finanční škodu (04)
Sublimit plnění: 500.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 3.150 Kč
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souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím 
v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona souhlasím 
s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat 
písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím. že odvolání souhlasů může mít 
za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně 
poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků 
plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. 
Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. případně kontaktovala za účelem nabídky 
produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví 
a bankovnictví, a to také formou e-maiiového sdělení nebo telefonického kontaktu."

Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu 
významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace 
pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném 
znění.

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými 
podmínkami, které jakožto Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti 
podnikatelů/14 tvoři nedílnou součást této pojistné smlouvy;

Všeobecné pojistné podmínky - obecná část - UCZ/14
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu - zvláštní
část - UCZ/Odp/14
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatele a právnické osoby - 
UCZ/Odp-P/14

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně 
osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše.

V dne

podpis a otisk razítka pojištěného
Pojištěno prostřednictvím: LIMMIT s.r.o. 
Zpracoval: Mgr. Jitka Blažková, LL.M.


