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POJISTNÁ SMLOUVA 
č. 2731317969 

 
 
 
 

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. 

 

 

Pojistník: 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  
Branišovská 1160/31  
370 05 České Budějovice  
IČ : 60077344  
 

 

Pojištěný: 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  
Branišovská 1160/31  
370 05 České Budějovice  
IČ : 60077344 

 

 

Oprávněná osoba: 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  
Branišovská 1160/31  
370 05 České Budějovice  
IČ : 60077344 

 

 

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění majetku  

 

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. 
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Počátek pojištění:  1. 1. 2016  

Konec pojištění:  1. 1. 2019 bez automatického prodlužování 

Změna platná od:  1. 1. 2018 dodatek č.004 

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 a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších 
stavebních součástí, skleníků, strojního zařízení budov, stožárů, oplocení, rozvodných sítí a 
zpevněných ploch atd. – snížení pojistné částky o 236.000.000 Kč na celkovou pojistnou částku 
XXX Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky (včetně  4x Inkubátor Sanyo MIR 253, Osmometr Wescor 
5520, Lyofilizátor Alpha 1-2 LD Plus, Spektrofotometr Shimadzu UV 2550 PC, Kalorimetr Perkin - 
Elmer DSC 400 a Respirometr Quibit Sys. RP I LP FCM.), inventáře, věcí umělecké a historické 
hodnoty a ostatních vlastních věcí movitých včetně modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, 
nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, písemností, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, 
knih a časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén, DHIM a zásob vč. vědeckého echolotu a 
tralového sonaru, senzoru a nočního tralu atd. dle účetní evidence – navýšení pojistné částky o 
XXX Kč na celkovou pojistnou částku XXX Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
3. Soubor vlastních staveb – skleníky – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
4. Pelargický tral včetně karabiny 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
5. Peníze, cennosti, ceniny v příručních pokladnách a trezorech – pojištění se sjednává na 1. riziko   
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  pojistná částka XXX 
 
6. Cizí věci vnesené – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
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7. Vědecké přístroje cizí – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 

8. Stromy, keře apod. vlastní v dendrologické zahradě – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
Místo pojištění : území ČR 
9. Výzkumné plavidlo Thor Heyerdahl vlastní, inv. č. HB3-00035-0000 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
Místo pojištění : detašované pracoviště Papua-Nová Guinea 
10. Heliový balon vlastní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
11. Kih house – mobilní buňka vlastní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
12. Geo stanice vlastní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
Pro pojištění základního živelního nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 1 VPP UCZ/Živ/14 se pro předměty 
pojištění v bodě 10 – 12 sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč. Předměty 
pojištění pod body 11, 12 jsou v rámci sjednaného limitu 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 škody způsobené nepřímým úderem blesku na maximální 
roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e), VPP UCZ/Živ/14  
 
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších 
stavebních součástí, skleníků, strojního zařízení budov, stožárů, oplocení, rozvodných sítí a 
zpevněných ploch atd. – snížení pojistné částky o 236.000.000 Kč na celkovou pojistnou částku 
XXX Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena   XXX 
 
2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky (včetně  4x Inkubátor Sanyo MIR 253, Osmometr Wescor 
5520, Lyofilizátor Alpha 1-2 LD Plus, Spektrofotometr Shimadzu UV 2550 PC, Kalorimetr Perkin - 
Elmer DSC 400 a Respirometr Quibit Sys. RP I LP FCM.), inventáře, věcí umělecké a historické 
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hodnoty a ostatních vlastních věcí movitých včetně modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, 
nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, písemností, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, 
knih a časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén, DHIM a zásob vč. vědeckého echolotu a 
tralového sonaru, senzoru a nočního tralu atd. dle účetní evidence – navýšení pojistné částky o 
XXX Kč na celkovou pojistnou částku XXX Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
3. Soubor vlastních staveb – skleníky – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
4. Pelargický tral včetně karabiny 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
5. Peníze, cennosti, ceniny v příručních pokladnách a trezorech – pojištění se sjednává na 1. riziko   
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  pojistná částka XXX 
 
6. Cizí věci vnesené – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
7. Vědecké přístroje cizí – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  5.000 
 
8. Stromy, keře apod. vlastní v dendrologické zahradě – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e) VPP UCZ/Živ/14 se pro 
předměty pojištění v bodě 1 – 8 sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč. 
Předměty pojištění pod body 3 - 8 jsou v rámci sjednaného limitu pojištěny do výše uvedené 
pojistné částky. 
Výše uvedený maximální limit pojistného plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé 
během jednoho pojistného roku. 
 
Místo pojištění : území ČR 
9. Výzkumné plavidlo Thor Heyerdahl vlastní, inv. č. HB3-00035-0000 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
4.169.075 nová cena  XXX 
 
Místo pojištění : detašované pracoviště Papua-Nová Guinea 
10. Heliový balon vlastní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX nová cena  XX% z plnění, min. XXX 
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11. Kih house – mobilní buňka vlastní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
12. Geo stanice vlastní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e) VPP UCZ/Živ/14 se pro 
předměty pojištění v bodě 9 - 12 sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč. 
Předměty pojištění pod body 11, 12 jsou v rámci sjednaného limitu 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 škody způsobené atmosférickými srážkami (zatečením) na 
maximální roční sublimit pojistného plnění ve výši XXX Kč se spoluúčastí XXX 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.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čl. 1,  odst. 2, písm.  f), VPP UCZ/Živ/14 
- pojištění se vztahuje i na škody způsobené přívalovým deštěm 
 
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších 
stavebních součástí, skleníků, strojního zařízení budov, stožárů, oplocení, rozvodných sítí a 
zpevněných ploch atd. – snížení pojistné částky o XXX Kč na celkovou pojistnou částku XXX Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky (včetně  4x Inkubátor Sanyo MIR 253, Osmometr Wescor 
5520, Lyofilizátor Alpha 1-2 LD Plus, Spektrofotometr Shimadzu UV 2550 PC, Kalorimetr Perkin - 
Elmer DSC 400 a Respirometr Quibit Sys. RP I LP FCM.), inventáře, věcí umělecké a historické 
hodnoty a ostatních vlastních věcí movitých včetně modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, 
nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, písemností, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, 
knih a časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén, DHIM a zásob vč. vědeckého echolotu a 
tralového sonaru, senzoru a nočního tralu atd. dle účetní evidence – navýšení pojistné částky o 
XXX Kč na celkovou pojistnou částku XXX Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
3. Soubor vlastních staveb – skleníky – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
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4. Pelargický tral včetně karabiny 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
5. Peníze, cennosti, ceniny v příručních pokladnách a trezorech – pojištění se sjednává na 1. riziko   
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  pojistná částka XXX 
 
6. Cizí věci vnesené – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
7. Vědecké přístroje cizí – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
8. Stromy, keře apod. vlastní v dendrologické zahradě – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX % z plnění, min. XXX 
 
Pro pojištění katastrofických pojistných nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f) VPP UCZ/Živ/14 se 
pro předměty pojištění v bodě 1 – 8 sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč. 
Předměty pojištění pod body 3 - 8 jsou v rámci sjednaného limitu 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 z kanalizačního potrubí na maximální roční 
sublimit pojistného plnění ve výši XXX Kč. 
 
Místo pojištění : území ČR 
9. Výzkumné plavidlo Thor Heyerdahl vlastní, inv. č. HB3-00035-0000 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX % z plnění, min. XXX 
 
Místo pojištění : detašované pracoviště Papua-Nová Guinea 
10. Heliový balon vlastní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  10% z plnění, min. XXX 
 
11. Kih house – mobilní buňka vlastní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  10% z plnění, min. XXX 
 
12. Geo stanice vlastní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  10% z plnění, min. 5.000 
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Pro pojištění katastrofických pojistných nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f) VPP UCZ/Živ/14 se 
předměty pojištění v bodě 9 - 12 sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč. 
Předměty pojištění pod body 11, 12 jsou v rámci sjednaného limitu 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 UCZ/Živ/14 Čl.8, odst. 1. se neuplatňuje 28 denní čekací doba od počátku sjednání 
pojištění. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vodovodní škody -   v rozsahu čl.1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/14 
 
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších 
stavebních součástí, skleníků, strojního zařízení budov, stožárů, oplocení, rozvodných sítí a 
zpevněných ploch atd. – snížení pojistné částky o 236.000.000 Kč na celkovou pojistnou částku 
454.000.000 Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky (včetně  4x Inkubátor Sanyo MIR 253, Osmometr Wescor 
5520, Lyofilizátor Alpha 1-2 LD Plus, Spektrofotometr Shimadzu UV 2550 PC, Kalorimetr Perkin - 
Elmer DSC 400 a Respirometr Quibit Sys. RP I LP FCM.), inventáře, věcí umělecké a historické 
hodnoty a ostatních vlastních věcí movitých včetně modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, 
nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, písemností, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, 
knih a časopisů, zabezpečovacích zařízení, antén, DHIM a zásob vč. vědeckého echolotu a 
tralového sonaru, senzoru a nočního tralu atd. dle účetní evidence – navýšení pojistné částky o 
XXX Kč na celkovou pojistnou částku XXX Kč 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
3. Soubor vlastních staveb – skleníky – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
4. Pelargický tral včetně karabiny 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
5. Peníze, cennosti, ceniny v příručních pokladnách a trezorech – pojištění se sjednává na 1. riziko   
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX pojistná částka XXX 
 
6. Cizí věci vnesené – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
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7. Vědecké přístroje cizí – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
8. Stromy, keře apod. vlastní v dendrologické zahradě – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 

Pro pojištění nebezpečí vodovodních škod v rozsahu čl. 1, odst. 3 VPP UCZ/Živ/14 se pro předměty 
pojištění v bodě 1 – 8sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč. Předměty 
pojištění pod body 3 - 8 jsou v rámci sjednaného limitu pojištěny do výše uvedené pojistné 
částky. 
Výše uvedený maximální limit plnění platí pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho 
pojistného roku. 
 

Místo pojištění : detašované pracoviště Papua-Nová Guinea 
9. Heliový balon vlastní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
10. Kih house – mobilní buňka vlastní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
11. Geo stanice vlastní 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 

Pro pojištění nebezpečí vodovodních škod v rozsahu čl. 1, odst. 3 VPP UCZ/Živ/14 se pro předměty 
pojištění v bodě 9 – 11 sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč. Předměty 
pojištění pod body 10, 11 jsou v rámci sjednaného limitu 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 škody způsobené tekutinami z laboratorních rozvodů. 
 
Při likvidaci škod z pojistného nebezpečí voda nebo topné médium vytékající z vodovodního zařízení 
nebo topného systému poskytne pojistitel pojistné plnění i za poškozené nebo zničené přívodní a 
odpadové potrubí, pokud k tomu došlo mrazem nebo přetlakem. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 
XXX  pojistná částka XXX 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Pojistná smlouva č.2731317969 

Strana 9 (celkem 19) 

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 

 
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb, včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních 
součástí (okapy, parapety apod. bez zabezpečení zámkem a bez překonání překážky), skleníků, 
strojního zařízení budov, stožárů, oplocení, rozvodných sítí a zpevněných ploch atd. a soubor přístrojů, 
zařízení, elektroniky (včetně  4x Inkubátor Sanyo MIR 253, Osmometr Wescor 5520, Lyofilizátor Alpha 
1-2 LD Plus, Spektrofotometr Shimadzu UV 2550 PC, Kalorimetr Perkin - Elmer DSC 400 a Respirometr 
Quibit Sys. RP I LP FCM.), inventáře, věcí umělecké a historické hodnoty a ostatních vlastních věcí 
movitých včetně modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, 
dokumentace, písemností, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih a časopisů, zabezpečovacích 
zařízení, antén, DHIM a zásob vč. vědeckého echolotu a tralového sonaru, senzoru a nočního tralu atd. 
dle účetní evidence – pojištění se sjednává na 1. riziko  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
Pojištění krádeže v bodě 1 se vztahuje i na škody způsobené na vnějších stavebních součástech na 
maximální roční limit pojistného plnění ve výši XXX Kč se spoluúčastí XXX Kč. 
 
Odchylně od VPP se pojištění krádeže v bodě 1 vztahuje i na škody pohřešováním pojištěné věci bez 
zabezpečení zámkem a bez překonání jiné překážky (prostá krádež), sublimit ročního pojistného plnění 
ve výši XXX Kč, spoluúčast XXX Kč. 
 
2. Peníze, cennosti, ceniny v příručních pokladnách a trezorech – pojištění se sjednává na 1. riziko   
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  pojistná částka XXX 
 
3. Věci zaměstnanců – jízdní kola – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
Odchylně od DPP LIM/14 se pro předměty pojištění v bodě 3 sjednává zabezpečení: 
XXX 
 
4. Vědecké přístroje cizí – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 

5. Stromy, keře apod. vlastní v dendrologické zahradě – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
Odchylně od VPP se pojištění krádeže v bodě XXX vztahuje i na škody pohřešováním pojištěné věci bez 
zabezpečení zámkem a bez překonání jiné překážky (prostá krádež). 
 
Místo pojištění : území ČR 
 
6. Výzkumné plavidlo Thor Heyerdahl vlastní, inv. č. HB3-00035-0000 – pojištění se sjednává na 1. 
riziko   
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pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
Místo pojištění : detašované pracoviště Papua-Nová Guinea 
7. Heliový balon vlastní, Kih house – mobilní buňka vlastní a geo stanice vlastní – pojištění se sjednává 
na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Loupežné přepadení při přepravě věcí - v rozsahu čl.1, odst. 1, písm. c), VPP UCZ/Odc/14 a DPP 

LIM/14 
 
1. Provozně-technického zařízení vlastní a cizí – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX nová cena XXX 
 
Odchylně od VPP se ujednává, že XXX 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vandalismus - v rozsahu čl.1, odst. 1, písm. d), VPP  UCZ/Odc/14 
 
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních 
součástí, skleníků, strojního zařízení budov, stožárů, oplocení, rozvodných sítí a zpevněných ploch atd. 
a soubor přístrojů, zařízení, elektroniky (včetně  4x Inkubátor Sanyo MIR 253, Osmometr Wescor 5520, 
Lyofilizátor Alpha 1-2 LD Plus, Spektrofotometr Shimadzu UV 2550 PC, Kalorimetr Perkin - Elmer DSC 
400 a Respirometr Quibit Sys. RP I LP FCM.), inventáře, věcí umělecké a historické hodnoty a ostatních 
vlastních věcí movitých včetně modelů, sbírek, vzorků, exponátů, nosičů dat, nákladů na znovupořízení 
dat, dokumentace, písemností, plánů, výkresů, map, vzácných tisků, knih a časopisů, zabezpečovacích 
zařízení, antén, DHIM a zásob vč. vědeckého echolotu a tralového sonaru, senzoru a nočního tralu atd. 
dle účetní evidence – pojištění se sjednává na 1. riziko  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
2. Stromy, keře apod. vlastní v dendrologické zahradě – pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 

 

Místo pojištění : území ČR 
3. Výzkumné plavidlo Thor Heyerdahl vlastní, inv. č. HB3-00035-0000 – pojištění se sjednává na 1. 
riziko   
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
 
Místo pojištění : detašované pracoviště Papua-Nová Guinea 
4. Heliový balon vlastní, Kih house – mobilní buňka vlastní a geo stanice vlastní – pojištění se sjednává 
na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
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XXX  nová cena  XXX 
 
Pojištění škod způsobených sprejery a malbami na pojištěnou věc se sjednává na maximální roční limit 
pojistného plnění ve výši XXX Kč se spoluúčastí XXX Kč. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/14 
 
Místo pojištění : dle přílohy č.1 
1. Soubor vlastních skel (vč. vnitřní a vnější tabule - výzkumné plavidlo Thor Heyerdahl vlastní) – 
pojištění se sjednává na 1. riziko  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Poškození nebo zničení stroje a strojních zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Str/14 
Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/14 
 
1. Soubor zařízení elektroniky a strojů, strojního zařízení vč. příslušenství  vč. vědeckého echolotu a 
tralového sonaru, senzoru a nočního tralu – pojištění se sjednává na 1.riziko  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX   nová cena  XXX 
 
Odchylně od VPP se pojištění v bodě 1 vztahuje i na škody způsobené živelními nebezpečími dle 
UCZ/Živ/14 čl.1, odst. 1, 2 a 3 a odcizením dle UCZ/Odc/14 čl. 1, odst. 1, písm. a) – b). 
 
Místo pojištění: území ČR 
2. Soubor zařízení elektroniky a strojů, strojního zařízení vč. příslušenství (výzkumné plavidlo Thor 
Hyerdahl vlastní, inv. Č. HB3-00035-0000) – pojištění se sjednává na 1. riziko  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pojištění pro případ poškození nebo zničení obsahu chladících zařízení  
- v rozsahu DPP MR/14 

 
1. Pojištění zásob, resp. vzorků v chladících zařízeních - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
XXX  nová cena  XXX 

 
 

Celkové roční pojistné  
 
Živelní pojištění: 242.729,- Kč 
 
Odcizení: 25.750,- Kč  
 
Vandalismus: 14.660,- Kč 
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Pojištění skla: 4.000,- Kč 
 
Pojištění elektroniky a strojů: 34.900,- Kč 
 
Pojištění obsahu v chladícím zařízení: 6.000,- Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Společná a závěrečná ustanovení 
 
Roční pojistné: 328.039,- Kč 
Sleva za délku pojištění: 10% 
Obchodní sleva: 5% 
Upravené roční pojistné: 278.833,- Kč 
Způsob placení:  ročně 
Splátka pojistného: 278.833,- Kč 
 
Splatnost pojistného: 1.1. (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. 

 
Slevu za délku pojištění 3 roky ve výši 10% poskytuje pojistitel na celou dobu pojištění. Vypoví-li 

pojistník smlouvu před uplynutím sjednané lhůty (sjednané doby platnosti pojistné smlouvy), je povinen 

takto neoprávněně získanou slevu vrátit, a to od počátku pojištění. Nárok na vrácení poskytnuté slevy 

za sjednanou dobu pojištění má pojistitel i v případech, že pojištění zanikne z jiných důvodů před 

dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištění, změny vlastníka a výpovědi pojistitelem. 

 
Makléřská doložka 

Pojištěný pověřil makléřskou společnost MARSH, s.r.o. vedením (řízením) a spravováním jeho 

pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této smlouvy, bude prováděn výhradně 

prostřednictvím tohoto zplnomocněného makléře (MARSH, s.r.o.), který je oprávněn přijímat smluvně 

závazná opatření, prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů. 

Pojistné bude placeno na účet zplnomocněného makléře. 

Peněžní ústav:  Citibank Europe plc organizační složka, Evropská 178, Praha 6 

Číslo účtu:   2049900308 

Kód banky:   2600 

Konstantní symbol:  3558 

Variabilní symbol:  2731317969 

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

 
Odchylná ujednání : 
Makléřská doložka 
Pojištění je sjednáno a spravováno prostřednictvím zplnomocněného makléře MARSH s.r.o. (Na 
Rybníčku 5, Praha 2, 120 00, IČ: 45306541, DIČ: CZ45306541) Veškeré úkony související s touto 
pojistnou smlouvou jsou prováděny výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře MARSH s.r.o.  
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Automatické pojištění nově pořízeného majetku 
Ujednává se, že veškerý nový majetek, který pojištěný nabude v průběhu pojistného období, je 
automaticky zahrnut do pojištění od data pořízení. Zvýší-li se tím pojistná částka o méně než 10%, 
nebude pojistitel požadovat v průběhu pojistného roku doplatek pojistného. Pojištění se vztahuje i na 
majetek, který zatím nebyl zaveden do účetnictví, pokud na základě smluv či právních předpisů přešlo 
na pojištěného nebezpečí škody na takovém majetku. 
 
Podpojištění 
Ujednává se, že pojistitel neuplatní podpojištění ve smyslu ustanovení pojistných podmínek v případě, 
že v době vzniku pojistné události je pojistná částka pojištěného majetku nižší než jeho pojistná hodnota, 
stanovená v této pojistné smlouvě o méně než XXX %. Toto ujednání je nezávislé na ostatních 
ujednáních této pojistné smlouvy. 
 
Jedna spoluúčast 
V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně z téže příčiny se od celkové výše 
pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je největší ze všech 
spoluúčastí sjednaných pro každý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí, pokud není pro 
pojištěného výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých předmětných pojištění. 
 
Katastrofické škody – časové vymezení 1 pojistné události 
Ujednává se, že škody nastalé z jedné příčiny během 72 hodin (povodeń, záplava) a 48 hodin (vichřice, 
krupobití) se hodnotí jako jedna pojistná událost a z toho titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast.  
Účinnost PS 
Všechna pojistná nebezpečí včetně povodeň a záplava se sjednávají okamžitě od data účinnosti 
smlouvy tj. bez čekací doby. 
 
Automatická obnova pojistné smlouvy 
Ve smyslu zákona č.37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, se ujednává, že 
uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se na další pojistný 
rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účastníkovi smlouvy nejméně šest týdnů před 
uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem  
 
Vodovodní škody – sprinklery, apod. 
Za vodu vytékající z vodovodních zařízení se považuje i voda vytékající z řádně instalovaných 
klimatizačních nebo samočinných hasicích zařízení (sprinklery, drenčery apod.), vnitřních a vnějších 
vedení, včetně odpadů,  svodu dešťové vody, rozvodů dalších tekutin apod. Pojistitel poskytne pojistné 
plnění i za poškozené nebo zničené přívodní a odpadové potrubí. 
 
Náklady na dokumentaci a odstranění pojistné události 
Jedná se o přiměřené a doložitelné náklady a vícenáklady, které pojištěný vynaloží na přípravu 
dokladování, ověřování nebo zdokumentování pojistné události, na kterou se vztahuje tato pojistná 
smlouva. Takovéto náklady zahrnují mzdové prostředky a s nimi spojené režijní náklady vynaložené 
pojištěným (např. příplatky za přesčasovou práci, práci v noci, o víkendech a zákonem stanovených 
svátcích, za přednostní zpracování, výrobu, dodání, pronájem, za spěšnou přepravu včetně letecké) a 
rovněž další náklady na externí účetní, poradce a konzultanty. Pojištění se dále vztahuje také zvýšené 
náklady vynaložené v důsledku změny legislativy obecně závazných předpisů, norem apod., pokud je 
pojistník při odstraňování následků po pojistné události takové náklady povinen vynaložit. Toto pojištění 
se sjednává na pojistnou částku ve výši XXX Kč (1. riziko) se spoluúčastí XXX Kč. 
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Místa pojištění  
Pro místa, kde se nachází vlastní majetek pojistníka / pojištěného, a majetek po právu užívaný včetně 
nedokončených investic, majetku ve zkušebním provozu apod., neuvedená v pojistné smlouvě, je 
místem pojištění území České republiky. U takových míst musí být v případě pojistné události písemně 
prokazatelné, že se na nich v době pojistné události nacházel předmět pojištění (např. listem vlastnictví, 
nájemní smlouvou, evidencí majetku apod.) nebo pojistník prokáže, že na těchto místech prováděl 
objednanou činnost. 
 
Historická hodnota 
Pojištění se vztahuje bez omezení i na historické nebo památkově chráněné objekty včetně objektů 
opuštěných, neobývaných apod. a to i pokud jsou předmětem stavebních nebo montážních prací, 
rekonstrukcí, instalací, oprav nebo renovací apod. Pojistitel bude v případě souboru věcí zvláštní 
hodnoty, uměleckých a historických předmětů a budov akceptovat cenu dle znaleckých posudků 
pojistníka a/nebo pojištěného. 
 
Stavební a montážní práce 
Pojištění se sjednává i pro věcné škody na pojištěném majetku, na kterém jsou prováděny stavební 
práce, instalace, montáže nebo provozní montáže apod. nebo provozní montáže apod. bez ohledu na to 
zda je pro takové práce nutné stavební povolení. Pojištění se vztahuje i na nemovitý majetek (budovy a 
stavby) opuštěný, neobývaný nebo před kolaudací, jakož i movité věci, zásoby a další pojištěné věci / 
předměty pojištění v těchto nemovitostech umístěné, pokud na základě smluv či právních předpisů 
přešlo na pojištěného nebezpečí škody na těchto nemovitostech a/nebo ostatních věcech. Pojištění 
podle tohoto smluvního ujednání se sjednává v rozsahu pojistných nebezpečí sjednaných touto 
smlouvou. Limit XXX Kč.. 
 
Náraz dopravního prostředku, pád stromu a jiných předmětů 
Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního 
prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se vztahuje i na případy, 
kdy tyto předměty jsou součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc. Dále 
se ujednává, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního 
prostředku nebo jeho nákladu se vztahuje i na případy, kdy byl dopravní prostředek (osobní auto, 
nákladní auto, přívěs, tahač, návěs, nakladač, vysokozdvižný vozík, nízkozdvižný vozík, paletovací vozík 
apod.) v době nárazu řízen nebo provozován pojistníkem a/nebo pojištěným, příp. byl v jeho vlastnictví, 
správě nebo pod jeho kontrolou. 
 
Nezjištěný pachatel 
Pojištění se vztahuje i na případy, kdy je pachatel nezjištěn. 
 
Prohlídka místa škody 
Ujednává se, že pojistitel zajistí prohlídku místa škody a/nebo poškozeného majetku svým likvidátorem, 
příp. externím likvidátorem, do 48 hodin od nahlášení pojistné události (ledaže by tento časový interval 
nebylo možné dodržet z titulu vyšší moci – např. nedostupnosti místa škody v důsledku povodně; v 
takovém případě se výše uvedený časový interval prodlužuje o dobu působení vyšší moci). V opačném 
případě se má za to, že pojistitel nepovažuje prohlídku místa škody a/nebo poškozeného majetku za 
nutnou, popř. sdělí zplnomocňujícímu makléři, že bude akceptovat jím provedenou prohlídku. 
 
Náklady na obnovu dat a dokumentace 
Pojistné krytí sjednané touto smlouvou se rozšiřuje o pojištění nákladů, které pojištěný vynaloží na 
obnovu a/nebo znovupořízení dat, databází, softwaru, plánů, záznamů, písemností a jiných dokumentů 
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poškozených nebo zničených v souvislosti s pojistnou událostí. Toto pojištění se sjednává na pojistnou 
částku ve výši XXX Kč (1. riziko) se spoluúčastí XXX Kč. 
 
Pojistná plnění 
Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu, pak v případě škodní události vyplatí pojistitel náklad 
na znovu pořízení věci v nové ceně, odpovídající době pojistné události sníženou o cenu případných 
zbytků bez odpočtu opotřebení. 
Pojištění se sjednává na nové hodnoty (ceny), v případě poškození či zničení věci bude pojišťovna plnit 
vždy v nových hodnotách bez uplatnění opotřebení. U pojištění elektroniky se opotřebení zohledňuje jen 
u elektronických zařízení starších XXX let. 
V případě cizích užívaných věcí poskytne pojistitel pojistné plnění vždy v nových cenách. 
 
Převod cizích věcí do vlastnictví 
Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných 
smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané 
pojistné smlouvy. 
 
Nemovitý majetek (budovy a stavby) – definice 
Soubor budov a staveb včetně stavebních součástí (vnitřních a vnějších), dřevěných hal - budky, 
trafostanicí, výměníkových stanic, strojního zařízení a vybavení budovy budov tvořících jejich 
příslušenství (např. instalace elektro, vody, topení, plynu, výtahů apod.), oplocení, stožárů 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 a zařízení rozvodů energie apod. v areálech pojištěného. 
 

Movitý majetek vlastní a cizí – definice 
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., včetně 
modelů, sbírek, vzorků a exponátů, písemností, plánů, výkresů, knih, časopisů, vzácných tisků, 
laboratorních zvířat, zabezepčovacích zařízení vč.snímačů, antén, DHIM 
 
Sleva za příznivý škodní průběh: 
Pod podmínkou, že pojistník ve lhůtě šesti měsíců od skončení pojistného roku, resp. vyhodnocovaného 
období, uplatní nárok, vrátí pojistitel pro následující pojistný rok při splnění dále uvedených podmínek 
část pojistného pojistníkovi zpět dle následující tabulky (dále jen bonifikaci).  
 
Reálný škodní průběh    Sleva 
  do XXX %   XXX % 
  do XXX %   XXX % 
  do XXX %   XXX % 
 
Reálným škodním průběhem za hodnocenou dobu pojištění (za pojistný neboli upisovací rok) 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. 
Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného v daném pojistném roce, 
resp. za vyhodnocované období. Nárok nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před 
uplynutím celého pojistného roku, resp. doby dané platnou pojistnou smlouvou.  
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Přesáhne-li škodní průběh za pojistný rok 55%, nevzniká nárok na bonifikaci ani v roce následujícím, i 
kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady 
 
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 17 listů a přílohu 1 a je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu. 
V Praze, dne 8.1.2018 
 
 

    
 ........................................................................................... 
 XXX XXX 
 společná prokura společná prokura 

 
Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a 
doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy: 
UCZ/14 UCZ/Živ/14 UCZ/Odc/14 DPP LIM/14 UCZ/Skl/14    UCZ/Str/14   UCZ/Ele/14  
DPP MR/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 (viz 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 § 27 zákona 
souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat 
písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik 
pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše 
uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta 
pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. případně 
kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti 
pojišťovnictví a bankovnictví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu.“ 
Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů, 
se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno 
pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění. 
 

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje 

pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od 
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pojistníka i pojištěného, pak pojištěný svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění 

nabyla oprávněná osoba uvedená výše. 

 

 

 

 

 
V ....................., dne .......................       ............................................................. 
        podpis pojistníka 
 
Pojištěno prostřednictvím: MARSH, s.r.o. 
Zpracoval: XXX 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Příloha k pojistné smlouvě č. 2731317969 zveřejňované v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv  
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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: 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 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 % 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. 2731317969 a veškeré její změny mohou být 
provedeny výhradně po vzájemné dohodě smluvních stran, a to písemnou formou. 
 
 
V Praze, dne 8.1.2018 
 
     
 ........................................................................................... 
 XXX XXX 
 společná prokura společná prokura 

 

 
 
 
 
 
V ....................., dne .......................     .  ............................................................ 

                    podpis pojistníka 
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Příloha č.1 k pojistné smlouvě č. 2731317969 
 
 
 
místo pojištění:       

1. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice 
2. Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice 
3. Jablonná nad Vl. 
4. Římov 
5. Bezdrevská 15, České Budějovice 
6. Pojištění movitého a nemovitého majetku na území ČR dle účetní evidence Biologického centra 

AV ČR, v.v.i. 


