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POJISTNÁ SMLOUVA 
č. 2738314440 

 
 
 
Pojištěný: Pojistník: 
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.  
Boční II 1401/1a Boční II 1401/1a 
14131 Praha 4 - Záběhlice 14131 Praha 4 - Záběhlice 
IČ : 68378289 IČ : 68378289 
 
 
Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část UCZ/05 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. 
 

Počátek pojištění: 1. 1. 2014 dle předběžného příslibu pojistného krytí 

Konec pojištění: 1. 1. 2019 s automatickým prodlužováním 

Změna platná od:      1. 1. 2018 –   dodatek č. 05 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1AY01 Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl.1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/10 

Místo pojištění: dle přílohy č.1  

1. Soubor budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních součástí, 
obslužných budov, dřevostaveb, trafostanicí, strojního zařízení budov, stožárů s anténami, parabol, 
anténních systémů, oplocení a dále soubor rozvodných sítí a zpevněných ploch. 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
106.000.000 nová cena 5.000 
 
2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, měřících přístrojů, automatických měřících stanic, vysílacích 
zařízení s parabolickými anténami, knih, písemností, svazků, vzorků, prototypů, inventáře, peníze, 
cennosti, věcí umělecké a historické hodnoty (např. cenné obrazy) a ostatních vlastních a cizích věcí 
movitých včetně nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, zabezpečovacích zařízení, 
antén a DHIM a dále veškerých zásob apod. 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
40.000.000 nová cena 5.000 
 
3. Soubor výpočetního systému „Amálka“( modernizace provedená v roce 2015 v hodnotě 2 871 061 Kč, 
Klimatizace „Amálka“ v hodnotě 285 197 Kč, Licence softwarového produktu MATLAB v hodnotě 154 
202,40 Kč, Velkoformátová tiskárna Plotter v hodnotě ca 119 000 Kč) -  pojištění končí dne 01. 01. 2021 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč    
3.429.460 nová cena 5.000 
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Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené nepřímým úderem blesku na pojištěnou 
věc na maximální roční limit plnění ve výši 150.000 Kč se spoluúčastí 5.000 Kč. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1AY11 Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e), VPP UCZ/Živ/10 

Místo pojištění: dle přílohy č.1 

1. Soubor budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních součástí, 
obslužných budov, dřevostaveb, trafostanicí, strojního zařízení budov, stožárů s anténami, parabol, 
anténních systémů, oplocení a dále soubor rozvodných sítí a zpevněných ploch. 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
106.000.000 nová cena 5.000 
 

2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, měřících přístrojů, automatických měřících stanic, vysílacích 
zařízení s parabolickými anténami, knih, písemností, svazků, vzorků, prototypů, inventáře, peníze, 
cennosti, věcí umělecké a historické hodnoty (např. cenné obrazy) a ostatních vlastních a cizích věcí 
movitých včetně nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, zabezpečovacích zařízení, 
antén a DHIM a dále veškerých zásob apod. 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
40.000.000 nová cena 5.000 
 
3. Soubor výpočetního systému „Amálka“( modernizace provedená v roce 2015 v hodnotě 2 871 061 Kč, 
Klimatizace „Amálka“ v hodnotě 285 197 Kč, Licence softwarového produktu MATLAB v hodnotě 154 
202,40 Kč, Velkoformátová tiskárna Plotter v hodnotě ca 119 000 Kč) -  pojištění končí dne 01. 01. 2021 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč    
3.429.460 nová cena 5.000 
 
Pro pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e) VPP UCZ/Živ/10 se 
sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 20.000.000,-Kč. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1AY13 Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čl. 1,  odst. 2, písm.  f), VPP UCZ/Živ/10  

Místo pojištění: dle přílohy č.1 

1. Soubor budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních součástí, 
obslužných budov, dřevostaveb, trafostanicí, strojního zařízení budov, stožárů s anténami, parabol, 
anténních systémů, oplocení a dále soubor rozvodných sítí a zpevněných ploch. 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
106.000.000 nová cena 5.000 
 

2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, měřících přístrojů, automatických měřících stanic, vysílacích 
zařízení s parabolickými anténami, knih, písemností, svazků, vzorků, prototypů, inventáře, peníze, 
cennosti, věcí umělecké a historické hodnoty (např. cenné obrazy) a ostatních vlastních a cizích věcí 
movitých včetně nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, zabezpečovacích zařízení, 
antén a DHIM a dále veškerých zásob apod. 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
40.000.000 nová cena 5.000 
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3. Soubor výpočetního systému „Amálka“( modernizace provedená v roce 2015 v hodnotě 2 871 061 Kč, 
Klimatizace „Amálka“ v hodnotě 285 197 Kč, Licence softwarového produktu MATLAB v hodnotě 154 
202,40 Kč, Velkoformátová tiskárna Plotter v hodnotě ca 119 000 Kč) -  pojištění končí dne 01. 01. 2021 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč    

3.429.460 nová cena 5.000 

 
Odchylně od VPP UCZ/Živ/10 Čl.8, odst. 1. se neuplatňuje 28 denní čekací doba od počátku sjednání 
pojištění. 
 
Pro pojištění ostatního živelního nebezpečí a katastrofických pojistných nebezpečí se stanovuje 
kumulovaný maximální roční limit plnění ve výši 20.000.000,- Kč.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1BY02    Vodovodní škody -   v rozsahu čl.1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/10 

Místo pojištění: dle přílohy č.1 

1. Soubor budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních součástí, 
obslužných budov, dřevostaveb, trafostanicí, strojního zařízení budov, stožárů s anténami, parabol, 
anténních systémů, oplocení a dále soubor rozvodných sítí a zpevněných ploch. 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
106.000.000 nová cena 5.000 
 
2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, měřících přístrojů, automatických měřících stanic, vysílacích 
zařízení s parabolickými anténami, knih, písemností, svazků, vzorků, prototypů, inventáře, peníze, 
cennosti, věcí umělecké a historické hodnoty (např. cenné obrazy) a ostatních vlastních a cizích věcí 
movitých včetně nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, zabezpečovacích zařízení, 
antén a DHIM a dále veškerých zásob apod. 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
40.000.000 nová cena 5.000 
 
3. Soubor výpočetního systému „Amálka“(modernizace provedená v roce 2015 v hodnotě 2 871 061 Kč, 
Klimatizace „Amálka“ v hodnotě 285 197 Kč, Licence softwarového produktu MATLAB v hodnotě 154 
202,40 Kč, Velkoformátová tiskárna Plotter v hodnotě ca 119 000 Kč) -  pojištění končí dne 01. 01. 2021 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč    
3.429.460 nová cena 5.000 
 
Pro pojištění vodovodních škod se stanovuje maximální roční limit plnění ve výši 20.000.000,- Kč. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1AY09 Pojištění  nákladů - v rozsahu čl. 11, VPP UCZ/Živ/10 
 

Místo pojištění: dle přílohy č.1 

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 
10.000.000 pojistná částka 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1CB01 Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/10 

Místo pojištění: dle přílohy č.1 

1. Soubor vnitřních a vnějších skel (min. tloušťka 2 mm), výloh, skel zrcadel, skel vstupních dveří 
navazujících na výlohy, provizorní zasklení vč. nalepených fólií, nápisů a nalepených čidel elektrické 
zabezpečovací signalizace na těchto sklech, soubor sanitární keramiky, světelných reklam, 
laboratorního skla apod. - pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 

100.000 nová cena 500 
 

Pojištění se vztahuje i na případ poškození nebo zničení zabezpečovacího zařízení nebo elektrické 
instalace související s pojištěnými skly a nosné konstrukce těchto skel. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1EY05 Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čl. 1, odst. 1,  
 písm. a) – b), VPP UCZ/Odc/10 a DPP LIM/10 

Místo pojištění: dle přílohy č.1 

1. Soubor budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních součástí, 
obslužných budov, dřevostaveb, trafostanicí, strojního zařízení budov, stožárů s anténami, parabol, 
anténních systémů, oplocení a dále soubor rozvodných sítí a zpevněných ploch, vlastní věci movité - 
notebooky PČ 50.000Kč (přenosná elektronika na území ČR) na uvedených adresách - pojištění se 
sjednává na 1. riziko.   

Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, měřících přístrojů, automatických měřících stanic, vysílacích 
zařízení s parabolickými anténami, knih, písemností, svazků, vzorků, prototypů, inventáře, věcí 
umělecké a historické hodnoty (např. cenné obrazy) a ostatních vlastních věcí movitých včetně nosičů 
dat, nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a dále 
veškerých zásob apod. - pojištění se sjednává na 1. riziko.  
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.050.000 nová cena 1.000 
 

Pojištění vnějších stavebních součástí se sjednává na maximální roční limit plnění ve výši 100.000 Kč. 
 

2. Cennosti, peníze vlastní v trezoru – pojištění se sjednává na 1. riziko 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
150.000 pojistná částka 1.000 
 
Odchylné ujednání: 

- zabezpečení majetku se řídí dle přílohy č.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1EO07   Pojištěné náklady - v rozsahu čl. 3, VPP UCZ/Odc/10 

Místo pojištění: dle přílohy č.1 

1.  Náklady na výměnu zámků v rozsahu čl.3, odst. 1, písm. a) - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000 pojistná částka 1.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1DY02 Vandalismus - v rozsahu čl.1, odst. 1, písm. d), VPP  UCZ/Odc/10 

- pojištění se vztahuje i na škody způsobené sprejery na pojištěných věcech na maximální roční limit 
plnění ve výši 50.000 Kč  

 

Místo pojištění: dle přílohy č.1 

Soubor budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních součástí, 
obslužných budov, dřevostaveb, trafostanicí, strojního zařízení budov, stožárů s anténami, parabol, 
anténních systémů, oplocení a dále soubor rozvodných sítí a zpevněných ploch, vlastní věci movité - 
notebooky PČ 50.000Kč (přenosná elektronika na území ČR) na uvedených adresách- pojištění se 
sjednává na 1. riziko.  

Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, měřících přístrojů, automatických měřících stanic, vysílacích 
zařízení s parabolickými anténami, knih, písemností, svazků, vzorků, prototypů, inventáře, věcí 
umělecké a historické hodnoty (např. cenné obrazy) a ostatních vlastních věcí movitých včetně nosičů 
dat, nákladů na znovupořízení dat, dokumentace, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a dále 
veškerých zásob apod. - pojištění se sjednává na 1. riziko. 
 

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 1.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1FZ01 Poškození nebo zničení stroje a strojních zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Str/10 
 

Místo pojištění: Území ČR, pokud není dále uvedeno jinak 

Centrální budova, Boční II/1401, 141 31 Praha 4 
Observatoř Milešovka, pošta Žalany, včetně ČOV a horní části lanovky 
Dolní část lanovky, observatoř Milešovka, pošta Žalany 
Observatoř Dlouhá louka, Osek u Duchcova 
Observatoř Panská Ves č.p. 26, 27, Dubá u České Lípy 
Observatoř Panská Ves č.p.  14a, Dubá u České Lípy- - zrušeno k 1.1.2018 

Observatoř Kopisty, okres Most 

Observatoř Průhonice u Prahy (pouze majetek) 

Oplocený a střežený areál Dolů Bílina, patřící Severočeským dolům, a. s., B. Němcové 5359, 430 
01 Chomutov (telemetrická stanice pro meteorologická měření) - zrušeno k 1.1.2018 

Oplocený areál letiště provozovaného Aeroklubem Most, poštovní schránka č. 13, 434 01 Most 
(telemetrická stanice pro meteorologická měření) 

Oplocený areál společnosti CELIO a.s. V Růžodolu 2, 435 14, Litvínov 7 (telemetrická stanice pro 
meteorologická měření) 

Oplocený areál jezera Most, patřící Palivovému kombinátu Ústí, s.p., Hrbovická 2, 403 39, 
Chlumec (telemetrická stanice pro meteorologická měření) - zrušeno k 1.1.2018 

Objekty Facultad de Ciencias Exactas y Technologia, Univesidad Nacional de Tucuman, Argentina 
(přístroj Doppler Sounding systém pro ionosférická měření) 
Objekty Institute od Space Science, National Central University, No. 300, Jhongda Road, Jhongli City 

32001, Taiwan (přístroj Doppler Measurement systém pro ionosférická měření) 

Lomnický štít [49.1953° N, 20.2134° E, altitude 2634 m], Slovenská Republika.   
Zařízení je umístěno v uzamykatelné části, kam nemají přístup turisté, na střeše observatoře Slovenské 

Akademie věd (SAV). 
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kód 1000151735, zápl. zóna 1 - parc.č. 543, k.ú. Božetín, obec Nový Kostel 

kód 1000151743, zápl. zóna 1 - parc. č. 678/1, k.ú. Vackov, obec Plesná 

kód 1000151751, zápl. zóna 1 - parc. č. 1170/1, k.ú. Opatov u Lubů, obec Luby 

kód 1000151760, zápl. zóna 1 - parc. č. 94/1, k.ú. Studenec u Oloví, obec Oloví 

Skalnaté pleso (49.189N, 20.234E), Slovenská Republika. Zařízení je umístěno v uzamykatelné 
části, na střeše observatoře 
Stará Lesná (49.152N, 20.289E), Slovenská Republika. Zařízení je umístěno v oplocené 
uzamykatelné meteorologické zahrádce 
 
1. Soubor vlastních a cizích strojů včetně lanovky Milešovka .– pojištění se sjednává na 1.riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč    
500.000 nová cena 2.000 
 
3. Soubor výpočetního systému „Amálka“(modernizace provedená v roce 2015 v hodnotě 2 871 061 Kč, 
Klimatizace „Amálka“ v hodnotě 285 197 Kč, Licence softwarového produktu MATLAB v hodnotě 154 
202,40 Kč, Velkoformátová tiskárna Plotter v hodnotě ca 119 000 Kč) -  pojištění končí dne 01. 01. 2021 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč    
3.429.460 nová cena 2.000 
 
Odchylně od VPP se pojištění vztahuje 
Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách a pojistitel 
poskytne plnění vždy také v nových cenách bez odpočtu opotřebení (včetně elektroniky). To platí 
i pro položky pojištěné na 1. riziko. V případě cizích užívaných věcí poskytne pojistitel pojistné 
plnění také vždy v nových cenách. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1GZ01 Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/10 
 

Místo pojištění: Území ČR, pokud není dále uvedeno jinak 

Centrální budova, Boční II/1401, 141 31 Praha 4 

Observatoř Milešovka, pošta Žalany, včetně ČOV a horní části lanovky 

Dolní část lanovky, observatoř Milešovka, pošta Žalany 

Observatoř Dlouhá louka, Osek u Duchcova 

Observatoř Panská Ves č.p. 26, 27, Dubá u České Lípy 
Observatoř Panská Ves č.p.  14a, Dubá u České Lípy- - zrušeno k 1.1.2018 

Observatoř Kopisty, okres Most 

Observatoř Průhonice u Prahy (pouze majetek) 

Oplocený a střežený areál Dolů Bílina, patřící Severočeským dolům, a. s., B. Němcové 5359, 430 
01 Chomutov (telemetrická stanice pro meteorologická měření) - zrušeno k 1.1.2018 

Oplocený areál letiště provozovaného Aeroklubem Most, poštovní schránka č. 13, 434 01 Most 
(telemetrická stanice pro meteorologická měření) 

Oplocený areál společnosti CELIO a.s. V Růžodolu 2, 435 14, Litvínov 7 (telemetrická stanice pro 
meteorologická měření) 

Oplocený areál jezera Most, patřící Palivovému kombinátu Ústí, s.p., Hrbovická 2, 403 39, 
Chlumec (telemetrická stanice pro meteorologická měření) - zrušeno k 1.1.2018 
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Objekty Facultad de Ciencias Exactas y Technologia, Univesidad Nacional de Tucuman, Argentina 
(přístroj Doppler Sounding systém pro ionosférická měření) 

Objekty Institute od Space Science, National Central University, No. 300, Jhongda Road, Jhongli City 

32001, Taiwan (přístroj Doppler Measurement systém pro ionosférická měření) 

Lomnický štít [49.1953° N, 20.2134° E, altitude 2634 m], Slovenská Republika.   
Zařízení je umístěno v uzamykatelné části, kam nemají přístup turisté, na střeše observatoře Slovenské 
Akademie věd (SAV). 
kód 1000151735, zápl. zóna 1 - parc.č. 543, k.ú. Božetín, obec Nový Kostel 
kód 1000151743, zápl. zóna 1 - parc. č. 678/1, k.ú. Vackov, obec Plesná 

kód 1000151751, zápl. zóna 1 - parc. č. 1170/1, k.ú. Opatov u Lubů, obec Luby 

kód 1000151760, zápl. zóna 1 - parc. č. 94/1, k.ú. Studenec u Oloví, obec Oloví 

Skalnaté pleso (49.189N, 20.234E), Slovenská Republika. Zařízení je umístěno v uzamykatelné 
části, na střeše observatoře 
Stará Lesná (49.152N, 20.289E), Slovenská Republika. Zařízení je umístěno v oplocené 
uzamykatelné meteorologické zahrádce 
 

1. Soubor vlastních a cizích elektronických zařízení mobilních i stabilních, včetně automatických 
měřících stanic, vysílacích zařízení s parabolickými anténami a včetně Dopplerovského oblačného 
radaru apod.– pojištění se sjednává na 1.riziko.  

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
3.000.000 nová cena 2.000 
 

3. Soubor výpočetního systému „ Amálka“(modernizace provedená v roce 2015 v hodnotě 2 871 061 Kč, 
Klimatizace „Amálka“ v hodnotě 285 197 Kč, Licence softwarového produktu MATLAB v hodnotě 154 
202,40 Kč, Velkoformátová tiskárna Plotter v hodnotě ca 119 000 Kč) - pojištění končí dne 01. 01. 2021 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč    
3.429.460 nová cena 2.000 
 

Odchylně od VPP se ujednává, že pojištění přenosné elektroniky, kterou pojištěný potřebuje k výkonu 
povolání, se vztahuje i na poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu při dopravní nehodě. Pojištění se 
rovněž vztahuje na škody při vloupání do motorového vozidla.  
 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i škody způsobené odcizením (krádeží vloupáním a 
loupežné přepadení). Odchylné ujednání pro případ odcizení přenosné elektroniky se řídí dle přílohy 
č. 3. 
 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na zařízení starší 6 let. 
 

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody během transportu. 
 
Odchylně od VPP se pojištění vztahuje 
Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách a pojistitel 
poskytne plnění vždy také v nových cenách bez odpočtu opotřebení (včetně elektroniky). To platí 
i pro položky pojištěné na 1. riziko. V případě cizích užívaných věcí poskytne pojistitel pojistné 
plnění také vždy v nových cenách. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1HH01 Pojištění odpovědnosti za škodu 
 

Pojištěný předmět činnosti: dle zřizovací listiny 
 

Základní pojištění odpovědnosti za škodu – v rozsahu článku 1 všeobecných pojistných podmínek 
pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10 (dále jen ,,VPP UCZ/Odp/10‘‘). 
Pojistná částka v Kč: 10.000.000 
Spoluúčast v Kč: 1.000 
Roční pojistné v Kč: 17.000 
                                           
V rámci pojistné částky a spoluúčasti pro základní pojištění odpovědnosti za škodu se pojištění 
vztahuje i na: 

- odpovědnost za škodu z vlastnictví, držby, pronájmu nemovitosti 

- následné finanční škody 

- regresy zdravotních pojišťoven vůči třetím osobám 

- regresy zdravotních pojišťoven vůči zaměstnancům 

- regresy dávek nemocenského pojištění 

- odpovědnost za škody na zdraví studentů 

- věci vnesené a odložené studentů a návštěvníků včetně motorových vozidel 
 
Další pojištěná rizika a nebezpečí v rozsahu článku 2, VPP UCZ/Odp/10: 

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku 
Limit plnění v Kč: 10.000.000 
Spoluúčast v Kč: 1.000 
Roční pojistné v Kč: zahrnuto v pojistném za základní pojištění  
 

Odpovědnost za finanční škodu (04) 
Limit plnění v Kč: 2.000.000 
Spoluúčast v Kč: 1.000 
Roční pojistné v Kč: 6.870 
 

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03) a movitých užívaných (02) 
Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02) – smluvní ujednání 
Odchylně od článku 6 odst. 2 písm. d) VPP UCZ/Odp/10 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na 
odpovědnost za škodu na věcech movitých, které pojištěný užívá na základě smlouvy. 
Pojištění se však nevztahuje na letadla, motorová plavidla, motorová vozidla a na škody na nich, na 
škody vzniklé jakýmkoliv opotřebením věci, na škody vzniklé nadměrným mechanickým zatížením a na 
škody vzniklé chybnou obsluhou nebo hrubou nedbalostí pojištěného nebo toho, koho pojištěný ke své 
činnosti použil. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou pohřešováním. 
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění 
odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném 
období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období. 

Společný limit plnění v Kč: 2.000.000 
Spoluúčast v Kč:  1.000 
Roční pojistné v Kč:  7.500 
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Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11) 
Limit plnění v Kč: 500.000 pro všechny pojistné události na 1 den 
   25.000 na 1 zaměstnance 
Spoluúčast v Kč: 1.000 
Roční pojistné v Kč: 1.000 
 

Odpovědnost za nemajetkovou újmu (13) 
Smluvní ujednání 
V rámci pojistné částky pro základní pojištění odpovědnosti za škodu – s limitem plnění pro jednu a 
všechny škody v jednom pojistném roce – se pojištění vztahuje i na náhradu nemajetkové újmy 
uplatněné v souvislosti s právem na ochranu osobnosti. Pojistitel poskytne plnění v případě, že náhrada 
nemajetkové újmy (spojené se škodou na zdraví) uplatněné v souvislosti s právem na ochranu osobnosti 
byla přiznána na základě pravomocného rozhodnutí vydaného v občanském soudním řízení; škoda na 
zdraví vznikla v době trvání pojištění a současně z odpovědnosti za škodu na zdraví, ke které se tato 
náhrada váže, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného podle pojistných podmínek, které náleží k 
této pojistné smlouvě. 

Limit plnění v Kč: 10.000.000 
Spoluúčast v Kč: 1.000 
Roční pojistné v Kč: 6.870 
 
Pojištění se sjednává pro všechna rizika s územní platností Evropa. 
 
Odchylné ujednání k Odpovědnosti za nemajetkovou újmu 
Pojištění se dále vztahuje i na povinnost nahradit nemajetkovou újmu vzniklou jinak než při 
ublížení na zdraví a při usmrcení, pokud je povinnost k její náhradě dána soudním rozhodnutím. 
Pojištění se však nevztahuje na povinnost nahradit nemajetkovou újmu, která vznikla jinak než 
při ublížení na zdraví nebo usmrcením, pokud byla způsobena urážkou, pomluvou, sexuálním 
obtěžováním nebo zneužíváním, anebo která vznikla zaměstnanci pojištěného. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Celkové roční pojistné  
 

Živelní pojištění: 30.865,- Kč 

Pojištění skla: 3.000,- Kč 

Odcizení: 8.450,- Kč 

Vandalismus: 6.450,- Kč  

Pojištění strojů: 24.580,- Kč 

Pojištění elektroniky: 37.150,- Kč 

Odpovědnost za škodu: 39.240,- Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Společná a závěrečná ustanovení 
 
Roční pojistné: 149.735,- Kč 
Sleva za předchozí  
bezeškodní průběh:           5% 
Roční pojistné po slevě:   142.248,- Kč 
Způsob placení:          ročně 
Splátka pojistného:   142.248,- Kč 
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Splatnost pojistného: 1.1.(den a měsíc běžného roku).  

První splátka pojistného je k 1.1.2014. 
Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním. 
 

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet zplnomocněného makléře MARSH, 
s.r.o., č.ú. XXXXXXXXXXXX vedený u Citibank Europe plc organizační složka, Evropská 178, Praha 6, 
konst. symbol. 3558, variabilní symbol. 

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

 

Smluvní ujednání: 

Pojistnou smlouvu je možné vypovědět každý rok k výročí, a to výpovědí doručenou pojistiteli nejpozději 
6 týdnů před výročím pojistné smlouvy. 

Prohlašujeme, že v případě výpovědi ze strany pojistitele budeme informovat o této skutečnosti 
zplnomocněného makléře MARSH, s r.o. nejpozději 3 měsíce před výročím pojistné smlouvy, kromě 
doručení standardní výpovědi nejpozději ve lhůtě 6 týdnů před výročím pojistné smlouvy. 
 

Odchylná ujednání: 
Makléřská doložka 
Pojištění je sjednáno a spravováno prostřednictvím zplnomocněného makléře MARSH s.r.o. 
(Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, IČ: 45306541, DIČ: CZ45306541) Veškeré úkony související 
s touto pojistnou smlouvou jsou prováděny výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře MARSH 
s.r.o.  
 

Doložky a smluvní ujednání, která jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy 
Ujednává se, že pokud jsou níže uvedená smluvní ujednání v rozporu s přiloženými VPP, ZPP, 
doložkami pojistitele, pak mají tato smluvní ujednání přednost před ustanoveními přiložených VPP, ZPP, 
doložek apod. pojistitele. 
 

OZ2 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. 
 

OZ3 Zachraňovací náklady 
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na zachraňovací náklady ve smyslu zákona o 
pojistné smlouvě až do výše 2 % pojistné částky pojištěné věci nebo příslušného limitu plnění, není-li 
v pojistných podmínkách, smluvních ujednáních či smlouvě uveden limit vyšší; zachraňovací náklady na 
záchranu života nebo zdraví osob jsou hrazeny až do výše pojistné částky pojištěné věci nebo 
příslušného limitu plnění. 

 

OZ4 Náklady na dokumentaci a likvidaci 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 
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rovněž další náklady na externí účetní, poradce a konzultanty. Pojištění se dále vztahuje také na 
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 první riziko. Limit plnění ve výši 500 000,- Kč.  
 

OZ5 Výpočet pojistného při zániku pojištění 
V případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení běžného pojistného náleží pojistiteli poměrná část 
pojistného pouze za dobu pojištění do jeho zániku. 
 

 
Pojištění majetku  

MZ1 Místa pojištění 

Do pojistného krytí je automaticky zahrnut rovněž veškerý nemovitý i movitý majetek a zásoby vedené 
v účetní, operativní nebo jiné evidenci pojištěného, včetně majetku, který ještě nebyl zaveden do 
evidence majetku, ale byl již převzat např. předávacím protokolem (např. nezkolaudovaná investice). 
Místem pojištění je 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. 
 

MZ2 Automatické pojištění nově pořízeného majetku 
Ujednává se, že veškerý nový majetek, který pojištěný nabude v průběhu pojistného období, je 
automaticky zahrnut do pojištění. Zvýší-li se tím pojistná částka o méně než 15% nebude pojistitel 
požadovat doplatek pojistného za probíhající pojistný rok. 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. 
 

MZ3 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 15 % Toto ujednání je nezávislé na ostatních ujednáních 
této pojistné smlouvy. 
 

MZ4 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. 
 

MZ5 Časové vymezení jedné pojistné události 
Ujednává se, že škody nastalé z jedné příčiny během 72 hodin se hodnotí jako jedna pojistná událost a 
z tohoto titulu se odečítá pouze jedna spoluúčast. Odečet pouze jedné spoluúčasti platí také pro případy, 
kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění. 
 

MZ6 Účinnost PS 
Všechna pojistná nebezpečí včetně povodně a záplavy se sjednávají okamžitě od data účinnosti 
smlouvy tj. bez čekací doby. 
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MZ7 Pojistná plnění 
Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách a pojistitel poskytne plnění 
vždy také v nových cenách bez odpočtu opotřebení (včetně elektroniky). To platí i pro položky pojištěné 
na 1. riziko. V případě cizích užívaných věcí poskytne pojistitel pojistné plnění také vždy v nových 
cenách. 
 

MZ8 Vodovodní škody – rozšíření definice 
V souladu s pojistnými podmínkami se za vodu vytékající z vodovodních zařízení považuje i voda 
vytékající z řádně instalovaných klimatizačních nebo samočinných hasicích zařízení (sprinklery, 
drenčery apod.), vnitřních a vnějších vedení, včetně odpadů, svodů dešťové vody, rozvodů dalších 
kapalin / tekutin apod. Pojistitel poskytne pojistné plnění i za poškozené nebo zničené přívodní a 
odpadové potrubí, a to i v důsledku přetlaku páry nebo kapaliny nebo zamrznutím vody ve vodovodním 
či kanalizačním potrubí a zařízeních připojených na potrubí. 
 

MZ9 Zpětné vystoupení vody z kanalizačního potrubí 
Pojistné nebezpečí záplava, povodeň, atmosférické srážky, vodovodní škody apod. se vztahuje též na 
škody vzniklé zpětným vystoupením vody z kanalizačních potrubí. Aplikuje se vždy nejnižší spoluúčast z 
uvedených nebezpečí. Toto pojištění se sjednává na 1. riziko.   
 

MZ10 Náklady na demolici, hašení, apod. 
Pojištění sjednané touto smlouvou zahrnuje i krytí nákladů na hašení, demolici, skládkovné, odvoz suti, 
likvidaci zbytků a následků pojistné události včetně nákladů na dočasné přemístění majetku.  
 

MZ11 Doplňková živelní nebezpečí – Pojištění nebezpečí nepřímého úderu blesku a přepětí 
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku nepřímého úderu 
blesku, indukce či přepětí.  Pojištění podle tohoto smluvního ujednání se sjednává v rozsahu pojistných 
nebezpečí sjednaných touto smlouvou. 
 

MZ12 Náklady na obnovu dat a dokumentace 
Pojištění sjednané touto smlouvou zahrnuje také náklady, které pojištěný vynaloží na obnovu a/nebo 
znovupořízení dat, databází, softwaru, plánů, záznamů, písemností a jiných dokumentů poškozených 
nebo zničených v souvislosti s pojistnou událostí. Toto pojištění se sjednává na 1. riziko. Limit plnění 
500 000,- Kč.   
 

MZ13 Historické objekty 
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje bez omezení i na historické nebo památkově chráněné 
objekty a to i pokud jsou předmětem stavebních nebo montážních prací, rekonstrukcí, instalací, oprav 
nebo rekonstrukcí apod. Hrazeny budou opravy běžně dostupnými metodami. 
 

MZ14 Stavební a montážní práce, kolaudace 
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na věcné škody na majetku, na kterém jsou 
prováděny stavební práce, instalace, montáže 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.  
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MZ15 Doplňková živelní nebezpečí – Atmosférické srážky, zatečení 
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody způsobené vodou z atmosférických srážek 
včetně zatečení v souvislosti s povodní, záplavou a tíhou sněhu. Pojistitel poskytne pojistné plnění např. 
v případě, že svod dešťové vody nestačí odebírat atmosférické srážky nebo v případě, že působení 
sněhové respektive ledové vrstvy a její tání poškodí pojištěnou nemovitost, včetně jejích stavebních 
součástí a/nebo způsobí škodu na předmětech pojištění uložených v pojištěných nemovitostech nebo 
objektech. Aplikuje se vždy nejnižší spoluúčast z uvedených nebezpečí. 
 

MZ16 Doplňková živelní nebezpečí – Náraz dopravního prostředku, pád stromu a jiných předmětů 
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody způsobené nárazem dopravního 
prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů. Pojištění 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. 
 

MZ17 Nezjištěný pachatel v pojištění odcizení a vandalismu 
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje i na případy, kdy je pachatel nezjištěn. 
 

MZ18 Záplava, povodeň – definice 

Povodní se rozumí dočasné / přechodné zvýšení hladiny vodních toků, nádrží nebo jiných povrchových 
vod, při kterém dochází k vylití z břehů a voda zaplavuje místa mimo koryto vodního toku, břehy apod. 
Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě 
pojištění, jinak než z důvodu povodně. 
Plnění z titulu záplavy nebo povodně není omezeno skutečností, že událost měla charakter záplavy 
nebo povodně opakující se alespoň či nejvýše s určitou časovou periodou/frekvencí (např. 20-ti letá 
voda apod.). Definice rizika záplavy a povodně není na časové periodě/frekvenci závislá. 
 

MV10  Skla – definice 
Soubor skel oken, výloh, zrcadel, světlíků, vitrín, pultů, vnitřních stěn, vstupních dveří a případné 
provizorní zasklení, ve všech případech bez ohledu na tloušťku jednotlivého skla / celého zasklení, 
včetně nalepených folií, nápisů a čidel elektrické zabezpečovací signalizace na těchto sklech, soubor 
sanitární keramiky, světelných reklam, laboratorního skla apod. Jedná se o skla vnitřní i vnější. 
 

MV19 Poškození malbou, rytím, apod. 
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje i na škody způsobené znečištěním (vnějším a/nebo 
vnitřním). Za znečištění se považuje úmyslné poškození pojištěné věci nápisem, malbou, rytím a jiným 
obdobným způsobem. Toto pojištění se sjednává se samostatným limitem plnění (první riziko) ve výši 
50 000,- Kč. 
 

MV20 Prostá krádež 
Pojištění se vztahuje i na případy odcizení způsobené prostou krádeží (odcizení pojištěné věci bez 
překonání překážek). Toto pojištění se sjednává se samostatným limitem plnění (první riziko) ve výši 
50 000,- Kč. 
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MV21 Výměna zámků 
Pojištění zahrnuje i náklady na výměnu zámků vnějších či vnitřních dveří budovy na místě pojištění, 
pokud došlo ke ztrátě klíče v důsledku pojistné události nebo odcizení.  Toto pojištění se sjednává se 
samostatným limitem plnění (první riziko) ve výši 100 000,- Kč. 
 

Způsob likvidace pojistných událostí: 

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na prodejního poradce (makléřskou společnost 
MARSH, s.r.o.), který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. 
Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem. 

 

Pojistná smlouva obsahuje 15 listů a přílohu č.1, 2 , 3 a 4. 

V Praze, dne 30.12.2017 

 

 .................................................................................................. 
 XXXXXXXXXX                     XXXXXXXXXXXX 
                                                                          disponent vzniku pojištění                             vedoucí  

                                                                     Pojištění průmyslového majetku   Pojištění průmyslového majetku 

 
 
Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a 
doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy: 
UCZ/05 UCZ/Živ/10 UCZ/Odc/10 DPP LIM/10 UCZ/Skl/10 UCZ/Str/10 UCZ/Ele/10 
UCZ/Odp/10 
 

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným způsobem, 
písemně a v českém jazyce (i v jiném požadovaném jazyce) informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zák. č. 
37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Prohlašuji, že jsem měl dostatek času k prostudování tohoto návrhu a že tento návrh na 
uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil pojistiteli nebo jím 
pověřenému zástupci před uzavřením pojistné smlouvy a 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., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), mé osobní  údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti 
související s pojišťovací a zajišťovací činností podle ustanovení § 1 a § 2 zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, 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, bankovnictví a 
při poskytování služeb v rámci koncernu UNIQA. Ve smyslu ustanovení § 27 zák. č.101/2000 Sb. souhlasím s předáváním 
osobních údajů do jiných států. Souhlas mohu kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu. 
Odvolání může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl poučen o svých právech vyplývajících ze zákona 
a tento souhlas ke zpracování dávám  po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění i pro ta pojištění, která byla 
sjednána dodatečně. 

 
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 pojistníka i pojištěného, pak pojištěný svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění 
nabyla oprávněná osoba uvedená výše. 
 

Pojistník prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
(dále jen „povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv“). 
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Pojistník bere na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídá 
společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto 
nepravdivého prohlášení vznikne. 
 

 

V ....................., dne .......................       ............................................................. 
                                                                                        Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. 

 za …………….. (pojistník) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojištěno prostřednictvím: MARSH, s.r.o. 
Zpracoval: XXXXXXXXXXXX   



 

 

 
Příloha č. 1  -  Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. 

 
Místo pojištění: Území ČR 

Orientační seznam míst pojištění: Centrální budova, Boční II/1401, 141 31 Praha 4 

Observatoř Milešovka, pošta Žalany, včetně ČOV a horní části lanovky 

Dolní část lanovky, observatoř Milešovka, pošta Žalany 

Observatoř Dlouhá louka, Osek u Duchcova 

Observatoř Panská Ves č.p. 26, 27, Dubá u České Lípy 
Observatoř Panská Ves č.p.  14a, Dubá u České Lípy- - zrušeno k 1.1.2018 

Observatoř Kopisty, okres Most 

Observatoř Průhonice u Prahy (pouze majetek) 

Oplocený a střežený areál Dolů Bílina, patřící Severočeským dolům, a. s., B. Němcové 

5359, 430 01 Chomutov (telemetrická stanice pro meteorologická měření) - zrušeno 

k 1.1.2018 

Oplocený areál letiště provozovaného Aeroklubem Most, poštovní schránka č. 13, 434 01 

Most (telemetrická stanice pro meteorologická měření) 

Oplocený areál společnosti CELIO a.s. V Růžodolu 2, 435 14, Litvínov 7 (telemetrická 

stanice pro meteorologická měření) 

Oplocený areál jezera Most, patřící Palivovému kombinátu Ústí, s.p., Hrbovická 2, 403 

39, Chlumec (telemetrická stanice pro meteorologická měření) )- zrušeno k 1.1.2018 

Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología,Universidad Nacional de Tucuman, Argetina 

(přístroj Doppler Sounding systém pro ionosférická měření) 

 Institute od Space Science, national Central University, No. 300, Jhongda Road, Jhongli City 

32001, Taiwan, (přístroj Doppler Measurement systém pro ionosférická měření) 

Lomnický štít [49.1953° N, 20.2134° E, altitude 2634 m], Slovenská Republika.   

Zařízení je umístěno v uzamykatelné části, kam nemají přístup turisté, na střeše observatoře 

Slovenské Akademie věd (SAV). 

kód 1000151735, zápl. zóna 1 - parc.č. 543, k.ú. Božetín, obec Nový Kostel 

kód 1000151743, zápl. zóna 1 - parc. č. 678/1, k.ú. Vackov, obec Plesná 

kód 1000151751, zápl. zóna 1 - parc. č. 1170/1, k.ú. Opatov u Lubů, obec Luby 
kód 1000151760, zápl. zóna 1 - parc. č. 94/1, k.ú. Studenec u Oloví, obec Oloví 

Skalnaté pleso (49.189N, 20.234E), Slovenská Republika. Zařízení je umístěno v 
uzamykatelné části, na střeše observatoře 
 

Stará Lesná (49.152N, 20.289E), Slovenská Republika. Zařízení je umístěno v oplocené 
uzamykatelné meteorologické zahrádce 

 



Příloha č. 2 – není veřejná 

 



Příloha č. 3 – není veřejná 

 



Příloha k pojistné smlouvě č. 2738314440 zveřejňované v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv  
 
Příloha není veřejná 
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