
 Příloha č. 2 

 

 

Způsob zabezpečení majetku na místech pojištění: 

a) adresa areálu Letenská 123/4, 122/6 :  

Ostrahu areálu zabezpečuje bezpečnostní agentura 24 hodin denně vč. sobot, nedělí 

a svátků. Vstupy do areálu a problematická místa jsou pod dohledem bezpečnostních 

kamer s výstupy do vrátnice. Hlavní vstup z Letenské 4 – vrátnice je ještě zajištěn 

mříží a mimo pracovní dobu jsou vrata uzamčena. Vjezd z Letenské č.4 je trvale 

uzamčen (používá správa budov pro vjezd na zadní dvůr). Vjezd z letenské č.6-mříže 

(otevírá vrátný) a v mimopracovní dobu jsou vrata uzamčená. Malá dvířka v ohradní 

zdi směrem na Klárov jsou trvale uzamčena (používají se jen výjimečně). Zámky jsou 

bezpečnostní, klíče jsou uloženy ve vrátnici a u správy budov. Klíče od hlavního 

vstupu a vjezdu mají též vybraní pracovníci. Okna v přízemí směrem do ulice a i okna 

vybraných místností uvnitř areálu jsou opatřena mřížemi. 

b) adresa areálu Kvílice 1 : 

Objekt je uzamčen patentním zámkem a opatřen mřížemi. Klíče jsou uloženy 

v letenské ulici a dále je mají vybraní pracovníci dle potřeby. 

c) Adresa areálu Hloušecká 609, Kutná Hora : 

Objekt je uzamčen bezpečnostním zámkem a v přízemí vybaven mřížemi, klíče mají 

vybraní pracovníci. Mimo pracovní dobu je ostraha objektu střežena najatou firmou 

na pultu centrální ochrany. 

d) adresa objektu Filipova huť č 4 : 

Objekt je uzamčen patentním zámkem a okna jsou opatřeny mřížemi. Klíče jsou 

uloženy v letenské ulici (použití pro rekreaci). 

e) adresa Pražský Hrad (pronajaté prostory) : 

Objekty jsou střeženy v rámci ostrahy Pražského Hradu – policie. Pronajaté prostory 

jsou uzamčeny s klíče mají vybraní pracovníci. 

f) adresa K rotundě 10, Praha 2 – Vyšehrad (pronajaté prostory) : 

Prostory jsou uzamčeny bezpečnostním zámkem a okna v přízemí opatřena 

bezpečnostní folií. 

g) adresa Bezručovo náměstí 1, Opava (pronajaté prostory) : 

Objekt přes den volně přístupný a na noc se zamyká. Pronajaté prostory uzamčeny 

bezpečnostním zámkem, klíče mají vybraní pracovníci. 

 

 

 

 



 

 

 

h) Adresa V Holešovičkách, Praha 8, ÚSHM : 

Areál je střežen 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků. Vstup do objektu 

v suterénu je uzamčen bezpečnostním zámkem. Vstup do přízemí jistí bezpečnostní 

zámek. Před okny je hluboký příkop. Depozitář: vstupní a vjezdová vrata jsou  

osazena bezpečnostními zámky. Klíče mají vybraní pracovníci. Rezervní klíče jsou 

uloženy ve vrátnici. (Okna depozitáře jsou ve výšce 1.patra) 

 

 

Pro přenosnou (mobilní) elektroniku na území ČR se sjednává následující zabezpečení:  věci 

musí být neustále pod dohledem nebo v uzamčeném prostoru – místnosti nebo kufru 

vozidla. 

 

Způsob zabezpečení přepravy cenností: 1 osoba s uzavřeným kufříkem a vybavená 

paralyzérem. 


