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Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 400 026 573 

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 315/7, 169 00 Praha 6 - Břevnov 
IČ: 68407700 
Zastoupená panem Ing. Jiřím Boháčkem 

( dále jen „pojistník") 

Allianz(ffi) 

Tímto dodatkem č. 8 k pojistné smlouvě č. 400 026 573 ze dne 14.12.2017 se s účinností od 15.12.2017 
upravuje pojistná částka pro přepravu peněz následovně: 

Počátek pojištění: 
01.01.2011, 00:00 hod. 

Datum účinnosti změny 
15.12.2017 

Pojištění pro případ majetku 

Pojištěný: České vysoké učení technické v Praze 
Správa účelových zařízení 
Zikova 1903, Praha 6, Dejvice 
IČ: 68407700 

Pojistná doba: 
3 roky 

Pojistné období: 
1 rok 

Konec pojištění: 
01.01.2020, 00:00 hod. 



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. S. u položky zásoby) 

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

Předmět pojištění

Soubor budov a staveb 
včetně stavebních součástí 

Soubor věcí movitých 
(výrobní a provozní 
zařízení) 

Soubor věcí movitých 
(výrobní a provozní 
zařízení) 

Stavební součásti budov 

Peníze při přepravě 

Zvon Mistra Jana Husa 

S 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: 

Peníze při přepravě 
Loupež.né předení (č\. 7, odst. 1 ., písm. c) výše uvedených VPP) 

Sjednané limity pojistného plnění a spoluúčasti: 

Pro všechna místa pojištění se sjednávají následující limity pojistného plnění: 

Pro pojistné nebezpečí 
Prostý vandalismus 
Vichřice a krupobití 
Povodeň vč. zpětného vystoupení vody z kanalizačního potrubí 
Zemětřesení 
Výbuch sopky 
Sesednutí, sesuv pudy 
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 

Limit plnění 
pro jednu pojistnou 

událost (Kč) 

1O000 000,-

1 000 000,-

1 000 000,-

1 000 000,-

120 000,-

Limit plnění pro 
jedno pojistné období 

(Kč) 

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,-
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Pád stromů, stožárů a jiných předmětů ve smyslu 
sjednané doložky č. M-449 
Ostatní pojistná nebezpečí - Allrisk 1 
Ostatní pojistná nebezpečí - Allrisk 2 
Zatečení v souvislosti s povodní a tíhou sněhu 
Přepětí, nepřímý úder blesku 

Pro všechna místa pojištění se sjednávají následující spoluúčasti: 

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

Pro pojistné nebezpečí 
Prostý vandalismus 
Požár, úder blesku, výbuch a náraz nebo zřícení letadla 
Vichřice a krupobití 
Povodeň včetně zpětného vystoupení vody z kanalizačního potrubí 
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 
Peníze při přepravě 
Zatečení v souvislosti s povodní a tíhou sněhu 
Přepětí, nepřímý úder blesku 

25 000 000,-

10 000 000,-
5 000 000,-

Allianz(ill) 

100 000,-
300 000,-

Spoluúčast 
% z pojistného plnění min. Kč 

5,0 

10,0 

1 O 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,-
1 000,-

1 O 000,-

Pro předmět Zvon Mistra Jana Husa se pro pojistná nebezpečí sjednává spoluúčast ve výši 5 000 Kč. 

Společná ustanovení 

Poznámka: 

Všechna ostatní ujednání a ustanovení pojistné smlouvy č. 400 026 573 včetně jejích dodatků, pojistných podmínek, 
příloh, ujednání a doložek zůstávají v platnosti beze změny a nejsou přílohou tohoto dodatku. 

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. 

Sankční doložka 

Ujednává se, že pojistitel neposkytne žádné pojistné krytí a plnění nebo jinou náhradu, pokud by poskytnutí takového krytí, 
plnění nebo náhrady vystavilo pojistitele riziku porušení jakýchkoli sankcí, zákazů nebo restrikcí na základě rezolucí OSN, nebo 
jakýchkoli obchodních nebo ekonomických sankcí, zákonů nebo regulací Evropské unie, Spojených států Amerických, nebo 
jakýchkoli jiných národních obchodních nebo ekonomických sankcí, zákonů nebo regulací. 
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Běžné pojistné celkem: 712 560,-Kč 

Doplatek pojistného za období 15.12.2017 - 01.01.2018: 602,-Kč 

Splatnost pojistného: 

Výše uvedený doplatek pojistného je splatný oproti faktuře vystavené společností RENOMIA, a.s. 

V Praze dne 14.12.2017 

. .............. pojistník

Allianz pojišťovna, a. s. 
generální ředitelství 

korporátn! a podnikatelské pojištění 

(37 

vedoucí pojistitel 
Ing. Aleš Svíf!

Martina Vaňková 
korporátní Por 

! _ podpora korporátního 
'sten, a podnikatelského pojištění

romrr Šlr 
undeiwriter 

SLAVIA§ 
--POJ SlOVNA 
Slavfa pojlltovna a.s. 
Revolufoi 1J11000 Praha 1 
IC:60197501 IDIC:C260197501 

;;di;jii ;;,;;;;t1;;;··
···· ..........  

 
Josef Čech 

vedoucí underwriter 
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