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Pojištěný:	Pojistník:
České vysoké učení technické v Praze	České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická	Fakulta elektrotechnická
Technická 2	Technická 2
166  27	Praha 6	166  27	Praha 6
Veřejná vysoká škola zřízená zákonem č.111/98 Sb.


Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část UCZ/05 se ujednává, že 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.

Počátek pojištění:	  01. 11. 2008
Konec pojištění:	  01. 11. 2009	s automatickým prodlužováním
Změna platná od:	  01. 04. 2017	dodatek č.013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 a na území ČR
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních součástí, strojního zařízení budov, stožárů, rozvodných sítí, oplocení, zpevněných ploch a fotovoltaických článků 
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
756.000.000	nová cena	50.000

2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, věcí umělecké a historické hodnoty, ostatních věcí movitých knih, modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, písemností, dokumentace, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih a časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob a cizí věci movité 
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
800.000.000	nová cena	50.000

3. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky 
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
274.000	nová cena	50.000

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené nepřímým úderem blesku.
Pojištění se vztahuje i na mobilní elektroniku na území Evropy na maximální roční limit pojistného plnění ve výši 230.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Místo pojištění : dle přílohy č.1 a na území ČR
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních součástí, strojního zařízení budov, stožárů, rozvodných sítí, oplocení, zpevněných ploch a fotovoltaických článků 
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
756.000.000	nová cena	10.000

2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, věcí umělecké a historické hodnoty, ostatních věcí movitých knih, modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, písemností, dokumentace, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih a časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob a cizí věci movité
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
800.000.000	nová cena	10.000

3. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky 
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
274.000	nová cena	10.000

Pro pojištění ostatního živelního nebezpečí se stanovuje maximální roční limit plnění ve výši 20.000.000 Kč pro každé pojišťované nebezpečí.

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené atmosférickými srážkami na max. roční sublimit plnění 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. 

Odchylně od VPP UCZ/Živ/06 neplatí ujednání v Čl.3, odst.2, písm.a) a v Čl.4, odst.2, písm.a).

Pojištění se vztahuje i na mobilní elektroniku na území Evropy na maximální roční limit pojistného plnění ve výši 230.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Místo pojištění : dle přílohy č.1 a na území ČR
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních součástí, strojního zařízení budov, stožárů, rozvodných sítí, oplocení, zpevněných ploch a fotovoltaických článků 
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
756.000.000	nová cena	10.000

2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, věcí umělecké a historické hodnoty, ostatních věcí movitých knih, modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, písemností, dokumentace, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih a časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob a cizí věci movité
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
800.000.000	nová cena	10.000

3. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky 
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
274.000	nová cena	10.000

Pro pojištění katastrofických nebezpečí se stanovuje maximální limit plnění ve výši 20.000.000 Kč pro každé pojišťované nebezpečí 
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho kalendářního roku.
Odchylně od VPP UCZ/Živ/06 Čl. 8, odst. 3, písm. b) se pojištění vztahuje i na vystoupení vody z kanalizačního potrubí na maximální roční sublimit pojistného plnění ve výši 200.000 Kč se spoluúčastí 10.000 Kč.

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

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

Pojištění se vztahuje i na mobilní elektroniku na území Evropy na maximální roční limit pojistného plnění ve výši 230.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Místo pojištění : dle přílohy č.1 a na území ČR
1. Náklady na odklízení poškozené pojištěné věci nebo jejích zbytků - pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
10.000.000	pojistná částka	0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Místo pojištění : dle přílohy č.1 a na území ČR
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních součástí, strojního zařízení budov, stožárů, rozvodných sítí, oplocení, zpevněných ploch a fotovoltaických článků 
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
756.000.000	nová cena	5.000

2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, věcí umělecké a historické hodnoty, ostatních věcí movitých knih, modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, písemností, dokumentace, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih a časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob a cizí věci movité
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
800.000.000	nová cena	5.000

3. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky 
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
274.000	nová cena	5.000

Pro pojištění vodovodních škod se ujednává max. roční limit plnění ve výši 50.000.000 Kč.

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

Pojištění se vztahuje i na mobilní elektroniku na území Evropy na maximální roční limit pojistného plnění ve výši 230.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 a na území ČR
1. Soubor vlastních vnitřních a vnějších stavebních součástí, stavebních úprav a oplocení, soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, věcí umělecké a historické hodnoty, ostatních věcí movitých knih, modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, písemností, dokumentace, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih a časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob a cizí věci movité – pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
1.000.000	nová cena	1.000

Odchylně od VPP se pojištění krádeže vztahuje i na škody způsobené na pevně spojených součástech budovy (např. okapy, parapety apod.) bez zabezpečení zámkem a bez překonání jiné překážky, sublimit ročního pojistného plnění ve výši 300.000 Kč, spoluúčast 1.000 Kč.

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na pohřešování věci (prostá krádež) na pojistnou částku 50.000 Kč (1. riziko) se spoluúčastí 1.000 Kč  – dopojištění pojistné částky na 1. riziko ve výši 50.000 Kč za období 4.2. – 31.10. 2016.

Pojištění se vztahuje i na mobilní elektroniku na území Evropy na maximální roční limit pojistného plnění ve výši 230.000 Kč se spoluúčastí 1.000 Kč.

2. Peníze, ceniny a cennosti v trezorech a příručních pokladnách – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
500.000	pojistná částka	1.000

3. Věci zaměstnanců (včetně kol), studentů (včetně kol) a návštěvníků (včetně kol) – pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
100.000	pojistná částka	1.000



4. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky 
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
274.000	nová cena	1.000

Ujednává se, že pojistitel bude akceptovat zabezpečení majetku (vyjma kol) pro body 1 – 4 zámkem FAB nebo dózickým zámkem  nebo visacím zámkem  pro pojištění krádeže s ročním sublimitem plnění ve výši 300.000 Kč. Za uzamčený prostor se považují též skleněné vitríny.
Pro pojištění kol dle bodu 3 se ujednává zabezpečení – kola uložena ve stojanech k tomu určených a uzamčena zámkem.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Místo pojištění : dle přílohy č.1 a na území ČR
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních součástí, strojního zařízení budov, stožárů, rozvodných sítí, oplocení a zpevněných ploch, soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, inventáře, věcí umělecké a historické hodnoty, ostatních věcí movitých knih, modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, písemností, dokumentace, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih a časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob a cizí věci movité – pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
500.000	nová cena	1.000

2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky 
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
274.000	nová cena	1.000

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené sprejery a malbami na pojištěnou věc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Místo pojištění : dle přílohy č.1 a na území ČR
1. Vnější a vnitřní vlastní skla vč. vitrín, bespečnostních folií, markýz, světelných reklam a neónů o tl. min. 2mm – pojištění se sjednává na 1.riziko 
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
50.000		nová cena	1.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1GZ01, 1FZ01 Poškození nebo zničení elektronických zařízení včetně jejích součástí a příslušenství a poškození nebo zničení stroje a strojních zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/05 a UCZ/Str/05

Místo pojištění : dle přílohy č.1 a na území ČR
1. Soubor strojů, zařízení a elektroniky vč. příslušenství – pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
3.000.000	nová cena                  		  10.000 Kč 


2. Přenosná elektronika a přístroje na území ČR a Evropy – pojištění se sjednává na 1. riziko – navýšení pojistné částky o 130.000 Kč na celkovou pojistnou částku 230.000 Kč
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
230.000	nová cena                  		  1.000 Kč 

2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky dle přílohy č. 2 
pojistná částka v Kč	pojistná hodnota	spoluúčast v Kč
274.000	nová cena	10.000

Odchylně od VPP se ujednává, že pojištění přenosného zařízení, které pojištěný potřebuje k výkonu povolání se vztahuje i na poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu při dopravní nehodě. Pojištění se rovněž vztahuje na škody při vloupání do motorového vozidla. Tato odchylka se však nevztahuje na poškození, odcizení či zničení elektroniky ze zaparkovaného vozidla od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní. Pokud se motorové vozidlo nachází 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, musí být odstaveno v uzamčené garáži nebo na oploceném uzamčeném místě, eventuelně na hlídaném parkovišti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkové roční pojistné včetně dodatku č.013

Živelní pojištění:	320.622,- Kč

Vandalismus:	6.630,- Kč

Odcizení:	16.057,- Kč

Pojištění skla:	1.500,- Kč

Pojištění elektroniky a strojů:	57.946,- Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společná a závěrečná ustanovení

Roční pojistné včetně dodatku č.013:         402.755,- Kč
Obchodní sleva:	                       10%
Upravené roční pojistné:	                       362.480,- Kč
Způsob placení: 	                       ročně
Splátka pojistného:	                       362 480,- Kč

Alikvotní pojistné za období 1.4. – 31.10.2017 činí 2.730,- Kč a je splatné k 7.4.2017.
Splatnost pojistného: 1.11. (den a měsíc běžného roku). 
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. xxxxxxxxxxxxxxx0 vedený u Citibank Europe plc organizační složka, Evropská 178, Praha 6, konst. symbol. 3558, variabilní symbol č. pojistné smlouvy 2735304293.
Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet zplnomocněného makléře.

Zvláštní ujednání:
1) Pojištění se sjednává na nové hodnoty (ceny), v případě poškození či zničení věci bude pojišťovna plnit vždy v nových hodnotách bez uplatnění opotřebení (vyjma pojištění elektroniky). Pojištění elektroniky se sjednává bez ohledu na stáří elektronického zařízení, pojistná plnění v případě pojistné události se řídí dle VPP.
V případě cizích užívaných věcí poskytne pojistitel pojistné plnění vždy v nových cenách.

2) Pro místa neuvedená ve smlouvě je místem pojištění území České republiky, kde se nachází majetek pojistníka. Toto místo pojištění musí být v případě pojistné události písemně doložitelné (např. listem vlastnictví, nájemní smlouvou, evidencí majetku apod.), včetně nedokončených investic, majetek ve zkušebním provozu apod..

3) 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.

4) Pojišťovna nebude namítat podpojištění, dojde-li v průběhu pojistného období k navýšení pojistných hodnot v důsledku inflace menší než 10 %.

5) Soubor budov a staveb včetně stavebních součástí (vnitřních a vnějších), trafostanicí, výměníkových stanic, strojního zařízení budovy, oplocení a dále soubor rozvodných sítí, technologií energetických zařízení, zpevněných a umělých ploch, laviček a veřejného osvětlení v rámci areálu, apod. Souborem rozvodných sítí se rozumí např. kanalizace, plynovodní řády, objekty rozvodné energie apod. v areálech pojištěného.

6) Soubor skel výloh, skel zrcadel, skel vstupních dveří navazujících na výlohy a případné provizorní zasklení včetně nalepených folií, nápisů a nelepených čidel elektrické zabezpečovací signalizace na těchto sklech, soubor sanitární keramiky, světelných reklam, laboratorního skla apod.. 

7) Soubor strojů, zařízení a inventáře (vč.DDHM), věci umělecké a historické hodnoty (vlastní i cizí včetně věcí vnesených), veškerý majetek uvedený v účetní, operativní či jiné evidenci pojištěného apod.

8) Sdružený živel zahrnuje rizika: nepřímý úder blesku včetně kulového blesku, vichřice, krupobití, přívalový déšť, srážkové vody, atmosférické srážky a zatečení, vzedmutí vody, tíha sněhu nebo námrazy, povodeň, záplava, sesuv půdy, pád nebo zřícení skal, zemin, hornin, pád stromu nebo jiných předmětů (včetně škod způsobených věcí, jež je součástí pojištěných věcí), laviny, výbuch sopky, zemětřesení, kouř, atmosférický třesk, náraz vozidla.

9) Vodu vytékající z vodovodních zařízení se považuje i voda vytékající z řádně instalovaných klimatizačních nebo samočinných hasicích zařízení (sprinklery, drenčery apod.).
10) Pojištění se vztahuje i na případy, kdy je pachatel nezjištěn.

11) Pojistitel nebude uplatňovat podpojištění, pokud se nezvýší hodnota majetku o více než 15%. Pojištění se sjednává na nové hodnoty, v případě poškození, či zničení věci bude pojišťovna plnit vždy v nových hodnotách bez uplatnění opotřebení.

12) Pojištěn je veškerý nemovitý a movitý majetek a zásoby vedený v účetní, operativní nebo jiné evidenci pojištěného, včetně majetku, který ještě nebyl zaveden do evidence majetku ale byl již převzat např. předávacím protokolem (např. nezkolaudované investice apod.).
13) Ujednává se, že škody způsobené nebezpečím „záplava, povodeň“ a „vichřice a krupobití“ a nastalé z jedné příčiny během 72 hodin se hodnotí jako jedna pojistná událost a z tohoto titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast Toto se vztahuje také na případy, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění.

14) Pokud v případě jedné pojistné události z jedné příčiny připadá při likvidaci pojistné události v úvahu uplatnění více spoluúčasti, potom se od celkového pojistného plnění odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší z těchto spoluúčastí, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčasti z jednotlivých předmětných pojištění. Pro účely posouzení jedné pojistné události se za jedno místo pojištění považují všechny v pojistné smlouvě uvedené adresy míst pojištění dohromady

15) Pojistné krytí sjednané touto pojistnou smlouvou se rozšiřuje o pojištění přiměřených a doložených nákladů, které pojištěný vynaloží na přípravu, dokladování, ověření nebo zdokumentování pojistné události, na kterou se vztahuje tato pojistná smlouva, na max. roční limit plnění ve výši 10.000.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč. Takovéto náklady zahrnují mzdové prostředky a s nimi spojené režijní náklady vynaložené pojištěným a rovněž další náklady na externí účetní, poradce, experty a konzultanty. 

16) Souborem rozvodných sítí se rozumí např. kanalizace, plynovodní řády, objekty rozvodné energie apod. v areálech pojištěného.

17 Pojištění voda, tekutiny, topná média apod. z vodovodního nebo jiného přívodního nebo odpadního potrubí zahrnuje i vnitřní rozvody přístrojových, laboratorních a dalších tekutin. Pojistitel bude hradit škody (poškození nebo zničení) mrazem, přetlakem, lomem trubek apod. včetně škod na vlastním potrubí a to jak na vnitřních tak vnějších rozvodech v rámci areálů bez omezení délky potrubí.

Způsob likvidace pojistných událostí:
V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na prodejního poradce (makléřskou společnost MARSH, s.r.o.), 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.

Pojistná smlouva obsahuje 8 listů a přílohu č.1.
V Praze, dne 28.3.2017
					...........................................................................................
	Ing. xxxxxxxxxxxxxxxx	Ing. xxxxxxxxxxxxxxx
	senior upisovatelka	ředitel odboru pojištění
		majetku a odpovědnosti
	
Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:
UCZ/05	UCZ/Živ/06	UCZ/Odc/06	DPP LIM/05	UCZ/Skl/05    UCZ/Ele/05   UCZ/Str/05



V ....................., dne .......................	    		.............................................................
								podpis pojistníka
Pojištěno prostřednictvím:	MARSH, s.r.o.
Zpracoval:	Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		xxxxxxxxxxx, fax xxxxxxxxxxx




Příloha č. 1 k pojistné smlouvě č. 2735304293



Místa pojištění:
Technická 2, MONOBLOK, Praha 6
Resslova 9 – areál ČVUT, budova E, Praha 2
Na Zderaze, areál ČVUT, budova G, Praha 2
Temešvár 12, 398 18 Záhoří u Písku
dle účetní evidence na území ČR































