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1
Obecné informace
Pojistný program dle pokynů Zadavatele vypracoval:

Mgr. Jakub Tuček
Key Account Manager

Eurovalley s.r.o.
kancelář
mobil

+420 739 605 109

e-mail

jt@eurovalley.cz

web

1.1

Pražákova 66a, 639 00 Brno

www.eurovalley.cz

Dělení zakázky na části

Veřejná zakázka není dělena na části ve smyslu § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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2
Majetkové pojištění
2.1

Živelní pojištění

Místa pojištění a pojistné částky
místa pojištění

Popis místa pojištění

Beethovenova 650/2, Brno, 662 15

Rektorát JAMU (nemovitost cizí)

Mozartova 647/1, Brno, 662 15

Divadelní fakulta (nemovitost vlastní)

Bayerova 575/5, Brno, 662 15

Divadlo MARTA (nemovitost cizí)

Novobranská 691/3, Brno, 662 15

IVU Astorka (nemovitost vlastní)

Komenského nám. 609/6, Brno, 662 15

Hudební fakulta (nemovitost vlastní)

Komenského nám. 4, Brno, 602 00

Hudební fakulta (movitá věc - varhany
v nepojištěné cizí nemovitosti)

Orlí 710/19, 662 15

Divadlo Na Orlí (nemovitost vlastní)

ostatní místa ČR, na nichž se po právu nachází majetek pojištěného
předměty pojištění a pojištění nákladů na první riziko
1 100 000 000 Kč

vlastní i cizí nemovitosti dle definice EPD8 a EPD9
soubor věcí movitých (vlastní i cizí) dle definice EPD10
stroje, inventář, zařízení (vlastní i cizí)

420 000 000 Kč

cennosti

první riziko

umělecké předměty

první riziko

stavební součásti vlastní i cizí

první riziko

4 000 000 Kč
1 000 000 Kč

věci studentů (včetně studentů ubytovaných na koleji)

2 000 000 Kč

zásoby

2 000 000 Kč
500 000 Kč

skla dle EGS1 a EGS2
náklady na obnovu dat a dokumentace dle EPD15

(1. riziko)

1 000 000 Kč

náklady na dokumentaci a likvidaci PU dle EGE5

(1. riziko)

5 000 000 Kč

náklady na opravu nebo renovaci uměleckých částí
movitých věcí nebo umělecko-řemeslných
stavebních součástí dle EPD 12

(1. riziko)

1 000 000 Kč

náklady na mimořádnou spotřebu vody dle ENH10

(1. riziko)

200 000 Kč

zachraňovací náklady

(sublimit v rámci celkové PČ)

50 000 000 Kč

náklady na výměnu zámků po vloupání dle ECR6

(1. riziko)

500 000 Kč

náklady na demolici, hašení dle EPD11

(sublimit v rámci celkové PČ)

100 000 000 Kč
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Živelní pojištění
All risks včetně krádeže a vandalismu (pojištění proti všem nebezpečím vyjma
vyloučených; princip nesmí být postaven na krytí pouze vyjmenovaných
nebezpečí)

rozsah pojištění

Limity pojistného plnění pro jednotlivá pojistná nebezpečí
povodeň, záplava

Roční limit plnění

50 000 000 Kč

vichřice, krupobití

Roční limit plnění

50 000 000 Kč

zemětřesení

Roční limit plnění

50 000 000 Kč

sesuv půdy

Roční limit plnění

zahrnuto v zemětřesení

lavina

Roční limit plnění

tíha sněhu

Roční limit plnění

20 000 000 Kč

voda z vodovodu
rozšířená definice (sprinklery, klimatizace)

zahrnuto

přetlak nebo zamrzání vody

zahrnuto ve voda z vodovodu

náraz dopravního prostředku

50 000 000 Kč

pád předmětu

50 000 000 Kč

přepětí, nepřímý úder blesku dle ENH8

1 000 000 Kč

atmosférické srážky dle ENH6

1 000 000 Kč

poškození pojištěného nemovitého majetku živočichy dle ENH13

500 000 Kč

all risks (další nebezpečí výše neuvedená)

50 000 000 Kč

ostatní místa v ČR

2 000 000 Kč

Spoluúčast

2.2

50 000 000 Kč

5 000 Kč

Pojištění odcizení a vandalismu

Odcizení, vandalismus
Pojištěná nebezpečí

Limit pojistného plnění

krádež vloupáním

Viz předmět pojištění

vandalismus

Viz předmět pojištění

(včetně prostého, pachatel nemusí být zjištěn)
poškození malbou, rytím dle ECR3

200 000 Kč

prostá krádež dle ujednání ECR4

20 000 Kč

Předmět pojištění

Limit pojistného plnění (jedna a všechny události za rok)

movité věci
umělecké předměty, věci kulturní hodnoty
stavební součásti

2 000 000 Kč

mobilní podium (smontováno)
mobilní zastřešení (smontováno)
peníze, ceniny

500 000 Kč

peníze v příruční pokladně dle ECR 12

30 000 Kč

Spoluúčast

5 000 Kč

Zvláštní ujednání:
Ujednání o uzavřeném prostoru (ECR8)
Zvláštní ujednání pro kamerové systémy a stavební součásti (ECR10)
Za uzavřený prostor se považuje také uzamčená kovová klec nebo dřevěná skříň s limitem
plnění

100 000 Kč
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Přeprava vlastních věcí vlastními vozidly

Přeprava vlastních věcí vlastními vozidly
Limit pojistného plnění (jedna a všechny události)

1 000 000 Kč
Havárie dopravního prostředku

Pojištěná nebezpečí

Živel
Odcizení

Územní rozsah pojištění

Evropa

Definice pojištěných vozidel
Za vlastní vozidlo bude považováno jakékoli vozidlo, které řídí zaměstnanec pojistníka.
Zvláštní ujednání
Ujednává se, že za uzamčený prostor se považuje i vnitřní prostor vozidla a za překonání překážky v
souvislosti s odcizením se považuje viditelné poškození vozidla dokumentované PČR. Při odstavení vozidla
mezi 22 a 6 hodinou se ujednává, že plnění bude poskytnuto v plné výši limitu pouze v případě, že vozidlo
bylo odstaveno v uzavřené garáži nebo na hlídaném parkovišti. Pro případ odcizení nákladu, ke kterému došlo
mezi 22 a 6 hodinou, z vozidla, které bylo odstaveno na nehlídaném parkovišti nebo mimo uzavřenou garáž,
se sjednává limit pojistného plnění ve výši 50 000 Kč na jednu pojistnou událost.
Spoluúčast

2.4

5 000 Kč

Pojištění technických rizik (stroje, elektronika)

pojištění elektroniky a strojů
Viz majetkové pojištění
místo pojištění

Místa na území ČR po právu užívaná
Evropa, pro mobilní elektroniku

rozsah krytí
all-risks včetně odcizení (z uzavřeného prostoru nebo vozidla při přepravě 622 hod.)

Strojní a elektronický all risks

pojistná částka
Soubor vlastní i cizí stacionární i mobilní elektroniky dle účetní evidence
zadavatele (SKP 30, 31, 32, 33; CZCPA 26, 27; + nedokončené investice
k 31.12.2018)
Soubor vlastních i cizích stacionárních i mobilních strojů dle účetní evidence
zadavatele

180 000 000 Kč

26 000 000 Kč

(SKP 29, CZCPA 28; + nedokončené investice)
vícenáklady dle EMB6

100 000 Kč

vyměnitelné části stroje dle EMB7

100 000 Kč

limit pojistného plnění
živel

Zahrnuto v živelním pojištění

jedna a všechny škody vzniklé z titulu strojních a elektronických rizik za
pojistné období

2 000 000 Kč

Z toho sublimit pro mobilní elektroniku

1 000 000 Kč

spoluúčast
mobilní elektronika

5 000 Kč

stacionární strojní a elektronická zařízení

20 000 Kč

Zvláštní ujednání:
Ujednání o stáří zařízení (EMB4, EEE1)
Ujednání o elektronických součástech strojních zařízení (EMB3)
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Smluvní ujednání pro majetkové pojištění

Tato smluvní ujednání nemusejí být v doslovném znění součástí pojistné smlouvy, pakliže všeobecné
pojistné podmínky zahrnují ujednání shodného významu. Dostatečnost shody významu odchylného
ujednání pojistitele s ujednáním zadavatele posuzuje zadavatel.

2.5.1

Smluvní ujednání k majetkovému pojištění (obecná)

EPD2 Místa pojištění
Pro vlastní majetek pojištěného, a majetek po právu užívaný včetně nedokončených investic, majetku
ve zkušebním provozu apod., pro který není v pojistné smlouvě uvedena konkrétní lokalita, je místem
pojištění území České republiky. V případě pojistné události musí být písemně prokazatelné, že se na
dané lokalitě v době pojistné události nacházel předmět pojištění (např. listem vlastnictví, nájemní
smlouvou, evidencí majetku apod.) nebo pojištěný prokáže, že na těchto místech prováděl objednanou
činnost.

EPD3 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 10 % 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.

EPD4 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.

EPD5 Pojistná plnění
Pokud je předmět pojištění pojištěn na novou cenu, pak v případě škodní události vyplatí pojistitel
náklad na znovupořízení věci v nové ceně, odpovídající době pojistné události, snížený o cenu
případných zbytků, bez odpočtu opotřebení. Totéž platí i pro položky pojištěné na první riziko.
Pojistné plnění v nových cenách bude zahrnovat též zvýšené náklady vynaložené v důsledku změny
legislativy, obecně závazných předpisů, norem apod., pokud je pojištěný takové náklady nucen vynaložit
v souvislosti se znovupořízením věci. Tento výpočet je již zohledněn ve stanovení pojistné částky na
novou cenu zadavatelem.
V případě cizích užívaných věcí poskytne pojistitel pojistné plnění také vždy v nových cenách.

EPD6 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.

EPD8 Nemovitý majetek (budovy) – definice
Soubor budov a hal včetně stavebních součástí (vnitřních a vnějších), trafostanic, výměníkových
stanic, strojního zařízení a vybavení budovy tvořících jejich příslušenství (např. instalace elektro, vody,
topení, plynu, výtahů, vzduchotechniky apod.).
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EPD9 Nemovitý majetek (stavby) – definice
Soubor oplocení, rozvodných sítí, technologií energetických zařízení, zpevněných a umělých ploch,
laviček a veřejného osvětlení v rámci areálu apod. Souborem rozvodných sítí se rozumí např. kanalizace,
plynovodní řády, objekty rozvodné a zařízení rozvodů energie apod. v areálech pojištěného.

EPD10 Movitý majetek – definice
Soubor strojů, zařízení a inventáře (vč.DDHM), věci umělecké a historické hodnoty (vlastní i cizí
včetně věcí vnesených), veškerý majetek uvedený v účetní, operativní či jiné evidenci pojištěného apod.

EPD11 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. Toto
pojištění se sjednává se samostatným limitem plnění (první riziko) ve výši dle přehledu pojistných částek.

EPD12 Historická hodnota, majetek zvláštní hodnoty, pojistné plnění
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje bez omezení i na historické nebo památkově chráněné
objekty. Při znehodnocení nebo poškození předmětů zvláštní hodnoty budou hrazeny nezbytné, účelně
vynaložené náklady na jejich restaurování, maximálně však do výše stanoveného limitu plnění na pojistný
rok. Při zničení nebo pohřešování předmětů zvláštní hodnoty budou hrazeny účelně vynaložené náklady
na zhotovení replik daných předmětů, maximálně však do výše stanoveného limitu plnění na pojistný rok.

EPD13 Náklady – stavební součásti
Pojištění sjednané touto smlouvou zahrnuje také náklady na opravu nebo znovu pořízení
poškozených nebo zničených stavebních součástí, které jsou upevněny k budově nebo stavbě.
Stavebními součástmi se rozumí věci, které k budově nebo stavbě podle své povahy patří a jsou určeny
k tomu, aby byly s budovou trvale užívány. Jedná se zejména o okna dveře, příčky, vnitřní instalace,
obklady, podlahy, malby, antény, EZS, EPS, dešťové svody, přístřešky atd.

EPD14 Náklady na vlastní a cizí technické zhodnocení budov
Pojištění sjednané touto smlouvou zahrnuje také náklady na opravu nebo znovupořízení poškozených
nebo zničených investic, které mají charakter technického zhodnocení budovy, ať již se jedná o investice
vlastní nebo cizí.

EPD15 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 se samostatným limitem
plnění (první riziko) ve výši dle přehledu pojistných částek.

EPD16 Technologická, strojní a elektronická zařízení – princip plnění
Pokud dojde ke zničení pojištěné movité věci (technologického, strojního nebo elektronického
zařízení) a nové zařízení o stejných parametrech či výkonu již není na trhu dostupné, je pojištěný
oprávněn provést náhradu zařízením, které je nejbližším vhodným funkčním ekvivalentem.

EPD17 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.
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EPD18 Pojistné plnění – forma výplaty
Pojistné plnění lze poskytnout pouze formou peněžité náhrady, nikoliv jako naturální plnění, pokud se
obě strany nedohodnou jinak.

2.5.2

Smluvní ujednání k pojištění živelních nebezpečí

ENH1 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.

ENH2 Účinnost PS
Všechna pojistná nebezpečí včetně povodně a záplavy se sjednávají okamžitě od data účinnosti
smlouvy, tj. bez čekací doby.

ENH3 Záplava, povodeň – definice
Povodní se rozumí dočasné / přechodné zvýšení hladiny vodních toků, nádrží nebo jiných
povrchových vod, při kterém dochází k vybřežení 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.

ENH4 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, včetně odpadů, svodů dešťové vody, rozvodů dalších kapalin / tekutin apod. Pojistitel poskytne
pojistné plnění i za poškozené nebo zničené přívodní a odpadové potrubí.

ENH5 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. Toto pojištění se sjednává jako sublimit
pojistného plnění z pojištění vodovodních škod, nebo povodeň a záplava, podle toho, jaká byla příčina
vystoupání vody.

ENH6 Doplňková živelní nebezpečí – Atmosférické srážky, zatečení
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody způsobené vodou z atmosférických
srážek včetně zatečení. 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. Toto pojištění se sjednává se
samostatným limitem dle přehledu pojistných nebezpečí.

ENH7 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
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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 pojištěným, příp. byl v jeho vlastnictví, správě nebo pod jeho
kontrolou.

ENH8 Doplňková živelní nebezpečí – Pojištění nebezpečí nepřímého úderu blesku,
indukce, přepětí a elektrických poruch
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku nepřímého úderu
blesku, indukce či přepětí a vnitřně vzniklé elektrické poruchy. Toto pojištění se sjednává s limitem plnění
ve výši dle přehledu pojistných částek.

ENH9 Doplňková živelní nebezpečí – Aerodynamický třesk, kouř
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku následujících
nebezpečí:
Aerodynamický třesk: aerodynamickým třeskem se rozumí rázová tlaková vlna, která vznikla
překročením rychlosti zvuku (zvukové bariéry) letícím letadlem.
Působení kouře.

ENH10 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) dle přehledu pojistných částek.

ENH11 Pojištění lehkých staveb a dřevostaveb
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na objekty s lehkou kovovou konstrukcí
s textilním opláštěním a/nebo nafukovací haly, budovy, stavby nebo mobilní buňky s dřevěnou nebo
ocelovou nosnou konstrukcí a s opláštěním ze dřeva a/nebo z desek na bázi dřeva.

ENH13 Doplňková živelní nebezpečí – Poškození vnějšího pláště pojištěné
budovy nebo stavby živočichy
Pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení vnějšího pláště pojištěné budovy nebo ostatní
stavby, pojištěné proti živelním nebezpečím touto pojistnou smlouvou, způsobené destruktivní činností
živočichů. Toto pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění ve výši dle přehledu pojistných
nebezpečí.

2.5.3

Smluvní ujednání k pojištění odcizení a vandalismu

ECR1 Prostý vandalismus
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje i na případy poškození pojištěných věcí, které
nesouvisí s pokusem o vloupání.
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ECR2 Nezjištěný pachatel
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje i na případy, kdy pachatel není zjištěn.

ECR3 Poškození malbou, rytím
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. Při poškození pojištěné věci pojistným nebezpečím dle tohoto ujednání poskytne
pojistitel plnění, jehož výše odpovídá přiměřeným a nezbytně vynaloženým nákladům na vyčištění,
případně i opravu plochy, která byla pojistnou událostí bezprostředně dotčena, s ročním limitem
pojistného plnění dle přehledu pojistných nebezpečí. Vynaložil-li pojištěný po pojistné události náklady na
konzervaci pojištěné věci (např. prevence proti poškození spreji a barvami), budou součástí pojistného
plnění i takto vynaložené náklady, max. však ve výši 20 % z částky vynaložené na tuto konzervaci
pojištěné věci.

ECR4 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 dle
přehledu pojistných nebezpečí.

ECR6 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 dle přehledu pojistných částek.

ECR7 Náklady na odstranění škody
Pojištění zahrnuje do výše sjednané pojistné částky, resp. sjednaného limitu plnění i náklady na
odstranění škod, které vznikly v důsledku odcizení, resp. pokusu o odcizení, vč. pachatelem úmyslně
poškozených a zničených věcí (vandalismus).

ECR8 Ujednání o uzavřeném prostoru
Odchylně od příslušných ujednání pojistných podmínek / pravidel či podmínek zabezpečení proti
odcizení se ujednává, že za uzavřený prostor se považuje i prostor maringotky nebo mobilní buňky nebo
neukotveného stánku. Dále se za uzavřený prostor se považuje i prostor ohraničený prosklenou fasádou
a prostor ohraničený pláštěm (i střechou) sendvičové konstrukce a lehkými stavebními příčkami
(sádrokartonovými i prosklenými). Ve střeše se mohou nacházet světlíky a požární klapky. Za uzamčené
dveře nebo vrata se považují i požární dveře, prosklené dveře (uzavřené elektromechanickým ovládáním)
a vratové systémy. Za uzamčená vrata se považují i vrata a mříže uzavřené elektrickým pohonem.
Prosklené plochy nemusí být mechanicky zabezpečeny.
Za uzavřený prostor se považuje také každá jednotlivá místnost v budově; za vloupání do uzavřeného
prostoru se považuje prokazatelné násilné překonání překážky, která tento prostor odděluje od okolí (tedy
např. vypáčení dveří kanceláře uvnitř kancelářské budovy, učebny uvnitř škody); pro nárok na pojistné
plnění přitom není nutné, aby známy násilného vniknutí byly zároveň shledány na vnějších konstrukčních
prvcích budovy, v níž se tento uzavřený prostor nachází.

ECR9 Alternativní zabezpečení
Odchylně od příslušných pojistných podmínek se ujednává, že se pojištění vztahuje na odcizení
předmětu pojištění krádeží i bez překonání mechanického zabezpečení (definovaného touto pojistnou
smlouvou), je-li předmět pojištění v době vzniku pojistné události monitorován kamerovým systémem
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nebo je střežen elektrickým zabezpečovacím systémem (např. otřesové čidlo), jehož svod poplachového
signálu je vyveden do místa se stálou obsluhou (např. recepce).

ECR10 Kamerové systémy a stavební součásti – změna podmínek zabezpečení
V případě pojistných událostí uplatňovaných na kamerovém systému nebo dalších stavebních
součástech poskytne pojistitel plnění i v případě, budou-li pojištěné věci umístěny mimo uzavřený prostor,
mimo oplocené prostranství a při jejich odcizení dojde k překonání konstrukčního upevnění.

ECR12 Peníze a cennosti v příruční pokladně
Za dostatečné zabezpečení pro peníze a cennosti v uzamčené příruční pokladně se považuje, je-li
tato umístěna tak, aby nebyla viditelná, v uzamčené skříni nebo zásuvce. Pojistitel poskytne na základě
tohoto ujednání pojistné plnění maximálně do výše dle přehledu pojistných částek.

ECR13 Věci zaměstnanců a hostů – jízdní kola
Za věci zaměstnanců a hostů jsou považována i jízdní kola, která jsou odložena na místech k tomu
určených pojištěným. Pro pojištění odcizení se ujednává, že jako dostatečné zabezpečení je považován
zámek na kolo. Maximální výše pojistného plněni je stanovena na 10 000 Kč na každé odcizené jízdní
kolo

2.5.4

Smluvní ujednání k pojištění skel

EGS1 Skla – definice
Za soubor skel se považuje soubor 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.

EGS2 Skla – oprava
Pojistitel poskytne nad rámec stanovené pojistné částky pojistné plnění i za 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.), maximálně však do výše 30 % pojistné částky.

2.5.5

Smluvní ujednání k pojištění strojů

EMB3 Elektronické části strojů
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na řídící a jiné elektronické prvky a součásti
pojištěných strojních zařízení, bez ohledu na jejich stáří, nosiče dat a záznamy na nich.

EMB4 Pojištění strojů – stáří
Pro pojištění strojů účetně vedených v evidenci pojištěného jako DHM nebo jako součást budovy se
ujednává, že se pojištění vztahuje na stroje provozuschopné a pravidelně udržované bez ohledu na jejich
stáří.
Pro pojištění strojů účetně vedených v evidenci pojištěného jako DDHM se ujednává, že pojištěny
jsou pouze stroje, jejichž stáří v době vzniku škody nepřesáhlo 5 let.
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EMB6 Vícenáklady
Pojistitel poskytne plnění také za vícenáklady, které oprávněná osoba prokazatelně vynaložila na
přesčasové práce a práce v noci, práce o sobotách a nedělích, expresní nebo letecké dodávky náhradní
dílů a cestovní náklady techniků a expertů. Pojištění se sjednává se limitem pojistného plnění (1. riziko)
ve výši uvedeném v přehledu pojistných částek.

EMB7 Vyměnitelné části stroje
Odchylně od VPP se ujednává, že se pojištění vztahuje i na poškození vyměnitelných částí
pojištěného zařízení (vrtáky, nože, pilové listy, akumulátory atd.). Pojistitel poskytne plnění v případech,
kdy k poškození nebo zničení takového zařízení došlo náhle a neočekávaně v souvislosti se škodou na
jiné části stroje a příčina pojistné události nespočívá v přirozeném opotřebení. Pojištění se sjednává se
limitem pojistného plnění (1. riziko) ve výši uvedeném v přehledu pojistných částek.

EMB10 Zařízení mimo provoz – rozšíření pojistného krytí
Pojištění se vztahuje i na zařízení převzatá pojištěným, která jsou provozuschopná, avšak v době
pojistné události mohou být mimo provoz, mohou na nich probíhat prohlídky či opravy, mohou být v rámci
místa pojištění přepravována, přemísťována, demontována či opětovně montována.

EMB11 Zachraňovací náklady
Pojištění kryje také zachraňovací náklady až do výše 10% pojistné částky pojištěného strojního
zařízení. Toto omezení neplatí při záchraně života a zdraví osob.

EMB12 Pojištění strojů – únik médií
Pojištění se vztahuje i na poškození, zničení či znehodnocení provozních kapalin a náplní, jestliže
k nim došlou v přímé souvislosti se škodou na pojištěném strojním zařízení.

2.5.6

Smluvní ujednání k pojištění elektroniky

EEE1 Elektronika – stáří
Pojištění se vztahuje na elektronická zařízení vedená v účetní evidenci pojištěného jako DHM nebo
nové investice (nebo na soubory těchto zařízení) bez ohledu na jejich stáří.
Pojištění se vztahuje na elektronická zařízení vedená v účetní evidenci pojištěného jako DDHM,
jejichž stáří v době škody nepřesáhlo 5 let.

EEE4 Pojištění elektroniky – rozšíření pojistného krytí II
Pojištění se vztahuje na programové vybavení pojištěné věci (software), jestliže došlo k jeho zničení
v souvislosti se zničením nebo poškozením pojištěné věci.

EEE8 Zařízení mimo provoz – rozšíření pojistného krytí
Pojištění se vztahuje i na zařízení převzatá pojištěným, která jsou provozuschopná, avšak v době
pojistné události mohou být mimo provoz, mohou na nich probíhat prohlídky či opravy, mohou být v rámci
místa pojištění přepravována, přemísťována, demontována či opětovně montována.
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3
Pojištění odpovědnosti
pojištění odpovědnosti
rozsah krytí
Obecná odpovědnost za újmu
Odpovědnost za výrobek
princip krytí

Vznik škody (loss occurrence)

retroaktivita
krytí se vztahuje i na škody, které nejsou pojištěnému v době uzavření pojistné smlouvy
známy a jejichž příčina vznikla před uzavřením pojištění, ne však dříve, než:

1.4.2014

15 000 000 Kč

základní limit (jedna a všechny škody)
územní rozsah
základ a regresy

Evropa

věci převzaté, věci užívané

ČR

sublimity
následné finanční škody

plný limit

čisté finanční škody

1 000 000 Kč

cizí věci užívané

500 000 Kč

zásah do osobnostních práv jiných než do práva na zdraví a na život (tzv. jiná
nemajetková újma, osobnostní újma)

15 000 000 Kč

cizí věci převzaté

500 000 Kč

Věci vnesené, tedy věci zaměstnanců, studentů a návštěvníků (včetně věcí
studentů ubytovaných na koleji)

5 000 000 Kč

Regresy zdravotních pojišťoven a SSZ
vlastní zaměstnanci

5 000 000 Kč

třetí strany

zahrnuto v základu

pojištění odpovědnosti studentů a zaměstnanců za škody způsobené jiným
studentům nebo zaměstnancům

1 000 000 Kč

odpovědnost z vlastnictví nemovitosti

do plného limitu

škoda na pronajaté nemovitosti

do plného limitu

újma způsobená dětským účastníkům uměleckých produkcí (povinné pojištění
dle § 122, odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti)

do plného limitu

spoluúčast
základní

1 000 Kč

věci zaměstnanců a žáků

bez spoluúčasti

škody na zdraví zaměstnanců a žáků

bez spoluúčasti

regresy

bez spoluúčasti

vzájemné škody mezi studenty

500 Kč
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Smluvní ujednání pro odpovědnostní pojištění

EGL4a Újma způsobená osobám, které jsou ve významném vztahu, vč. majetkově
propojených osob
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené i osobám,
které jsou ve významném vztahu k pojištěnému, vč. pojištěným majetkově propojeným osobám, a to pro
veškerý rozsah pojistného krytí a do limitů pojistného plnění sjednaných touto pojistnou smlouvu.

EGL5 Regresní nároky – nemocenské pojištění
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje též na případy nároku orgánu nemocenského pojištění
vůči pojištěnému na regresní náhradu vyplacených dávek nemocenského pojištění (např. §126 zákona č.
187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

EGL10 Loss occurrence
Pojistnou událostí se rozumí vznik škody, za kterou pojištěný právně odpovídá a která nastala
v průběhu trvání pojištění v důsledku jednání pojištěného nebo jiné skutečnosti v přímé souvislosti
s podnikatelskou činností pojištěného, a to bez ohledu na to, kdy nastala příčina takové škody nebo kdy
byl vznesen nárok na její náhradu.

EGL11 Prodloužení konce pojištění – pravomocnost rozhodnutí
Pokud o náhradě této škody rozhoduje příslušný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem,
kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci. Do doby, kdy rozhodnutí o škodě nabude právní moci,
trvá ve vztahu k této škodě pojistná ochrana dle této smlouvy bez ohledu na sjednaný konec pojištění.

EGL14 Ochrana osobnosti
Pojištění se vztahuje na náhradu nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem pojištěného
do práva na ochranu osobnosti (ve smyslu §11 a násl. Občanského zákoníku), je-li povinnost pojištěného
k její náhradě dána pravomocným soudním rozhodnutím. Pojištění se dále též vztahuje na odpovědnost
za škody způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti.

EGL17 Činnosti nezapsané v obchodním rejstříku – rozšíření pojistného krytí
Pojištění odpovědnosti za škody se kromě činností zapsaných v obchodním rejstříku vztahuje též na
jiné činnosti vykonávané pojištěným, pokud tyto činnosti nepředstavují podstatné zvýšení pojistného rizika
a objem této činnosti nepřesahuje 5 % z celkového obratu pojištěného.

EGL20 Věci užívané – nemovitosti
V případě sjednaného pojistného krytí pro škody na věcech převzatých nebo užívaných se toto
připojištění vztahuje také na nemovitosti.

EGL21 Odpovědnost z držby nemovitosti
Toto pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou výkonem vlastnických práv
k nemovitostem, správou a provozem těchto nemovitostí.
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EGL22 Duševní útrapy
V případě nemajetkové újmy na zdraví nebo na životě člověka poskytne pojistitel náhradu duševních
útrap způsobených poškozenému nebo náhradu duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby
blízké poškozeného v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného.

EGL24 Odpovědnosti pojištěného za újmu členům svých orgánů v souvislosti
s výkonem jejich funkce, vč. motorových vozidel
S ohledem na skutečnost, že výkon funkce člena orgánu veřejné vysoké školy je velmi obdobný
výkonu práce zaměstnance v pracovněprávním vztahu, se ujednává, že odpovědnost pojištěného za újmu
způsobenou členům svých orgánů při výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem se bude
posuzovat přiměřeně odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním podle pracovněprávních předpisů.

EGL25 Odpovědnosti členů orgánů za jinou než čistou finanční škodu – věci
užívané, svěřené k výkonu funkce v souvislosti s poškozením, zničením, vč.
motorových vozidel
Připojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného člena orgánu
nahradit jinou než čistou finanční újmu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho funkce.
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4
Pojištění vozidel

5B40068

Opel

Zafira kombi

W0L0AHM75A2118311

2010

Os.

5B58805

Vario DK

nákladní přívěs

TJ5DD132V81014241

2008

Os

95BMA61

Kobra
Hobby 4C

F-Přívěs

TK94CH000YBKP9059

2000

Os.

1BK2657

Škoda

Superb

TMBJH7NP3G7079385

Os.

1BY6212

Škoda

Superb

TMBCJ7NP4J7600294

7

1 796

103

Číslo TP

BA

Limit skla

Obecná cena

15 000 Kč

232 000 Kč

NE

30 000 Kč

Zabezpečení

Os.

Výkon (kW)

VIN

Objem (cm3)

Model

Palivo

Značka

Celková
hmotnost

RZ

Počet míst

Rok výroby

Typ vozidla

Požadováno je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (POV) i havarijní pojištění (HAV). Pro havarijní pojištění je požadována i možnost přidání dalších (nových) vozidel
s pojištěním GAP.

1 503

UD 996829

1 300

UC 718857

-

600

AO857796

-

-

-

NE

6 200 Kč

-

2016

5

2 070

UH221114

D- Diesel

1 968

110

20 000 Kč

694 000 Kč

alarm

2018

5

1 630

UI954740

D-Diesel

1 968

140

20 000 Kč

948 089 Kč

alarm

Požadovaný limit POV (minimálně):

50 mil. Kč (majetek) / 50 mil. Kč (zdraví)

Územní rozsah POV i HAV:

Evropa

Spoluúčast:

5% / min. 5 000 Kč

Pojištění sedadel (řidič i ostatní cestující):

200 tis. KČ smrt / 400 tis. Kč trvalé následky

Pojištěná skla:

všechna obvodová

Spoluúčast skla:

0 Kč

Asistenční služby:

standardní rozsah včetně asistence při poruše

Pojištění zavazadel (minimální limit):

20 000 Kč / vozidlo / událost

construct
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5
Společná smluvní ujednání pro každou pojistnou
smlouvu
Tato smluvní ujednání nemusejí být v doslovném znění součástí pojistné smlouvy, pakliže všeobecné
pojistné podmínky zahrnují ujednání shodného významu. Dostatečnost shody významu odchylného
ujednání pojistitele s ujednáním zadavatele posuzuje zadavatel.

5.1

Smluvní ujednání o výpovědi

V souladu se zadávací dokumentací se ujednává:
Právním jednáním dodavatele neskončí vztah z pojistné smlouvy z žádného důvodu a žádným
způsobem v kratší době než 8 týdnů ode dne, kdy právní jednání dojde zadavateli, nebude-li stranami
ujednáno jinak.

5.2

Smluvní ujednání o pojišťovacím zprostředkovateli

Pojištění je sjednáno a spravováno prostřednictvím zplnomocněného makléře Eurovalley s.r.o.
(Příkop 838/6, Zábrdovice, Brno, 602 00, IČ: 29368324, DIČ: CZ29368324) Veškeré úkony související
s touto pojistnou smlouvou jsou prováděny výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře
Eurovalley s.r.o.

5.3

Smluvní ujednání o slevě za dlouhodobost pojištění

Pojištění se sjednává v minimální délce trvání 48 měsíců od počátku pojištění, při zachování
pojistného období v délce 12 měsíců. Za tuto dlouhodobost pojištění poskytne pojistitel pojištěnému slevu
v úrovni 15 % z ceny pojistného (tato sleva bude pojistitelem samostatně vyčíslena v pojistné smlouvě).
V případě, že pojistník pojištění ukončí před uplynutím této doby, vrátí pojistiteli slevu, která byla udělena
za celou dobu trvání pojistné smlouvy až do účinnosti výpovědi.
Tímto ujednáním není dotčeno ujednání EGE3 o automatické obnově pojistné smlouvy. V případě, že
pojistná smlouva bude na základě ujednání o automatické obnově trvat déle než 48 měsíců, zůstane
sleva za dlouhodobost udělena i nadále a sankce za předčasné ukončení pojistné smlouvy se neuplatní.

EGE3 Automatická obnova pojistné smlouvy
Ve smyslu § 2803 zákona 89/2012 Sb. se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění
sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se na další pojistný rok, pokud pojistník nesdělí pojišťovně
nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, nebo pojišťovna pojistníkovi osm týdnů před
uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Pojistitel garantuje zachování
sazeb výpočtu pojistného po celou dobu trvání pojistné smlouvy.
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Obecná smluvní ujednání (pro všechny druhy pojištění)

EGE2 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.

EGE4 Zachraňovací náklady
Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje také na zachraňovací náklady ve smyslu zákona
89/2012 Sb. 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.

EGE5 Náklady na dokumentaci a likvidaci pojistné události
Jedná se o přiměřené a doložitelné náklady a vícenáklady, které pojištěný vynaloží na přípravu
podkladů, 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, konzultanty a soudní znalce.
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 se samostatným limitem plnění (první riziko) ve výši dle přehledu
pojistných částek.

EGE6 Výpočet pojistného při zániku pojištění
V případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojistiteli poměrná část pojistného
pouze za dobu pojištění do jeho zániku

EGE7 Bonifikace za dobrý škodní průběh
Počínaje druhým rokem pojištění poskytne pojistitel pojistníkovi / pojištěnému bonus za dobrý škodní
průběh v souladu s následujícími podmínkami:
Škodní průběh

Bonus

max. 0 %

30 %

max. 5 %

25 %

max. 10 %

20 %

max. 20 %

10 %

max. 30 %

0%
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EGE12 Prohlídka místa škody
Ujednává se, že pojistitel zajistí prohlídku místa škody a/nebo poškozeného majetku svým
likvidátorem, příp. externím likvidátorem, do 48 hodin od nahlášení pojistné události (ledaže by tento
časový interval nebylo možné dodržet z titulu vyšší moci – např. nedostupnosti místa škody v důsledku
povodně; v takovém případě se výše uvedený časový interval prodlužuje o dobu působení vyšší moci).
V opačném případě se má za to, že pojistitel nepovažuje prohlídku místa škody a/nebo poškozeného
majetku za nutnou, popř. sdělí zplnomocňujícímu makléři, že bude akceptovat jím provedenou prohlídku.

EGE13 Pověřený likvidátor
V případě, že pojistitel pověří likvidací pojistné události externího (nezávislého) samostatného
likvidátora, je tento likvidátor povinen průběžně poskytovat klientovi a/nebo jeho zplnomocněnému makléři
stejné informace a/nebo dokumenty jako pojistiteli (dílčí zprávy, výpočty, kalkulace, stanoviska,
předběžné závěry apod.), popř. poskytnout takové informace a/nebo dokumenty klientovi a/nebo jeho
zplnomocněnému makléři na vyžádání. Pojistitel tímto ujednáním dává likvidátorovi výslovný pokyn
a souhlas k poskytování takových informací a/nebo dokumentů klientovi a/nebo jeho zplnomocněnému
makléři. Tato informační povinnost platí ve stejném rozsahu také pro vlastní likvidátory pojistitele.
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Škodní průběh
6.1

Škody na majetku (vlastní)

Datum

Místo vzniku

Popis

Výše pojistného
plnění

12.05.2015

Novobranská 3,
Brno

poškození skla – výplň dveří

21 760 Kč

29.06.2015

9B4 4061

škoda na vozidle

62 152 Kč

27.08.2016

Orlí 19, Brno

zatečení atmosférickými srážkami

37 677 Kč

15.09.2016

9B4 4061

škoda na vozidle

12 772 Kč

06.04.2017

Komenského nám.
6, Brno

zmizení kola včetně příslušenství

8 929 Kč

06.07.2017

Orlí 19, Brno

vodovodní havárie

0 Kč

29.06.2018

Orlí 19, Brno

08.08.2018

Orlí 19, Brno

16.09.2018

(204 tis. Kč, 100 % regres za viníkem)
rozbité sklo

49 351 Kč

únik odpadní vody

257 805 Kč

1BY 6212

škoda na vozidle

14 587 Kč

24.09.2018

Mozartova 1, Brno

vodovodní škoda

4 922 Kč

03.01.2019

Mozartova 1, Brno

vodovodní škoda
odhad škody do 40 tis. Kč

CELKEM (včetně rezerv)

6.2

469 955 Kč

Povinnost k náhradě újmy (pojištění odpovědnosti)

Datum

Popis

Místo vzniku

Výše pojistného plnění

18.06.2015

školní úraz

studio Marta, Brno

7 706 Kč

12.12.2015

školní úraz

studio Marta, Brno

Nedodány doklady

27.01.2016

školní úraz

studio Marta, Brno

8 253 Kč

02.09.2016

školní úraz

studio Marta, Brno

3 200 Kč

09.01.2017

školní úraz

studio Marta, Brno

Nedodány doklady

06.06.2017

školní úraz

Divadlo na Orlí, Brno

10 254 Kč

29.07.2017

školní úraz

studio Marta, Brno

7 500 Kč

07.03.2018

školní úraz

studio Marta, Brno

2 500 Kč

10.04.2018

školní úraz

Astorka, Novobranská 3, Brno

26 550 Kč

11.10.2018

školní úraz

Divadelní fakulta, Mozartova 1

7 500 Kč

12.11.2018

školní úraz

Astorka, Novobranská 3, Brno

7 500 Kč

CELKEM úrazy

80 966 Kč
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vytopení bytu
PU 4164041189

Nedodány podklady
Beethovenova 2, Brno

pravděpodobně se PU
dále nebude řešit
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Příkop 6
602 00 Brno
IČ: 293 68 324

Společnost vedená v obchodním rejstříku u KS v Brně, spisová značka C 75913.

