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Pojistitel: 
UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136 
16012 Praha 6 
IČ: 49240480 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. 

Pojistník: 
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace 
Dvořákova 11 
657 70 Brno 
IČ: 00094820 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 30. 
Zastoupená MgA. Martinem Glaserem, ředitelem 

Pojištěný: 
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace 
Dvořákova 11 
657 70 Brno 
IČ: 00094820 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 30. 

Oprávněná osoba: 

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace 
Dvořákova 11 
657 70 Brno 
IČ:00094820 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 30. 
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UNIQA 

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek - obecná část UCZ/14 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: 01. 04. 2017 
Konec pojištění: 01. 04. 2020 bez automatického prodlužování 
Změna platná od: 12. 05. 2018 dodatek č.002 
Pojistné období: 1 rok 

Tímto dodatkem dochází k úpravě zabezpečení peněz a cenností proti odcizení. 
Rozsahy pojištění, pojistné částky, pojistné a ostatní ujednání v pojistné smlouvě zůstávají beze změny. 

Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čl. 1, odst. 1, 
písm. a) - b), V P P UCZ/Odc/14 a D P P LIM/14 

1. Stavební součásti, movité předměty vlastní a cizí - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
1.000.000 nová cena 2.000 

2. Peníze a cennosti - pojištění se sjednává na 1. riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
300.000 pojistná částka 2.000 

Odchylně od DPP LIM/14 se pro předměty v bodě 2 ujednává zabezpečení: 
Peníze a cennosti uloženy v trezoru nezjištěné konstrukce a v pokladnách. 
Trezor umístěn v uzamčené místnosti za pokladnami a ukotven do podlahy. Trezor o síle stěn 60 mm je 
vybaven jedním klíčem, který je po skončení prodejní doby dán do obálky s razítkem nebo podpisem 
předprodeje a uložen na vrátnici do trezoru, který je zabudován ve stěně. 
Pokladny jsou kovové, zapojené na P C síť, maximální limit plnění na pokladnu v pracovní době 
předprodeje činí 50.000 Kč. Limit plnění v jedné pokladně po uzavření předprodeje je 5 000,- Kč (po 
uložení tržby do trezoru). 

Vstup ke dveřím do předprodeje je osazen kovovou mříží, která je v době uzavření předprodeje 
spuštěna. Uzamčené dveře do předprodeje jsou dřevěné z masivu (tloušťka 50 mm) se skleněnou 
výplní. Stejné provedení mají i krátké boční stěny. Vše opatřeno kovovou mříží. Kovová mříž je 
ukotvena do nosných zdí budovy. Okna jsou dřevěná zdvojená a z venkovní strany jsou osazená 
kovovými mřížemi. Výlohy jsou bez mříží. Uzavření oken zajišťuje pokladní, která končí předprodej a 
následně kontroluje vrátná, která spouští kovovou mříž u vstupních dveří. Před otevřením předprodeje 
vrátná kovovou mříž zvedá. 
V době otevření předprodeje v případě nebezpečí lze vstupní dveře z kterékoliv pokladny uzamknout a 
bude spuštěna signalizace s vývodem na vrátnici, která informuje o loupežném přepadení. 
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Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a 
doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy: 
UCZ/14 UCZ/Živ/14 UCZ/Odc/14 D P P LIM/14 UCZ/Str/14 UCZ/Ele/14 UCZ/Skl/14 
UCZ/Odp-P/14 

„„Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, 
jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem 
byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. 
Prohlašuji, že pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a 
požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly 
náležitě zodpovězeny a že 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. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s 
pojišťovací a zajišťovací činností, 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 a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona 
souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat 
písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik 
pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše 
uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta 
pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. případně 
kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti 
pojišťovnictví a bankovnictví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu." 
Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů, 
se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno 
pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění. 
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. 

V , dne 

Zpracoval: Ing. Pavla Řežábková 
Pojistník 
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