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Pojistná smlouva č. 2739303841 

Pojištěný: 
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 
Na Slovance 2 
182 21 Praha 8 
IČ : 683 78 271 

POJISTNÁ SMLOUVA 
č.2739303841 

Pojistník: 
Fyzikálni ústav AV ČR, v.v.i. 
Na Slovance 2 
182 21 Praha 8 
IČ : 683 78 271 

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podminek - obecná část UCZ/05 se ujednává, že 
pojištěni vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě. 
Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištěni, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník 
podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět 
pojistiteli. 

Počátek pojištění: 
Konec pojištěni: 
Změna platná od: 

1.8.2008 
1. 8. 2009 
1. 4. 2016 

s automatickým prodlužováním 
dodatek č.034 

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění: 

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

Místo pojištění: dle přílohy č. 1 
1. Soubor vlastnlch budov a ostatních staveb včetně stav. úprav, vnitřních a vnějších stav. součásti, 
strojnlho zařlzenl budov, stožárů, oploceni a rozvodných sítí a zpevněných ploch 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
445.000.000 nová cena 5.000 

2. Soubor přístrojů , zařízení, elektroniky, inventáře, ostatnl věci movité vč. modelů, sblrek, vzorků, 
exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořizeni dat, dokumentace, pisemností, plánů , výkresů , map, 
vzácných tisků, knih, časopisů , zabezpečovacích zařízeni, antén a DHIM a zásob 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
750.000.000 nová cena 5.000 

Ujednává se, že pojištění předmětů v bodě 2 (soubor přístrojů , zařízeni, elektroniky) se sjednává 
s územním rozsahem Evropa na pojistnou částku 200.000 Kč (1. riziko) se spoluúčastí 2.000 Kč. 

UN IQA pojišfovna, a .s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 488 125 125 
lc'.: 49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl 8, violka 2012, 
www.uniqa.a; 
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Pojistná smlouva č. 2739303841 
3. Peníze, ceniny a cennosti vlastní v příručních pokladnách (uzamykatelná plná schránka)- pojištění se 
sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 
100.000 

pojistná hodnota 
pojistná částka 

4. Přistroje vlastní pořízené z dotací dle přílohy č. 3 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
234.898.886 nová cena 

spoluúčast v Kč 
1.000 

spoluúčast v Kč 
5.000 

5. Peníze, ceniny a cennosti vlastni v trezoru - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 pojistná částka 5.000 

6. Přistroj cizí (pronájem) - XEI Evactron® RF plasma cleaner na adrese Cukrovarnická 1 O, 
Praha 6 
pojistná částka v Kč 
243.210 

pojistná hodnota 
nová cena 

spoluúčast v Kč 
5.000 

Místo pojištění: Vědecko výzkumný areál Dolní Břežany - projekt Hilase - pojištění se sjednává na 
období 1.3.2016 - 30.4.2016 
7. Budova vlastní 
pojistná částka v Kč 
118.992.788 

pojistná hodnota 
nová cena 

8. Provozně - technické zařízení vlastní včetně IT techniky 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
527.727.883 nová cena 

spoluúčast v Kč 
5.000 

spoluúčast v Kč 
5.000 

9. Přistroj cizí (pronájem) - základnf vybaveni laserové stanice TruMark Station 5000 s integrovaným 
laserem TruMark 3230 - pojištěni se sjednává na období 1.1.2016 - 30.6.2016 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.925.000 nová cena 5.000 

Místo pojištění: Za Radnicí 835, Dolní Břežany - pojištění se sjednává na období 1.4.2016 -
30.4.2016 
1 O. Soubor budov vlastních včetně inženýrských sftí, komunikací a rozvodů 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.100.000.000 nová cena 5.000 

11. Provozně-technické zařízeni vlastní včetně IT techniky 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
133.350.000 nová cena 

spoluúčast v Kč 
5.000 

Místo pojištění: Budova 
1.4.2016- 30.4.2016 

ELl2, parc.č. 81/3, Dolní Břežany - pojištění se sjednává na období 

12. Budova vlastni 
pojistná částka v Kč 
47.000.000 

UNIQA pojiUovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 488 125 125 
IČ; 49240480 

pojistná hodnota 
nová cena 
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13. Provozně-technické zařízeni vlastni včetně IT techniky a VZV 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 

Pojistná smlouva č. 273930384 l 

spoluúčast v Kč 
175.000.000 nová cena 5.000 

Odchylně od VPP se pojištěni vztahuje i na škody způsobené nepřímým úderem blesku na maximální 
roční limit plněni ve výši 100.000 Kč se spoluúčasti 5.000 Kč. 

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

Místo pojištěni : dle přílohy č.1 
1. Soubor vlastnich budov a ostatních staveb včetně stav. úprav, vnitřních a vnějších stav. součástí, 
strojního zařízeni budov, stožárů, oploceni a rozvodných síti a zpevněných ploch 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
445.000.000 nová cena 5.000 

2. Soubor přístrojů, zařízeni, elektroniky, inventáře, ostatní věci movité vč. modelů, sbírek, vzorků, 
exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořizení dat, dokumentace, písemností, plánů, výkresů, map, 
vzácných tisků, knih, časopisů, zabezpečovacich zařízeni, antén a DHIM a zásob 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
750.000.000 nová cena 5.000 

Ujednává se, že pojištěni předmětů v bodě 2 (soubor přístrojů, zařízení, elektroniky) se sjednává 
s územním rozsahem Evropa na pojistnou částku 200.000 Kč (1. riziko) se spoluúčastí 2.000 Kč. 

3. Peníze, ceniny a cennosti vlastni v příručních pokladnách (uzamykatelná plná schránka) - pojištěni se 
sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 
100.000 

pojistná hodnota 
pojistná částka 

4. Přistroje vlastni pořízené z dotací dle přllohy č. 3 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
234.898.886 nová cena 

spoluúčast v Kč 
1.000 

spoluúčast v Kč 
5.000 

5. Peníze, ceniny a cennosti vlastni v trezoru - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 pojistná částka 5.000 

6. Přístroj cizí (pronájem) - XEI Evactron® RF plasma cleaner na adrese Cukrovarnická 1 O, 
Praha 6 
pojistná částka v Kč 
243.210 

pojistná hodnota 
nová cena 

spoluúčast v Kč 
5.000 

Místo pojištění: Vědecko výzkumný areál Dolní Břežany - projekt Hílase - pojištění se sjednává na 
období 1.3.2016 - 30.4.2016 
7. Budova vlastni 
pojistná částka v Kč 
118.992.788 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 488 125 125 
lc'.: 49240480 

pojistná hodnota 
nová cena 
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8. Provozně- technické zařízeni vlastní včetně IT techniky 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 

Pojistná smlouva č. 2739303841 

spoluúčast v Kč 
527. 727 .883 nová cena 5.000 

9. Přistroj cizí (pronájem) - základni vybavení laserové stanice TruMark Station 5000 s integrovaným 
laserem TruMark 3230- pojištěni se sjednává na období 1.1.2016- 30.6.2016 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.925.000 nová cena 5.000 

Místo pojištění: Za Radnicí 835, Dolní Břežany - pojištění se sjednává na období 1.4.2016 -
30.4.2016 
1 O. Soubor budov vlastních včetně inženýrských síti, komunikaci a rozvodů 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.100.000.000 nová cena 5.000 

11. Provozně-technické zařízeni vlastni včetně IT techniky 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
133.350.000 nová cena 

spoluúčast v Kč 
5.000 

Místo pojištění: Budova 
1.4.2016 - 30.4.2016 

ELl2, parc.č. 81/3, Dolní Břežany - pojištění se sjednává na období 

12. Budova vlastni 
pojistná částka v Kč 
47.000.000 

pojistná hodnota 
nová cena 

13. Provozně-technické zařízení vlastni včetně IT techniky a VZV 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
175.000.000 nová cena 

spoluúčast v Kč 
5.000 

spoluúčast v Kč 
5.000 

Odchylně od VPP UCZ/Živ/06 neplatí ujednáni v Čl.3, odst.2, písm.a) a v Čl.4, odst.2, písm.a). 
Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené atmosférickými srážkami na max. ročni 
sublimit plněni ve výši 100.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč. Atmosférickými srážkami se rozumí voda, 
která do pojištěného prostoru prosákla nebo vnikla prudkým deštěm, tajícím sněhem nebo ledem. 
Pojištění se nevztahuje na vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru nedostatečně uzavřenými 
okny, venkovními dveřmi nebo jinými zjevnými otvory. 

1AY13 Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f), VPP UCZ/Živ/06 
- pojištěni se vztahuje i na škody způsobené srážkovými vodami a atmosférickými srážkami 

Místo pojištěni : dle přílohy č.1 
1. Soubor vlastnich budov a ostatních staveb včetně stav. úprav, vnitřních a vnějších stav. součásti , 
strojního zařízení budov, stožárů, oplocení a rozvodných sití a zpevněných ploch 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
445.000.000 nová cena 5.000 

UNIQA poji~fovna, a s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 488 125 125 
,t- 49240480 
Zapsána u Městsk~ho soudu v Praze, odd li 8, violka 2012. 
www.uniqa.a: 
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Pojistná smlouva č, 2739303841 
2. Soubor přístrojů, zařlzeni, elektroniky, inventáře, ostatní věci movité vč. modelů, sbírek, vzorků , 
exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízenl dat, dokumentace, pisemnostl, plánů, výkresů, map, 
vzácných tisků, knih, časopisů, zabezpečovacích zařízeni, antén a DHIM a zásob 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
750.000.000 nová cena 5.000 

Ujednává se, že pojištěni předmětů v bodě 2 (soubor přístrojů, zařízení, elektroniky) se sjednává 
s územním rozsahem Evropa na pojistnou částku 200.000 Kč (1. riziko) se spoluúčasti 2.000 Kč. 

3. Peníze, ceniny a cennosti vlastni v přiručnlch pokladnách (uzamykatelná plná schránka)- pojištění se 
sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 
100.000 

pojistná hodnota 
pojistná částka 

4. Přístroje vlastni pořízené z dotacf dle přílohy č. 3 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
234.898.886 nová cena 

spoluúčast v Kč 
1.000 

spoluúčast v Kč 
5.000 

5. Peníze, ceniny a cennosti vlastni v trezoru - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 pojistná částka 5.000 

6. Přistroj cizí (pronájem) -XEI Evactron® RF plasma cleaner na adrese Cukrovarnická 10, 
Praha 6 
pojistná částka v Kč 
243.210 

pojistná hodnota 
nová cena 

spoluúčast v Kč 
5.000 

Místo pojištěni: Vědecko výzkumný areál Dotni Břežany - projekt Hilase - pojištění se sjednává na 
období 1.3.2016 - 30.4.2016 
7. Budova vlastni 
pojistná částka v Kč 
118.992.788 

pojistná hodnota 
nová cena 

8. Provozně-technické zařízeni vlastni včetně IT techniky 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
527. 727 .883 nová cena 

spoluúčast v Kč 
5.000 

spoluúčast v Kč 
5.000 

9. Přistroj cizí (pronájem) - základní vybavení laserové stanice TruMark Station 5000 s integrovaným 
laserem TruMark 3230 - pojištění se sjednává na období 1.1 .2016 - 30.6.2016 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.925.000 nová cena 5.000 

Místo pojištění: Za Radnicí 835, Dolní Břežany - pojištění se sjednává na období 1.4.2016 -
30.4.2016 
1 O. Soubor budov vlastních včetně inženýrských síti, komunikací a rozvodů 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.100.000.000 nová cena 5.000 

UNIQA pojišťovna, a s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 488 12S 12S 
Je'.: 49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddfl B, violka 2012. 
www.unlqa.cz 
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11. Provozně-technické zařízeni vlastni včetně IT techniky 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 

Pojistná smlouva č. 2739303841 

spoluúčast v Kč 
133.350.000 nová cena 5.000 

Místo pojištění: Budova 
1.4.2016 - 30.4.2016 

ELl2, parc.č. 81/3, Dolní Břežany - pojištění se sjednává na období 

12. Budova vlastni 
pojistná částka v Kč 
47.000.000 

pojistná hodnota 
nová cena 

13. Provozně-technické zařízení vlastní včetně IT techniky a VZV 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
175.000.000 nová cena 

spoluúčast v Kč 
5.000 

spoluúčast v Kč 
5.000 

Odchylně od VPP UCZ/Živ/06 Čl.8, odst. 1. se neuplatňuje 28 denní čekací doba od počátku sjednáni 
pojištěni. 

Odchylně od VPP UCZ/Živ/06 neplatí ujednání v Čl.8, odst.3, písm.d) a v Čl.8, odst. 4, plsm.c). 

Pro pojištění ostatního živelniho nebezpečí, povodně, záplavy a zemětřesení se ujednává max. roční 
limit plnění ve výši 25.000.000 Kč pro každé nebezpečí. 

1AY09 Pojištění nákladů - v rozsahu čl. 11, VPP UCZ/Živ/06 

Místo pojištěni : dle přílohy č.1 
1. Náklady na odklizeni poškozené pojištěné věci nebo jejich zbytků - pojištěni se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
10.000.000 pojistná částka 5.000 

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

Místo pojištěni : dle přílohy č . 1 

1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stav. úprav, vnitřních a vnějších stav. součástí, 
strojního zařízeni budov, stožárů, oploceni a rozvodných sítí a zpevněných ploch 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
445.000.000 nová cena 5.000 

2. Soubor přístrojů, zařízeni, elektronikyj inventáře, ostatní věci movité vč. modelů, sbírek, vzorků, 
exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, písemností, plánů, výkresů, map, 
vzácných tisků, knih, časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
750.000.000 nová cena 5.000 

Ujednává se, že pojištěni předmětů v bodě 2 (soubor přístrojů, zařízeni, elektroniky) se sjednává 
s územním rozsahem Evropa na pojistnou částku 200.000 Kč (1 . riziko) se spoluúčastí 2.000 Kč. 

UNIQA pojišťovna, a.s . 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 488 125 125 
lt: 49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddll B, violka 2012. 
www.uniqa.cz 
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Pojistná smlouva č. 2739303841 
3. Penfze, ceniny a cennosti vlastní v příručních pokladnách (uzamykatelná plná schránka)- pojištěn( se 
sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 
100.000 

pojistná hodnota 
pojistná částka 

4. Přistroje vlastni pořízené z dotacf dle přílohy č. 3 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
234.898.886 nová cena 

spoluúčast v Kč 
1.000 

spoluúčast v Kč 
5.000 

5. Peníze, ceniny a cennosti vlastní v trezoru - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 pojistná částka 5.000 

6. Přístroj cizí (pronájem) - XEI Evactron® RF plasma cleaner na adrese Cukrovarnická 1 OJ 
Praha 6 
pojistná částka v Kč 
243.210 

pojistná hodnota 
nová cena 

spoluúčast v Kč 
5.000 

Místo pojištění: Vědecko výzkumný areál Dolní Břežany - projekt HiLase - pojištění se sjednává na 
období 1.3.2016 - 30.4.2016 
7. Budova vlastní 
pojistná částka v Kč 
118.992.788 

pojistná hodnota 
nová cena 

8. Provozně- technické zařízení vlastní včetně IT techniky 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
527. 727 .883 nová cena 

spoluúčast v Kč 
5.000 

spoluúčast v Kč 
5.000 

9. Přístroj cizí (pronájem) - základní vybavení laserové stanice TruMark Station 5000 s integrovaným 
laserem TruMark 3230 - pojištěni se sjednává na období 1.1 .2016 - 30.6.2016 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.925.000 nová cena 5.000 

Místo poiištění: Za Radnicí 835, Dolní Břežany - pojištění se sjednává na období 1.4.2016 -
30.4.2016 
1 O. Soubor budov vlastních včetně inženýrských sítí, komunikací a rozvodů 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
2.100.000.000 nová cena 5.000 

11. Provozně-technické zařízení vlastní včetně IT techniky 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
133.350.000 nová cena 

spoluúčast v Kč 
5.000 

Místo pojištění: Budova ELl2, parc.č. 81/3, Dolní Břežany - pojištění se sjednává na období 
1.4.2016- 30.4.2016 
12. Budova vlastní 
pojistná částka v Kč 
47.000.000 

pojistná hodnota 
nová cena 

UN IQA poji~(ovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 488 125 125 
lť: 49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddll B, vložka 2012. 
www.unlqa.a 
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13. Provozně-technické zařízeni vlastni včetně IT techniky a VZV 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 

Pojistná smlouva č. 2739303841 

spoluúčast v Kč 
175.000.000 nová cena 5.000 

Pro pojištěni vodovodnfch škod se ujednává max. ročni limit plněni ve výši 50.000.000 Kč. 

Pojištěni se vztahuje i na škody způsobené tekutinami z laboratorních a přístrojových rozvodů. 

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 

Místo pojištění : dle přílohy č.1 
1. Soubor vlastních stav. úprav, vnitřnich a vnějšich stav. součástí a oploceni, soubor přístrojů, zařízeni, 
elektroniky, inventáře, ostatní věci movité vč. modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, nákladů na 
znovupořizeni dat, dokumentace, písemnosti, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih, časopisů, 
zabezpečovacích zařlzenf, antén a DHIM, zásob, přístrojů vlastních pořízených z dotaci - pojištění se 
sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 
2.000.000 

pojistná hodnota 
nová cena 

spoluúčast v Kč 
5.000 

Odchylně od VPP se pojištěni krádeže vztahuje i na škody způsobené na pevně spojených součástech 
budovy (např. okapy, parapety apod.) bez zabezpečení zámkem a bez překonáni jiné překážky s ročním 
sublimitem plněni ve výši 200.000 Kč, spoluúčast 5.000 Kč. 

Ujednává se, že pojištěni předmětů v bodě 1 (soubor přístrojů, zařízeni, elektroniky) se sjednává 
s územním rozsahem Evropa na pojistnou částku 200.000 Kč (1 . riziko) se spoluúčastí 2.000 Kč. 

Odchylně od VPP se pojištěni krádeže v bodě 1 vztahuje i na škody pohřešováním pojištěné věci bez 
zabezpečeni zámkem a bez překonáni jiné překážky (prostá krádež), sublimit ročního pojistného plněni 
ve výši 50.000 Kč, spoluúčast 1.000 Kč. 

2. Peníze, ceniny a cennosti vlastni v přiručnich pokladnách (uzamykatelná plná schránka)- pojištění se 
sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 
100.000 

pojistná hodnota 
pojistná částka 

spoluúčast v Kč 
1.000 

3. Peníze, ceniny a cennosti vlastní v trezoru - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 pojistná částka 1.000 

Předmět pojištěni v bodě 3 uložen v uzamčené místnosti v trezoru nezjištěné konstrukce s hmotností 
800 kg s betonovou výplní dveří a stěn . 

4. Věci zaměstnanců - jízdní kola v areálu Na Slovance a v Cukrovarnické - pojištěni se sjednává na 1. 
riziko 
pojistná částka v Kč 
50.000 

UNIQA poji!fovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 488 125 125 
IČ ; 49240480 

pojistná hodnota 
nová cena 
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Pojistná smlouva č. 273930384 l 
5. Přistroj cizí (pronájem) - XEI Evactron® RF plasma cleaner na adrese Cukrovarnická 1 O, 
Praha 6 
pojistná částka v Kč 
243.210 

pojistná hodnota 
nová cena 

spoluúčast v Kč 
5.000 

Místo pojištění: Vědeckovýzkumný areál Dolní Břežany - projekt Hilase 
6. Stavební součásti vlastní - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota 
100.000 nová cena 

spoluúčast v Kč 
2.000 

7. Provozně - technické zařízeni vlastní - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.000.000 nová cena 2.000 

Pro pojištění předmětů v bodě 4 se ujednává následující zabezpečeni: 
areál Na Slovance - uzamčený plechový přístřešek 
areál v Cukrovarnické - předmět pojištění zajištěn zámkem na kolo k pevně zabudovanému stojanu 
přímo před vrátnici v oploceném areálu, dvůr je snímán funkčnl bezpečnostnl kamerou 
Pro ostatní předměty pojištění se odchylně od OPP LIM/05 ujednává zabezpečení - viz. příloha č.2. 

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

Místo poiištěni : dle přílohy č.1 
1. Soubor vlastních stav. úprav, vnitřních a vnějších stav. součástí a oplocení, soubor přístrojů, zařízeni, 
elektroniky, inventáře, ostatnl věci movité vč. modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, nákladů na 
znovupořizení dat, dokumentace, písemnostf, plánů, výkresů, map, vzácných tisků , knih, časopisů , 
zabezpečovacích zařlzení, antén a DHIM, zásob, přístrojů vlastních pořízených z dotací - pojištění se 
sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 
100.000 

pojistná hodnota 
nová cena 

spoluúčast v Kč 
5.000 

2. Věci zaměstnanců- jízdnl kola v areálu Na Slovance a v Cukrovarnické- pojištění se sjednává na 1. 
riziko 
pojistná částka v Kč 
50.000 

pojistná hodnota 
nová cena 

spoluúčast v Kč 
1.000 

3. Přístroj cizí (pronájem) - XEI Evactron® RF plasma cleaner na adrese Cukrovarnická 1 O, 
Praha 6 
pojistná částka v Kč 
243.210 

pojistná hodnota 
nová cena 

spoluúčast v Kč 
5.000 

Místo pojištění : Vědeckovýzkumný areál Dolní Břežany- projekt Hilase, 
4. Pojištěný majetek viz. výše současně pojištěný na základnl živelní nebezpečí - pojištění se sjednává 
na 1. riziko 
pojistná částka v Kč 
500.000 

UNIQA pojišfovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Teleíon: +420 488 12S 125 
ll~:49240480 

pojistná hodnota 
nová cena 
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Pojisblá smlouva č. 2739303841 
Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené sprejery a malbami na pojištěnou věc. 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na historické nebo památkově chráněné objekty a vnější 
skleněné výplně. 

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

Místo pojištění: dle přllohy č.1 
1. Vnitřnf a vnějši skleněné tabule o tloušťce min. 2mm - pojištění se sjednává na 1.riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.000 nová cena 10% z pojistného plněni, min. 500 

Miste pojištěni: Vědeckovýzkumný areál Dolní Břežany - projekt Hilase 
2. Vnitřní a vnější skleněné tabule o tloušťce min. 2mm včetně skleněného ochozu - zábradlí - pojištěni 
se sjednává na 1.riziko 
pojistná částka v Kč 
200.000 

pojistná hodnota 
nová cena 

spoluúčast v Kč 
10% z pojistného plnění, min. 500 

1GZ01 Poškození nebo zničení elektronických zařízení včetně jejích součástí a příslušenství - v 
rozsahu VPP UCZ/Ele/05 

Místo pojištění: dle přílohy č.1 
1. Soubor elektroniky vlastní a cizl - celková pojistná částka 566.444.365 Kč, maximální limit plněni na 
pojistnou událost 3.000.000 Kč, celkový maximální roční limit plněni 10.000.000 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
10.000.000 nová cena 10.000 Kč (zařízeni do poj. částky 250.000 Kč) 

100.000 Kč (zařízeni nad poj. částku 250.000 Kč) 

2. Soubor přenosné elektroniky na území ČR - pojištěni se sjednává na 1.riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000 nová cena 5.000 Kč 

Odchylně od VPP se ujednává, že pojištěni přenosné elektroniky v bodě 2, kterou pojištěný potřebuje k 
výkonu povoláni, se vztahuje i na poškození, zničeni, odcizení nebo ztrátu při dopravni nehodě. 
Pojištěni se . rovněž vztahuje na škody při vloupáni do motorového vozidla. Tato odchylka se však 
nevztahuje na poškozeni, odcizení či zničeni elektroniky ze zaparkovaného vozidla od 22. hodiny 
večerni do 6. hodiny ranni. Pokud se motorové vozidlo nacházi bez dozoru, musí být řádně uzavřeno a 
uzamčeno, pojištěný předmět nesmí být zvenčí viditelný. Pokud se motorové vozidlo nachází bez dozoru 
déle než 2 hodiny, musi být odstaveno v uzamčené garáži nebo na oploceném uzamčeném místě, 
eventuelně na hlídaném parkovišti. 
Odchylně od VPP UCZ/Ele/05 se upravuje článek 1, bod 3 - Pojištěni se vztahuje pouze na případ 
takového poškozeni pojištěného zařízení, které podstatně vylučuje jeho funkčnost. 

Odchylně od VPP UCZ/Ele/05 se upravuje článek 1, bod 7c) - Pojištěni se vztahuje na zařízení převzaté 
předávacím protokolem nebo obdobným způsobem, které ještě nebylo instalováno nebo smontováno 
nebo zprovozněno ve zkušebnim provozu. 

UNIQA pojHfovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 488 125125 
IČ: 49240480 
Zapscina u Městského soudu v Praze, oddll 8, vložka 2012. 
www. u nlqa.cz 
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Pojistná smlouva č. 2739303841 
Odchylně od VPP UCZ/Ele/05 plati článek 1, bod 6 b) c). 
Pojištěni se vztahuje i na poškozeni patrony s pracovními kovy u MBE (molecular beam epitaxi -
technologie růstu krystalu) při náhlé a neočekávané ztrátě vakua, způsobeného: 

netěsností - porušením těsnění, vadným ventilem, porušenými keramickými průchodkami, 
prasknutim skleněného okénka 
nenastartováním záložního zdroje dieselgenerátoru v případě výpadku síťového proudu 

Toto pojištění se sjednává na ročnf sublimit plnění ve výši 500.000 Kč se spoluúčasti 10% z plněni, min. 
5.000 Kč. 

3. Soubor elektroniky na území Evropy - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.000 nová cena 2.000 Kč 

1 HH01 Pojištění odpovědnosti za škodu 

Pojištěné předměty podnikání - v rozsahu zakládací listiny uvedené v příloze. 
Základní pojištění odpovědnosti za škodu - v rozsahu článku 1 všeobecných pojistných podmínek 
pro pojištění odpovědnosti za škodu - zvláštní část - UCZ/Odp/07. 
Pojistná částka: 15,000.000 Kč 
Spoluúčast - na věci 1.000 Kč 
Spoluúčast - Škody na životě a zdraví 
Spoluúčast - Náhrada nákladů zdravotních pojišťoven 
Roční pojistné: 81.937 Kč 

1.000 Kč 
1.000 Kč 

Další pojištěná rizika a nebezpečí v rozsahu článku 2 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění 
odpovědnosti za škodu - zvláštní část - UCZ/Odp/07: 
Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03) 
Limit plnění: 1,000.000 Kč 
Spoluúčast: 10.000 Kč 
Roční pojistné: 5.160 Kč 

Pojištění se sjednává pro územní platnost Evropy 

Smluvní ujednání - odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných 
Odchylně od článku 6 odst. 2 písm. d) VPP UCZ/Odp/07 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na 
odpovědnost za škodu na věcech movitých, které pojištěný užívá na základě smlouvy. 
Pojištění se však nevztahuje na letadla, motorová plavidla, motorová vozidla a na škody na nich, na 
škody vzniklé jakýmkoliv opotřebením věci , na škody vzniklé nadměrným mechanickým zatížením, a na 
škody vzniklé chybnou obsluhou, nebo hrubou nedbalosti pojištěného nebo tím koho ke své činnosti 
použil. 
Pojištěni v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění 
odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném 
období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období. 
Limit plnění: 1,000.000 Kč 
Spoluúčast: 10.000 Kč 
Ročni pojistné: 3.440 Kč 

UNIQA pojilťovna, a s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon. +420 488 125 125 
lc'.: 49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddll B, vložka 2012. 
www.uniqa.cz 
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Pojistná smlouva č. 2739303841 
Náhrada nákladů zdravotní pojišťovny - zaměstnanci (06) 
Limit plněni: 2,000.000 Kč 
Spoluúčast: 1.000 Kč 
Roční pojistné: 2.417 Kč 

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11) včetně jízdních a jiných kol 
Limit plněni: 100.000 Kč na 1 den, 10.000 Kč na 1 zaměstnance 
Spoluúčast: bez spoluúčasti 
Roční pojistné: 2.500 Kč 

Společná a závěrečná ustanovení 

Pojistné za dodatek č.034 za období 1.4. - 30.4.2016 činí 169.582,- Kč. 
Zpúsob placení: jednorázově 
Splátka pojistného: 169.582,- Kč 

Splatnost pojistného: 19.4.2016 
Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním. 

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet zplnomocněného makléře MARSH, 
s.r.o., č.ú.  vedený u   
,konst. symbol. 3558, variabilní symbol č. pojistné smlouvy 2739303841. 

Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet zplnomocněného makléře. 

Zvláštní ujednání: 
Pojištění je sjednáno a spravováno prostřednictvím zplnomocněného makléře MARSH s.r.o. (Na 
Rybníčku 5, Praha 2, 120 00, IČ : 45306541 , DIČ: CZ45306541) Veškeré úkony související s touto 
pojistnou smlouvou jsou prováděny výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře MARSH s.r.o. 
Automatické pojištěni nově pořízeného majetku 
Ujednává se, že veškerý nový majetek, který pojištěný nabude v průběhu pojistného období, je 
automaticky zahrnut do pojištění. Zvýší-li se tím pojistná částka o méně než 15%, nebude pojistitel 
požadovat doplatek pojistného. 

Pod pojištění 
Ujednává se, že pojistitel neuplatni podpojištění ve smyslu ustanovení pojistných podmínek v případě, 
že v době vzniku pojistné události je pojistná částka pojištěného majetku nižší než jeho pojistná hodnota, 
stanovená v této pojistné smlouvě o méně než 10%. Toto ujednáni je nezávislé na ostatních ujednáních 
této pojistné smlouvy. 

Jedna spoluúčast 
V případě pojistné události na vice předmětech pojištěni současně z téže příčiny se od celkové výše 
pojistného plněni za pojistnou událost odečitá pouze ta spoluúčast, která je největší ze všech 
spoluúčasti sjednaných pro každý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí, pokud neni pro 
pojištěného výhodnější odečtení spoluúčasti z jednotlivých předmětných pojištěni. 

UNIQA pojMovna, a.s 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Tele fon +420 488 125 125 
lť:: 49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze, odd li B, violka 2012 
wwwunlqa o: 
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Pojistná smlouva č. 2739303841 
Katastrofické škody (povodeň, záplava, vichřice, krupobiti) - časové vymezení 1 pojistné události 
Ujednává se, že škody nastalé z jedné příčiny během 72 hodin se hodnoti jako jedna pojistná událost a 
z toho titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast. 
Účinnost PS 
Všechna pojistná nebezpečí včetně povodeň a záplava se sjednávají okamžitě od data účinnosti 
smlouvy tj. bez čekací doby. 

Automatická obnova pojistné smlouvy 
Ve smyslu zákona č.37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejlcich zákonů, se ujednává, že 
uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se na dalšf pojistný 
rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účastníkovi smlouvy nejméně šest týdnů před 
uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištěn[ nemá zájem 

Vodovodní škody- sprinklery, apod. 
Za vodu vytékající z vodovodních zařízeni se povazuJe i voda vytékající z řádně instalovaných 
klimatizačních nebo samočinných hasicích zařízení (sprinklery, drenčery apod.), vnitřních a vnějších 
vedeni, včetně odpadů, svodu dešťové vody, rozvodů dalších tekutin apod. Pojistitel poskytne pojistné 
plnění i za poškozené nebo zničené přívodní a odpadové potrubí. 

Zpětné vystoupení vody z kanalizačního potrubí 
Pojistné nebezpečí záplava, povodeň, vodovodní škody apod. se vztahuje též na škody vzniklé zpětným 
vystoupením vody z kanalizačních potrubí na maximální roční sublimit plnění ve výši 10% z maximálního 
ročního limitu plnění pro dané nebezpečí. 

Náklady na dokumentaci a odstraněni pojistné události 
Jedná se o přiměřené a doložitelné náklady a vícenáklady, které pojištěný vynaloží na přípravu 
dokladováni, ověřování nebo zdokumentování pojistné události, na kterou se vztahuje tato pojistná 
smlouva. Takovéto náklady zahrnuji mzdové prostředky a s nimi spojené režijní náklady vynaložené 
pojištěným (např. příplatky za přesčasovou práci, práci v noci, o víkendech a zákonem stanovených 
svátcích, za přednostnl zpracování, výrobu, dodání, pronájem, za spěšnou přepravu včetně letecké) a 
rovněž další náklady na externí účetni, poradce a konzultanty. Pojištěni se dále vztahuje také zvýšené 
náklady vynaložené v důsledku změny legislativy obecně závazných předpisů, norem apod., pokud je 
pojistnlk při odstraňováni následků po pojistné události takové náklady povinen vynaložit na maximální 
roční limit plnění ve výši 500.000 Kč se spoluúčasti 5.000 Kč. 

Místa pojištění 
Pro místa, kde se nachází majetek pojistníka a majetek pojistníka po právu užívaný, včetně 
nedokončených investic, majetku ve zkušebním provozu apod., neuvedená v pojistné smlouvě, je 
místem pojištění území české republiky. Taková místa pojištění musí být v případě pojistné události 
písemně doložitelná (např. listem vlastnictví, nájemní smlouvou, evidencí majetku apod.). 

Historická hodnota 
Pojištění se vztahuje bez omezeni i na historické nebo památkově chráněné objekty včetně objektů 
opuštěných, neobývaných apod. a to i pokud jsou předmětem stavebních nebo montážních prací, 
rekonstrukcí, instalací, oprav nebo renovací apod. Pojistitel bude v případě souboru věci zvláštní 
hodnoty, uměleckých a historických předmětů a budov akceptovat cenu dle znaleckých posudků 
pojistnlka a/nebo pojištěného. 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon : +420 488 12S 12S 
IČ:49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddll B, vložka 2012. 
www.uniqa.cz 
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Pojistná smlouva č. 2739303841 
Stavebni a montážní práce 
Pojištění se sjednává i pro věcné škody na pojišětném majetku, na kterém jsou prováděny stavební 
práce, instalace, montáže nebo provozní montáže apod. 
Prohlídka mfsta škody 
Ujednává se, že pojistitel zajisti prohlídku mlsta škody a/nebo poškozeného majetku svým likvidátorem, 
příp. externím likvidátorem, do 48 hodin od nahlášeni pojistné události (ledaže by tento časový interval 
nebylo možné dodržet z titulu vyšši moci - např. nedostupnosti mista škody v důsledku povodně; v 
takovém případě se výše uvedený časový interval prodlužuje o dobu působeni vyšši moci). V opačném 
případě se má za to, že pojistitel nepovažuje prohlldku mlsta škody a/nebo poškozeného majetku za 
nutnou, popř. sdělí zplnomocňujicímu makléři, že bude akceptovat jim provedenou prohlídku. 

Náklady na obnovu dat a dokumentace 
Pojistné kryti sjednané touto smlouvou se rozšiřuje o pojištění nákladů, které pojištěný vynaloži na 
obnovu a/nebo znovupořizeni dat, databázi, softwaru, plánů, záznamů, písemností a jiných dokumentů 
poškozených nebo zničených v souvislosti s pojistnou událostí na maximálni ročnílimit pojistného plnění 
do výše 500 000 Kč se spoluúčasti 5.000 Kč. 

a) Pojistitel je podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboži nebo služeb z veřejných výdajů. 
b) Pojistitel se zavazuje, že se podrobí kontrole ze strany ŘO OP VaVpl, a umožni provedení kontroly, 
včetně přístupu i k těm částem nabidek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhaji ochraně podle 
zvláštních právních předpisů, za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, 
a to minimálně do tří let od ukončení OP VaVpl podle čl. 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, tj. 
nejméně do roku 2021. V případě, že prodávající bude zajišťovat část plněni zakázky prostřednictvím 
subdodavatele, je povinen zajistit plnění povinností uvedených v tomto odstavci i u subdodavatele. 

Způsob likvidace pojistných událostí: 
V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na prodejního poradce (makléřskou společnost 
MARSH, s.r.o.), který s Vámi pojištěni sjednal, případně na nejbližši pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. 
Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem. 

Pojistná smlouva obsahuje 15 listů a přilohu č.1, 2, 3 a je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností 
originálu. ® 
V Praze, dne 11.4.2016 

Společná prak a Společná prokura 

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podminkami a 
doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedilnou součást této pojistné smlouvy: 
UCZ/05 UCZ/Živ/06 UCZ/Odc/06 OPP LIM/05 UCZ/Skl/05 UCZ/Ele/05 UCZ/Odp/07 

UNIQA poji~ťovna, a.s. 
Evropskci 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 488 125 125 
IČ: 49240480 
Zapsána u Městského soud u v Praze, odd li 8, vložka 2012. 
www.uniqa.cz 
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Pojistná smlouva č. 2739303841 
Prohlašuji, že 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 uzavřeni pojištěni odpovídá pojistnému zájmu klienta a jeho 
pojistným potřebám, které vyjádřil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci před uzavřením pojistné 
smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění byl srozuměn. 
Souhlasím s tím, aby UN/QA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák.č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen zákon), osobní a citlivé údaje klienta v rámci 
pojišťovací a zajišťovací činnosti a to po dobu trvání závazkového vztahu za účelem uzavřeni pojistné 
smlouvy a jejího následného plněni v souladu s pojistnými podmínkami. Souhlas může být kdykoliv 
odvolán písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu. Odvoláni může mit za následek 
odstoupeni od smlouvy pojistitelem. Prohlašuji, že bylo poskytnuto poučení o právech vyplývajících ze 
zákona a tento souhlas ke zpracování dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištěni 
i pro ta připojištěni, která byla sjednána dodatečně. 

V ... fr..1 .f~ ... dne .... )~_J4:,JQJ6 

Pojištěno prostřednictvím: MARSH, s.r.o. 
Zpracoval:   

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 488 125 125 
lc'.: 49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddil B, violka 2012. 
www.uniqa.cz 
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Pojistná smlouva č. 2739303841 

Příloha č.1 k pojistné smlouvě č. 2739303841 

místo pojištění: 
1. Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 
2. Skryje nad Berounkou 100 
3. Horní Rokytnice nad Jizerou 120 
4. Horní Rokytnice na Jizerou 426 
5. Cukrovarnická 1 O Praha 6 
6. tř. 17. listopadu 50, Olomouc (Univerzita Palackého - budova č. 50, laboratoře) -kromě 

nemovitého majetku 
7. V Holešovičkách 2, Praha 8 - Trója (v objektu MFF UK ČR, 4. přízemí a suterén) - kromě 

nemovitého majetku 
8. Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8 (v objektu UTIA AV ČR1 v.v.i.)- kromě nemovitého majetku 
9. Bohušovická 229, Praha 9 
10. Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Pod vodárenskou věží 2, Praha 8 
11. objekt HiLASE, Dolní Břežany 
12. U Slovanky 1388/ 5 Praha 8 
13. Za Radnicí 835, Dolní Břežany 
14. Budova EL12, parc. č. 81/3, Dolní Břežany 
15. území ČR dle účetní evidence 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telelon: +420 488 12S 125 
lť'.: 49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddil B, vložka 2012. 
www.uniqa.cz 
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Pojistná smlouva č. 2739303841 

Příloha č.2 k pojistné smlouvě č. 2739303841 

Ujednání o zabezpečení: 
Pojistitel bude akceptovat následující zabezpečeni: 

Cukrovarnická 1 O Praha 6: 
Pro toto místo pojištěni je roční limit plněni pro jednu a všechny pojistné události 1.000 000 Kč. 
Areál je ohraničen ulicí Cukrovarnická- uzamčená vrata dvoukřídlá, uzamčená vrátka u vrátnice (objekt 
"G"), ulici Špálova - uzamčená branka dvoukřídlá zajištěni řetězem a visacím zámkem, ulicí Na 
Ořechovce - uzamčená branka s visacím zámkem, další uzamčená branka s dozickým zámkem a 
uzamčená vrata s visacím zámkem do skladu elektroniku, ulici U laboratoře - uzamčená branka 
s dozickým zámkem a uzamčená dvoukřídlá vrata s visacím zámkem. Všechny vchody u všech objektů 
jsou uzamčeny minimálně jedni m zámkem FAB. Areál je nepřetržitě střežen vrátným, který v noční době 
provádí obchůzky pracovišť a objektů (zápis do knihy hlášeni). Většina oken do 3,5 m nad úrovni terénu 
zabezpečená nejsou. Pouze některá mají železnou mříž (C205/8). 

Na Slovance 2, 180 40 Praha 8: 
Pro toto místo pojištěni je ročni limit plnění pro jednu a všechny pojistné události 1 000 000 Kč. 
Areál je nepřetržitě střežen vrátným, který v noční době provádí obchůzky. Budovy jsou zabezpečeny 
EZS s prostorovou ochranou s napojením na bezpečnostní službu. Doba dojezdu bezpečnostní služby je 
15 minut. Dále je zde instalován kamerový systém (4 kamery) pokrývající dveře a vstupní bránu. Monitor 
je umístěn ve vrátnici. Okna do 3,5 m nad úrovni terénu zabezpečená nejsou. Pouze čtvery okna 
vedoucí do dílen jsou opatřena mříži. Vstupy jsou zabezpečeny následovně: 
vrata -visací zámek bezpečnostní CORBIN + vložka FAB 
branka - bezpečnostní vložka CORBI N 
manipulační vstup-visací zámek přístupný zevnitř 
vrata (atrium)- dozický zámek+ visací zámek, sledovaná kamerou 
nouzový východ z A3 - vložka CORBIN 
hlavni vrátnice A1 - vložka CORBIN 
hlavní vjezd- automatická vrata ovládaná z vrátnice, sledovaná kamerou 
vchod do rozvodny VN - suterén+ přízemí - speciální vložky 
otvírací díl plotu za kotelnou -visací zámek CORBIN 
dveře v oploceni RS -visací zámek přlstupný pouze zevnitř 

Tř. 17. listopadu 50, Olomouc: 
Pro toto místo pojištění je roční limit plněni pro jednu a všechny pojistné události 1 000 000 Kč. 
Všechny vstupy jsou uzamčeny minimálně jedním zámkem . Ve vrátnici je stálá služba, která provádí 
v mimopracovní době pravidelné obchůzky po čtyřech hodinách. 

V Holešovičkách 2, Praha 8 - Trója: 
Pro toto místo pojištění je roční limit plnění pro jednu a všechny pojistné události 1 000 000 Kč. 
Všechny vstupy jsou uzamčeny minimálně jedním zámkem . Ve vrátnici je stálá služba, která provádí 
v mimopracovní době pravidelné obchůzky po čtyřech hodinách. 

UNIQA pojišťovna, a .s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon; +420 488 125 125 
1t: 49240480 
Za psána u Městského soud u v Praze, oddíl B, violka 2012 . 
www.uniqa.cz 
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Pojistná smlouva č. 2739303841 

Objekt je hlídaný 24 hodin. Od 6:00 hod. do 20:00 hod. je denní služba a od 20:00 hod. do 6:00 hod. je v 
objektu načni vrátný, který jednou za večer (zhruba po Sti hodinách) procházi všechny prostory objektu 
UTIA (pod Vodárenskou věží 4, Praha 8), záznamy o prohlídkách se ale nevedou. Vně objektu jsou 2 
kamery, které snímají vstup do budovy a prostor parkoviště před budovou. Pro toto místo pojištění je 
roční limit plnění pro jednu a všechny pojistné události 1 325 000 Kč. 
Všechny vstupy jsou uzamčeny minimálně jedním zámkem. 

Skryje nad Berounkou 100: 
Pro toto místo pojištění je roční limit plněni pro jednu a všechny pojistné události 300 000 Kč. 
Všechny vstupy jsou uzamčeny minimálně jednim zámkem. 

Horní Rokytnice nad Jizerou 120: 
Pro toto místo pojištění je roční limit plněni pro jednu a všechny pojistné události 300 000 Kč. 
Všechny vstupy jsou uzamčeny minimálně jednim zámkem. 

Horní Rokytnice nad Jizerou 426: 
Pro toto místo pojištěni je ročni limit plněni pro jednu a všechny pojistné události 300 000 Kč. 
Všechny vstupy jsou uzamčeny minimálně jedním zámkem. 

Bohušovická 229, Praha 8 
Pro toto místo pojištění je roční limit plněni pro jednu a všechny pojistné události 300 000 Kč. 
Všechny vstupy jsou uzamčeny minimálně jedni m zámkem. 

objekt HiLASE, Dolní Břežany 
Pro toto místo pojištěni je limit plněni pro jednu pojistnou událost 2 000 000 Kč. 
Budovy jsou zabezpečeny EZS s prostorovou ochranou s napojením na PCO. Doba dojezdu 
bezpečnostní služby 10min. Dále je zde instalován kamerový systém pokrývající vchod do budovy, 
parkoviště a riziková místa. Monitor je umfstěn ve vrátnici a velínu objektu. 
Všechny vstupy jsou uzamčeny minimálně jedn[m zámkem s oboustrannou vložkou s vyššim stupněm 
tvrdosti, zámky jsou součásti systému generálního klíče. 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 488 125 125 
IČ : 49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddll B, violka 2012. 
www.uniqa.cz 
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Pojistná smlouva č. 273930384 l 

Příloha č.3 k pojistné smlouvě č. 2739303841 

Přístroje vlastní pořízené z dotací: 
1. FT- EPR 40.000.000 Kč 
2. Nano ESCA 40.000.000 Kč 
3. Mikroskop atomárních sil ICON (AFM) 10.697.362 Kč 
4. Optický litografický systém MicroWriterll MW2 5.183.640 Kč 
5. Infračervený elipsometr IR-VASE 5.802.555 Kč 
6. Analytický skenovací elektronový mikroskop (FE-SEM) FERA 3 38.223.900 Kč 

Přístroje u projektu LABONIT: 
1) Technologická aparatura MOVPE Aixtron 
2) Přístroj pro diagnostiku pnutí ve struktuře LayTec 
3) Likvidační komora amon 
4) Čističky plynů 
5) Detekční systém pro monitorováni koncentrace amoniaku 
6) Micro-Ramanův spektrometr Specion 
7) Heliový kryostat s přislušenstvim 
8) Optická lavice 

Přístroje pro projekt ASTRA: 
1) Monokrystalový rentgenový difraktometr SuperNova 
2) Detektor Atlas S2 
3) Práškový rentgenový difraktometr Smartlab 
4) Sada přístrojů pro přípravu tvrdých vzorků 
pro Transmisní elektronový mikroskop 
5) Držáky vzorků pro Transmisni elektronový mikroskop 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 48812S 12S 
lt: 49240480 
Zaps.1na u Městského soudu v Praze, oddfl B, vložka 2012. 
www.unlqa.cz 
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35.825.663 Kč 
2.754.277 Kč 
1.193.742 Kč 
552.957 Kč 
444.419 Kč 
8.434.571 Kč 
858.507 Kč 
219.034 Kč 

14.162.121 Kč 
3,116.060 Kč 
18.782.083 Kč 

4.801.493 Kč 
3.846.502 Kč 




