
IČ: 49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. 
www.uniqa.cz 

 

/ í 

 

 

 

 

POJISTNÁ SMLOUVA 

č. 2733318621 

Pojistitel: 

UNIQA pojišťovna, a.s. 

Evropská 136 160 12 

Praha 6 IČ: 49240480 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. 

(jako pojistitel) 

Pojistník: 

Statutární město Plzeň - Městský obvod Plzeň 1 alej Svobody 60 323 00 Plzeň 1 IČ: 000 75 
370 
zastoupeno Jiřím Uhlíkem, MBA místostarostou 

Pojištěný: 

Statutární město Plzeň - Městský obvod Plzeň 1 alej Svobody 60 323 00 Plzeň 1 IČ: 000 75 
370 
zastoupeno Jiřím Uhlíkem, MBA místostarostou 

Oprávněná osoba: 

Statutární město Plzeň - Městský obvod Plzeň 1 alej Svobody 60 323 00 Plzeň 1 IČ: 000 75 
370 
zastoupeno Jiřím Uhlíkem, MBA místostarostou 

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti. 

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek - obecná část UCZ/14 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. 

UNIQA pojišťovna, a.s. 

Evropská 136,160 12 Praha 6 Strana 1 (celkem 16) 
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Počátek pojištění: 

Konec pojištění: 

Změna platná od: 

1. 07. 2016 

1. 07. 2019, bez automatického prodlužování 

19. 06. 2017 - dodatek č. 005, kterým se mění pojištění majetku 

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění: 

Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/14 

1 Soubor nemovitostí včetně stavebních součástí, zábranných prostředků na uvedených adresách dle 

přílohy 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
570.288.0 nová cena 10.000 

2. Soubor movitých věcí vlastních na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45 
- pojištění se navyšuje o 21.990 Kč na celkovou pojistnou částku 42.521.990 Kč - připojištění 
mobilního telefonu Samsung Galaxy S8 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
42.521.990 nová cena 1.000 

Ujednává se zlomkové pojištění na pojistnou částku 5.000.000 Kč. 

3. Soubor movitých věcí cizích užívaných na k.ú. Statutární město Plzeň a Javorná 45 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.0 nová cena 1.000 

4. Soubor zásob na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.0 nová cena 1.000 

5. Soubor uměleckých děl - obrazů na adrese alej Svobody 60, Plzeň 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.0 nová cena 1.000 

6. Soubor peněz a cenností v trezorech a pokladnách na adrese alej Svobody 60, Plzeň 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.0 pojistná částka 1.000 

7. Soubor ostatních staveb, drobných staveb a příslušenství staveb - drobné stavby, stavební součásti a 

příslušenství staveb hřišť, dopravní značení, dopravní zabezpečení a značení stezek, oplocení, okapové 

měděné žlaby, veřejné osvětlení a osvětlení budov st. součásti ostatních vlastních a drobných staveb a 

příslušenství ostatních staveb a drobných staveb na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění 

se sjednává na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast vKč 
5.0. 000 nová cena 1.000 
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8. Soubor mobilních telefonů a počítačů HP zapůjčené zaměstnancům a zastupitelům MO Plzeň 1, místo 

pojištění území Světa 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
686.513 nová cena 1.000 

Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) - e), VPP UCZ/Živ/14 
1. Soubor nemovitostí včetně stavebních součástí, zábranných prostředků na uvedených adresách dle 

přílohy 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
570.288.0 nová cena 5.000 

2. Soubor movitých věcí vlastních na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45 
- pojištění se navyšuje o 21.990 Kč na celkovou pojistnou částku 42.521.990 Kč - připojištění 
mobilního telefonu Samsung Galaxy S8 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
42.521.990 nová cena 1.000 

Ujednává se zlomkové pojištění na pojistnou částku 5.000.000 Kč. 

3. Soubor movitých věcí cizích užívaných na k.ú. Statutární město Plzeň a Javorná 45 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.0 nová cena 1.000 

4. Soubor zásob na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.0 nová cena 1.000 

5. Soubor uměleckých děl - obrazů na adrese alej Svobody 60, Plzeň 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.0 nová cena 1.000 

6. Soubor peněz a cenností v trezorech a pokladnách na adrese alej Svobody 60, Plzeň 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.0 pojistná částka 1.000 

7. Soubor ostatních staveb, drobných staveb a příslušenství staveb - drobné stavby, stavební součásti a 

příslušenství staveb hřišť, dopravní značení, dopravní zabezpečení a značení stezek, oplocení, okapové 

měděné žlaby, veřejné osvětlení a osvětlení budov st. součásti ostatních vlastních a drobných staveb a 

příslušenství ostatních staveb a drobných staveb na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění 

se sjednává na první riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.0. 000 nová cena 1.000 
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8. Soubor mobilních telefonů a počítačů HP zapůjčené zaměstnancům a zastupitelům MO Plzeň 1, místo 

pojištění území Světa 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
686.513 nová cena 1.000 

Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) - e) VPP UCZ/Živ/14 se 

sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 20.000.000 Kč. 
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho 
pojistného roku. 

Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f), VPP UCZ/Živ/14 
1 Soubor nemovitostí včetně stavebních součástí, zábranných prostředků na uvedených adresách dle 
přílohy 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
570.288.0 nová cena 5.000 

2. Soubor movitých věcí vlastních na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45 
- pojištění se navyšuje o 21.990 Kč na celkovou pojistnou částku 42.521.990 Kč - připojištění 
mobilního telefonu Samsung Galaxy S8 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
42.521.990 nová cena 1.000 

Ujednává se zlomkové pojištění na pojistnou částku 5.000.000 Kč. 

3. Soubor movitých věcí cizích užívaných na k.ú. Statutární město Plzeň a Javorná 45 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.0 nová cena 1.000 

4. Soubor zásob na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.0 nová cena 1.000 

5. Soubor uměleckých děl - obrazů na adrese alej Svobody 60, Plzeň 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.0 nová cena 1.000 

6. Soubor peněz a cenností v trezorech a pokladnách na adrese alej Svobody 60, Plzeň 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast vKč 
500.0 pojistná částka 1.000 

7. Soubor ostatních staveb, drobných staveb a příslušenství staveb - drobné stavby, stavební součásti a 

příslušenství staveb hřišť, dopravní značení, dopravní zabezpečení a značení stezek, oplocení, okapové 

měděné žlaby, veřejné osvětlení a osvětlení budov st. součásti ostatních vlastních a drobných staveb a 

příslušenství ostatních staveb a drobných staveb na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění 

se sjednává na první riziko 
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8. Soubor mobilních telefonů a počítačů HP zapůjčené zaměstnancům a zastupitelům MO Plzeň 1, místo 

pojištění území Světa 

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

sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 20.000.000 Kč. 
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho 
pojistného roku. 

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

1. Soubor nemovitostí včetně stavebních součástí, zábranných prostředků na uvedených adresách dle 

přílohy 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
570.288.0 nová cena 1.000 

2. Soubor movitých věcí vlastních na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45 
- pojištění se navyšuje o 21.990 Kč na celkovou pojistnou částku 42.521.990 Kč - připojištěni 
mobilního telefonu Samsung Galaxy S8 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
42.521.990 nová cena 1.000 

Ujednává se zlomkové pojištění na pojistnou částku 5.000.000 Kč. 

3. Soubor movitých věcí cizích užívaných na k.ú. Statutární město Plzeň a Javorná 45 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.0 nová cena 1.000 

4. Soubor zásob na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.0 nová cena 1.000 

5. Soubor uměleckých děl - obrazů na adrese alej Svobody 60, Plzeň 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.0 nová cena 1.000 

6. Soubor peněz a cenností v trezorech a pokladnách na adrese alej Svobody 60, Plzeň 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.0 pojistná částka 1.000 
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7. Soubor mobilních telefonů a počítačů HP zapůjčené zaměstnancům a zastupitelům MO Plzeň 1, místo 

pojištění území Světa 

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

roční limit pojistného plnění ve výši 10.000.000 Kč. 
Výše uvedený maximální limity plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho 
pojistného roku. 

Pojištění nákladů - v rozsahu čl. 11, VPP UCZ/Živ/14 

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 

10.0. 000 pojistná částka 1.000 

Návrh zvláštního ujednání pro pojištění srážkové vody- pojištění na 1. riziko 
Pojistným nebezpečím působení srážkové vody se pro toto pojištění rozumí škody na pojištěných věcech 
vzniklé působením srážkové vody, která do pojištěných prostor prosákla či vnikla. Za pojistnou událost je 
považována rovněž škoda způsobená poškozením pojištěné věci srážkovou vodou v důsledku havárie nebo 
poruchy zařízení určené k jejímu odtoku ( svod dešťové vody). Srážkami se pro toto nebezpečí rozumí 
prudký déšť, tající sníh nebo led. 

- Min. požadovaný roční limit pojistného plnění: 100 000,-Kč 
- Spoluúčast: 1 000,-Kč 

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

písm. a) - b), VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14 

Návrh zvláštního ujednání - podmínek zabezpečení- pro movité věci vlastní i cizí v uzamčeném 
prostoru pro pojištění na první riziko: 
Pro úroveň zabezpečení „Zámek na vstupních dveřích - všechny vchodové dveře opatřeny jedním 
bezpečnostním zámkem (bezpečnostní cylindrická vložka s certifikací proti vyhmatání) nebo jedním 
dózickým zámkem nebo jedním bezpečnostním visacím zámkem s okem min. 8mm HARDENED. Okna do 
2,5 m nad úrovní okolního terénu budou zajištěna uzavíracím mechanismem od výrobce“ je limitem plnění 
částka 200 000,- Kč z jedné pojistné události a vyšší. 

Návrh zvláštního ujednání - podmínek zabezpečení- pro movité věci vlastní i cizí mimo uzamčený 
prostor pro pojištění na první riziko: 
Pro úroveň zabezpečení - „ konstrukční upevnění“ je limitem plnění částka 200 000,- Kč z jedné pojistné 
události a vyšší. 
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Návrh zvláštního ujednání- krádež prostá pro movité věci vlastní i cizí: 
Pro případ krádeže bez překonání překážky se sjednává max. limit plnění 20 000,- Kč / rok. 

1. Soubor ostatních staveb, drobných staveb a příslušenství staveb - drobné stavby, stavební součásti a 

příslušenství staveb hřišť, dopravní značení, dopravní zabezpečení a značení stezek, oplocení, okapové 

měděné žlaby, veřejné osvětlení a osvětlení budov st. součásti ostatních vlastních a drobných staveb a 

příslušenství ostatních staveb a drobných staveb na k:ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45 , pojištění 

se sjednává na první riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.0 nová cena 1.000 

2. Soubor vnitřních a vnějších stavebních součástí a zábranných prostředků včetně zábranných 

parkovacích zařízení na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění se sjednává na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.0 nová cena 1.000 

3. Soubor movitých věcí vlastních na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění se sjednává na 

první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.0 nová cena 1.000 

4. Soubor movitých cizích vlastních na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění se sjednává 
na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.0 nová cena 1.000 

5. Soubor movitých věcí umístěných mimo budovy (mimo uzavřený prostor) - konstrukčně upevněno nebo 

bez možnosti zabezpečení na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění se sjednává na první 

riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.0 nová cena 1.000 

6. Soubor zásob na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění se sjednává na první riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.0 nová cena 1.000 

7. Soubor uměleckých děl - obrazů na adrese alej Svobody 60, Plzeň, pojištění se sjednává na první riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.0 nová cena 1.000 

8. Soubor peněz a cenností v trezorech a pokladnách na adrese alej Svobody 60, Plzeň 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.0 pojistná částka 1.000 
Pojistná částka 500.000 Kč s limitem plnění 300.000 Kč. 
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Stávající zabezpečení: 

Trezory na obou místech na uložení cenností, vstupní dveře - cylindrická vložka bez bezpečnost, štítu 
zámku. V budově sídlí odd. MP Plzeň - 24 hod. denně. 

Návrh zvláštního ujednání: 

Pro úroveň zabezpečení uzamčeného prostoru pro uložení cenností v hodnotě 300 Kč a 200 Kč v budově 

alej Svobody 60 Plzeň je trezor, cylindrická vložka na zámku u vstupních dveří místnosti s trezorem a 

přítomnost MP v budově po dobu 24 hod. denně- limitem pojistného plnění 300 000 Kč a 200 000 Kč. 

9. Soubor mobilních telefonů a počítačů HP zapůjčené zaměstnancům a zastupitelům MO Plzeň 1, 

místo pojištění území Světa, pojištění se sjednává na první riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.0 nová cena 1.000 

Zabezpečení: cylindrická bezpečnostní vložka nebo dózický zámek, uzamčené vozidlo s imobilizérem. 

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

písm. c), VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14 

1. Přeprava peněz a cenností, pojištění se sjednává na první riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.0 pojistná částka 1.000 

Vandalismus - v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. d), VPP UCZ/Odc/14 
- pojištění se vztahuje i na poškození pojištěných věcí i rytím, postřikem barvou či jinými prostředky 

1. Soubor ostatních staveb, drobných staveb a příslušenství staveb - drobné stavby, stavební součásti a 

příslušenství staveb hřišť, dopravní značení, dopravní zabezpečení a značení stezek, oplocení, okapové 

měděné žlaby, veřejné osvětlení a osvětlení budov st. součásti ostatních vlastních a drobných staveb a 

příslušenství ostatních staveb a drobných staveb na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45 , 

pojištění se sjednává na první riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.0 nová cena 1.000 

2. Soubor vnitřních a vnějších stavebních součástí a zábranných prostředků včetně zábranných 

parkovacích zařízení na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění se sjednává na první riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.0 nová cena 1.000 

3. Soubor movitých věcí vlastních na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění se sjednává 

na první riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.0 nová cena 1.000 
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4. Soubor movitých cizích vlastních na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění se sjednává 
na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast vKč 
200.0 nová cena 1.000 

5. Soubor movitých věcí umístěných mimo budovy (mimo uzavřený prostor) - konstrukčně upevněno nebo 

bez možnosti zabezpečení na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění se sjednává na první 

riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast vKč 
200.0 nová cena 1.000 

6. Soubor uměleckých děl - obrazů na adrese alej Svobody 60, Plzeň, pojištění se sjednává na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast vKč 
50.0 nová cena 1.000 

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

1 Soubor osazených a zasazených skel včetně příslušenství k.ú Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, 

pojištění sesjednává na první riziko 

pojistná částka vKč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.0 nová cena 1.000 

Poškození nebo zničení strojního zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Str/14 

1. Soubor elektromotorů, fontána v Centrálním parku vč. technologie, zahradní technika, elektrocentrála k.ú. 

Městského obvodu Plzeň 1 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.0 nová cena 1.000 

Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/14 
-  odchylně od VPP UCZ/Ele/14, či 2, odst. 3 se pojištění vztahuje i na zařízení starší 6 let. 

1.  Soubor vlastní elektroniky - výpočetní a kancelářská technika, servery, switche, počítačová síť, tel. 

ústředna, kamerový systém, veřejný rozhlas, veřejné osvětlení, osvětlení budov, regulační a zabezpečovací 

prvky na budovách, zdroje, vzduchotechnika, klimatizace k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a soubor běžné 

elektroniky 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.0 nová cena 1.000 

2. Soubor mobilních telefonů a počítačů HP zapůjčené zaměstnancům a zastupitelům MO Plzeň 1, místo 

pojištění území Světa 
- pojištění se navyšuje o 21.990 Kč na celkovou pojistnou částku 708.503 Kč - připojištění 
mobilního telefonu Samsung Galaxy S8 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
708.503 nová cena 1.000 
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Evropská 136, 160 12 Praha 6 

Telefon: +420 488 125 125 IČ: 

49240480 

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

www.uniqa.cz

http://www.uniqa.cz/


Strana 10 (celkem 16) 
Pojistná smlouva č. 2733318621 

 

 

Roční pojistné v Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odchylně od VPP se ujednává, že pojištění přenosné elektroniky, kterou pojištěný potřebuje k výkonu 

povolání se vztahuje i na poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu pří dopravní nehodě. Pojištěni se rovněž 

vztahuje na škody při vloupání do motorového vozidla. Tato odchylka se však nevztahuje na poškození, 

odcizení čí 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. 

Pojištění odpovědnosti 

Pojištěné předměty činnosti 

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

- dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

- dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

- dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné mocí rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem 

- dle zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon 

- dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

dle výpisu z živnostenského rejstříku pojištěného 

- dle zřizovacích listin organizačních složek pojistníka 

Základní pojištění - v rozsahu čl. 3 Doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti 

podnikatele a právnické osoby UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14“) 

Limit plnění v Kč 20.000.000,- 
Sublimit plnění v Kč 1.000.000,- pro náhradu nákladů vynaložených zdravotní 

pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch pracovníka pojištěného, 

náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní 

péči ve prospěch třetí osoby, úhradu regresní náhrady orgánu 

nemocenského pojištění vč. regresu komerčních pojišťoven § 2820 

NOZ, odpovědnost za věci odložené a vnesené
 

Spoluúčast v Kč 

Územní platnost 

Počet obyvatel 

1.0, - 

Česká republika 

48.800 

57.250,-
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Základní pojištění zahrnuje: 

- újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně nemajetkové újmy 

- škodu vzniklou poškozením, zničením a pohřešováním věci 

- následnou finanční škodu 

- náklady k právní ochraně pojištěného 

- zachraňovací náklady 

- náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči ve prospěch třetí osoby 

- náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch pracovníka 

pojištěného 

- úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění vč. komerční pojišťovně 

- odpovědnost z vlastnictví a oprávněného užívání (nájmu) budovy nebo pozemku 

- odpovědnost z provozu vozidla nad rámec povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a z 

provozu vozidla jako pracovního stroje 

- odpovědnost za věci odložené a vnesené 

- odpovědnost za škodu, újmu způsobenou učni, žáku, studentu při praktickém vyučování u 

pojištěného 

- odpovědnost za újmu v souvislosti s pořádáním kulturních, sociálních a rekreačních akcí a 

provozování kulturních, sociálních a rekreačních zařízení 

- odpovědnost z činnosti městské policie 

- odpovědnost za škodu způsobenou jinému v souvislosti s použitím donucovacích prostředků, psa 

či střelné zbraně strážníků městské policie 

- odpovědnost z činnosti dobrovolného hasičského sboru 

- odpovědnost za škody způsobené zastupitelům při výkonu funkce 

Další pojištěná rizika a nebezpečí (dodatková pojištění) - v rozsahu čl. 4 UCZ/Odp-P/14 

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02) 

Sublimit plnění v Kč 100.000,- 

Spoluúčast v Kč 1.000,- 

Územní platnost Česká republika 

Roční pojistné v Kč 900,- 

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03) 

Sublimit plnění v Kč 100.000,- 

Spoluúčast v Kč 1.000,- 

Územní platnost Česká republika 

Roční pojistné v Kč 900,- 
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10.000.000,- 

5.000,- 

Česká republika 

30.240,- 

20.000.000,- 

1.000,- 

Česká republika 

29.400,- 
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Odpovědnost za 

finanční škodu (04) 

Sublimit plnění v Kč 

Spoluúčast v Kč 

Územní platnost 

Roční pojistné v Kč 

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11) 

Sublimit plnění v Kč 1.000.000,- 

Spoluúčast v Kč 1.000,- 

Územní platnost Česká republika 

Roční pojistné v Kč 2.300,- 

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné služby (15) 

Sublimit plnění v Kč 20.000.000,- 

Spoluúčast v Kč 1.000,- 

Územní platnost Česká republika 

Roční pojistné v Kč 12.500,- 

Křížová odpovědnost (17) / Odpovědnost vůči majetkově propojeným společnostem 

Sublimit plnění Kč 10.000.000,- 

Spoluúčast v Kč 1.000,- 

Územní platnost Česká republika 

Roční pojistné v Kč zahrnuto v pojistném za základní pojištění 

Pro riziko základní pojištění a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku se pojištění vztahuje i na 

povinnost pojištěného nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu způsobenou osobám 

pojištěným v rámci jedné smlouvy. Ustanovení čl. 8 odst. 5 UCZ/Odp/14 se pro uvedené pojištění nepoužije. 

Ujednává se, že pro základní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se ve 

vztahu k majetkově propojeným společnostem neuplatní výluky z pojištění uvedená/é v čl. 8 odst. 4 písm. a) 

a b) UCZ/Odp/14. 

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 

úředním postupem (18) 

Sublimit plnění v Kč Spoluúčast v Kč Územní platnost Roční pojistné v Kč 
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Odpovědnost 

zastupitelů (19) 

Sublimit plnění v Kč 

Spoluúčast v Kč 

Územní platnost 

Roční pojistné v Kč 

Odpovědnost za nemajetkovou újmu, která vznikla jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcením 

(99) 

Odchylně od čl. 8 odst. 3 písm. b) UCZ/Odp/14 se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit újmu vzniklou 

jinak než při ublížení na zdraví a při usmrcení, pokud je povinnost k její náhradě dána soudním 

rozhodnutím. Pojištění se však nevztahuje na povinnost nahradit nemajetkovou újmu, která vznikla jinak 

než při ublížení na zdraví nebo usmrcením, pokud byla způsobena urážkou, pomluvou, sexuálním 

obtěžováním nebo zneužíváním, anebo která vznikla zaměstnanci pojištěného. 

Sublimit plnění v Kč 5.000.000,- 

Spoluúčast v Kč 5.000,- 

Územní platnost Česká republika 

Roční pojistné v Kč 6.500,- 

Celkové roční pojistné 
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Odcizení: 24.590,- Kč 

Vandalismus: 12.250,- Kč 

Pojištění skla: 6.000,- Kč 

Pojištění strojů: 4.000,- Kč 

Pojištění elektroniky: 13.580,- Kč 

Odpovědnost: 147.910,- Kč 
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6. Pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, 
pádem stromů nebo stožárů nebo jiných předmětů se pojištění vztahuje i na součásti poškozené věci nebo 
součásti téhož souboru jako poškozená věc. 

7. U pojistného nebezpečí povodeň, záplava a vodovodní škody se pojištění vztahuje i na škody způsobené 
zpětným vystoupením kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v 
důsledku atmosférických srážek, povodně nebo záplavy. 

8. Je li pojištěna budova na „vodovodní škody“ vzniká právo na plnění za poškození nebo zničení potrubí 
odvodu vody, došlo -li k němu přetlakem či zamrznutím kapaliny v tomto potrubí. 

9. Pojistitel nahradí nad rámec pojistné smlouvy účelně vynaložené demoliční náklady (max. 1 000 000,- 
Kč- 1. riziko) na likvidaci objektů ( budov a staveb) zničených v důsledku pojistné události a to pouze v 
případě, že tyto objekty shledal pojistitel neopravitelnými nebo jejich demolici nařídil orgán státní správy. 

10. Pojistnou událostí je i ztráta pojištěné věci v přímé souvislosti s pojistnou událostí pojištěnou touto 
smlouvou, byla -li pojištěná věc pro případ této události pojištěna - limit 1 000 000,- Kč - 1 . riziko. 

11. Pojistitel nahradí zachraňovací náklady min. do výše 10% z horní hranice pojistného plnění sjednané 
pro pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí 
vynaložení zachraňovacích nákladů. Omezení neplatí pro náklady, které byly vynaloženy na záchranu života 
a zdraví osob. 

12. Pojistnou událostí je i zatečení atmosférickými srážkami - vodou z přívalového deště, vodou z tajícího 
sněhu nebo ledu nebo v důsledku neodtékání vody okapovými svody z přívalového deště, táním ledu nebo 
sněhu. 

13. Pojištění se vztahuje i na krádež, při které pachatel nepřekonal překážky chránící pojištěnou věc před 

odcizením (dále jen krádež prostá). 

Sleva za příznivý škodní průběh: 
Na základě vyhodnocení reálného škodního průběhu za dobu hodnocení poskytne pojistitel slevu z pojištění 
pro následující pojistný rok dle následující tabulky: 

 

Reálným škodním průběhem za hodnocenou dobu pojištění se rozumí poměr výše zaplacených a výše 
nahlášených (dosud nezaplacených) pojistných událostí vždy od počátku pojištění až do konce 
hodnoceného období k výši spotřebovaného pojistného (t.j. poměrný díl pojistného odpovídající počtu 
uplynulých dnů) od počátku do konce hodnoceného období. 

Přesáhne-li škodní průběh za pojistný rok 55%, nevzniká nárok na bonifikaci ani v roce následujícím, i kdyby 
pro ni jinak byly splněny předpoklady. 
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POJISTNÁ SMLOUVA 

č.2733318621 

Pojistitel: 

UNIQA pojišťovna, a.s. 

Evropská 136 16012 

Praha 6 IČ: 49240480 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. 

(jako pojistitel) 

Pojistník: 

Statutární město Plzeň - Městský obvod Plzeň 1 alej Svobody 60 323 00 Plzeň 1 IČ: 000 75 
370 
zastoupeno Jiřím Uhlíkem, MBA místostarostou 

Pojištěný: 

Statutární město Plzeň - Městský obvod Plzeň 1 alej Svobody 60 323 00 Plzeň 1 IČ: 000 75 
370 
zastoupeno Jiřím Uhlíkem, MBA místostarostou 

Oprávněná osoba: 

Statutární město Plzeň - Městský obvod Plzeň 1 alej Svobody 60 323 00 Plzeň 1 IČ: 000 75 
370 
zastoupeno Jiřím Uhlíkem, MBA místostarostou 

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti. 

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek - obecná část UCZ/14 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. 

UNIQA pojišťovna, a.s. 

Evropská 136,160 12 Praha 6 Strana 1 (celkem 17) 
Telefon:+420 488 125 125 Pojistná smlouva č. 2733318621 
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Počátek pojištění: 

Konec pojištění: 

Změna platná od: 

1. 07. 2016 

1. 07. 2019, bez automatického prodlužování 

2. 11. 2017 - dodatek č. 006, kterým se mění pojištění majetku 

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění: 

Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/14 

1. Soubor nemovitostí včetně stavebních součástí, zábranných prostředků na uvedených adresách dle 

přílohy 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
570.288.0 nová cena 10.000 

2. Soubor movitých věcí vlastních na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45 - 

pojištění se snižuje o 21.990 Kč na celkovou pojistnou částku 42.500.000 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast vKč 
42.500.0 nová cena 1.000 

Ujednává se zlomkové pojištění na pojistnou částku 5.000.000 Kč. 

3. Soubor movitých věcí cizích užívaných na k.ú. Statutární město Plzeň a Javorná 45 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast vKč 
300.0 nová cena 1.000 

4. Soubor zásob na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast vKč 
100.0 nová cena 1.000 

5. Soubor uměleckých děl - obrazů na adrese alej Svobody 60, Plzeň 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast vKč 
50.0 nová cena 1.000 

6. Soubor peněz a cenností v trezorech a pokladnách na adrese alej Svobody 60, Plzeň 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast vKč 
500.0 pojistná částka 1.000 

7. Soubor ostatních staveb, drobných staveb a příslušenství staveb - drobné stavby, stavební součásti a 

příslušenství staveb hřišť, dopravní značení, dopravní zabezpečení a značení stezek, oplocení, okapové 

měděné žlaby, veřejné osvětlení a osvětlení budov st. součásti ostatních vlastních a drobných staveb a 

příslušenství ostatních staveb a drobných staveb na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění 

se sjednává na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast vKč 
5.0. 000 nová cena 1.000 
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8. Soubor mobilních telefonů a počítačů HP zapůjčené zaměstnancům a zastupitelům MO Plzeň 1, místo 

pojištění území Světa 

- pojistná částka se navyšuje o 123.477 Kč na celkovou pojistnou částku 809.990 Kč 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
809.990 nová cena 1.000 

Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) - e), VPP UCZ/Živ/14 

1. Soubor nemovitostí včetně stavebních součástí, zábranných prostředků na uvedených adresách dle 

přílohy 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
570.288.0 nová cena 5.000 

2. Soubor movitých věcí vlastních na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45 - 

pojištění se snižuje o 21.990 Kč na celkovou pojistnou částku 42.500.000 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
42.500.0 nová cena 1.000 

Ujednává se zlomkové pojištění na pojistnou částku 5.000.000 Kč. 

3. Soubor movitých věcí cizích užívaných na k.ú. Statutární město Plzeň a Javorná 45 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.0 nová cena 1.000 

4. Soubor zásob na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.0 nová cena 1.000 

5. Soubor uměleckých děl - obrazů na adrese alej Svobody 60, Plzeň 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.0 nová cena 1.000 

6. Soubor peněz a cenností v trezorech a pokladnách na adrese alej Svobody 60, Plzeň 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.0 pojistná částka 1.000 

7. Soubor ostatních staveb, drobných staveb a příslušenství staveb - drobné stavby, stavební součásti a 

příslušenství staveb hřišť, dopravní značení, dopravní zabezpečení a značení stezek, oplocení, okapové 

měděné žlaby, veřejné osvětlení a osvětlení budov st. součásti ostatních vlastních a drobných staveb a 

příslušenství ostatních staveb a drobných staveb na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění 

se sjednává na první riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

5.0. 000 nová cena 1.000 
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- pojistná částka se navyšuje o 123.477 Kč na celkovou pojistnou částku 809.990 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
809.990 nová cena 1.000 

Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) - e) VPP UCZ/Žív/14 se 

sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 20.000.000 Kč. 

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

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

1. Soubor nemovitostí včetně stavebních součástí, zábranných prostředků na uvedených adresách dle 

přílohy 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
570.288.0 nová cena 5.000 

2. Soubor movitých věcí vlastních na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45 - pojištění se snižuje o 

21.990 Kč na celkovou pojistnou částku 42.500.000 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
42.500.0 nová cena 1.000 

Ujednává se zlomkové pojištění na pojistnou částku 5.000.000 Kč. 

3. Soubor movitých věcí cizích užívaných na k.ú. Statutární město Plzeň a Javorná 45 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.0 nová cena 1.000 

4. Soubor zásob na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.0 nová cena 1.000 

5. Soubor uměleckých děl - obrazů na adrese alej Svobody 60, Plzeň 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.0 nová cena 1.000 

6. Soubor peněz a cenností v trezorech a pokladnách na adrese alej Svobody 60, Plzeň 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast vKč 
500.0 pojistná částka 1.000 
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7. Soubor ostatních staveb, drobných staveb a příslušenství staveb - drobné stavby, stavební součásti a 

příslušenství staveb hřišť, dopravní značení, dopravní zabezpečení a značení stezek, oplocení, okapové 

měděné žlaby, veřejné osvětlení a osvětlení budov st. součásti ostatních vlastních a drobných staveb a 

příslušenství ostatních staveb a drobných staveb na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění 

se sjednává na první riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
5.0. 000 nová cena 1.000 

8. Soubor mobilních telefonů a počítačů HP zapůjčené zaměstnancům a zastupitelům MO Plzeň 1, místo 

pojištění území Světa 

- pojistná částka se navyšuje o 123.477 Kč na celkovou pojistnou částku 809.990 Kč 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
809.990 nová cena 1.000 

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

sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 20.000.000 Kč. 

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

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

1. Soubor nemovitostí včetně stavebních součástí, zábranných prostředků na uvedených adresách dle 

přílohy 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
570.288.0 nová cena 1.000 

2. Soubor movitých věcí vlastních na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45 
- pojištění se snižuje o 21.990 Kč na celkovou pojistnou částku 42.500.000 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
42.500.0 nová cena 1.000 

Ujednává se zlomkové pojištění na pojistnou částku 5.000.000 Kč. 

3. Soubor movitých věcí cizích užívaných na k.ú. Statutární město Plzeň a Javorná 45 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.0 nová cena 1.000 

4. Soubor zásob na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.0 nová cena 1.000 

5. Soubor uměleckých děl - obrazů na adrese alej Svobody 60, Plzeň 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.0 nová cena 1.000 
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6. Soubor peněz a cenností v trezorech a pokladnách na adrese alej Svobody 60, Plzeň 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

500.0 pojistná částka 1.000 

7. Soubor mobilních telefonů a počítačů HP zapůjčené zaměstnancům a zastupitelům MO Plzeň 1, místo 

pojištění území Světa 

- pojistná částka se navyšuje o 123.477 Kč na celkovou pojistnou částku 809.990 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
809.990 nová cena 1.000 

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

roční limit pojistného plnění ve výši 10.000.000 Kč. 

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

Pojištění nákladů - v rozsahu čl. 11, VPP UCZ/Živ/14 

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 

10.0. 000 pojistná částka 1.000 

Návrh zvláštního ujednání pro pojištění srážkové vody- pojištění na 1. riziko 
Pojistným nebezpečím působení srážkové vody se pro toto pojištění rozumí škody na pojištěných věcech 
vzniklé působením srážkové vody, která do pojištěných prostor prosákla či vnikla. Za pojistnou událost je 
považována rovněž škoda způsobená poškozením pojištěné věci srážkovou vodou v důsledku havárie 
nebo poruchy zařízení určené k jejímu odtoku ( svod dešťové vody). Srážkami se pro toto nebezpečí rozumí 
prudký déšť, tající sníh nebo led. 

- Min. požadovaný roční limit pojistného plnění: 100 000,-Kč 
- Spoluúčast: 1 000,-Kč 

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

písm. a) - b), VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14 

Návrh zvláštního ujednání - podmínek zabezpečení- pro movité věci vlastní i cizí v uzamčeném 
prostoru pro pojištění na první riziko: 
Pro úroveň zabezpečení „Zámek na vstupních dveřích - všechny vchodové dveře opatřeny jedním 
bezpečnostním zámkem (bezpečnostní cylindrická vložka s certifikací proti vyhmatání) nebo jedním 
dózickým zámkem nebo jedním bezpečnostním visacím zámkem s okem min. 8mm HARDENED. Okna do 
2,5 m nad úrovní okolního terénu budou zajištěna uzavíracím mechanismem od výrobce“ je limitem plnění 
částka 200 000,- Kč z jedné pojistné události a vyšší. 
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Návrh zvláštního ujednání - podmínek zabezpečení- pro movité věci vlastní i cizí mimo uzamčený 
prostor pro pojištění na první riziko: 
Pro úroveň zabezpečení - „ konstrukční upevnění“ je limitem plnění částka 200 000,- Kč z jedné pojistné 
události a vyšší. 

Návrh zvláštního ujednání- krádež prostá pro movité věci vlastní i cizí: 

Pro případ krádeže bez překonání překážky se sjednává max. limit plnění 20 000,- Kč / rok. 

1. Soubor ostatních staveb, drobných staveb a příslušenství staveb - drobné stavby, stavební součásti a 

příslušenství staveb hřišť, dopravní značení, dopravní zabezpečení a značení stezek, oplocení, okapové 

měděné žlaby, veřejné osvětlení a osvětlení budov st. součásti ostatních vlastních a drobných staveb a 

příslušenství ostatních staveb a drobných staveb na k.ú. Městského obvodu .Plzeň 1 a Javorná 45 , 

pojištění se sjednává na první riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.0 nová cena 1.000 

2. Soubor vnitřních a vnějších stavebních součástí a zábranných prostředků včetně zábranných 

parkovacích zařízení na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění se sjednává na první riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.0 nová cena 1.000 

3. Soubor movitých věcí vlastních na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění se sjednává 

na první riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.0 nová cena 1.000 

4. Soubor movitých cizích vlastních na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění se sjednává 
na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.0 nová cena 1.000 

5. Soubor movitých věcí umístěných mimo budovy (mimo uzavřený prostor) - konstrukčně upevněno nebo 

bez možnosti zabezpečení na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění se sjednává na první 

riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.0 nová cena 1.000 

6. Soubor zásob na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění se sjednává na první riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.0 nová cena 1.000 
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7. Soubor uměleckých děl - obrazů na adrese alej Svobody 60, Plzeň, pojištění se sjednává na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.0 nová cena 1.000 

8. Soubor peněz a cenností v trezorech a pokladnách na adrese alej Svobody 60, Plzeň 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

500.0 pojistná částka 1.000 
Pojistná částka 500.000 Kč s limitem plnění 300.000 Kč. 

Stávající zabezpečení: 
Trezory na obou místech na uložení cenností, vstupní dveře - cylindrická vložka bez bezpečnost, štítu 
zámku. V budově sídlí odd. MP Plzeň - 24 hod. denně. 

Návrh zvláštního ujednání: 

Pro úroveň zabezpečení uzamčeného prostoru pro uložení cenností v hodnotě 300 Kč a 200 Kč v budově 

alej Svobody 60 Plzeň je trezor, cylindrická vložka na zámku u vstupních dveří místnosti s trezorem a 

přítomnost MP v budově po dobu 24 hod. denně- limitem pojistného plnění 300 000 Kč a 200 000 Kč. 

9. Soubor mobilních telefonů a počítačů HP zapůjčené zaměstnancům a zastupitelům MO Plzeň 1, místo 

pojištění území Světa, pojištění se sjednává na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.0 nová cena 1.000 

Zabezpečení: cylindrická bezpečnostní vložka nebo dózický zámek, uzamčené vozidlo s imobilizérem. 

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

písm. c), VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14 

1. Přeprava peněz a cenností, pojištění se sjednává na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.0 pojistná částka 1.000 

Vandalismus - v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. d), VPP UCZ/Odc/14 

- pojištění se vztahuje i na poškození pojištěných věcí i rytím, postřikem barvou či jinými prostředky 1. 

Soubor ostatních staveb, drobných staveb a příslušenství staveb - drobné stavby, stavební součásti a 

příslušenství staveb hřišť, dopravní značení, dopravní zabezpečení a značení stezek, oplocení, okapové 

měděné žlaby, veřejné osvětlení a osvětlení budov st. součásti ostatních vlastních a drobných staveb a 

příslušenství ostatních staveb a drobných staveb na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45 , pojištění 

se sjednává na první riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.0 n
ová cena 1.000 
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Ž Soubor vnitřních a vnějších stavebních součástí a zábranných prostředků včetně zábranných parkovacích 

zařízení na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění se sjednává na první riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.0 nová cena 1.000 

3. Soubor movitých věcí vlastních na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění se sjednává 

na první riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.0 nová cena 1.000 

4. Soubor movitých cizích vlastních na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění se sjednává 
na první riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.0 nová cena 1.000 

5. Soubor movitých věcí umístěných mimo budovy (mimo uzavřený prostor) - konstrukčně upevněno nebo 

bez možnosti zabezpečení na k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, pojištění se sjednává na první 

riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
200.0 nová cena 1.000 

6. Soubor uměleckých děl - obrazů na adrese alej Svobody 60, Plzeň, pojištění se sjednává na první riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
50.0 nová cena 1.000 

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

1. Soubor osazených a zasazených skel včetně příslušenství k.ú Městského obvodu Plzeň 1 a Javorná 45, 

pojištění se sjednává na první riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.0 nová cena 1.000 

Poškození nebo zničení strojního zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Str/14 

1. Soubor elektromotorů, fontána v Centrálním parku vč. technologie, zahradní technika, elektrocentrála 

k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.0 nová cena 1.000 
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Evropská 136, 160 12 Praha 6 
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Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/EIe/14 
- odchylně od VPP UCZ/EIe/14, či 2, odst. 3 se pojištění vztahuje i na zařízení starší 6 let. 

1. Soubor vlastní elektroniky - výpočetní a kancelářská technika, servery, switche, počítačová síť, tel. 

ústředna, kamerový systém, veřejný rozhlas, veřejné osvětlení, osvětlení budov, regulační a zabezpečovací 

prvky na budovách, zdroje, vzduchotechnika, klimatizace k.ú. Městského obvodu Plzeň 1 a soubor běžné 

elektroniky 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
500.0 nová cena 1.000 

2. Soubor mobilních telefonů a počítačů HP zapůjčené zaměstnancům a zastupitelům MO Plzeň 1, místo 

pojištění území Světa 

- pojištění se navyšuje o 101.487 Kč na celkovou pojistnou částku 809.990 Kč 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast vKč 
809.990 nová cena 1.000 

Odchylně od VPP se ujednává, že pojištění přenosné elektroniky, kterou 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. 

Pojištění odpovědnosti 

Pojištěné předměty činnosti 

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

- dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem 

dle zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon 

- dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

- dle výpisu z živnostenského rejstříku pojištěného dle 

zřizovacích listin organizačních složek pojistníka 
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Limit plnění v Kč 

Sublimit plnění v Kč 

Spoluúčast v Kč 

Územní platnost 

Počet obyvatel 

Roční pojistné v Kč 

Základní pojištění - v rozsahu čl. 3 Doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti 

podnikatele a právnické osoby UCZ/Odp-P/14 (dále jen 

„UCZ/Odp-P/14“) 

20.000.000,- 

1.0. 000,- pro náhradu nákladů vynaložených zdravotní 

pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch pracovníka pojištěného, 

náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní 

péči ve prospěch třetí osoby, úhradu regresní náhrady orgánu 

nemocenského pojištění vč. regresu komerčních pojišťoven § 2820 

NOZ, odpovědnost za věci odložené a vnesené 

1.0, - 

Česká republika 

48.800 

57.250,- 

Základní pojištění zahrnuje: 

- újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně nemajetkové újmy 

- škodu vzniklou poškozením, zničením a pohřešováním věci 

- následnou finanční škodu 

- náklady k právní ochraně pojištěného 

- zachraňovací náklady 

- náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči ve prospěch třetí osoby 

- náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péčí ve prospěch pracovníka 

pojištěného 

- úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění vč. komerční pojišťovně 

- odpovědnost z vlastnictví a oprávněného užívání (nájmu) budovy nebo pozemku 

- odpovědnost z provozu vozidla nad rámec povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a z 

provozu vozidla jako pracovního stroje 

- odpovědnost za věci odložené a vnesené 
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- odpovědnost za škodu, újmu způsobenou učni, žáku, studentu při praktickém vyučování u 

pojištěného 

- odpovědnost za újmu v souvislosti s pořádáním kulturních, sociálních a rekreačních akcí a 

provozování kulturních, sociálních a rekreačních zařízení 

- odpovědnost z činnosti městské policie 

- odpovědnost za škodu způsobenou jinému v souvislosti s použitím donucovacích prostředků, psa či 

střelné zbraně strážníků městské policie 

- odpovědnost z činnosti dobrovolného hasičského sboru 

- odpovědnost za škody způsobené zastupitelům při výkonu funkce 

Další pojištěná rizika a nebezpečí (dodatková pojištění) - v rozsahu čl. 4 UCZ/Odp-P/14 

Odpovědnost za škodu na věcech 

Sublimit plnění v Kč Spoluúčast v Kč 

Územní platnost Roční pojistné v Kč 

movitých užívaných (02) 

100.000,- 

1.000,- 

Česká republika 900,- 

Odpovědnost za škodu na věcech 

Sublimit plnění v Kč Spoluúčast v Kč 

Územní platnost Roční pojistné v Kč 

převzatých (03) 

100.000,- 

1.000,- 

Česká republika 

900,- 

Odpovědnost za finanční škodu 

Sublimit plnění v Kč Spoluúčast v 

Kč Územní platnost Roční pojistné 

v Kč 

(04) 

10.000.000,- 

5.000,- 

Česká republika 

30.240,- 

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11) 

Sublimit plnění v Kč 

Spoluúčast v Kč 

Územní platnost 

Roční pojistné v Kč 

1.000.000,- 

1.000,- 

Česká republika 

2.300,- 
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Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné služby (15) 

Sublimit plnění v Kč 20.000.000,- 

Spoluúčast v Kč 1.000,- 

Územní platnost Česká republika 

Roční pojistné v Kč 12.500,- 

Křížová odpovědnost (17) / Odpovědnost vůči majetkově propojeným společnostem 

Sublimit plnění Kč 10.000.000,- 

Spoluúčast v Kč 1.000,- 

Územní platnost Česká republika 

Roční pojistné v Kč zahrnuto v pojistném za základní pojištění 

Pro riziko základní pojištění a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku se pojištění vztahuje i na 

povinnost pojištěného nahradit škodu a při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmu způsobenou osobám 

pojištěným v rámci jedné smlouvy. Ustanovení čl. 8 odst. 5 UCZ/Odp/14 se pro uvedené pojištění nepoužije. 

Ujednává se, že pro základní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se ve 

vztahu k majetkově propojeným společnostem neuplatní výluky z pojištění uvedená/é v čl. 8 odst. 4 písm. a) 

a b) UCZ/Odp/14. 

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 

úředním postupem (18) 

Sublimit plnění v Kč 20.000.000,- 

Spoluúčast v Kč 1.000,- 

Územní platnost Česká republika 

Roční pojistné v Kč 29.400,- 

Odpovědnost 

zastupitelů (19) 

Sublimit plnění v Kč 

Spoluúčast v Kč 

Územní platnost 

Roční pojistné v Kč 

Odpovědnost za nemajetkovou újmu, která vznikla jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcením 

(99) 

Odchylně od čl. 8 odst. 3 písm. b) UCZ/Odp/14 se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit újmu vzniklou 

jinak než při ublížení na zdraví a při usmrcení, pokud je povinnost k její náhradě dána soudním rozhodnutím. 

Pojištění se však nevztahuje na povinnost nahradit nemajetkovou újmu, která vznikla jinak než při ublížení 

na zdraví nebo usmrcením, pokud byla způsobena urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo 

zneužíváním, anebo která vznikla zaměstnanci pojištěného. 
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5.0. 000,- 

5.0, - 

Česká republika 

6.500,- 

Živelní pojištění: 

Odcizení: 

Vandalismus: 

Celkové roční pojistné 

118.193,- Kč 

24.590,- Kč 

12.250,- Kč 

Pojištění skla: 6.000,- Kč 

Pojištění strojů: 4.000,- Kč 

Pojištění elektroniky: 16.280,- Kč 

Odpovědnost: 147.910,- Kč 

329.223,- Kč 

10% 

296.300, - Kč 

888.900,- Kč 

ročně 

296.300, - Kč 

Společná a závěrečná ustanovení 

Roční pojistné: 

Sleva za délku pojištění: 

Roční pojistné po slevě: 

Pojistné za dobu trvání pojištění: 

Způsob placení: 

Splátka pojistného: 

Splatnost pojistného: 01.07. každého roku 
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Alikvótní pojistné za období od 02. 11. 2017 do 01. 07. 2018 činí 1.757 Kč a je splatné do 10. 12. 2017. 

Slevu za délku pojištění 3 roky ve výši 10% poskytuje pojistitel na celou dobu pojištění. Vypoví-li pojistník 
smlouvu před uplynutím sjednané lhůty, je povinen takto neoprávněně získanou slevu vrátit. 

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. 

Zvláštní ujednání: 

1. Požadujeme, aby nebyla sjednána čekací doba pro pojištění majetku a odpovědnosti za újmu. 

2. Pojistitel akceptuje pojistné částky stanovené pojistníkem jako správně stanovené hodnoty 
znovupořízení k datu sjednání pojistné smlouvy. 

3. Veškerý nový majetek na místech pojištění patřící svým charakterem mezi pojištěné věci, který pojištěný 
nabude v průběhu pojistného roku, je automaticky zahrnut do pojištění. 
Zvýší -li se tím pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o méně než 15%, nebude 
pojistitelem požadován doplatek pojistného a nebude uplatňováno podpojištění. 
Dojde - li k navýšení pojistné hodnoty věci nebo souboru pojištěných věcí o více než 15%, je pojistník tuto 
skutečnost povinen písemně nahlásit pojistiteli a vyúčtování pojistného u nově nabytého majetku bude 
prováděno za podmínek a pojistných sazeb dle této rámcové pojistné smlouvy. 

4. Dojde- li k poškození, zničení, či ztrátě věci pojištěné na novou cenu pojistitel vyplatí částku odpovídající 
přiměřeným nákladům na opravu či znovupořízení této věci sníženou o cenu využitelných zbytků bez 
odpočtu opotřebení. 

5. Při pojištění cizích věcí, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv, 
zůstávají v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné 
smlouvy. 

6. Pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, 
pádem stromů nebo stožárů nebo jiných předmětů se pojištění vztahuje i na součásti poškozené věci nebo 
součásti téhož souboru jako poškozená věc. 

7. U pojistného nebezpečí povodeň, záplava a vodovodní škody se pojištění vztahuje i na škody způsobené 
zpětným vystoupením kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v 
důsledku atmosférických srážek, povodně nebo záplavy. 

8. Je li pojištěna budova na „vodovodní škody“ vzniká právo na plnění za poškození nebo zničení potrubí 
odvodu vody, došlo -li k němu přetlakem či zamrznutím kapaliny v tomto potrubí. 
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9. Pojistitel nahradí nad rámec pojistné smlouvy účelně vynaložené demoliční náklady (max. 1 000 000,- 
Kč- 1. riziko) na likvidaci objektů ( budov a staveb) zničených v důsledku pojistné události a to pouze v 
případě, že tyto objekty shledal pojistitel neopravitelnými nebo jejich demolici nařídil orgán státní správy. 

10. Pojistnou událostí je i ztráta pojištěné věci v přímé souvislosti s pojistnou událostí pojištěnou touto 
smlouvou, byla -li pojištěná věc pro případ této události pojištěna - limit 1 000 000,- Kč - 1 . riziko. 

11. Pojistitel nahradí zachraňovací náklady min. do výše 10% z horní hranice pojistného plnění sjednané 
pro pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí 
vynaložení zachraňovacích nákladů. Omezení neplatí pro náklady, které byly vynaloženy na záchranu života 
a zdraví osob. 

12. Pojistnou událostí je i zatečení atmosférickými srážkami - vodou z přívalového deště, vodou z tajícího 
sněhu nebo ledu nebo v důsledku neodtékání vody okapovými svody z přívalového deště, táním ledu nebo 
sněhu. 

13. Pojištění se vztahuje i na krádež, při které pachatel nepřekonal překážky chránící pojištěnou věc před 
odcizením (dále jen krádež prostá). 

Sleva za příznivý škodní průběh: 
Na základě vyhodnocení reálného škodního průběhu za dobu hodnocení poskytne pojistitel slevu z pojištění 
pro následující pojistný rok dle následující tabulky: 

 

Reálným škodním průběhem za hodnocenou dobu pojištění se rozumí poměr výše zaplacených a výše 
nahlášených (dosud nezaplacených) pojistných událostí vždy od počátku pojištění až do konce 
hodnoceného období k výši spotřebovaného pojistného (t.j. poměrný díl pojistného odpovídající počtu 
uplynulých dnů) od počátku do konce hodnoceného období. 

Přesáhne-li škodní průběh za pojistný rok 55%, nevzniká nárok na bonifikaci ani v roce následujícím, i kdyby 

pro ni jinak byly splněny předpoklady. 

Pojistné bude placeno na účet pojistitele. 
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s., Hvězdová 1716/2b, 140 78 Praha 4 

Číslo účtu: 

Kód banky: 

Konstantní symbol: 

Variabilní symbol: 
Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet pojistitele. 
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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 línku 488 

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

Pojistník prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen 
„povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva č. 2733318621 (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti 

uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv“). 
Pojistník bere na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídá společnosti 
UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého 
prohlášení vznikne. 
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Příloha k pojistné smlouvě č. 2731307719 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 Ihůtě 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: 
andcicx. 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 § 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 událost již nastala. 
UNIQA a pojistník dále ujednávají, že v případě zrušení smlouvy od počátku z důvodu jejího neuveřejnění v 
registru smluv pojistníkem v zákonem stanovené Ihůtě 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 % z výše ročního pojistného. Pojistník se dále zavazuje k úhradě 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 považují za přiměřenou a 
odpovídající obchodním zvyklostem. 
Tato příloha je nedílnou součástí pojistné smlouvy č. 2733318621 a veškeré její změny mohou být 
provedeny výhradně po vzájemné dohodě smluvních stran, ^to písemnou formou. 

V Praze, dne 02.11.2017 

V ...?;ÍV./ ............. , dne 
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