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POJISTNÁ SMLOUVA č. 2038600441 

Pojištění předmětů umělecké a sběratelské hodnoty 

Rámcová pojistná smlouva 

     

   

 

 

 
Pojistitel:   UNIQA pojišťovna, a. s. 

Evropská  136, 160 12 Praha 6 

 IČ: 49240480 

   zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka 2012 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  

č. ú.: xxxxxxxxxx/xxxx, konst. s. xxxx 

a  

 

 

 

 

 

 

Pojistník: Správa Pražského hradu 

Příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky  

se sídlem 119 08 Praha 1 – Hrad I. nádvoří č.p. 1 

IČ: 493 66 076 

 zastoupený Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

 bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  

 č.ú. : xxxxxxxx/xxxx 

 

 

 

 

uzavírají prostřednictvím pojišťovacího makléře Aon Central and Eastern Europe a.s. tuto 

smlouvu o pojištění předmětů umělecké a sběratelské hodnoty 
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Článek I 
Předmět a místo pojištění 
 
1 Předmět pojištění 

Předmětem tohoto pojištění jsou předměty umělecké a sběratelské hodnoty podle příslušných 

podkladů, jež pojistník předává pojistiteli současně s Přihláškou do pojištění v rámci této 

pojistné smlouvy. Vzor Přihlášky do pojištění tvoří Přílohu č. 1 této pojistné smlouvy. 

Předměty pojištění budou převzaty pojistníkem za účelem provedení přepravy a / nebo 

realizace výstavy, na základě platné a účinné smlouvy, uzavřené mezi vlastníkem předmětů 

pojištění a pojistníkem, čímž je doložen pojistný zájem pojistníka. 

 

2 Místo pojištění 

Královský Letohrádek, Mariánské hradby 52/1, Praha 1 – Hradčany 118 00  

Tereziánské křídlo Starého královského paláce, III. nádvoří, Pražský hrad 

Císařská konírna, II. nádvoří, Pražský hrad 

Obrazárna Pražského Hradu, II. nádvoří, Pražský hrad 

Jízdárna Pražského hradu, U Prašného mostu 3, Praha 1 

 
Jiná místa pojištění budou posouzena pojistitelem individuálně. 

 

Článek II 
Rozsah pojištění 
 
1 Touto pojistnou smlouvou lze sjednat následující rozsah pojistné ochrany: 

a) Tzv. pojištění „z hřebíku na hřebík“ na dobu výpůjčky předmětu pojištění, tj. pro pojištění 
přepravy na místo výstavy a zpět a dále pro pojištění v místě výstavy (ve výstavních 
prostorách, případně uskladnění v depozitáři) a všech úkonů s tím bezprostředně 
souvisejících; 

b) pojištění přepravy na místo výstavy a zpět vč. všech úkonů s tím bezprostředně 
souvisejících; 

c) pojištění přepravy pouze na místo výstavy či pouze zpět vč. všech úkonů s tím 
bezprostředně souvisejících; 

d) pojištění předmětů pojištění v místě a po dobu výstavy (ve výstavních prostorách, 
případně uskladnění v depozitáři). 

 

Ujednává se, že díla jsou při přebírání a předávání zpět podrobena fyzické kontrole a jejich 
stav je zaznamenán do protokolu o stavu díla. Pokud je sjednáno pouze pojištění výstavy a 
přeprava je prováděna odchylně od VPP přímo pojistníkem je dále nutno zdokumentovat stav 
předmětů pojištění před i po přepravě tj. zdokumentovat stav předmětů pojištění před 
počátkem a na konci pojistné ochrany. 

 
Podmínky pojistitele pro převzetí pojistné ochrany pro případ odcizení předmětů pojištění a 
vandalismu v době pobytu v místě výstavy (výstavní prostory, depozitář) jsou uvedeny 
v Příloze č. 4 této pojistné smlouvy.  

 
2 Pojištění 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 pojistné podmínky pro pojištění přepravy zásilek - zvláštní část (dále jen 
„UCZ/T/14“) v rozsahu čl.4, odst. 4.2.1 
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 Doplňkové pojistné podmínky k pojištění majetku pro případ odcizení (dále jen 
„UCZ/LIM/14“)  

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

 Podmínky zabezpečení prostor - Příloha č. 4 
 
Článek III 
Pojistná hodnota, pojistná částka, spoluúčast, pojistné 
 
1 Pojistná hodnota:   

Pojištění se sjednává na pojistnou hodnotu pojištěných věcí (předmětů pojištění), dle údajů 
uvedených v příloze k jednotlivé Přihlášce do pojištění. Určená pojistná hodnota je horní 
hranicí plnění pojistitele pro plnění ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu doby 
trvání pojištění (přepravy od půjčitele k vypůjčiteli a zpět a současně pro plnění ze všech 
pojistných událostí, nastalých v daném místě pojištění po dobu výstavy, případně uskladnění 
v depozitáři) v návaznosti na sjednaný rozsah pojistného krytí dle příslušné Přihlášky do 
pojištění.  
 

2 Limity plnění 
Limity plnění pro nebezpečí odcizení věci se řídí Přílohou č. 4 této pojistné smlouvy. 
 

3 Spoluúčast:  
 Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. 
 
4 Pojistné  

Jednorázové pojistné je vypočteno z pojistné hodnoty předmětu pojištění na základě 
předložených dokladů v rámci Přihlášky do pojištění dle Sazebníku viz Příloha č. 2 této 
pojistné smlouvy. 
 
Jednorázové pojistné stanovené dle sazeb v Příloze č. 2 je úplatou za poskytnutou pojistnou 
ochranu v rozsahu uvedeném v jednotlivé Přihlášce do pojištění. Pojistné uhradí pojistník do 
14-ti dnů ode dne doručení daňového dokladu - příkazu k úhradě, vystaveného pojistitelem.  
 
Minimální pojistné za jednotlivou Přihlášku do pojištění činí 1.000,- Kč a je splatné do 14-ti 
dnů ode dne doručení daňového dokladu - příkazu k úhradě vystaveného pojistitelem, pokud 
nebude dohodnuto jinak. 
 
Maximální částka pojistného za všechna pojištění po dobu trvání pojištění (tj po dobu jednoho 
pojistného roku) nesmí přesáhnout 500.000,- Kč. V případě, že částka pojistného za dobu 
trvání pojištění přesáhne výši 450.000,- Kč, je pojistitel povinen avizovat tuto skutečnost 
pojistníkovi a upozornit jej, že další Přihláška do pojištění již nemusí být akceptována, 
nedojde-li k úpravě pojistné smlouvy dohodou obou smluvních stran. 

 
Článek IV 
Způsob a průběh pojištění 
 
1 Přepravy jednotlivých zásilek přihlašuje pojistník jednotlivými Přihláškami do pojištění (Příloha 

č. 1 této pojistné smlouvy). Návrh musí být zaslán pojistiteli nejpozději 2 pracovní dny před 
požadovaným počátkem pojištění dle Přihlášky. Přihláška popř. její doplňující informace je 
požadována za doručenou prostřednictvím elektronického potvrzení o přijetí. V případě 
nedostatků v Přihlášce či při neakceptování Přihlášky je pojistitel tuto skutečnost oznámit 
pojistníkovi písemně do jednoho pracovního dne od obdržení Přihlášky. 
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Obdobně se postupuje v případě pojištění pouze po dobu trvání výstavy nebo pojištění 
z hřebíku na hřebík. 
 
V případě, že pojistník nemůže zaslat veškeré podklady, zašle alespoň předběžné informace 
k pojištění. Pokud tyto byly zaslány, je pojistník povinen oznámit všechny definitivní údaje 
ihned, jakmile se o nich dozví nebo dozvědět mohl, nejpozději však do 5 dnů po doručení 
předběžné přihlášky. Přihláška, kterou pojistitel obdrží později, musí být doplněna 
odůvodněním opožděného přihlášení a prohlášením, že nedošlo ke škodě. Nastala-li však 
škoda před podáním Přihlášky, může pojistitel odmítnout sjednat pojištění a vzniklou škodu 
neuhradit. 

 
Do pojištění v souladu s touto rámcovou smlouvou je možné zasílat Přihlášky s celkovou 
pojistnou částkou předmětů pojištění jedné Přihlášky do xxxxxxxxxxxxxxxx,- Kč a zároveň 
Přihlášky, u kterých nepřevyšuje součet pojistných částek z více Přihlášek na jednom místě 
pojištění v jednu chvíli xxxxxxxxxxxx,- Kč. V případě pojistné částky v cizí měně je nezbytné 
v obou výše uvedených případech zohlednit ekvivalent této částky v cizí měně. Výjimkou je 
místo pojištění Císařská konírna, II. nádvoří, Pražský hrad, kde je možné zaslat Přihlášku do 
pojištění s celkovou pojistnou částkou předmětů pojištění do xxxxxxxxxxxxxx,- Kč 

 
Pojištění se sjednává v CZK (českých korunách). Přepočet cizích měn na CZK se provádí 
směnným kurzem devizového trhu vyhlašovaným ČNB (Českou národní bankou) ke dni 
doručení Přihlášky do pojištění (pro výpočet pojistného) nebo ke dni vzniku pojistné události 
(pro výpočet pojistného plnění). 

 
Článek V 
Doba trvání pojištění 
 
Počátek pojištění:  10.7.2016 (00:00 hod)     
Konec pojištění:     10.7.2019 (00:00 hod) bez automatického prodlužování 
 
Článek VI 
Makléřská doložka  
 
Pojistník pověřuje na základě udělené plné moci pojišťovacího makléře  Aon Central and Eastern 
Europe a.s., Václavské nám. 832/19, 110 00  Praha 1, IČ: 471 23 672 vedením a zpracováním 
jeho pojistného zájmu. Vztah makléře a pojistitele je upraven jejich vzájemnou smlouvou. 
 
Článek VII 
Ujednání pro případ vzniku škodné události  
 
1 Pojištěný, případně zplnomocněný zástupce, telefonicky nahlásí na Call centrum UNIQA 

pojišťovny a.s. (xxx xxx xxx) vznik škodné události, kde bude tato událost registrována a 
sděleno její registrační číslo). Případně tak lze učinit písemně emailem: xxxxxxxxx@xxxxxxx 
 

2  Příslušnému pracovníkovi 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). 
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Článek VIII 
Závěrečná ustanovení a ujednání 
 
1 Pojistná smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 

nabývá od 10.7.2016 (00:00 hodin)  s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen „ zákon o registru smluv), a to i bez ohledu na hodnotu 
plnění předmětu smlouvy předpokládanou v době uzavření.  
Smluvní strany dále sjednávají, že účinnost jednotlivých přihlášek do pojištění nastává s 
přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně o registru smluv. 
Smluvní strany sjednávají, že Pojistná smlouva a jednotlivé přihlášky do pojištění uzavřené 
na základě Pojistné smlouvy mohou být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněny v souladu 
s platnými právními předpisy (zejména zákon č. 106/1999 Sb. a zákon o registru smluv) a to 
v plném znění bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. Smluvní strany výslovně 
identifikují jako informaci, kterou nebudou zveřejňovat, pojistnou hodnotu jednotlivých 
předmětů, které jsou předmětem pojištění. Další informace a údaje, které nebudou 
předmětem zveřejnění a jejich neuveřejnění je v souladu se zákonem, může každá smluvní 
strana písemně identifikovat v rámci jednotlivé přihlášky do pojištění. 

 
Pojistitel je oprávněn v rámci své nabídky uvést údaje a informace, které nemohou být 
uveřejněny a jsou považovány za důvěrné, je-li jejich nezveřejnění v souladu s právními 
předpisy (tj. zejména se zákonem č. 106/1999 Sb. a zákonem o registru smluv). 

 
2 Tato pojistná smlouva obsahuje 6 stran textu a 4 přílohy. Je vystavena v pěti vyhotoveních, 

z nichž tři obdrží pojistník, jedno pojistitel a jedno pojišťovací makléř.   
 
3 Sjednané pojištění je pojištěním škodovým. 
 
4 Přílohy pojistné smlouvy: 
 
Příloha č. 1 – Přihláška do pojištění (vzor) 
 

Příloha č. 2 – Sazebník 
 

Příloha č. 3 – 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 pro pojištění přepravy zásilek („UCZ/T/14“) 
 Doplňkové pojistné podmínky k pojištění majetku pro případ odcizení LIM/14 
 Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku pro případ odcizení – zvláštní 

část (dále jen „UCZ/Odc/14“) – výklad pojmů 
 

Příloha č. 4 – Podmínky zabezpečení prostor 
 
Zpracovala: Kateřina Kosíková 
Získatel: 70013074, Aon Central and Eastern Europe a.s. 
 
V Praze, dne 1.7.2016 
 

 
.............................................................  ................................………....……………… 
Kateřina Kosíková   Ing. Martina Vršecká 
odbor zajištění, speciálních rizik   ředitelka odboru zajištění, speciálních rizik   
a mezinárodního obchodu   a mezinárodního obchodu 
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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/T/14     LIM/14      UCZ/Odc/14          Podmínky zabezpečení prostor 
 

„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 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-mailového sdělení nebo 
telefonického kontaktu.“ 
 

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

Pojistník prohlašuje, že jeho pojistný zájem na pojištění majetku pojištěného/oprávněné osoby je dán 
uzavřenou Smlouvou mezi pojistníkem a pojištěným/oprávněnou osobou. 
 
 
 
 
V ………………, dne ………………..  …………………………………………… 
 Razítko a podpis pojistníka 

 


