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1
Úvod – společné informace
1.1.
1.1.1.

Informace o zadavateli
Zadavatel

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Boční II 1401/1a
141 31 Praha - Záběhlice
IČO: 67985530
Web: http://www.ig.cas.cz/

1.1.2.

Činnost zadavatele

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. se zabývá základním výzkumem fyziky Země. Jeho hlavní
náplní jsou vědecké studie na regionální bázi, které přispívají k objasnění stavby zemské kůry a
litosféry, geodynamického vývoje a fyzikálních vlastností Země a jejího okolí. K tomuto účelu je
využíváno studií rozložení geofyzikálních polí v prostoru a čase v návaznosti na laboratorní
výzkum vybraných vzorků hornin v odpovídajících tlakových a teplotních podmínkách. Práce
ústavu směřuje k získání poznatků využitelných i pro cílenou prospekci, prevenci přírodních
katastrof a ke snížení škodlivých dopadů na člověka a jeho činnost. Ústav provozuje řadu
observatoří (seismické, gravimetrické, magnetometrické, geotermické).

1.2.

Upozornění (právní informace)

Tento dokument a specifikované přílohy (dále jen „zakázka“) jsou majetkem společnosti
MARSH, s.r.o., která je poskytuje konkrétnímu pojistiteli / pojistitelům výhradně pro účely
vypracování nabídky pojištění pro výše uvedeného zadavatele prostřednictvím MARSH, s.r.o.
jako pojišťovacího zprostředkovatele (zplnomocněného makléře). Pojistitel není oprávněn
informace uvedené v této zakázce využívat jiným způsobem, zejména je nesmí:
•
•
•

žádným způsobem a v žádné formě předávat třetím stranám nebo jakkoliv šířit (ať již vcelku
nebo jakoukoliv jejich část),
použít pro vypracování přímé nabídky pojištění klientovi, nebo
použít pro vypracování nabídky pojištění klientovi prostřednictvím jiného pojišťovacího
zprostředkovatele.

Společnost MARSH, s.r.o. upozorňuje, že tato zakázka je předmětem obchodního tajemství
ve smyslu Obchodního zákoníku (§17 a násl.) a podléhá právní ochraně. V případě porušení
těchto práv použije společnost MARSH, s.r.o. k jejich ochraně veškerých zákonných prostředků.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu, pak dle zákona o veřejných
zakázkách č. 134/2016 Sb. musí být dodrženy zásady dle § 6 tohoto zákona:
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Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti a
přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo
místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto
států k zadávané veřejné zakázce.

1.3.

Zpracovatel / zplnomocněný makléř

MARSH, s.r.o.
Atrium Flora – vchod B
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
IČO: 45306541
Web: www.marsh.cz, www.marsh.com
Alena Rousková
tel.: +420 221 418 173
e-mail: alena.rouskova@marsh.com
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2
Zadání – společné informace
2.1.
2.1.1.

Základní informace zadání
Informace o pojistníkovi / pojištěném (pojištěných)

Pojistník:
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Boční II 1401/1a
141 31 Praha - Záběhlice
IČO: 67985530

Pojištěný:
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Boční II 1401/1a
141 31 Praha - Záběhlice
IČO: 67985530

2.1.2.

Poptávané druhy pojištění

živelní pojištění majetku
krádež, loupež, vandalismus
pojištění skel
pojištění elektronických rizik
pojištění strojních rizik
pojištění přepravy
pojištění odpovědnosti za újmu

2.1.3.

Pojistná doba, pojistné období

Předpokládaný počátek pojištění: 1. 7. 2017
Předpokládaný konec pojištění:
30. 6. 2020
Pojištění se sjednává na dobu určitou s výše uvedeným počátkem a koncem pojištění.
Pojistné období bude roční.

2.1.4.

Pojistné a předpokládaná hodnota zakázky

Pojistné bude uvedeno v Kč. Splatnost pojistného bude roční.
Roční pojistné bude uvedeno po veškerých slevách, které budou v nabídce vyčísleny.
Pojistné je splatné na účet zplnomocněného makléře (MARSH, s.r.o.) oproti jeho faktuře. Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem jeho připsání na účet zplnomocněného makléře.
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Předpokládaná hodnota zakázky – roční pojistné 400 000 Kč.
Předpokládaná hodnota zakázky – pojistné za dobu trvání pojištění (tři roky) činí 1 200 000 Kč.

2.1.5.

Termín a podmínky předložení nabídky dle zakázky

Nabídku zašlete v elektronické podobě nejpozději do 6. 6. 2017 včetně na kontaktní email uvedený v kapitole 1.3. Upozorňujeme, že nabídky došlé po tomto termínu mohou být odmítnuty,
resp. vyřazeny.
V nabídce výslovně uveďte, pokud nemůžete dodržet některý z hlavních / závazných parametrů
zadání.
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit výše limitů a spoluúčastí a parametry pojištění
před podpisem pojistné smlouvy.
Hlavními kritérii pro posouzení nabídek jsou nabídková cena pojištění a dodržení podmínek a
požadavků v zadání zakázky (rozsah pojištění). V nabídce musí být jednoznačně odděleno a
vyjádřeno pojistné za jednotlivé typy pojištění dle pojistného programu. Roční pojistné po odečtení všech pojistitelem poskytovaných slev musí být zřetelné a nezaměnitelně uvedeno.

2.1.6.

Přílohy

Plná moc
Zřizovací listina a výpis z ŽR
Příloha č. 1 – Seznam elektroniky nad 10 let

2.2.

Doložky a smluvní ujednání MARSH

Všechny doložky MARSH uvedené v článku 4 budou nedílnou součástí případné pojistné
smlouvy (pojistných smluv) ve formě smluvních ujednání a budou mít vždy přednost před jakýmikoliv ustanoveními standardních / standardizovaných pojistných podmínek a/nebo smluvních
ujednání pojistitele (formuláře, tiskopisy, jiné předdefinované dokumenty či texty ve vzorové pojistné smlouvě apod.).

2.3.

Škodní průběh za poslední 3 roky

Datum (rok)

Příčina, rozsah škod

7/2015

Odcizení – krádež seismické stanice

Celk. výše škody

146 404 Kč
Kč
Kč

Škodní průběh je uveden od 1. 7. 2014
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3
Zadání – pojistný program, požadovaný rozsah pojištění
3.1.

Místa pojištění

Lokality:

1. Boční II 1401/1a, 141 31 Praha – Záběhlice
2. Průhonice, PSČ: 252 43 – seismická stanice včetně seismického
sklepu a pavilonů
3. Průhonice, PSČ: 252 43 – hlavní budova
4. Příbram, Březové hory, PSČ: 261 01
5. Kašperské Hory a Červená u Kašperských hor, PSČ: 341 92
6. Budkov, PSČ: 675 42
7. Rokytnice, PSČ: 512 44
8. Území Evropy (geografické území Evropy)

3.2.
3.2.1.

Živelní pojištění majetku
Rozsah pojištění

Pojistná nebezpečí:

FLEXA (tj. požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo létajícího zařízení nebo
jeho části nebo nákladu), aerodynamický třesk, kouř, náraz dopravního
prostředku (vlastního nebo cizího, provozovaného pojištěným nebo třetí osobou),
vodovodní škody (únik vody/jiné kapaliny z jakéhokoliv technického nebo
technologického systému), vichřice, krupobití, pád stromů/stožárů/jiných
předmětů (i když jsou součástí pojištěné věci nebo souboru), pád nebo sesuv
lavin, sesuv, pokles nebo zřícení půdy / skal / zemin, tíha sněhu a námrazy,
povodeň a záplava, zemětřesení, atmosférické srážky a vlivy (včetně zatečení,
přívalového deště, sněhu, ledu), zpětné vystoupení vody z kanalizace, nepřímý
úder blesku, přepětí

Předměty pojištění,
pojistné částky:

Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně
stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních součástí,
příslušenství, strojních a elektronických součástí budov
a ostatních staveb, dřevostaveb, energetických zařízení
(trafostanice, výměníkové stanice), termosolárních a
fotovoltaických systémů, stožáry s anténami, paraboly,
anténní systémy, oplocení, technického zhodnocení,
zpevněné plochy, komunikace, stožáry, terénní úpravy,
inženýrské a rozvodné sítě, veřejné osvětlení v rámci areálu,
soubor investic, apod.
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Soubor vlastních a cizích věcí movitých – přístroje, stroje,
zařízení, elektronika, měřící přístroje, automatické a mobilní
měřící stanice, vysílací zařízení s anténami, vybavení,
inventář (vč. DDHM), ostatní vlastní a cizí věci movité včetně
modelů, vzorků, exponátů, nosičů dat, software, nákladů na
znovupořízení dat, dokumentace, písemností, plánů,
výkresů, map, knih a časopisů (knižní fond, apod.),
zabezpečovacích zařízení vč. snímačů, antén, DHIM, apod.
a dále soubor zásob a věci na volném prostranství
Soubor věcí umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty

262 040 000 Kč

250 000 Kč
(1.riziko)

Soubor cenností (peníze, ceniny a cennosti uložené
v příručních pokladnách a trezorech)
Soubor věcí zaměstnanců, návštěvníků a studentů

1 000 000 Kč
(1.riziko)
100 000 Kč
(1.riziko)

Náklady na demolici, stržení, vyklizení, odvoz trosek včetně
uskladnění a skládkového, hašení apod.
Náklady na dočasné přemístění majetku

10 000 000 Kč
(1.riziko)
500 000 Kč
(1.riziko)

Limity plnění:

FLEXA
Povodeň a záplava

30 000 000 Kč

Vichřice a krupobití

30 000 000 Kč

Pád nebo sesuv lavin, sesuv, pokles nebo zřícení půdy /
skal / zemin, tíha sněhu a námrazy, zemětřesení

30 000 000 Kč

Vodovodní škody

50 000 000 Kč

Nepřímý úder blesku

5 000 000 Kč

Atmosférické srážky

300 000 Kč

Ostatní živelní pojistná nebezpečí
Spoluúčasti:

30 000 000 Kč

FLEXA

5 000 Kč

Ostatní živelní pojistná nebezpečí

5 000 Kč

Pro věci zaměstnanců, návštěvníků a studentů

1 000 Kč

Pro náklady na demolici, stržení, vyklizení, odvoz trosek
včetně uskladnění a skládkového, hašení apod.
Pro náklady na dočasné přemístění majetku
Poznámky:

bez limitu (do výše
pojistných částek)

0 Kč
5 000 Kč

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách
(vč. cizích věcí) a plnění je požadováno vždy také v nových cenách (vč. položek
na 1. riziko).
Věci movité (zařízení určená k měření) se mohou nacházet na volném
prostranství, ve štolách, šachtách, dolech apod.
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Pojištění krádeže, loupeže, vandalismu

3.3.1.

Rozsah pojištění

Pojistná nebezpečí:

Krádež vloupáním, loupež, odcizení, vandalismus (zjištěný / nezjištěný pachatel,
ať již v souvislosti s krádeží vloupáním nebo prostý vandalismus) včetně škod
způsobených tzv. sprejery
Pojištění se sjednává na 1. riziko

Předměty pojištění,
pojistné částky (limity
pojistného plnění):

Soubor vlastních budov a ostatních staveb včetně
stavebních úprav, vnitřních a vnějších stavebních součástí,
příslušenství, strojních a elektronických součástí budov
a ostatních staveb, dřevostaveb, energetických zařízení
(trafostanice, výměníkové stanice), termosolárních a
fotovoltaických systémů, stožáry s anténami, paraboly,
anténní systémy, oplocení, technického zhodnocení,
zpevněné plochy, komunikace, stožáry, terénní úpravy,
inženýrské a rozvodné sítě, veřejné osvětlení v rámci areálu,
soubor investic, apod.
Soubor vlastních a cizích věcí movitých – přístroje, stroje,
zařízení, elektronika, měřící přístroje, automatické a mobilní
měřícístanice, vysílací zařízení s anténami, vybavení, inventář
(vč. DDHM), ostatní vlastní a cizí věci movité včetně modelů,
vzorků, exponátů, nosičů dat, software, nákladů
na znovupořízení dat, dokumentace, písemností, plánů,
výkresů, map, knih a časopisů (knižní fond, apod.),
zabezpečovacích zařízení vč. snímačů, antén, DHIM, apod.
a dále soubor zásob a věcí na volném prostranství
Soubor věcí umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty

500 000 Kč
(1. riziko)

2 000 000 Kč
(1. riziko)

100 000 Kč
(1.riziko)

Soubor cenností (peníze, ceniny a cennosti uložené
v příručních pokladnách a trezorech)
Soubor věcí zaměstnanců, návštěvníků a studentů

1 000 000 Kč
(1.riziko)
100 000 Kč
(1.riziko)

Náklady na výměnu zámků

100 000 Kč
(1.riziko)

Prostá krádež

50 000 Kč
(1.riziko)

Soubor cenností - krádež, loupež při přepravě („posel“)

400 000 Kč
(1.riziko)

Limity plnění:

Vandalismus
Pojištění tzv. sprejerů

1 000 000 Kč
100 000 Kč

Spoluúčasti:

Pro všechna pojistná nebezpečí a předměty pojištění

Poznámky:

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách
(vč. cizích věcí) a plnění je požadováno vždy také v nových cenách (vč. položek
na 1.riziko).

MARSH
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Odchylné podmínky pro zabezpečení předmětů pojištění pro případ odcizení:
1) Pro místo pojištění Boční II 1401/1a, 141 31 Praha – Záběhlice se ujednává následující způsob
zabezpečení:
Celý areál je oplocen, nepřetržitě střežen stálou jednočlennou ostrahou s pravidelnými obchůzkami
a monitorován kamerových systémem (počet kamer 7) s vývodem na vrátnici a do výpočetního střediska,
kde je k dispozici záznam. Vlastní budova pojištěného má hlavní vstupní dveře pevné konstrukce
s prosklenou částí, která je opatřena bezpečnostní fólií, a jsou opatřeny bezpečnostním uzamykacím
systémem. Ostatní vstupní dveře do budovy jsou kovové nebo dřevěné pevné konstrukce bez výplně a
uzamčeny zámkem s bezpečnostní vložkou. Okna v přízemí a v suterénu jsou opatřena bezpečnostní
folií. V přízemí a v suterénu je instalována EZS s čidly na vstupech a oknech s vývodem poplachového
signálu na vrátnici areálu s 24 hodinovou obsluhou.
Zabezpečení pro peníze a cennosti v trezoru pro limit plnění do 1 000 000 Kč:
Peníze a cennosti jsou uloženy v trezoru nezjištěné bezpečností třídy, který je těžší než 100 kg. Místnost
je opatřena plnými dveřmi s instalovanou mříží, která je uzamčena visacím zámkem. Dveře jsou opatřeny
zámkem s bezpečnostním kováním a bezpečnostní cylindrickou vložkou. Okna do místnosti jsou opatřena
z vnitřní strany mříží. Místnost je napojena na EZS.
2) Pro věci movité (zařízení určená k měření) nacházející se na volném prostranství, ve štolách,
šachtách, dolech apod. se sjednává následující způsob zabezpečení:
Pro stožáry s anténami a přístroji se pro limit plnění do 500 000,- Kč ujednává následující způsob
zabezpečení:
Zařízení bude zabezpečeno funkčním oplocením, kterým se rozumí oplocení minimální výšky 160 cm,
zařízení bude mechanicky připevněno k anténnímu stožáru.
Pro měřící zařízení, která jsou součástí meteorologických stanic jiných ústavů či dalších institucí,
se pro limit plnění do 500 000,- Kč ujednává následující způsob zabezpečení:
Zařízení bude zabezpečeno funkčním oplocením, kterým se rozumí oplocení minimální výšky 160 cm,
zařízení bude pevně spojeno s meteorologickou stanicí.
Pro zařízení umístěná ve štolách, šachtách, dolech apod. se pro limit plnění do 1 000 000,- Kč
ujednává následující způsob zabezpečení:
Vstupy do štol, šachet a dolů jsou opatřeny pevnými plnými dveřmi (většinou kovovými) nebo kovovým
víkem, uzamčeny min. zámkem FAB nebo dozickým zámkem nebo zámkem s bezpečnostní cylindrickou
vložkou nebo bezpečnostním visacím zámkem s tvrzeným třmenem o průměru min. 8 mm.
3) Pojistitel akceptuje zabezpečení majetku pro pojištění krádeže vloupáním s limitem plnění
do 1 000 000,- Kč:
Vstupní dveře jsou pevné konstrukce uzamčené min. zámkem FAB nebo zámkem s bezpečnostní
cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem s tvrzeným třmenem
o průměru min. 8 mm.
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Pojištění skel

3.4.1.

Rozsah pojištění

Pojistná nebezpečí:

All risk – Pojištění se sjednává na 1. riziko

Předměty pojištění,
pojistné částky (limity
pojistného plnění):

Soubor vnitřních a vnějších skel

Spoluúčasti:

Pro každou pojistnou událost

Poznámky:

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách
(vč. cizích věcí) a plnění je požadováno vždy také v nových cenách (vč. položek
na 1.riziko).

100 000 Kč
(1.riziko)
500 Kč

Skla – definice
Za soubor vnitřních i vnějších skel se považuje soubor skel oken, výloh, zrcadel,
světlíků, vitrín, pultů, markýz, světelných reklam a nápisů včetně jejich elektrické
instalace a nosné konstrukce, 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 příp. jiné signalizace na těchto sklech, soubor sanitární keramiky, laboratorního skla, zastřešení bazénů, nášlapného/pochozího skla apod.
Pojištění se vztahuje také na náklady na nouzové zabezpečení výplně po rozbitém skle, a to včetně montáže a demontáže stavebních součástí nutné k provedení nouzového osazení okenních tabulí či opravy zasklení (např. ochranných
mříží, markýz, uzávěrů oken apod.)
All risk = poškození / zničení z jakékoliv příčiny, kromě událostí výslovně vyloučených (standardní výluky pro tento druh pojištění)

3.5.

Pojištění elektroniky

3.5.1.

Rozsah pojištění

Pojistná nebezpečí:

Allrisk pojištění elektronických rizik vyjma pojistných nebezpečí pojištěných
dle bodu 3.2. a 3.3.
Pojištění se sjednává na 1. riziko

Předměty pojištění,
pojistné částky (limity
pojistného plnění):

Soubor vlastních a cizích stacionárních a přenosných (mobilních) elektronických zařízení zahrnujících i přístroje, měřící
zařízení, automatické a mobilní měřící stanice, vysílací zařízení s anténami apod.

2 000 000 Kč
(1.riziko)

Spoluúčasti:

Pro každou pojistnou událost

Poznámky:

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách
(vč. cizích věcí) a plnění je požadováno vždy také v nových cenách (vč. položek
na 1. riziko).

5 000 Kč

Pojištění se vztahuje na zařízení do 10-ti let stáří. Pojistné plnění bude v nových
cenách a nebude zohledněno opotřebení.
Pojištění se dále vztahuje i na zařízení uvedená na Příloze č. 1, jejichž stáří je
nad 10 let. Pojistné plnění bude v nových cenách a nebude zohledněno opotřebení.
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All risk = poškození / zničení z jakékoliv příčiny, kromě událostí výslovně vyloučených (standardní výluky pro tento druh pojištění)

3.6.

Pojištění strojů

3.6.1.

Rozsah pojištění

Pojistná nebezpečí:

Allrisk pojištění strojních rizik vyjma pojistných nebezpečí pojištěných dle bodu
3.2. a 3.3.
Pojištění se sjednává na 1. riziko

Předměty pojištění,
pojistné částky (limity
pojistného plnění):

Soubor vlastních a cizích strojů a strojního zařízení
(stacionární i mobilní)

500 000 Kč
(1.riziko)

Spoluúčasti:

Pro každou pojistnou událost

Poznámky:

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách
(vč. cizích věcí) a plnění je požadováno vždy také v nových cenách (vč. položek
na 1.riziko) bez uplatnění opotřebení.

5 000 Kč

Pojištění se vztahuje na veškeré stroje vlastní i cizí včetně vyměnitelných součástí, např. ložiska, pásy, řetězy, apod. (stacionární i mobilní stroje).
Pojištění se vztahuje také na řídící a jiné elektronické prvky a součásti pojištěných strojních zařízení.
All risk = poškození / zničení z jakékoliv příčiny, kromě událostí výslovně vyloučených (standardní výluky pro tento druh pojištění)

3.7.

Pojištění přepravy

3.7.1.

Rozsah pojištění

Pojistná nebezpečí:

Allrisk pojištění přepravy včetně odcizení a živelních pojistných nebezpečí
Pojištění se sjednává na 1. riziko

Předměty pojištění,
pojistné částky (limity
pojistného plnění):

Movité věci včetně elektroniky a elektronických zařízení (včetně přenosných (mobilních) elektronických zařízení) a strojů a
strojního zařízení

3 000 000 Kč
(1.riziko)

Spoluúčasti:

Pro každou pojistnou událost
Pro notebooky a ostatní přenosnou elektroniku do 50 000,- Kč

5 000 Kč
1 000 Kč

Územní rozsah:

Evropa

Poznámky:

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pojistné částky uvedeny v nových cenách
(vč. cizích věcí) a plnění je požadováno vždy také v nových cenách (vč. položek
na 1. riziko).
Pojištění přepravy se vztahuje na přepravu vlastními i cizími vozidly včetně vozidel zaměstnanců.
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Ujednání pro odcizení věcí z motorového vozidla
Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, pokud:
škoda vznikla v době od 6:00 do 22:00 hod., motorové vozidlo, z něhož bylo
zařízení odcizeno, mělo pevnou střechu, odcizené zařízení bylo v době vzniku
škody umístěno v zavazadlovém prostoru a nebylo z vnějšku viditelné.
Časové omezení se však netýká případů, kdy bylo motorové vozidlo v době
vzniku pojistné události umístěno v uzamčené garáži nebo na hlídaném
parkovišti.

3.8.
3.8.1.

Pojištění odpovědnosti za újmu
Rozsah pojištění

Rozsah pojištění:

Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu způsobenou třetím stranám
provozní činností nebo vadou výrobku, zahrnující:
škodu na majetku
škodu nebo jinou újmu na životě nebo zdraví
následnou finanční škodu nebo jinou újmu vyplývající ze škody nebo jiné
újmy na majetku, životě nebo zdraví
čistou finanční škody nevyplývající ze škody nebo újmy na majetku, životě nebo zdraví
škodu nebo jinou újmu způsobenou z vlastnictví/držby nemovitosti,
anebo škodu nebo jinou újmu způsobenou na pronajatých prostorách
škodu nebo jinou újmu způsobenou alimentárním onemocněním
z potravin (např. salmonelóza a podobné), vzniklé přítomností
nežádoucích mikroorganismů v potravinách v souvislosti s vadou
výrobku.

Souhrnné limity plnění:

Pro jednu škodu / pojistná částka
Pro všechny škody / celkový roční limit

Doložky / připojištění,
sublimity plnění:

Spoluúčasti:

MARSH

10 000 000 Kč
dvojnásobek

Pro jednu a všechny pojistné události, v rámci souhrnného limitu plnění:
Čisté finanční škody

1 000 000 Kč

Cizí věci převzaté a užívané

2 000 000 Kč

Regresy zdravotních pojišťoven, dávek nemocenského
pojištění – třetí strany

do výše limitu
pro základní
rozsah

Regresy zdravotních pojišťoven, dávek nemocenského
pojištění – zaměstnanci

5 000 000 Kč

Věci vnesené a odložené, věci zaměstnanců,
návštěvníků, studentů

1 000 000 Kč

Nemajetková újma vzniklá v důsledku neoprávněného
zásahu do práva na ochranu osobnosti

5 000 000 Kč

Základní spoluúčast pro jednu pojistnou událost

5 000 Kč

Věci vnesené a odložené, věci zaměstnanců,
návštěvníků, studentů

1 000 Kč
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Ostatní připojištění
Územní rozsah:

Evropa

Časový rozsah pojištění:

Loss occurance pro celý rozsah pojištění

Provozované činnosti:

Dle zřizovací listiny a živnostenského rejstříku

Příjmy za rok 2016:

79 000 000,- Kč

5 000 Kč

Poznámky:
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4
Požadované doložky a smluvní ujednání 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.
OZ1 Makléřská doložka
Pojištění je sjednáno a spravováno prostřednictvím zplnomocněného makléře MARSH, s.r.o.,
se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, IČ: 45306541, DIČ: CZ699003499. Veškeré úkony
související s touto pojistnou smlouvou jsou prováděny výhradně prostřednictvím zplnomocněného
makléře MARSH, s.r.o.
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 až do výše 10% 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 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 1. 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.
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MZ2 Automatické pojištění nově pořízeného majetku/snížení hodnoty pojištěného 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. 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.
Dojde-li ke snížení hodnoty pojištěného majetku, je pojistitel povinen, na základě žádosti
pojistníka/pojištěného, vystavit dodatek zohledňující tuto změnu a vrátit poměrné pojistné za odpojištěný
majetek.
MZ3 Podpojištění
Ujednává se, že pojistitel neuplatní podpojištění ve smyslu ustanovení pojistných podmínek v případě,
že v době vzniku pojistné události je pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě nižší než pojistná
hodnota pojišťovaného majetku 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.
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 pojištění 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
Za vodu vytékající z vodovodních zařízení se považuje i voda vytékající z řádně instalovaných
klimatizačních nebo samočinných hasicích zařízení (sprinklery, drenčery apod.), vnitřních a vnějších
vedení, rozvodů, včetně odpadů, svodů dešťové vody, rozvodů dalších kapalin / tekutin apod. Pojistitel
poskytne pojistné plnění i za náklady na odstranění závady, tj. opravu, případně výměnu poškozeného
nebo zničeného přívodního a odpadového potrubí a to i v důsledku poškození přetlakem páry nebo
kapaliny nebo zamrznutím vody ve vodovodním či kanalizačním potrubí a zařízeních připojených na toto
potrubí.
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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.
MZ10 Náklady na demolici, hašení, apod.
Pojištění sjednané touto smlouvou zahrnuje i krytí nákladů na hašení (včetně náplní CO2 v případě
aktivace samočinného hasicího zařízení), demolici, skládkovné, odvoz suti, úklid a likvidaci zbytků a
následků pojistné události včetně nákladů na dočasné přemístění majetku. Toto pojištění se sjednává
na 1. riziko.
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
a dále v důsledku indukce či přepětí. Toto pojištění se sjednává na 1. riziko. Limit plnění ve výši
5 000 000 Kč.
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
ve výši 500 000 Kč.
MZ13 Historické objekty, objekty ve zvláštním režimu
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje bez omezení i na historické nebo památkově chráněné
objekty. Pojištění se vztahuje i na majetek (budovy a stavby) opuštěný, neobývaný, v režimu předčasného
užívání, před kolaudací, jakož i movité věci, zásoby a další předměty pojištění zde umístěné
ve standardním nebo zkušebním provozu.
MZ14 Stavební, montážní a servisní práce
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na věcné škody na majetku, na kterém jsou
prováděny stavební práce, instalace, montáže, provozní montáže, servisní práce apod. bez ohledu na to
zda je pro takové práce nutné stavební povolení. Pojištění podle tohoto smluvního ujednání se sjednává
v rozsahu pojistných nebezpečí sjednaných touto smlouvou.
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 pojištěný majetek, včetně stavebních součástí a/nebo
způsobí škodu na předmětech pojištění uložených v pojištěných budovách, stavbách a/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
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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 periodu/frekvencí (např. 20-ti letá voda apod.).
Definice rizika záplavy a povodně není na časové periodě/frekvenci závislá.
MZ21 Skla – definice
Za soubor vnitřních i vnějších skel se považuje soubor skel oken, výloh, zrcadel, světlíků, vitrín, pultů,
markýz, světelných reklam a nápisů včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce, 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 příp.
jiné signalizace na těchto sklech, soubor sanitární keramiky, laboratorního skla, zastřešení bazénů,
nášlapného/pochozího skla apod.
Pojištění se vztahuje také na náklady na nouzové zabezpečení výplně po rozbitém skle, a to včetně
montáže a demontáže stavebních součástí nutné k provedení nouzového osazení okenních tabulí či
opravy zasklení (např. ochranných mříží, markýz, uzávěrů oken apod.)
MZ22 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 na 1. riziko. Pro toto pojištění se sjednává se
samostatný limit pojistného plnění ve výši 100 000,- Kč.
MZ24 Pojištění nákladů za mimořádnou spotřebu vody vlivem poškození vodovodního potrubí
Pojistitel poskytne úhradu nákladů za mimořádnou spotřebu vody, ke které došlo únikem vody z poškozeného vodovodního potrubí. Pojistitel uhradí pouze rozdíl mezi cenou, kterou pojištěný v účtovaném
období obvykle platí za spotřebu vody a cenou požadovanou dodavatelem vody po mimořádné spotřebě
vzniklé následkem poškození vodovodního potrubí. Toto pojištění se sjednává se samostatným limitem
plnění (první riziko) ve výši 100 000 Kč.
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MZ25 Prostá krádež
Pojištění se vztahuje i na případy odcizení, při kterých nejsou splněny podmínky zabezpečení definované
touto smlouvou či příslušnými VPP nebo DPP, a dále též na odcizení způsobené prostou krádeží
(odcizení pojištěné věci bez překonání překážek) a na pohřešování věci. Toto pojištění se sjednává se
samostatným limitem plnění (první riziko) ve výši 50 000 Kč. Pro škody do výše 10 000 Kč nebude
pojišťovna požadovat hlášení policii ČR.
MZ26 Ztráta pojištěné věci v důsledku pojistné události
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody způsobené ztrátou pojištěné věci v přímé
souvislosti s pojistnou událostí pojištěnou touto pojistnou smlouvou.
MZ27 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.
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