
Allianz® 

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 400 026 5 73 / Mt 'foo f)o;�a:� 
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") 

Tímto dodatkem se s účinností od 02.01.2015 do pojistné smlouvy č. 400 026 573 začleňuje 
Smluvní ujednání pro případ rekonstrukce na pojištěných nemovitých věcech. 

Ostatní ustanovení této pojistné smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.11.2013 zůstávají 
v platnosti beze změn. 

Příloha: Smluvní ujednání pro případ rekonstrukce na pojištěných nemovitých věcech 

V Praze dne 01.01.2015 

ČESKt WSOKE UCENI TECHNICKÉ v PRAZE
' SPRAVA UCELOVÝCH ZAlifZENi

160 17 PPA.HA. VANiCKOVA 7
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Allianz® 

Smluvní ujednání pro případ rekonstrukce na pojištěných nemovitých věcech 

1. Odchylně od čl. 11, odst. 1, písm. c) VPP se tímto ujednává, že se pojištění vztahuje i na pojištěnou budovu včetně
majetku, který je v této budově umístěn, pokud v pojištěné budově budou probíhat stavební a montážní práce. V
případě, že se budou v pojištěné budově provádět stavební úpravy a práce ještě před kolaudací budovy, bude se 
pojištění vztahovat pouze na pojistná nebezpečí sjednaná v pojistné smlouvě pro toto místo pojištění. Pojistitel však
neposkytne pojistného plnění za škody, za které odpovídá zhotovitel stavebních a/nebo montážních prací, a za škody
v důsledku působení vody z vodovodního zařízení.

2. Tímto se ujednává, že pojistník/pojištěný je povinen:

a) Podle aktuálního stavu stavby vybavit místo pojištění vhodným hasicím zařízením, předepsaným počtem a druhem
hasicích přístrojů ve smyslu závazných vyhlášek a předpisů požární ochrany a zabezpečit jejich pravidelnou kontrolu.

b) V průběhu stavebních prací ihned, jakmile je to technologicky možné zřizovat projektem předepsané požární úseky.
Šachty pro výtah a údržbu a jiné otvory co nejdříve, nejpozději do začátku vybavování interiéru provizorně uzavřít.

c) Pravidelně odstraňovat odpadový materiál. Z podlaží, v nichž probíhají dokončovací práce, musí být hořlavý odpad
odstraňován denně při skončení prací.

d) Při provádění prací se zvýšeným rizikem požáru -,,horké práce" - (např. broušení, řezání, svařování, práce s pájecí
lampou, práce s horkým asfaltem a jiné práce spojené s uvolňováním tepla) zajistit přítomnost vždy alespoň jedné
další osoby vybavené hasicím přístrojem a vyškolené pro hasební zásah.

e) Místo, kde byly vykonávány „horké práce", musí být po ukončení těchto prací kontrolováno podle příslušných
platných předpisů.

f) Skladovat veškerý hořlavý materiál (především hořlavé kapaliny a plyny) v předepsané vzdálenosti od místa stavby
nebo montáže a od místa provádění "horkých prací".

g) Ustanovit osobu pověřenou kontrolou a dozorem nad dodržováním požární bezpečnosti na staveništi, zajistit
vypracování a pravidelnou aktualizaci plánů požární ochrany staveniště, seznámit osoby činné na staveništi se
způsobem ohlášení požáru na nejbližší hasičský záchranný sbor.

h) Na staveništi musí být zřízen vjezd pro požární vozidla a příjezdové zásahové cesty.

i) Zajistit oplocení staveniště a kontrolu přístupu na něj. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu a v čase od
ukončení pracovní doby po začátek pracovní doby následujícího dne bude staveniště střeženo fyzickou ostrahou.

j) Zabezpečit objekt před vstupem nepovolaných osob.
Objekt je pro účely této doložky považován za zabezpečený, jsou - li: vchody do objektu uzavřeny plnými, proti
násilnému poškození dostatečně odolnými dveřmi s uzamykacím systémem v řádném technickém stavu. Ostatní
otvory umožňující vstup do objektu jsou zabezpečeny mechanickými zábranami, které zamezují vniknutí do objektu
a jsou dostatečně odolné proti narušení nebo odstranění z vnější strany objektu. Pojištěný je povinen pravidelně
kontrolovat stav zabezpečení objektu.

3. Pokud dojde k porušení těchto povinností, je pojistitel oprávněn postupovat podle ustanovení čl. 25 VPP.

4. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené nebo zvýšené v důsledku nekompletnosti stavebních konstrukcí nebo
jejich nedostatečné funkce vč. výplní stavebních otvorů (zejména oken a dveří) a konstrukce zastřešení.


