
Pojistnásmlouvač.400 026573 / 1,//C/00001 

Allianz pojišťovna, a.s. 
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, česká republika 
IČ: 47115971 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815 
( dále jen „vedoucí pojistitel") 

Slavia pojišťovna a.s. 
Revoluční 1/655, 110 00 Praha 1, česká republika 
IČ: 601 97 501 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591 
( dále jen „vedlejší pojistitel") 

a 

České vysoké učení technické v Praze 
Správa účelových zařízení 
Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 
IČ: 68407700 
( dále jen „pojistník") 

uzavírají níže uvedená pojištění: 

Allianz (@ 

Konec pojištění: Počátek pojištění: 
01.01.2011, 00:00 hod. 

Pojistná doba: 
3 roky 

Pojistné období: 
1 rok 0.1.01 .2014, 00:00 hod. 

Pojištění pro případ poškození věci a jiného majetku 

Všeobecné pojistné podmínky: 

Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami Pojištění průmyslu - pojištění věci a jiného majetku Allianz pojišťovny, a.s. 
PMP-03 vydanými s platností od l. ledna 2007 ( dále jen "VPP"), sjednanými doložkami a smluvními ujednáními, které jsou 
nedílnou součástí této pojistné smlouvy. 

Sjednané doložky a smluvní ujednání: 

SU 02 - Smluvní ujednání pro pojištění věci a jiného majetku a pro pojištění pro případ přerušení provozu 
v důsledku věcné škody 

M-402 Pojištění škod způsobených přepětím blesku
M-420 Jedna pojistná událost - 72 hodin
M-449 Pojištění škod způsobených pádem stromů, stožárů a jiných předmětů
M-4 71 Zpětné vystoupnutí vody z kana I izace - pojištění věcí movitých a nemovitých na první riziko
M-479 Slevy za škodní průběh - bonifikace



Allianz@) 

Prostý vandalismus 
Prostým vandalismem se rozumí jakékoliv úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci bez souvislosti s krádeží vloupáním a 
bez zjištění pachatele. 
Ve smyslu pojištění prostého vandalismu se dále ujednává, že škody způsobené sprejery jsou pojištěny s ročním limitem plnění 
100.000,-Kč. 

Smluvní ujednání o stavebních součástech 
Odchylně od článku 2 SU-02 a článku 7 VPP pojištění průmyslu - pojištění věci a jiného majetku se ujednává, že pojistitel 
poskytne pojistné plnění v případě odcizení stavebních součástí vně budov krádeží vloupáním za předpokladu, že stavební 
součásti jsou zabudovány nebo konstrukčně upevněny k budově nebo stavbě. 

Nově nabytý majetek 
Pojištění se automaticky vztahuje i na nově nabytý majetek (budovy a stavby) ve sjednaných místech pojištění patřící svým 
charakterem do pojištěného souboru, a to do limitu sjednaného níže. Pojistitel nebude namítat podpojištění ve smyslu čl. 18, 
odst. 1 výše uvedených VPP, pokud bude o tomto zvýšení písemně informován k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, v němž 
k tomuto navýšení došlo. 
Pro toto ujednání se sjednává celkový limit ve výši max. však 50.000.000,-Kč. 

Ujednání o podpojištění 
Odchylně od čl. 18, odst. 1 výše uvedených VPP se ujednává, že pojistné částky byly stanoveny pojištěným, v případě pojistné 
události nebude pojistitel namítat podpojištění, pokud rozdíl mezi skutečnou hodnotou a pojistnou částkou pojištěné věci dle 
přílohy č. 1 této pojistné smlouvy nepřekročí 20% max. však 50.000.000,-Kč. 

Pojištěný: České vysoké učení technické v Praze 
Správa účelových zařízení 
Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 
IČ: 68407700 

Místa pojištění, předměty pojištění, pojistné částky: 

Sjednaná pojistná částka (Kč) v 

nové ceně obvyklé ceně pojištění na první riziko 
(čl.13,odst.2., písm.a),resp. (čl.13,odst. 2.,písm. b)) (čl.18) 

čl. 13, odst. 5. u položky zásoby) 

1) Místo pojištění - dle přílohy č. 1, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy

Předmět pojištění

Soubor věcí nemovitých 
(budovy a stavby) 
včetně stavebních součástí 
Soubor věcí movitých 
(výrobní a provozní 
zařízení) 
Soubor věcí movitých 
(výrobní a provozní 
zařízení) 
Stavební součásti budov 

5 263 627 503,-

Pojištění věcí na 1. riziko se sjednává v nových cenách. 

10 000 000,-

1 000 000,-

1 000 000,-
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Sjednaná pojistná nebezpečí: 

Pro místa pojištění uvedená v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy 

Pro předmět pojištění: 
Soubor věcí nemovitých (budovy a stavby) včetně stavebních součástí 
Soubor věcí movitých (výrobní a provozní zařízení) - 1 O 000 000,-Kč na 1.riziko 

Přepětí následkem blesku 
Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla (čl. 2 výše uvedených VPP) 
Vichřice a krupobití (čl. 3 výše uvedených VPP) 
Povodeň (čl. 4, odst. 1., písm. a) výše uvedených VPP) 
Zemětřesení (čl. 4, odst. 1., písm. b) výše uvedených VPP) 
Výbuch sopky (čl. 4, odst. 1., písm. c) výše uvedených VPP) 
Sesednutí, sesuv půdy (čl. 4, odst. 1., písm. d) výše uvedených VPP) 
Lavina a působení tíhy sněhu (čl. 4, odst. 1., písm. e) výše uvedených VPP) 
Působení vody z vodovodního zařízení (čl. 5 výše uvedených VPP) 
Voda unikající ze sprinklerových hasicích zařízení (čl. 6 výše uvedených VPP) 
Náraz vozidla, kouř a rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem (čl. 8 výše uvedených VPP) 
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů ve smyslu sjednané doložky č. M-449 
Ostatní pojistná nebezpečí -Allrisk 1 (čl. 9 výše uvedených VPP) 
Ostatní pojistná nebezpečí - Ali risk 2 (čl. 1 O výše uvedených VPP) 
Prostý vandalismus 

Soubor věcí movitých (výrobní a provozní zařízení) - 1 000 000,-Kč na 1.riziko 
Stavební součásti budov - 1 000 000,-Kč na 1. riziko 

Krádež vloupáním včetně loupeže (čl. 7, odst. 1., písm. a) a b) výše uvedených VPP) 
Vandalský čin po vloupání (čl. 7, odst. 1., písm. d) výše uvedených VPP) 

Pojištěné náklady: 

Allianz (@ 

Pro všechna místa pojištění se sjednávají níže uvedené náklady. Pojištění nákladů se ve smyslu čl. 14 výše uvedených 
VPP sjednává na první riziko. 

Náklady na vyklizení místa pojištění (ve smyslu čl. 14, odst. 1., písm. a), bod a.1. výše uvedených VPP) 

Náklady na stavební úpravy (ve smyslu čl. 14, odst. 1., písm. a), bod a.2. výše uvedených VPP) 

Náklady na obnovení výrobní a provozní dokumentace 
(ve smyslu čl. 14, odst. 1., písm. a), bod a.3. výše uvedených VPP) 

Sjednaná pojistná nebezpečí 
Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla (čl. 2 výše uvedených VPP) 
Vichřice a krupobití (čl. 3 výše uvedených VPP) 
Povodeň (čl. 4, odst. 1., písm. a) výše uvedených VPP) 
Zemětřesení (čl. 4, odst. 1., písm. b) výše uvedených VPP) 
Výbuch sopky (čl. 4, odst. 1., písm. c) výše uvedených VPP) 
Sesednutí, sesuv půdy (čl. 4, odst. 1., písm. d) výše uvedených VPP) 
Lavina a působení tíhy sněhu (čl. 4, odst. 1., písm. e) výše uvedených VPP) 
Působení vody z vodovodního zařízení (čl. S výše uvedených VPP) 
Voda unikající ze sprinklerových hasicích zařízení (čl. 6 výše uvedených VPP) 

Limit plnění pro 
jedno pojistné období 

(Kč) 

1000 000 ,-

1000 000 ,-

500 000 ,-
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Náraz vozidla, kouř a rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem (čl. 8 výše uvedených VPP) 
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů ve smyslu sjednané doložky č. M-449 
Ostatní pojistná nebezpečí - Allrisk 1 (čl. 9 výše uvedených VPP) 
Ostatní pojistná nebezpečí - Allrisk 2 (čl. 1 O výše uvedených VPP) 

Sjednané limity pojistného plnění a spoluúčasti: 

Pro všechna místa pojištění se sjednávají následující limity pojistného plnění: 

Pro pojistné nebezpečí 
Přepětí následkem blesku 
Prostý vandalismus 
Vichřice a krupobití 
Povodeň 
Zemětřesení 
Výbuch sopky 
Sesednutí, sesuv půdy 
Lavina a působení tíhy sněhu 
Působení vody z vodovodního zařízení 
Voda unikající ze sprinklerových hasicích zařízení 
Náraz vozidla, kouř a rázová vlna způsobená nadzvukovým 
letadlem 
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů ve smyslu 
sjednané doložky č. M-449 
Ostatní pojistná nebezpečí -Allrisk 1 
Ostatní pojistná nebezpečí -Allrisk 2 

Pro všechna místa pojištění se sjednávají následující spoluúčasti: 

Limit plnění 
pro jednu pojistnou 

událost (Kč) 

25 000 000,-

10 000 000,-

5 000 000,-

Limit plnění pro 
jedno pojistné období 

(Kč) 

300 000,-

200 000,-

100 000 000,-

1O000 000,-

100 000 000,-

100 000 000,-

100 000 000,-

100 000 000,-

100 000 000,-

100 000 000,-

100 000 000,-

Spoluúčast 
% z pojistného plnění min. Kč 

Soubor věcí nemovitých (budovy a stavby) včetně stavebních součástí 
Soubor věcí movitých (výrobní a provozní zařízení) 

Pro pojistné nebezpečí 
Přepětí následkem blesku 
Prostý vandalismus 
Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla 
Vichřice a krupobití 
Povodeň 
Zemětřesení 
Výbuch sopky 
Sesednutí, sesuv půdy 
Lavina a působení tíhy sněhu 
Působení vody z vodovodního zařízení 
Voda unikající ze sprinklerových zařízení 
Krádež vloupáním včetně loupeže 
Vandalský čin po vloupání 
Náraz vozidla, kouř a rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem 
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů ve smyslu sjednané doložky č. M-449 
Ostatní pojistná nebezpečí - Ali risk 1 
Ostatní pojistná nebezpečí -Ali risk 2 

5,0 

10 000,-

1 O 000,-

20 000,-

20 000,-

20 000,-

20 000,-

20 000,-

20 000,-

20 000,-

20 000,-

20 000,-

10 000,-

10 000,-

20 000,-

20 000,-

50 000,-

50 000,-

4 



Allianz@) 

Pojištění pro případ rozbití skla 

Všeobecné pojistné podmínky: 

Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro případ rozbití skla Allianz pojišťovny, a.s. 
SKL-03 vydanými s platností od 1. ledna 2007 ( dále jen "VPP"), sjednanými doložkami a smluvními 
ujednáními, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy. 

Pojištěný: České vysoké učení technické v Praze 
Správa účelových zařízení 
Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 
IČ: 68407700 

Místa pojištění, pojištěné zasklení, pojistné částky, limity plnění, spoluúčasti: 

Místa pojištění: dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této pojistné smlouvy 

Pojištěné zasklení 

Pevně osazená zasklení 
stav. součástí budovy 
a věcí movitých 
(čl. 2, odst. 1. a odst. 2. výše 
uvedených VPP) 

Rozsah pojištění: 

Pojistná částka zasklení (Kč) 
(čl. 9, odst. 1. výše uvedených VPP) 

Pojištění se sjednává v rozsahu čl. 2 výše uvedených VPP . 

Pojištěné náklady: 

Pojištění na první 
riziko (Kč) 

( čl.1 O výše uvedených VPP) 

200 000,-

Pojištění nákladů se ve smyslu čl. 1 O výše uvedených VPP sjednává na první riziko. 

Pro všechna sjednaná místa pojištění 
Náklady na speciální povrchovou úpravu (čl. 4, písm. a) výše uvedených VPP) 
Náklady na provizorní opravu (čl. 4, písm. b) výše uvedených VPP) 
Náklady na lešení nebo jiné pomocné prostředky (čl. 4, písm. c) výše uvedených VPP) 
Náklady na montáž a demontáž stavebních součástí (čl. 4, písm. d) výše uvedených VPP) 

Spoluúčast (Kč) 

1 000,-

Limit plnění pro 
jedno pojistné období 

(Kč) 

50 000,-
50 000,-
50 000,-
50 000,-
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Společná ustanovení 

Ujednání o velkém riziku: 

Tato pojistná smlouva je ve smyslu § 131 zákona č. 277 /2009 Sb., o pojišťovnictví smlouvou o pojištění velkého pojistného rizika. 

Odchylně od ustanovení§ 30 odst. 4 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné 
smlouvě) se tímto ujednává, že oprávněná osoba má právo na pojistné plnění vůči jednotlivým pojistitelům podle výše jejich podílů 
uvedených v Doložce o soupojištění, která je nedílnou součástí této pojistné smlouvy. 

Doložka o soupojištění: 
1. V souladu s ustanovením všeobecných pojistných podmínek Pojištění průmyslu - pojištění věci a jiného majetku, čl.

26 a zákona se tímto ujednává, že vedoucím pojistitelem je Allianz pojišťovna, a.s., která přebírá 70 % práv a závazků
(podílu) plynoucí z této pojistné smlouvy. Dalším na této smlouvě se podílejícím pojistitelem(dále též „soupojistitel")
je Slavia pojišťovna a.s., která přebírá 30 % práv a závazků (podílu) plynoucí z této pojistné smlouvy.

2. Vedoucí pojistitel je, pokud není uvedeno jinak, oprávněn a zmocněn přejímat oznámení a projevy vůle pojištěného
jménem zúčastněného soupojistitele, stanovit pojistné podmínky a výši pojistného, spravovat soupojištění, přijímat
pojistné, přejímat od pojištěného oznámení o vzniku pojistné události a vést šetření nezbytná ke zjištění rozsahu
povinnosti pojistitelů poskytnout pojistné plnění. Vedoucí pojistitel je povinen oznámení a projevy vůle pojištěného
neprodleně předat druhému pojistiteli. Zúčastněný pojistitel má právo kdykoliv požadovat po vedoucím pojistiteli
informace týkající se pojištění.

3. Soupojistitel se zavazuje uhradit vedoucímu pojistiteli částku ve výši 2% ze svého podílu na pojistném na úhradu
nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vedoucího pojistitele. Veškerá vyúčtování a převody podílu na
pojistném pro soupojistitele provede společně dohodnutý pojišťovací zprostředkovatel společnost RENOMIA, a.s.
( dále též „makléř") v souladu s uzavřenými zprostředkovatelskými smlouvami.

4. Bez výslovného písemného zmocnění nebo není-li v této pojistné smlouvě dohodnuto jinak, není vedoucí pojistitel
oprávněn jménem druhého pojistitele uznat nebo odmítnout pojistnou událost, dát výpověď smlouvy, odstoupit od
smlouvy či jménem druhého pojistitele měnit dohodnutý rozsah a podmínky pojištění.

S. Jednotliví pojistitelé ( tj. vedoucí pojistitel a soupojistitel ) jsou oprávněni vypovědět svůj podíl na pojištění sjednaném
touto pojistnou smlouvou v souladu s ustanoveními pojistné smlouvy, pojistných podmínek a zákona.

6. Pojištěný oznamuje vznik pojistné události vždy vedoucímu pojistiteli nebo makléři, který je povinen neprodleně
uvědomit druhého soupojistitele. Vedoucí pojistitel je povinen přímo nebo prostřednictvím makléře vyzvat
soupojistitele k účasti na šetření, jedná-li se o škodu, kde pojistné plnění zřejmě přesáhne výši 1.000.000,-Kč.
Soupojistitelé však nejsou povinni se tohoto šetření zúčastnit.

7. Je-li celková povinnost plnit nižší než 1.000.000,-Kč, je vedoucí pojistitel oprávněn pojistné plnění vyplatit oprávněné
osobě a vyúčtovat soupojistiteli jejich podíly. Soupojistitel je v takovém případě vázán rozhodnutím vedoucího
pojistitele. Přesáhne-li pojistné plnění zřejmě částku 1.000.000,-Kč, může vedoucí pojistitel poskytnout pojistné
plnění za soupojistitele jen s jeho písemným souhlasem. Po poskytnutí pojistného plnění vyúčtuje vedoucí pojistitel
podíl soupojistiteli.

8. V případě prodlení vedoucího pojistitele s plněním svých povinností podle pojistné smlouvy, pojistných podmínek a
zákona, a vznikne-li tím škoda druhému pojistiteli, je povinen jí nahradit.

9. V případě neshody mezi soupojistiteli jsou tito oprávněni rozhodnout se a postupovat samostatně. Plnil-li vedoucí
pojistitel v rozsahu uplatněného nároku pojistné plnění v celé výši sám, ačkoli k tomu nebyl povinen, je oprávněn
požadovat náhradu na ostatních podle výše jejich podílů. Vedoucí pojistitel je zmocněn soupojistiteli vést veškeré
právní spory, včetně právních sporů, které se týkají jejich podílů, jako žalobce nebo žalovaný. Pravomocný rozsudek ve
prospěch nebo proti vedoucímu pojistiteli i jím uzavřený pravomocný soudní smír bude tímto soupojistitelem uznán
také pro něj závazným. K uzavření soudního smíru je třeba předchozího souhlasu soupojistitele.
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Sleva za uzavření tříleté pojistné smlouvy: 

Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou (3 roky) s pojistným obdobím jednoho roku. Za uzavření tříleté pojistné 
smlouvy bude pojistníkovi udělena sleva ve výši 5%. 
Dojde-li však k ukončení pojistné smlouvy z důvodu zániku pro neplacení pojistného nebo výpovědí ze strany pojistníka dříve 
než po 3 letech jejího trvání, zavazuje se pojistník uhradit pojistiteli paušální náhradu správních nákladů souvisejících s touto 
pojistnou smlouvou, a to ve výši 5 % z pojistného beze slevy za celkovou dobu trvání pojištění až do jejího zániku. 

Poznámka: 

Smluvní strany se dohodly, že odchylně od ustanovení článků výše uvedených VPP, která obsahují úpravu počátku pojištění na 
následující den po uzavření pojistné smlouvy, se ujednává, že počátek pojištění je stanoven na den (a čas) uvedený v pojistné 
smlouvě. 
Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami platnými pro 
tuto pojistnou smlouvu včetně všech příloh, což potvrzuje svým níže uvedeným podpisem. 

Běžné pojistné celkem: 1.284.216,- Kč 

Splatnost pojistného: 

Výše uvedené pojistné je splatné oproti faktuře vystavené společností RENOMIA, a.s. v následujících splátkách a termínech: 

splátka: 

1. splátka
2. splátka

Příloha: 

642 108,- Kč 

642 108,- Kč 

datum splatnosti: 

15.01.2011 

15.11.2011 

- Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu - pojištění věci a jiného majetku;
- sjednané doložky a smluvní ujednání dle textu;
- rozpis pojistného;
- příloha č. 1 - seznam míst pojištění.

V Praze dne 10.12.2010

-·-pojistník
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Allianz(ffi) 

Rozpis pojistného k pojistné smlouvě č. 400 026 573 

Pojištění pro případ poškození věci ajiného majetku 

Pro místo pojištění uvedená v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy 
Pro předmět pojištění: 

Soubor věcí nemovitých (budovy a stavby) včetně stavebních součástí 
Soubor věcí nemovitých (budovy a stavby) včetně stavebních součástí vč.Ali risk 2 
Soubor věcí movitých (výrobní a provozní zařízení) 
Soubor věcí movitých (výrobní a provozní zařízení) 
Stavební součásti budov 
Prostý vandalismus 

Pojistné pro pojištěné náklady: 

Roční pojistné {Kč) 
1 216383,00 

34 900,00 
50 000,00 
15 000,00 
20 000,00 
10 000,00 

Pro všechna místa pojištění se sjednávají níže uvedené náklady. Pojištění nákladů se ve smyslu čl. 14 výše uvedených 
VPP sjednává na první riziko. 

Pro předmět pojištění: 
Náklady na vyklizení místa pojištění 
Náklady na stavební úpravy 
Náklady na obnovení výrobní a provozní dokumentace 

Pojistné pro pojištění pro případ skla: 

*) Roční pojistné celkem Kč 1 351 803,
*) Běžné pojistné celkem Kč 1 351 803,-

3-letá PS - sleva ve výši 5%

Roční pojistné (Kč) 
0,00 
0,00 
0,00 

Roční pojistné (Kč) 
5 520,00 

CELKEM: 1 351 803,-Kč 

*) Roční pojistné celkem vč. uzavření 3-leté PS Kč 1 284 216,-

V Praze 10.12. 201 O 

*) Částka pojistného je uvedena po zaokrouhlení na celé Kč 



Plíloha č. 1 k pojistné smlouvě č.400 026 573 

C č.ob' Atdl Okres Ob e c  Katastr. Uzemi Poais 

5 5 Betlémská 3100 1 Staré město 26 Betl. kaple 
6 727024 3100 1 Staré město 26 dům kazatele 

11 113 Bfevnov 3100 1 Bfevnov 03 šatny sport.zai'izeni 
114 729582 3100 1 Bfevnov 03 šatny sport.zafizení 
112 3100 1 BFevnov 03 šatnv kvnolonové 

13 21 Krystal 3100 6 Veleslavín 41 objekt obč. vyb. 
729353 26553/100 000 

12 64 Masal)'kova kolej 3100 6 Dejvice 05 Masarykova kolej 
729272 3100 6 Dejvice os garéte 

3100 6 Deivice 05 Masanik. kole· nová budova 
32 65 Hlávkova kolej 

727024 
3100 2 Nové Město 27 kolej 

43 66 Novoměstsk)' hotel 3100 2 Nové Město 27 hotel 
727181 

33 67 TechnicU menza 3100 6 Dejvice 05 menza 
729272 

34 82 Strahov 3100 6 Bi'evnov 03 prádelna 
83 729582 3100 6 Břevnov 03 výtopna 
72 3100 6 Bi'evnov 03 blok 5 
69 3100 6 Břevnov 03 blok 2 
70 3100 6 Bfevnov 03 blok 3 
76 3100 6 Bfevnov 03 blok 9 
81 3100 6 Břevnov 03 prodejna 
74 3100 6 erevnov 03 blok 7 
80 3100 6 Bi'evnov 03 menza 
71 3100 6 Bfevnov 03 blok4 
75 3100 6 Bfevnov 03 btok8 
77 3100 6 Bfevnov 03 blok 10 

34 73 Strahov 3100 6 Bfevnov 03 blok 6 
78 729582 3100 6 Blevnov 03 blok 11 
79 3100 6 Bfevnov 03 blok 12 
68 3100 6 Bfevnov 03 blok 1 

110 3100 6 Bfevnov 03 ubytovna 
84 3100 6 Bfevnov 03 dopravní slfedisko 

dočasná stavba není v KN 
35 92 Podolí 3100 4 Podali 25 správní budova 

91 728152 3100 4 Podolí 25 menza 
88 3100 4 Podoli 25 blok O 
89 3100 4 Podoli 25 blok E 
90 3100 4 Podoli 25 blok F 
87 3100 4 Podolí 25 blokC 
86 3100 4 Podoli 25 blok 8 
85 3100 4 Podolí 25 blok A 

36 94 Dejvická kolej 3100 6 Dejvice 05 kolej 

799272 
37 95 Sinkuleho kolej 

729272 
3100 6 Dejvice 05 kolej 

38 96 Kolej Or1ik 3100 7 Bubeneč04 kolej 
730106 

39 97 Bubeneč.ská kolej 
730106 

3100 7 Bubeneč04 kolej 

40 98 Studentskj dům 3100 6 Dejvice 05 menza 
729272 

47 111 Hradčany Hradčany trafostanice 
727121 

Č.D. č.oarcel 

bez č.p. 201 
256 200 

bez č.p. 2484/6 
bez č.p. 2484n 
bez Č,D, 248612 

407 27814 

550 690 
bez č.p. 692/5 
2637 692/4 
1966 1140 

1890 1976 

1580 58913 

1912 245613 
1904 2456/7 
1901 2458/5 
312 245816 
311 245817 

1916 245819 
1913 2458/10 
1903 2458/11 
1920 2458112 
1914 2458113 
1915 2458/14 
1917 2458/15 
1902 2458116 
1916 2458117 
1919 2458118 

315 2458/19 
1920 2458/12 

bez č.p. 2458146 

772 846/3 
bez č.p. 846/6 
bez č.p 846fl 
bez č.p. 846/8 
bez č.p. 84619 
bez č.p. 846111 
bez č.p. 846112 
bez č.o. 846/13 

538 575 

702 525 

694 1034 

1023 1389/1 

2571 681/23 

bez č.p. 282/3 

LV V"měrm2 Zast.Ill m2 Poznámka 

186 
186 

zas.pi.TJ Bfevnov 
zas.pi.TJ erevnov 

1655 ve soravě t33/84\ 
322 73.45% má podil UK 

221 
221 
221 
1579 

102 

221 

304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 

pozemek česká republika 
v užíváni MSMT 

146 
146 
146 
146 
146 
146 
146 
146 
221 

221 

77 

77 

221 

123 

PC 

129 647 750 97 Kč 

NEZARAZENO DO POJISTENI 

NEZARAZENO DO POJISTENI 
539 368 641.12Kč 

5 529 447,00 Kč 
78 220 228 25 Kč 

156 611 403,83 Kč 

57 685 761,33 Kč 

274 781 203,46 Kč 

17 223 315,94 Kč 
0.-Kč 

235 907 843,19 Kč 
192 839 311,98 Kč 
238 836 773.56 Kč 
235 774 729,60 Kč 
20 770 824,34 Kč 

254 487 297,48 Kč 
208 634 411,35 Kč 
239 148 218,70 Kč 
243 169 923,63 Kč 
238 756 059,93 Kč 
238 905 841,20 Kč 
228 715 186,90 Kč 
81 698 609,03 Kč 
175 994 943,99 Kč 
12 858 520.68 Kč 
13 604 222,03 Kč 

18 387 848,- Kč 
106 928 082,96 Kč 
61 262 132,91 Kč 
61 943 879,36 Kč 
64 755 742,04 Kč 
63 686 897.47 Kč 
82 526 927,82 Kč 
82 041 184 21 Kč 

43 098 000,-Kč 

139 123 250,- Kč 

81 962 700,27 Kč 

213 590 233, 14 Kč 

392 129 003,88 Kč 

NEZARAZENO DO POJISTENI 

5 263 627 502.58 

� 
-
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Allianz@) 
SU 02 - Smluvní ujednání 

pro pojištění věci a jiného majetku 
a pro pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody 

Oddíl I - pojištění věci a jiného majetku 

Článek 1 
Obecné zásady 

1. Obecné zásady pojištění průmyslu, jež sjednává Allianz
pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve Všeobecných pojistných
podmínkách Pojištění průmyslu - pojištění věci a jiného majetku
platných od 1.1.2007 (dále jen „VPP pojištění věci a jiného
majetku");
a) článek 2 - Pojištění proti požáru, úderu blesku, výbuchu a

nárazu nebo zřícení letadla - dále jen „požár",
b) článek 3 - Pojištění proti vichřici a krupobití - dále jen

,.vichřice a krupobití",
c) článek 4, odst. 1., písm. a) -Pojištění proti povodni - dále

jen „povodeň",
d) článek 4, odst. 1., písm. b) - Pojištění proti zemětřesení -

dále jen „zemětřesení",
e) článek 4, odst. 1., písm. c) - Pojištění proti výbuchu sopky -

dále jen „ výbuch sopky",
f) článek 4, odst. 1., písm. d) - Pojištění proti sesednutí, sesuvu

půdy-dále jen „sesuv půdy",
g) článek 4, odst. 1., písm. e) - Pojištění proti lavině a působení

tíhy sněhu-dále jen .,lavina a tíha sněhu",
h) článek 5 - Pojištění proti působení vody z vodovodního

zařízení - dále jen „voda z vodovodního zařízení",
i) článek 6 - Pojištění proti vodě unikající ze sprinklerových

hasicích zařízení - dále jen „sprinklery",
i) článek 8 - Pojištění proti nárazu vozidla, kouři nebo rázové

vlně způsobené nadzvukovým letadlem - dále jen „náraz
vozidla, kouř a rázová vlna".

2. Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, a bylo-li
sjednáno pojištění pro případ vichřice a krupobití, povodně,
zemětřesení, výbuchu sopky, sesuvu půdy, laviny a tíhy sněhu,
ujednává se, že pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí
nastalých během jednoho pojistného období za pojištěnou věc
nebo soubor věcí nesmí přesáhnout pojistnou částku pro tuto věc
nebo soubor věcí, maximálně však následující částky:
• pro vichřici a krupobití - Kč 100 000 000,--
• pro zemětřesení - Kč 100 000 000,--
• pro výbuch sopky - Kč 100 000 000,--
• pro sesuv půdy - Kč 500 000 000,--
• pro lavinu a tíhu sněhu - Kč 500 000 000,--
• pro povodeň - do limitu uvedeného v pojistné smlouvě.

3. Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, uhradí pojistitel
v případě pojistné události nezbytné náklady na:
a) vyklizení místa pojištění včetně stržení stojících částí, odvoz

sutin a jiných zbytků k nejbližšímu složišti a za jejich uložení
nebo zničení (čl. 14, odst. 1., písm. a), bod a.1. VPP pojištění
věci a jiného majetku) do výše 2% z pojistné částky,
maximálně však 1 000 000,- Kč za jedno pojistné období,

b) stavební úpravy a na de-remontáž ostatních nepoškozených
pojištěných věcí provedené v souvislosti se znovupořízením
nebo opravou věcí poškozených, zničených nebo ztracených
při pojistné události (čl. 14, odst. 1., písm. a), bod a.2. VPP
pojištění věci a jiného majetku) do výše 2% z pojistné částky,
maximálně však Kč 1 000 000,-za jedno pojistné období,

c) obnovení výrobní a provozní dokumentace (čl. 14, odst. 1.,
písm. a), bod. a.3. VPP pojištění věci a jiného majetku) do
výše 2% z pojistné částky, maximálně však Kč 500 000,- za
jedno pojistné období, pokud bude provedeno do dvou let po

pojistné události. Jinak pojistitel poskytne plnění pouze ve 
výši odpovídající pořizovací ceně materiálu. 

4. Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pak je-li
v pojistné smlouvě sjednáno pojištění proti krádeži vloupáním,
loupeži a/nebo vandalskému činu (čl. 7, odst. 1., písm. a) až d)
VPP pojištění věci a jiného majetku), uhradí pojistitel nezbytné
náklady na:
a) odstranění škod způsobených na střechách, stropech,

stěnách, podlahách, dveřích, zámcích, oknech (vyjma
zasklení výkladních skříní), roletách a ochranných mřížích na
budovách v místě pojištění (poškození budovy) a dále na
výstavních skříních a vitrínách (vyjma jejich zasklení), do
výše 1% z pojistné částky, avšak maximálně do výše Kč
100 000,- za jedno pojistné období.

b) výměnu zámků vnějších dveří budovy v místě pojištění,
pokud došlo ke ztrátě klíče v důsledku pojistné události nebo
činu mimo místo pojištění, do výše 1% z pojistné částky,
avšak maximálně do výše
Kč 100 000,- za jedno pojistné období. Toto ujednání se
nevztahuje na dveře od trezorových místností.

5. Pojistitel uhradí nezbytné náklady specifikované ve výše
uvedených odst. 3. a 4. pouze tehdy, pokud tyto byly vynaloženy
v příčinné souvislosti s pojistnou událostí.

Článek 2 
Pojištění proti krádeži vloupáním, loupeži, vandalskému činu 

1. Pro stanovení výše pojistného plnění je rozhodující stav a
funkčnost zabezpečení uzamčené budovy, resp. místnosti, ve
které se nacházejí pojištěné věci, v místě pojištění ( dále jen
„uzamčený prostor"). Návrh a montáž elektrických
zabezpečovacích systémů (dále jen EZS) musí být provedeny
v souladu s příslušnými platnými normami.

A. Základním mechanickým zabezpečením se rozumí, že dveřní
křídla všech vnějších vstupních otvorů do uzamčeného prostoru
musí být pevná, s plnou výplní (dřevo, plast nebo kov), osazena
bezpečnostním uzamykacím systémem (komplet tvořený
bezpečnostním stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou
vložkou a bezpečnostním kováním).
Zabezpečení ostatních otvorů, zejména všech okenních vstupů,
oken a jiných prosklených částí (prosklené dveře, prosklené
stěny, s výjimkou skleněných cihel, apod.), přes které je možní
přístup do uzamčeného prostoru, s plochou větší než 6 dm
nebo s min. rozměrem v jednom směru 20 cm a výškou
spodního okraje do 3 m od země, resp. nejmenší vzdáleností od
místa umožňujícího vystoupání na úroveň otvoru - 1,20 m (tzn.
od hromosvodů, pevných plošin spojených se zemí apod.), musí
být proti porušení, resp. rozbití, zajištěno následovně:

- funkční ocelové mříže pevně osazené do zdiva s průměrem
tyče s kruhovým profilem 1 O mm, s !iným profilem s podobnou 
tuhostí, velikostí oka max. 6 dm nebo s max. rozměrem 
v jednom směru 20 cm. 
- alternativa: funkční bezpečnostní roleta nebo okenice
uzamykatelná zámkem nebo bezpečnostní fólie s tloušťkou
min. 300 mikrometrů montovaná do rámu nebo funkční
bezpečnostní zasklení.

B. Speciálním mechanickým zabezpečením se rozumí, že dveřní
křídla všech vnějších vstupních otvorů do uzamčeného prostoru
musí být pevná, s plnou výplní (dřevo, plast nebo kov), osazena
bezpečnostním uzamykacím systémem (komplet tvořený
bezpečnostním stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou
vložkou a bezpečnostním kováním) a navíc přídavným
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bezpečnostním zámkem, současně veškeré zárubně těchto 
vnějších vstupních otvorů musí být zabezpečeny proti roztažení; 
alternativou k uvedenému bezpečnostnímu uzamykacímu 
systému je vícebodový bezpečnostní uzamykací systém nebo 
bezpečnostní uzamykatelná závora. 
Zabezpečení ostatních otvorů, zejména všech okenních vstupů, 
oken a jiných prosklených částí (prosklené dveře, prosklené 
stěny, s výjimkou skleněných cihel. apod.), přes které je možnt 
přístup do uzamčeného prostoru, s plochou větší než 6 dm 
nebo s min. rozměrem v jednom směru 20 cm a výškou 
spodního okraje do 3 m od země, resp. nejmenší vzdáleností od 
místa umožňujícího vystoupání na úroveň otvoru - 1,20 m (tzn. 
od hromosvodů, pevných plošin spojených se zemí apod.), musí 
být proti porušení, resp. rozbití, zajištěno následovně: 

- funkční ocelové mříže pevně osazené do zdiva s průměrem
tyče s kruhovým profilem 1 O mm, s !iným profilem s podobnou 
tuhostí, velikostí oka max. 6 dm nebo s max. rozměrem 
v jednom směru 20 cm. 
- alternativa: funkční bezpečnostní roleta nebo okenice
uzamykatelná zámkem nebo bezpečnostní fólie s tloušťkou
min. 300 mikrometrů montovaná do rámu nebo funkční
bezpečnostní zasklení.

2. Dojde-li k odcizení pojištěných věcí uložených v uzamcenem
prostoru krádeží vloupáním anebo k poškození pojištěných věcí
vandalským činem po provedeném vloupání, pokud je pojištění
proti poškození vandalským činem sjednáno, poskytne pojistitel
pojistné plnění do výše sjednané pojistné částky, resp. limitu
pojistného plnění, maximálně však:

a) do 200 000,- Kč za všechny věci, s výjimkou věcí uvedených
v článku 12, odst. 4., písm. a) až e) VPP pojištění věci a
jiného majetku, jsou-li pojištěné věci umístěny v
uzamcenem prostoru chráněném min. základním
mechanickým zabezpečením,

b) do 700 000,- Kč za všechny věci, s výjimkou věcí uvedených
v článku 12, odst. 4., písm. a) až e) VPP pojištění věci a jiného
majetku, jsou-li pojištěné věci umístěny v uzamčeném
prostoru chráněném min. speciálním mechanickým
zabezpečením,

c) do 3 500 000,- Kč za všechny věci, s výjimkou věcí uvedených
v článku 12, odst. 4., písm. a) až e) VPP pojištění věci a jiného
majetku, jsou-li pojištěné věci umístěny v uzamčeném
prostoru chráněném min. speciálním mechanickým
zabezpečením a funkčním EZS (s prostorovou a plášťovou
ochranou) s vnější akustickou a světelnou signalizací anebo
min. speciálním mechanickým zabezpečením a s trvalým
střežením v místě pojištění kvalifikovanou funkční fyzickou
ostrahou,

d) do 1 O 000 000,- Kč za všechny věci, s výjimkou věcí
uvedených v článku 12, odst. 4., písm. a) až e) VPP pojištění
věci a jiného majetku, jsou-li pojištěné věci umístěny v
uzamčeném prostoru chráněném min. speciálním
mechanickým zabezpečením a funkčním EZS (s prostorovou
a plášťovou ochranou) s vnější akustickou a světelnou
signalizací a s napojením na pult centralizované ochrany
(dále jen PCO) policie nebo bezpečnostní agentury (civilní
bezpečnostní služby) s dobou dojezdu max. do 15 min.,

e) nad 10 000 000,- Kč, podle podmínek zvláště dohodnutých
v pojistné smlouvě.

3. Pokud je tak v pojistné smlouvě dohodnuto, vztahuje se pojištění i
na odcizení pojištěných věcí loupeží při jejich přepravě. Pojistitel
poskytne pojistné plnění za všechny věci do výše sjednané
pojistné částky, resp. limitu pojistného plnění, maximálně však:
a) do 200 000,- Kč, provádí-li přepravu min. jedna osoba. Za

peníze a cennosti však pouze za předpokladu, jsou-li uloženy
v pevné řádně uzavřené kabele či kufru,

b) do 500 000,- Kč, provádějí-li přepravu min. dvě osoby. Za
peníze a cennosti však pouze za předpokladu, jsou-li tyto
uloženy v pevné řádně uzavřené kabele či kufru,
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c) do 1 000 000,- Kč, provádějí-li přepravu min. dvě osoby

v automobilu, přičemž alespoň jedna z nich je vybavena
obranným sprayem. Za peníze a cennosti však pouze za
předpokladu, že alespoň jedna osoba je ozbrojena nabitou
střelnou zbraní připravenou k obraně a peníze a cennosti
jsou uloženy v bezpečnostní pevné řádně uzavřené kabele či
kufru, který je vybaven zařízením pro znehodnocení obsahu
(barvící modul),

d) nad 1 000 000.- Kč, je-li přeprava prováděna za podmínek
individuálně stanovených pojistitelem.

3. 1. Pojištěný je při přepravě peněz a cenností povinen dodržovat tyto
podmínky: 

a) osoby provádějící přepravu, včetně řidičů, musí být ve věku
18-60 let, spolehlivé, bezúhonné, fyzicky a psychicky vhodné
a speciálně vycvičené,

b) řidič je považován za osobu provádějící přepravu, resp. za
člena doprovodu,

c) osoby provádějící přepravu musí být vybaveny alespoň
obranným sprayem,

d) trasy a doby přepravy vozem musí být nepravidelně měněny,
s trasou a cílem smí být seznámen pouze řidič (řidiči) až
bezprostředně před zahájením jízdy,

e) přeprava vozem smí být přerušena jen z důvodů
vyplývajících z pravidel silničního provozu,

f) vůz nesmí být v případě přerušení přepravy otevřen v
nechráněném prostoru,

g) druh a množství přepravovaných peněz a cenností, doba a
trasa přepravy musí být utajena před nepovolanými osobami
včetně doprovázejících osob,

h) osoby provádějící přepravu ji musí zajišťovat po celou dobu 
trvání od počátku nakládky (převzetí) do skončení vykládky
(předání) v místě určení.

4. Pokud je tak v pojistné smlouvě dohodnuto, vztahuje se pojištění i
na odcizení peněz a cenností krádeží vloupáním. Pojistitel
poskytne pojistné plnění za všechny tyto věci do výše sjednané
pojistné částky, resp. limitu pojistného plnění, maximálně však:

a) do 40 000,- Kč, jsou-li peníze a cennosti uloženy
v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném
v min. O. bezpečnostní třídě dle EN 1143-1. Mobilní
úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost než 300 kg nebo
musí být podle návodu výrobce ukotveny. Peníze a cennosti
musí být dále uloženy v uzamčeném prostoru chráněném
min. speciálním mechanickým zabezpečením. Klíče od
mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích
kódových uzávěrů mobilních úschovných objektů se nesmí
nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě
dohodnuto jinak,

b) do 150 000,-Kč, jsou-li peníze a cennosti uloženy
v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném
v min. I. bezpečnostní třídě dle EN 1143-1. Mobilní úschovné
objekty musí mít vyšší hmotnost než 300 kg nebo musí být
podle návodu výrobce ukotveny. Peníze a cennosti musí být
dále uloženy v uzamčeném prostoru chráněném min.
speciálním mechanickým zabezpečením. Klíče od mobilních
úschovných objektů a informace o kombinacích kódových
uzávěrů mobilních úschovných objektů se nesmí nacházet v
místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto
jinak,

c) do 400 000,- Kč, jsou-li peníze a cennosti uloženy
v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném
v min. li. bezpečnostní třídě dle EN 1143-1. Mobilní
úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost než 300 kg nebo
musí být podle návodu výrobce ukotveny. Peníze a cennosti
musí být dále uloženy v uzamčeném prostoru chráněném
min. speciálním mechanickým zabezpečením. Klíče od
mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích
kódových uzávěrů mobilních úschovných objektů se nesmí
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nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě 
dohodnuto jinak, 

d) do 1 100 000,- Kč, jsou-li peníze a cennosti uloženy
v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném
v min. Ill. bezpečnostní třídě dle EN 1143-1. Mobilní
úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost než 300 kg nebo
musí být podle návodu výrobce ukotveny. Peníze a cennosti
musí být dále uloženy v uzamčeném prostoru chráněném
min. speciálním mechanickým zabezpečením. Klíče od
mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích
kódových uzávěrů mobilních úschovných objektů se nesmí
nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě
dohodnuto jinak,

e) do 2 300 000,- Kč, jsou-li peníze a cennosti uloženy
v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném
v min. IV. bezpečnostní třídě dle EN 1143-1. Mobilní
úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost než 300 kg nebo
musí být podle návodu výrobce ukotveny. Peníze a cennosti
musí být dále uloženy v uzamčeném prostoru chráněném
min. speciálním mechanickým zabezpečením. Klíče od
mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích
kódových uzávěrů mobilních úschovných objektů se nesmí
nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě
dohodnuto jinak,

f) do 4 500 000,- Kč, jsou-li peníze a cennosti uloženy
v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném
v min. V. bezpečnostní třídě dle EN 1143-1. Mobilní
úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost než 300 kg nebo
musí být podle návodu výrobce ukotveny. Peníze a cennosti
musí být dále uloženy v uzamčeném prostoru chráněném
min. speciálním mechanickým zabezpečením. Klíče od
mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích
kódových uzávěrů mobilních úschovných objektů se nesmí
nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě
dohodnuto jinak,

g) do 5 500 000,- Kč, jsou-li peníze a cennosti uloženy
v uzamčeném mobilním úschovném objektu certifikovaném
v min. VI. bezpečnostní třídě dle EN 1143-1. Mobilní
úschovné objekty musí mít vyšší hmotnost než 300 kg nebo
musí být podle návodu výrobce ukotveny. Peníze a cennosti
musí být dále uloženy v uzamčeném prostoru chráněném
min. speciálním mechanickým zabezpečením. Klíče od
mobilních úschovných objektů a informace o kombinacích
kódových uzávěrů mobilních úschovných objektů se nesmí
nacházet v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě
dohodnuto jinak,

h) nad 5 500 000,- Kč, jsou-li pojištěné věci zabezpečeny podle
podmínek individuálně stanovených pojistitelem.

Oddíl li - pojištění pro případ přerušení provozu 
v důsledku věcné škody 

Článek 1 
Obecné zásady 

1. Obecné zásady pojištění průmyslu, jež sjednává Allianz
pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve Všeobecných pojistných
podmínkách Pojištění průmyslu - pojištění pro případ přerušení
provozu v důsledku věcné škody platných od 1.1.2007 ( dále jen
,,VPP pro přerušení provozu");
a) článek 3 - Pojištění proti požáru, úderu blesku, výbuchu a

nárazu nebo zřícení letadla - dále jen „požár",
b) článek 4 - Pojištění proti vichřici a krupobití - dále jen

,,vichřice a krupobití",
c) článek 5, odst. 1., písm. a) - Pojištění proti povodni - dále

jen „povodeň",
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d) článek 5, odst. 1., písm. b) - Pojištění proti zemětřesení -

dále jen „zemětřesení",
e) článek 5, odst. 1., písm. c) - Pojištění proti výbuchu sopky

dále jen „výbuch sopky",
f) článek 5, odst. 1., písm. d) - Pojištění proti sesednutí, sesuvu

půdy- dále jen „sesuv půdy",
g) článek 5, odst. 1., písm. e) - Pojištění proti lavině a působení

tíhy sněhu - dále jen „lavina a tíha sněhu",
h) článek 6 - Pojištění proti působení vody z vodovodního

zařízení - dále jen „voda z vodovodního zařízení",
i) článek 7 - Pojištění proti vodě unikající ze sprinklerových

hasicích zařízení - dále jen „sprinklery",
j) článek 9 - Pojištění proti nárazu vozidla, kouři a rázové vlně

způsobené nadzvukovými letadly - dále jen „náraz vozidla,
kouř a rázová vlna".

2. Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, a bylo-li
sjednáno pojištění pro případ vichřice a krupobití, povodně,
zemětřesení, výbuchu sopky, sesuvu půdy, laviny a tíhy sněhu,
ujednává se, že pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí
nastalých během jednoho pojistného období za pojištěnou věc
nebo soubor věcí nesmí přesáhnout pojistnou částku pro tuto věc
nebo soubor věcí, maximálně však následující částky:
• pro vichřici a krupobití - Kč 100 000 000,--
• pro zemětřesení - Kč 100 000 000,--
• pro výbuch sopky- Kč 100 000 000,--
• pro sesuv půdy - Kč 500 000 000,--
• pro lavinu a tíhu sněhu - Kč 500 000 000,--
• pro povodeň - do limitu uvedeného v pojistné smlouvě.

Oddíl Ill - společná ustanovení 

Článek 1 
Pojištění proti požáru, úderu blesku, výbuchu, nárazu nebo zřícení 

letadla 

Bezpečnostní předpisy pro pojištění proti nebezpečí požáru, úderu 
blesku a výbuchu. 
Pro pojištění proti požáru, úderu blesku a výbuchu (čl. 2 VPP pojištění 
věci a jiného majetku, resp. čl. 3 VPP pro přerušení provozu) se 
ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše sjednané 
pojistné částky, resp. limitu pojistného plnění, jsou-li pojistníkem 
(pojištěným) dodrženy bezpečnostní předpisy vyplývající ze zákona o 
požární ochraně, technických předpisů a souvisejících norem (např. 
práce s otevřeným ohněm, pravidla pro zábranné systémy apod.). 
V případě nedodržení těchto předpisů si pojistitel vyhrazuje právo 
pojistné plnění přiměřeně snížit podle toho, jaký vliv mělo porušení 
těchto předpisů na vznik a rozsah pojistné události. 
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Doložka č. M-402 Pojištění škod způsobených přepětím blesku 

Odchylně od čl. 2, odstavce 2. písm. b) Všeobecných pojistných podminek Pojištění prumyslu - pojištění věci a jiného majetku se 
touto doložkou, která je nedílnou součástí pojistné smlouvy, ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i za škody zpusobené 
přepětím nebo indukcí následkem úderu blesku. 

Toto rozšířené krytí platí do níže uvedeného limitu pojistného plnění. 

Z pojištění jsou vyloučeny škody zpusobené na všech druzích pojistek, spínaču a rozvodných skříní a dále pak škody, zpusobené 
vnitřním nebo vnějším opotřebením materiálu nebo nevhodnou údržbou pojištěných předmětu. 

Limit plnění: Kč 300 000,· pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období - pojištění na 1. riziko. 

Spoluúčast: pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, spoluúčast pro tuto doložku činí Kč 1 O 000,-. 
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Doložka č. M-420 Jedna pojistná událost - 72 hodin 

V případě, že dojde v prLJběhu trvání pojistné smlouvy k pojistné události zpLJsobené následkem: 
• vichřice a krupobití;
• povodně;
• zemětřesení;
• výbuchu sopky;
• občanských nepokojLJ;
• stávky nebo výluky;
• zlovolné poškození;
• vandalismu
budou za jednu pojistnou událost považovány všechny škodní události, resp. série škodních událostí, vzniklé v dLJsledku jedné
příčiny během 72 hodin, které jsou kryty sjednaným pojištěním. Za počátek časové lhLJty 72 hodin je považován okamžik, kdy
došlo k prvnímu poškození pojištěného majetku ve smyslu sjednaného pojištění.

Za škodní událost nebudou považovány pojistné události vzniklé: 

• před datem (časem) počátku pojištění, resp. po datu (čase) zániku pojištění.
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Doložka č. M-449 Pojištění škod způsobených pádem stromů, stožárů a jiných předmětů 

Odchylně od Všeobecných pojistných podmínek Pojištění průmyslu - pojištění věci a jiného majetku se touto doložkou, která 
je nedílnou součástí pojistné smlouvy, ujednává, že: 

Pojistitel poskytne pojistné plnění (maximálně však do výše sjednaného limitu pojistného plnění) i za škody způsobené 
pádem stromů, stožárů a jiných předmětů. Toto pojištění se však vztahuje pouze na ty předměty pojištění, pro které je 
pojištění tohoto pojistného nebezpečí v pojistné smlouvě sjednáno. Pádem stromů, stožárů a jiných předmětů se pro účely 
pojištění rozumí pohyb tělesa, který má znaky volného pádu. 

Maximální limit pojistného plnění: 25 000 000,- Kč pro každou pojistnou událost. 
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Doložka č. M-4 71 Zpětné vystoupnutí vody z kanalizačního potrubí - pojištění zásob, věcí 
movitých a nemovitých na první riziko 

Odchylně od čl. 4, odst. 2., písm. c.1. všeobecných pojistných podmínek Pojištění průmyslu - pojištění věci a jiného majetku se touto 
doložkou, která je nedílnou součástí pojistné smlouvy ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění i v případě, že k pojistné 
události dojde v důsledku zpětného vystoupnutí vody z kanalizačního potrubí. 

Dále se ujednává, že místo pojištění musí být v nejnižších podlažích budov zabezpečeno funkčním zařízením na odčerpání 
z kanalizace vystoupivších kapalin, resp. zařízením pro kontrolu a zabránění vystoupnutí vody z kanalizace. Pojistitel hradí škodu 
vzniklou v důsledku výpadku těchto zařízení, pokud byla pravidelně udržována v provozuschopném stavu a funkční, až do níže 
uvedených limitů pojistného plnění: 

Maximální limit plnění během pojistného období: 
Maximální limit plnění pro jednu pojistnou událost: 
Spoluúčast, pokud není v pojistné smlouvě dojednáno jinak 

600 000,-- Kč 
200 000,-- Kč 

5 000,·· Kč 

V případě souběhu škody z této doložky a škody z pojistného nebezpečí povodeň (čl. 4, odst. 2. výše uvedených VPP) na jednom 
místě pojištění se tato doložka neuplatní. 
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Doložka č. M-479 Slevy za škodní průběh - bonifikace 

Tímto se ujednává, že v závislosti na dosaženém škodním průběhu poskytne pojistitel slevu z pojistného za uplynulé pojistné období, 
v němž byl škodní průběh sledován. Tato sleva bude poskytnuta v následné prolongaci pojistné smlouvy. Škodním průběhem se pro 
účely tohoto ujednání rozumí podíl vyplacených škod a rezerv na vzniklé škody v příslušném pojistném období a pojistného 
v příslušném pojistném období. Škodním procentem (dále jen ., škodní%") se rozumí vyjádření škodního průběhu v procentech ze 
základu přijatého pojistného za posuzované období. 

Slevy za bonifikaci 

škodní% poskytnutá sleva (bonus) 
po 1 roce pojištění u Allianz do20% 5% 
(druhé pojistné období) do50% 2,5% 

po druhém roce pojištění u Allianz do20% 1 0% 
( třetí pojistné období) do50% 5% 

po třetím roce pojištění u Allianz do20% 15% 
( čtvrté pojistné období) do50% 1 0% 

po čtvrtém roce pojištění do20% 20% 
(páté pojistné období) do50% 15% 

po pátém roce pojištění u Allianz do20% 25% 
(šesté pojistné období) do30% 20% 

do50% 15% 

každé další pojistné období do20% 25% 
do30% 20% 
do50% 15% 

Škodní% se počítá vždy za všechna uplynulá pojistná období, nikoli pro každé pojistné období odděleně. 
Pokud škodní % přesáhne 51% z celkově přijatého pojistného za všechna pojistná období (maximálně však za deset pojistných 
období), kdy byl klient u Allianz pojišťovny, a.s. pojištěn, bude pojistné pro další pojistné období kalkulováno beze slev tak, jako pro 
první pojistné období. 




