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POJISTNÁ SMLOUVA

č.

v oddíl

Pojstňtei:

UNHQA pojňšťovma, a.s„

Evropská 136

160 12 Praha 6

uč: 49240480

Zapsaná obchodním rejstříku vedéném u Městského soudu B, vložka 2012.
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Pejísmňk:

Minisíterswo kmůůuvy

Maltézské náměstí 471/1

1 18 1 1 Praha

uč: 00023671

Pajňšiěnů:

Mihůsftersítvo

Maltézské náměstí 471/1

1 18 1 1 Praha

uč: 00023071

Oprávněné osoby:

Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 471/1

118 1 1 Praha

IČ: 00023671

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek — obecná část UCZ/14 se ujednává,

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.

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136, 16012 Praha 6 Strana 1 (celkem 8)

Telefon: +420 488 125 125 Pojistná smlouva č

uč: 49240430

Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

www.unlqa.cz
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Počátek pojištění: 01. O3. 2015

Konec pojištění: 01. 03. 2016 s automatickým prodlužováním
Změna platná od. 04. 10. 2017 dodatek č. 001

Pojistné období: 1 rok

Místo pojištění, pokud není níže uvedeno jinak: dle přílohy č.1

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění:

Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/14
1. Soubor vlastních budov vč. stavebních součástí, technického zhodnocení, zpevněné plochy,komunikace, stožáry, oplocení, terénní úpravy, inženýrské sítě, technologie budov apod. dle přílohy č.1
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
663.177.410 nová cena 10.000

2. Věci historické a kulturní hodnoty dle přílohy č. 2 včetně nástěnných fresek, maleb, obložení
stěn, stropů, tapisérii, koberců, textilních tapet, dlažby apod. pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
9.000.000 pojistná částka 10.000

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené přepětím a indukcí následkem nepřímého
úderu blesku na pojištěnou věc na maximální roční limit pojistného plnění ve výši 200.000 Kč

spoluúčastí 5.000 Kč.

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na poškození fasády ptactvem, hlodavci hmyzem na

maximální roční limit pojistného plnění ve výší 100.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč.

Ostatní živelní nebezpečí- v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) -e) VPP UCZ/Živ/14
1. Soubor vlastních budov vč. stavebních součástí, technického zhodnocení, zpevněné plochy,
komunikace, stožáry, oplocení, terénní úpravy, inženýrské sítě, technologie budov apod. dle přílohy č.1
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
663.177.410 nová cena 5.000

2. Věcí historické a kulturní hodnoty dle přílohy č. 2 včetně nástěnných fresek, maleb, obložení
stěn, stropů, tapisérii, koberců, textilních tapet, dlažby apod. - pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
9.000.000 pojistná částka 5.000

Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) — e) VPP UCZJŽiv/14
sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 100.000.000,-_ Kč. Věci historické a kulturní

hodnoty jsou v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do výše uvedené pojistné
částky.

Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho
pojistného roku.

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136, 16012 Praha s Strana 2 (celkem B)
Telefon: +420 485125 125

Pojistná smlouva č.
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Odchylně od VPP pojištění vztahuje i na škody způsobené atmosférickými srážkami (zatečení) na

maximální roční sublimit pojistného plnění ve výši 200.000 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.

Katastrofické pojistná nebezpečí- v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f), VPP UCZ/Živ/14

1. Soubor vlastních budov vč. stavebních součástí, technického zhodnocení, zpevněné plochy,

komunikace, stožáry, oplocení, terénní úpravy, inženýrské sítě, technologie budov apod. dle přílohy č.1

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

663.177.410 nová cena 10% z plnění, min.10.000

2. Věci historické a kulturní hodnoty dle přílohy č. 2 včetně nástěnných fresek, maleb, obložení

stěn, stropů, tapisérii, koberců, textilních tapet, dlažby apod. pojištění se sjednává na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

9.000.000 pojistná částka 10% z plnění, min.10.000

Pro pojištění katastrofických pojistných nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f) VPP UCZ/Živ/14

sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 50.000.000 Kč. Věci historické a kulturní

hodnoty jsou v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do výše uvedené pojistné

částky.

Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho

pojistného roku.

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na vystoupení vody kanalizačního potrubí na maximální roční

sublimit pojistného plnění ve výši 5.000.000 Kč.

Vodovodní škody - v rozsahu č|.1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14

1. Soubor vlastních budov vč. stavebních součástí, technického zhodnocení, zpevněné plochy,

komunikace, stožáry, oplocení, terénní úpravy, inženýrské sítě, technologie budov apod. dle přílohy č.1

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

663.177.410 nová cena 5.000

2. Věci historické a kulturní hodnoty dle přílohy č. 2 včetně nástěnných fresek, maleb, obložení

stěn, stropů, tapisérii, koberců, textilních tapet, dlažby apod. pojištění se sjednává na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

9.000.000 pojistná částka 5.000

Pro pojištění vodovodních škod v rozsahu čl. 1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14 a se sjednává maximální roční

limit pojistného plnění ve výši 50.000.000 Kč. Věci historické a kulturní hodnoty jsou v rámci

sjednaného limitu pojistného plnění pojištěny do výše uvedené pojistné částky.

Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho

pojistného roku.

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136, 150 12 Praha s Strana 3 (celkem 8)
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IČ: 49240400
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Pojištění nákladů - v rozsahu čl. 11, VPP UCZ/Živ/14

1. Náklady na odklízení poškozené pojištěné věci nebo jejich zbytků včetně skládkovného nákladů na

hašení- pojištění se sjednává na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

10.000.000 pojistná částka 5.000

Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění- v rozsahu čl. 1, odst.

písm. a) — b), VPP UCZ/Odc/14 a DPP L|M/14

1. Soubor vlastních budov vč. stavebních součástí, technického zhodnocení, zpevněné plochy,
komunikace, stožáry, oplocení, terénní úpravy, inženýrskésítě, technologie budov apod. dle přílohy č.1.-

pojištění se sjednává na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

200.000 nová cena 1.000

2. Věci historické a kulturní hodnoty dle přílohy č. Z včetně nástěnných fresek, maleb, obložení
stěn, stropů, tapisérii, koberců, textilních tapet, dlažby apod. - pojištění se sjednává na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

1.000.000 pojistná částka 1.000

Odchylně od DPP LIM/M se ujednává zabezpečení:

A) Objekt na adrese Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6

- areál je celkově oplocený, přes noc se uzavírají a uzamykají vrata s brankou a objektje kolem pláště

osvětlený,
- přes den jejednočlenná neozbrojená fyzická ostraha s jednou recepční, v noci dva členové ostrahy,
pochúzky se provádějí každou hodinu přes systém čipových bodů,
- okna v přízemí objektu jsou zamřížovaná vyjma jednoho místa,
- kamerový systém monitoruje komunikační plochy kolem objektu a vybrané prostory v interiéru, jeho
obrazový signál je sveden na monitor do místa recepční, archivace obrazového signálu je zajištěná na 3

dny,
- vchodové dveře do objektu jsou různého provedení a kvality, většinou jde o kombinaci masivu a skla

zámky bez bezpečnostní třídy,
- cizí osoby se smí po objektu pohybovat pouze za doprovodu vlastního zaměstnance,
- na vybraných místech jsou v objektu instalovaná skrytá tlačítka pro případ přepadení se svodem

poplachového signálu na PSO soukromé bezpečnostní agentury, jejich max. dojezdový čas do místa

pojištění od vyhlášení poplachu je do 15 min.

B) Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

- zabezpečení je analogické jako v bodu A, navíc je taminstalována prostorová a p|ášt'ová ochrana
EZS/PZTS se svodem poplachového signálu PCO soukromé bezpečnostní

- sál pro výstavu exponátů je dále zabezpečen vnitřním perimetrem v rámci systému agentury s max.

dojezdovou dobou do 15 minut,

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136, 15012 Praha s Strana 4 (celkem 8)
Telefon: +420 488 125 125 Pojistná smlouva č.
uč: 49240480

Zapsána u Městského soudu v Praze, oddil B, vložka 2012.
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Vandalismus — v rozsahu čl.1, odst. 1, písm. d), VPP UCZ/Odc/14

1. Soubor vlastnich budov vč. stavebních součástí, technického zhodnocení, zpevněné plochy,

komunikace, stožáry, oplocení, terénní úpravy, inženýrské sítě, technologie budov apod. dle

přílohy č.1 a věci historické a kulturní hodnoty dle přílohy č. 2 včetně nástěnných fresek, maleb,

obložení stěn, stropů, tapisérii, koberců, textilních tapet, dlažby _apod.- pojištěni se sjednává na 1.

riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

500.000 nová cena 1.000

pojistná částka

Pojištění vztahuje na škody způsobené sprejery malbami na pojištěnou věc na maximální roční

limit pojistného plnění ve výši 100.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč

Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/14

1. Sklo vlastní- pojištěni se sjednává na 1. riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

200.000 nová cena 1.000

Poškození nebo zničení stroje a strojních zařizení- v rozsahu VPP UCZlStr/14 a UCZJEle/14

1. Soubor technologie budov výtahy, vzduchotechnika, klimatizace, apod. - pojištění se sjednává na

riziko

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

500.000 nová cena 5.000

Odchylně od VPP UCZ/Str/14 se pojištění vztahuje na strojní zařizení starší 12 let.

Celkové roční pojistné

144.824; Kč

9.800,ě Kč

5.000; Kč

5.000; Kč

5.000; Kč

Živelni pojištění:

Odcizení:

Vandalismus:

Pojištění skla:

Pojištění strojní:

Roční pojistné;

Způsob placeni:
Splátka pojistného:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 135, l6012 Praha 5
Strana 5 (celkem B)

Telefon: +420 488125 125 Pojistná smlouva 0
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Splatnost pojistného: 3. (den a měsíc běžného roku).

Pojistník bere na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování
dat až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle čl. 4, odst. 4.3 VPP UCZ/14.

'

Pojistné bude placeno na účet pojistitele.
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Kód banky:
Konstantní symbol:
Variabilní symbol:

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

Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (makléře), který
s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. nebo na telefonní linku

488 125 125. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

Pojistná smlouva obsahuje 7 listů a přílohu č.1 a 2 a je vyhotovena v 5 výtiscích s platností originálu.
V Praze, dne 3.10.2017

Potvrzuji, jsem převzal souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami

doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:
UCZ/14 UCZ/Živ/14 UCZ/Odc/14 L|M/14 UCZ/Skl/14 UCZIEIeI14 UCZ/Str/14

„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 (víz výše), které jsem převzal.
Prohlašuji, že pojistná smlouva 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 š 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 srozumitelné poučen o svých právech a výše

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136, 160 12 Praha 5 Strana 6 (cakam 3)
Telefon: +420 488 12s 125 Pojistná smlouva 0
IČ: 49240480
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uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích tohoto pojištění, to i pro ta
pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. případněkontaktovala 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 prohlášeníje činěno
pro účely 5 128 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. Je-Ii oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od
pojistníka i pojištěného, pak pojištěný svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění
nabyla oprávněná osoba uvedená výše.

//á1.c

Pojistník

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136, 160 12 Praha 6 Strana 7 (celkem 8)
Telefon: +420 488 125 125
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Příloha pojistné smlouvě č. zveřejňované v registru smluv podle zákona č.

340/2015 Sb., o registru smluv

Pojistník se jako povinný subjekt tímto zavazuje k uveřejnění smlouvy v registru smluv, a to ve lhůtě 15

dnů od data uzavření smlouvy. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí

znečitelnění "neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Pojistník je
povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové

schránky ID: Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu.pdf, je označeno uznávanou

elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem.

Pojistník bere na vědomí, že UNIQA je oprávněna smlouvu rovněž zveřejnit (aniž by tímto byla dotčena

sjednaná povinnost pojistníka ke zveřejnění smlouvy). V případě, že smlouva bude uveřejněna v registru
smluv přímo UNIQA, pojistník výslovně prohlašuje, že nepovažuje toto uveřejnění za porušení povinnosti
mlčenlivosti dle š 127 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

Smluvní strany ujednávají, že veškeré vztahy upravené smlouvou a vzniklé mezi stranami od data

vzniku pojištění, které bylo sjednáno touto smlouvou, do doby nabytí účinnosti této smlouvy, se této

smlouvě podřizují s výjimkou případů, kdy pojistník v době nabytí účinnosti smlouvy věděl nebo vědět

měl a mohl, že pojistná událostjiž nastala.

UNIQA a pojistník dále ujednávají, že v případě zrušení smlouvy od počátku z důvodu jejího

neuveřejnění vregistru smluv pojistníkem vzákonem stanovené lhůtě má UNIQA nárok na úhradu

administrativních nákladů, které jí vzniknou v souvislosti se zpracováním smlouvy a její správou. Výše
těchto nákladů se ujednává na 1 % zvýše ročního pojistného. Pojistník se dále zavazuje kúhradě

případné škody, která by UNIQA nad rámec ujednaných administrativních nákladů vznikla v důsledku

porušení jeho povinnosti smlouvu uveřejnit v registru smluv.

Obě strany výslovně prohlašují, že určenou výši administrativních nákladů považuji za přiměřenou

a odpovídající obchodním zvyklostem.
Tato příloha je nedílnou součástí pojistné smlouvy č. a veškeré její změny mohou být

provedeny výhradně po vzájemné dohodě smluvních stran, a to písemnou lymgtgf

V Praze, dne 3. 10. 2017

V
................... r

dne
......................................................................................................... ..

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropska 136, 16012 Praha 6 Strana 8 (celkem B)
Telefon: +420 488125 125 Pojistná smlouva č

IČ: 49240480

Zapsána u Městského soudu v Praze, oddll B, vložka 2012.
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