
Dodatek č. s k pojistné smlouvě č. 400 026 573 / ""111 'mo Oo/

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, 11 O 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") 

Allianz® 

Pojistná smlouva č. 400 026 573 ve znění dodatku č. 5 ze dne 31.12. 2015 je úplným zněním 
s účinností od 01. 01. 2016: 

Počátek pojištění: Datum účinnosti změny pojištění: 

01.01.2011, 00:00 hod. 01.01.2016, 00:00 hod. 

Pojištění pro případ poškození věci a jiného majetku 

Všeobecné pojistné podmínky: 

Pojistná doba: 

3 roky 
Pojistné období: Konec pojištění: 

1 rok 01.01.2017,00:00 hod 

Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami Pojištění průmyslu - pojištění věci a jiného majetku Allianz pojišťovny, a.s. 
PMP-03 vydanými s platností od 1. 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 stromu, stožáru a jiných předmětu
M-471 Zpětné vystoupnutí vody z kanalizace- pojištění věcí movitých a nemovitých na první riziko
M-479 Slevy za škodní průběh - bonifikace
Smluvní ujednání pro případ rekonstrukce na pojištěných nemovitých věcech.



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. 

Pojištění zatečení v souvislosti s povodní a tíhou sněhu 
Odchylně od článku 4, odst. 2., písm. a) VPP pojištění věci a jiného majetku PMP-03 se ujednává, že za škody způsobené povodní se 
považují rovněž škody způsobené vodou z atmosférických srážek na pojištěné nemovitosti, vč. jejích stavebních součástí, a na 
pojištěných movitých věcech uložených v pojištěné nemovitosti. Nárok na pojistné plnění nevzniká, jestliže pojištěná věc byla 
poškozena nebo zničena působením vlhkosti, hub a plísní, vniknutím vody neuzavřenými vnějšími stavebními otvory nebo 
v důsledku poruchy, poškození nebo zhoršení funkčnosti některé stavební součásti pojištěné nemovitosti. Pojistitel tak poskytne 
pojistné plnění např. v případě, že svod dešťové vody nestačí odebírat atmosférické srážky, přičemž vnější plášť. zastřešení 
pojištěné budovy ani svody dešťové vody nejeví známky poruchy, poškození nebo zhoršení své funkčnosti. Výluky uvedené v článku 
4, odst. 2 zůstávají v platnosti beze změny. 

Odchylně od článku 4, odst. 7., písm. a) VPP pojištění věci a jiného majetku PMP-03 se ujednává, že působením tíhy sněhu se 
rozumí rovněž působení sněhové resp. ledové vrstvy, která poškodí pojištěnou nemovitost, vč. jejích stavebních součástí, nebo 
poškodí či zničí pojištěné movité věci. Nárok na pojistné plnění však nevzniká, jestliže pojištěná věc byla poškozena nebo zničena 
působením vlhkosti, hub a plísní nebo vniknutím atmosférických srážek neuzavřenými vnějšími stavebními otvory. Výluky uvedené 
v článku 4, odst. 7 zůstávají v platnosti beze změny. 

Odchylná ujednání dle tohoto článku 8 se sjednávají na 1. riziko se spoluúčastí 1 O % z pojistného plnění, min. 1 000,- Kč a na 
celkový roční limit pojistného plnění za všechna odchylná ujednání v tomto ujednání ve výši 100 000,- Kč. 

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

5 343 627 503,-

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

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) - 1O000 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 - Allrisk 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) 

Peníze při přepravě 
Loupežné předení (čl. 7, odst. 1 ., písm. c) výše uvedených VPP) 

10 000 000,-

1 000 000,-

1 000 000,-
400 000,-
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Pojištěné náklady: 

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

Limit plnění pro 
jedno pojistné období 

(Kč) 

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

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 

Limit plnění 
pro jednu pojistnou 

událost (Kč) 

25 000 000,-

10 000 000,-
5 000 000,-

1 000 000,-

1 000 000,-

500 000,-

Limit plnění pro 
jedno pojistné období 

(Kč) 

300 000,-
200 000,-

100 000 000,-
10 000 000,-

100 000 000,-
100 000 000,-
100 000 000,-
100 000 000,-
100 000 000,-
100 000 000,-
100 000 000,-

4 



Allianz (@ 

Pro všechna místa pojištění se sjednávají následující spoluúčasti: 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 - Allrisk 1 
Ostatní pojistná nebezpečí - Allrisk 2 
Peníze při přepravě 

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) 

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

Pojištění na první 
riziko (Kč) 

( čl.1 O výše uvedených VPP) 

200 000,-

5,0 

1 O 000,-
10 000,-
20 000,-
20 000,-
20 000,-
20 000,-
20 000,-
20 000,-
20 000,-
20 000,-
20 000,-
1 O 000,-
1 O 000,-
20 000,-
20 000,-
50 000,-
50 000,-
5 000,-

Spoluúčast {Kč) 

1 000,-
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Rozsah pojištění: 

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

Pojištěné náklady: 

Pojištění nákladů se ve smyslu čl. 1 O výše uvedených VPP sjednává na první riziko. 
Limit pln - - _, 

jedno pojistné 

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) 

Společná ustanovení 

Ujednání o velkém riziku: 

(Kč) 

50 000.-
50000.-
50 000.-
50 000.-

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 poc.;.__ 
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 závaili
(podílu) plynoucí z této pojistné smlouvy. Dalším na této smlouvě se podílejícím pojistitelem(dále též „soupojistiter)
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, přijíma·
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 soovisJosti s výkonem činnosti vedoucího pojistitele. Veškerá vyúčtování a převody podílu na
pojistném pro soupoftStttele prmede společně dohodnutý pojišťovací zprostředkovatel společnost RENOMIA, a.s..
( dále též „makléř") vsou!zť, s UL,--vřenými zprostředkovatelskými smlouvami.

4. Bez výslovného písemného rr:-ocněrú nebo není-li v této pojistné smlouvě dohodnuto jinak, není vedoucí pojistitel
oprávněn jménem druhalo � uznat nebo odmítnout pojistnou událost, dát výpověď smlouvy, odstoupit od
smlouvy či jménem 6ci - � "ilěni- dohodnutý rozsah a podmínky pojištění.

5. Jednotliví pojistitelé ( tj_ v<:.CaXi ::qžsti:a a soupojistitel) jsou oprávněni vypovědět svůj podíl na pojištění sjednaném
touto pojistnou smlouwi:.i sa..a::_ s.:s:::::u:aúmi pojistné smlouvy, pojistných podmínek a zákona.

6. Pojištěný oznamuje vzr. � � ř vedoucímu pojistiteli nebo makléři, který je povinen neprodleně
uvědomit druhého soc;:ry; -:. ==a:ri :x:ij:istitel je povinen přímo nebo prostřednictvím makléře vyzvat
soupojistitele k účasti na � _---"" se ::: šlo6J, de pojistné plnění zřejmě přesáhne výši 1.000.000,-Kč.
Soupojistitelé však nejscr... 

· - � tiič2stnit.
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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.

Sleva za uzavření tříleté pojistné smlouvy: 

Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou (3 roky) s pojistným obdobím jednoho roku. Prvním rokem pojištění se 
rozumí období 01.01 .2014- 01.01 .201 S. 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 S% z pojistného beze slevy za celkovou dobu trvání pojištění až do jejího zániku. 

Poznámka: 

Smluvní strany se dohodly, že textace článku 9, odstavce S, písm. t) a článku 1 O, odstavce S, písm. i) Všeobecných 
pojistnýchpodmínek Pojištění průmyslu - pojištění věci a jiného majetku je následující: 

Pojištění podle tohoto článku se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou, která za škody odpovídá jako 
dodavatel (výrobce nebo prodejce) pojištěné věci, dopravce pojištěné věci nebo opravce pojištěné věci ze 
zákona nebo na základě smluvní povinnosti. 

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: 768 742 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

384 371,- Kč 
384371,- Kč 

datum splatnosti: 

08.02.2016 
01.07.2016 
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Příloha: 

- Všeobecné pojistné podmínky Po"iY , 
- Všeobecné pojistné podmínky pr� s

 .:"' d
prum
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ys(u - pojištění věci a jiného majetku·

si
·
ed - d I • 

pnpa roz 1t1 skla· 
- �ane .. o ozky a smluvní ujednání dle textu· 
- rozp is poJ1stného;
- příloha č. 1 - seznam míst pojištění.

V Praze dne 31.12.2015
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