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Pojištěný:
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. 
Chaberská 57 
182 51 Praha 8 
IČ : 679 85 882

Pojistník:
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i 
Chaberská 57 
182 51 Praha 8 
IČ : 679 85 882

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. 10. 2007
Konec pojištěni: 1.10. 2019 bez automatického prodlužování
Změna platná od: 1.10.2018 dodatek č.009

Sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění:

1AY01 Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl.1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/06 

Místo pojištění: dle přílohy č.1
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních 
součástí, obslužných budov, trafostanicí, strojního zařízení budov, stožárů, oplocení a rozvodných sítí a 
zpevněných ploch
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
270.000.000 nová cena 20.000

2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, knih, písemností, svazků, vzorků, prototypů, dřevin a dalších 
rostlin, inventáře, věci umělecké a historické hodnoty a ostatních věcí movitých včetně nosičů dat, 
nákladů na znovupořízení dat a dokumentace, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
450.000.000 nová cena 20.000

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené nepřímým úderem blesku.
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1AY11 Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) - e), VPP UCZ/Živ/06 

Místo pojištění: dle přílohy č .1
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních 
součástí, obslužných budov, trafostanicí, strojního zařízení budov, stožárů, oplocení a rozvodných sítí a 
zpevněných ploch
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
270.000.000 nová cena 10.000

2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, knih, písemností, svazků, vzorků, prototypů, dřevin a dalších 
rostlin, inventáře, věci umělecké a historické hodnoty a ostatních věcí movitých včetně nosičů dat, 
nákladů na znovupořízení dat a dokumentace, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
450.000.000 nová cena 10.000

Odchylně od VPP UCZ/Živ/06 neplatí ujednání v ČI.3, odst.2, písm.a) a v ČI.4, odst.2 , písm.a).

1AY13 Katastrofická pojistná nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. f), VPP UCZ/Živ/06
- pojištění se vztahuje i na škody způsobené srážkovými vodami a atmosférickými srážkami

Místo pojištění: dle přílohy č.1
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních 
součástí, obslužných budov, trafostanicí, strojního zařízení budov, stožárů, oplocení a rozvodných sítí a 
zpevněných ploch
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
270.000.000 nová cena 10.000

2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, knih, písemností, svazků, vzorků, prototypů, dřevin a dalších 
rostlin, inventáře, věci umělecké a historické hodnoty a ostatních věcí movitých včetně nosičů dat, 
nákladů na znovupořízení dat a dokumentace, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
450.000.000 nová cena 10.000

Odchylně od VPP UCZ/živ/05 ČI.8 , odst. 1. se neuplatňuje 28 denní čekací doba od počátku sjednání 
pojištění.

Odchylně od VPP UCZ/Živ/05 neplatí ujednání v ČI.8 , odst.3, písm.d) a v ČI.8, odst. 4, písm.c).
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1AY09 Pojištění nákladů - v rozsahu čl. 11, VPP UCZ/Živ/06 

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
25.000.000 pojistná částka 0

1BY02 Vodovodní škody - v rozsahu čl. 1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/06
- pojištění se vztahuje i na škody způsobené vodovodním a kanalizačním potrubím nacházejícím se 
mimo místo pojištění

Místo pojištění: dle přílohy č.1
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních 
součástí, obslužných budov, trafostanicí, strojního zařízení budov, stožárů, oplocení a rozvodných sítí a 
zpevněných ploch
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
270.000.000 nová cena 5.000

2. Soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, knih, písemností, svazků, vzorků, prototypů, dřevin a dalších 
rostlin, inventáře, věci umělecké a historické hodnoty a ostatních věcí movitých včetně nosičů dat, 
nákladů na znovupořízení dat a dokumentace, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a zásob 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
450.000.000 nová cena 5.000

Pro pojištění nebezpečí vichřice a krupobití se ujednává max. roční limit plnění ve výši 50.000.000 Kč.

Pro pojištění ostatního živelního nebezpečí (vyjma vichřice a krupobití), povodně, záplavy, zemětřesení 
a vodovodních škod se ujednává společný max. roční limit plnění ve výši 50.000.000 Kč.

Pojištění se vztahuje i na škody způsobené tekutinami z laboratorních rozvodů.

1EY05 Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čl. 1, odst. 1, 
písm. a) -  b), VPP UCZ/Odc/06 a DPP LIM/05

Místo pojištění: dle přílohy č.1
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních 
součástí, obslužných budov, trafostanicí, strojního zařízení budov, stožárů, oplocení a rozvodných sítí a 
zpevněných ploch a soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, knih, písemností, svazků, vzorků, prototypů, 
dřevin a dalších rostlin, inventáře, věci umělecké a historické hodnoty a ostatních věcí movitých včetně 
nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat a dokumentace, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a 
zásob -  pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
2 .000.000 nová cena 2.000
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Odchylně od LIM/05 se ujednává následující minimální zabezpečení:
- limit pojistného plnění do 200.000 Kč -  uzamčený prostor zámkem typu FAB nebo dózickým

zámkem nebo visacím zámkem, okna uzavřena zevnitř.
limit pojistného plnění od 200.001 Kč do 500.000 Kč -  uzamčený prostor zámkem
s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo visací zámek s tvrzeným třmenem o tl. min. 8 mm,
okna uzavřena zevnitř.

- limit pojistného plnění od 500.001 Kč do 2.000.000 Kč - uzamčený prostor zámkem
s bezpečnostní cylindrickou vložkou a s bezpečnostním kováním chránícím proti vyhmatání nebo 
rozlomení, okna do 2 m nad okolním terénem opatřena bezp. folií nebo mříží nebo roletou nebo 
okenicí.

Odchylně od VPP se pojištění krádeže vztahuje i na škody způsobené na pevně spojených součástech 
budovy (např. okapy, parapety apod.) bez zabezpečení zámkem a bez překonání jiné překážky s ročním 
limitem plnění ve výši 50.000 Kč, spoluúčast 2.000 Kč.

Odchylně od VPP se pojištění krádeže vztahuje i na škody pohřešováním pojištěné věci bez 
zabezpečení zámkem a bez překonání jiné překážky (prostá krádež), sublimit ročního pojistného plnění 
ve výši 50.000 Kč, spoluúčast 2.000 Kč.

2. Notebooky na území Evropy -  pojištění se sjednává na 1.riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
50.000 nová cena 5.000

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. Tato odchylka se však nevztahuje na 
poškození, odcizení či zničení elektroniky ze zaparkovaného vozidla od 22. hodiny večerní do 6 . hodiny 
ranní. Pokud se motorové vozidlo nachází bez dozoru, musí být řádně uzavřeno a uzamčeno, pojištěný 
předmět nesmí být zvenčí viditelný. Pokud se motorové vozidlo nachází bez dozoru déle než 2 hodiny, 
musí být odstaveno v uzamčené garáži nebo na oploceném uzamčeném místě, eventuelně na hlídaném 
parkovišti.

3. Peníze, ceniny a cennosti v trezorech a příručních pokladnách -  pojištění se sjednává na 1.riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
670.000 pojistná částka 1.000

Pojištění se vztahuje i na škody dle VPP UCZ/Odc/06 ČI.3, odst.1, písm.a).

1EY06 Loupežné přepadení při přepravě věcí - v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. c), VPP UCZ/Odc/06 a 
DPP LIM/05

1. Peníze a ceniny -  pojištění se sjednává na 1 .riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
600.000 pojistná částka 5.000

Odchylně od LIM/05 se ujednává následující minimální zabezpečení:
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Cennosti a peníze budou přepravovány dvěma pověřenými osobami, které jsou vybaveny obranným 
prostředkem (el. paralyzér, sprej a pod.) a přepravované peníze a cennosti jsou uloženy v uzamčeném 
kufříku nebo kabele. Řidič se považuje za osobu provádějící přepravu. Dopravní trasy přepravy mohou 
být měněny.

Pojištění se bude dále vztahovat i na případy:
- kdy pachatel bezprostředně před nebo po přepravě zásilky peněz a cenin použije proti pojištěnému, 
jeho pracovníkovi nebo jiné osobě pověřené pojistníkem násilí nebo
hrozbu bezprostředního násilí.
- odcizení nebo ztráty přepravovaných peněz a cenin, kdy byla osoba pověřená přepravou následkem 
dopravní nebo jiné nehody zbavena možnosti svěřené peníze a ceniny opatrovat.

Z pojištění budou vyloučeny škody, které vzniknou zpronevěrou pověřené osoby.

1DY02 Vandalismus - v rozsahu čl. 1, odst. 1, písm. d), VPP UCZ/Odc/06 
-odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na úmyslné jednání zaměstnanců pojištěného

Místo pojištění: dle přílohy č.1
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních 
součástí, obslužných budov, trafostanicí, strojního zařízení budov, stožárů, oplocení a rozvodných sítí a 
zpevněných ploch a soubor přístrojů, zařízení, elektroniky, knih, písemností, svazků, vzorků, prototypů, 
dřevin a dalších rostlin, inventáře, věci umělecké a historické hodnoty a ostatních věcí movitých včetně 
nosičů dat, nákladů na znovupořízení dat a dokumentace, zabezpečovacích zařízení, antén a DHIM a 
zásob -  pojištění se sjednává na 1. riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
1.000.000 nová cena 1.000

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody způsobené sprejery a malbami na pojištěnou věc, 
sublimit ročního pojistného plnění 20.000 Kč, spoluúčast 1.000 Kč.
Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na historické nebo památkově chráněné objekty a vnější 
skleněné výplně.

1CB01 Poškození nebo zničení skla - v rozsahu VPP UCZ/Skl/05 

Místo pojištění: dle přílohy č.1
1. Vnitřní a vnější skleněné tabule o hloubce min. 2mm -  pojištění se sjednává na 1.riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
50.000 nová cena 500
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1GZ01 Poškození nebo zničení elektronických zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Ele/05 

Místo pojištění: dle přílohy č.1
1. Soubor elektroniky -  pojištění se sjednává na 1 .riziko
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč
1.000.000 nová cena 2.000

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na škody během transportu v místě pojištění včetně jakékoli 
manipulace s předmětem.

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

Celkové roční pojistné 

Živelní pojištění: 140.628,-Kč

Vandalismus včetně pojištění skla: 7.290,- Kč

Odcizení: 23.552,- Kč

Pojištění elektroniky: 20.520,- Kč

Společná a závěrečná ustanovení

Roční pojistné: 
Obchodní sleva: 
Upravené pojistné: 
Způsob placení: 
Splátka pojistného:

191.990,- Kč 
20%
153.592,- Kč 
pololetně (bez přirážky) 
76.796,- Kč

Splatnost pojistného: 1.10. a 1.4. (den a měsíc běžného roku).

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet zplnomocněného makléře MARSH, 
s.r.o., č.ú. 2049900308/2600, Citibank Europe pic, Bucharova 2641/14, Praha 5, konst, symbol. 0308, 
variabilní symbol číslo faktury.
Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet zplnomocněného makléře.

Pojistitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv s výjimkou dat, které mají povahu 
citlivých údajů či obchodního tajemství

Zvláštní ujednání:
- pojištění se automaticky vztahuje i na nově pořízený majetek za podmínky, že jeho hodnota 

nepřesáhne 10% pojistné částky
pojistitel nebude uplatňovat podpojištění, pokud se hodnota pojištěného majetku v průběhu doby
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pojištění nezvýší o více než 10%
odchylně od VPP bude pojistitel plnit škody u věcí nemovitých a movitých vždy na novou hodnotu 
bez uplatnění opotřebení

- v případě pojistné události na pojištěných souborech odečte pojistitel vždy pouze jednu 
spoluúčast a to nejvýše sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčasti 
z jednotlivých předmětných pojištění, jichž se pojistná událost týká
ujednává se, že škody způsobené a nastalé z jedné příčiny na všech místech pojištění během 72 
hodin a to i opakovaným působením se berou jako jedna pojistná událost, a za toto období bude 
pro všechny vzniklé škody uplatněna spoluúčast pouze jednou
při likvidaci škod z pojistného nebezpečí voda nebo topné medium vytékající z vodovodního 

, zařízení poskytne pojistitel pojistné plnění i za poškozené nebo zničené přívodní a odpadové 
potrubí vody, pokud k tomu došlo mrazem nebo přetlakem

- souborem rozvodných sítí se rozumí např. kanalizace, plynovodní řády, objekty rozvodné energie 
apod. v areálu pojištěného
pojištění majetku bude rozšířeno o poplatky, které pojištěný účelně vynaloží při obnově 
pojištěných věcí poškozených následkem pojistné události odborníkům za právní, technické nebo 
jiné poradenské služby nezbytné pro obnovení poškozeného majetku (náklady jsou zahrnuty v 
pojistných částkách)
odchylně od VPP UCZ/05 neplatí ustanovení v ČI.5, odst.5.5 

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 8 listů a přílohu 1.
V Praze, dne 15.10.2018

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 o 
zpracování osobních údajů pro účely tohoto pojistného vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem všech 
souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na 
uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že
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všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě 
zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy se řídí 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pojistník je povinen pojištěného, resp. pojištěné, 
jakož i všechny další oprávněné třetí osoby, řádně a včas informovat o zpracování jejich osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, o jejich souvisejících právech a dalších relevantních 
skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, 
a sice poskytnutím samostatné listiny obsahující informace o zpracování osobních údajů dle článku 13, 
resp. článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to poskytnutím stejnopisu listiny 
označené jako „Informace o zpracování osobních údajů" nebo jiným vhodným způsobem.
Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé 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.
Potvrzuji, že souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, a že jsem převzal níže 
uvedené dokumenty, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

Informace o zpracování osobních údajů 
Pojistné podmínky:

UCZ/05 UCZ/Živ/06 UCZ/Odc/06 DPP LIM/05 UCZ/Skl/05 UCZ/Ele/05 UCZ/Odp/07

V ..... d n e . J l ± “ .  "  i . .....
podpis pojistníka

Pojištěno prostřednictvím: MARSH, s.r.o.
Zpracoval: Ing. Pavla ř^žábková
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Příloha č.1 k pojistné smlouvě č. 2730302289

místo pojištění:
1. Areál ÚFE -  Chaberská 1014/57, Praha 8
2. Detašované pracoviště UFE, Areál UCHP, Rozvojová 135, Praha 6
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