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Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

I
Pojistná smlouva č. 8849002951
pro pojištěni výstav

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „pojistitel"),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura jižní Morava, Nádražní 14, PSČ 602

00 Brno

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00, Brno - Brno-město

IČO: 44992785

ená:

Korespondenční adresa: Statutární město Brno, Iveta Štarhová, Husova 196/12, 60200 Brno

(dále jen „pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dáLe jen „smlouva),

tvoři nedílný cdek ^ P°dminkaml po)'istltele uvedenými v článku 1 této smLouvy a příLohami této smlouvy
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- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištěni majetku:? odpovědnost VPP P / -
. zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku) ZPP P-700/14 („ZPP P-700/14 )

■ Smluvní ujednání 531/21 pro pojištění exponátů během výstavy („SU 531/21.) /l0

. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědností za újmu - "

pokud je sjednáno také pojištění odpovědností za újmu

ostatní obecně závazné právní
1. Pro

:Í

- pouze

2. Doba trvání pojištění

Počátek pojištění: 26.7.2021 

Konec pojištění: 6.10.2021

Článek 2.

Druhy pojištění, předmět a rozsah pojištění

1. Přehled sjednaných pojištění

Sjednává se (sjednané pojištění je označeno křížkem): ví

B pojištění exponátů během výstavy ve smyslu čL 2 odst. 1) SU 531/21

Pojištěným pro účeLy tohoto pojištění je vlastník exponátu specifikovaného v 

Pojistná částka: 2 800 000 Kč 

Spoluúčast: 5 000 Kč

této smlouvě.

lu čl. 2 odst 2) SU 531/21
□ pojištění exponátů během dopravy ve smys

B pojištění odpovědnosti za újmu ve smyslu čl. 2 odst. 3) SU 531/21 

Pojištěným je pro účely tohoto pojištění:
1. pojistník ve vztahu k povinností nahradit újmu způsobenou v 

v této smlouvě,

2. vlastník pojištěného exponátu 

exponátu,

Územní pLatnost: místo konání výstavy uvedené v odst. 2, bodu 2.2. tohoto článku 

Limit pojistného plnění: 3 000 000 Kč 

Spoluúčast: 5 000 Kč

1 *** P-"*- — * pojistných podmínkách

' ' a smluvních ujednáních vztahujících se ke sjednanému pojištěni a v dalších ustanovemch teto p 1 
smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv napr. stupen opotřebeni, proved 

opravy čl znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných vea.

Pojištění se sjednává pro exponáty ve smyslu SU 531/21, ktere:
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■I a) jsou určeny pro níže specifikovanou výstavu:

- název výstavy: URBANIA

- doba trvání výstavy: od: 26.7.2021 do: 6.10.2021

- místo konání výstavy: káznice Bratislavská 249/68, 602 00 Brno

' ^
%V

X tyAX tyX *4
X a současně

b) jsou uvedeny v následujícím seznamu:V Xty.

4%\\ 

XX
% C/fy,ty Hodnota exponátu

(v ceně ve smysly
ZPP P-700/14 dle povahy exponátu)

v**ty/<PQ / Název s popis exponátu
X,X $

^4 8 samostatně funkčních zastavení, svébytných instalací 
(adaptabilita, organizace, participace,

strategie, komunikace, neúspěch=přínos, pilotní projekty, 
mezisektorová spolupráce)

X<ty>: vV

Xx vs
?v
ty 2 800 000,- Kč

8 hlasovacích zařízení s Ledkovou páskou,

X
v

světeLný zavěšený systém s ledkovými páskami
X;X?

%

X<>

X
x

Článek 3.

Výše a způsob placení pojistného
-Á?% %°(/< Í/Lty

%

x Celkové pojistné za pojistnou dobu 

Obchodní sleva......................................

Celkové pojistné po slevách............

Pojistné se sjednává jako jednorázové a je ve své celkové výši po slevách (vč. příp. daní) splatné k datu 
počátku pojištění sjednaného touto smlouvou

na účet pojistitele:

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222 

Kód banky: 0800 

Konstantní symbol: 3558 

Variabilní symbol: 8849002951

14 400 Kč.1.X i
20%

ty?.X %x 11 520 Kč

tyt.. 2.

XtyV% ty tyX

Ě tyfy_ Jty a k  ÁÓ/s

ty vXx,
XX

«ty

ty^ X,% Xs ty

6
%s3

-čV
Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského 
prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou 
smlouvou, než jaké jsou případně uvedeny výše v tomto čLánku a které bude po nabytí účinností příslušných 
právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojtstník se zavazuje uhradit 
nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě 1 náklady odpovídající této povinnosti.

3.

Článek k.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojtstník (pojištěný) bez zbytečného odkladu níže uvedené kontaktní údaje: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
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Centrální podatelna 

Brněnská 634

664 42 Modříce .

Tel: 957 105 105 

datová schránka: n6tetn3 

www.koop.cz

Na výzvu pojistiteLe je osoba oznamující vznik škodné události povinna jinak než písemně oznámit její vznik 
písemnou formou.
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Článek 5.

Prohlášení pojistrríka

Pojistník potvrzuje , že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné 
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro kLienta a Informace o zpracování osobních údajů 
v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které 
mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty 
pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

Pojistník dále potvrzuje , že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smLouvy převzaL v Listinné 
nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v či. 1 odst. 3) smLouvy a 
seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a 
upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a násLedky 
jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.

Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace 
uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s 
jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smLouvách, ve kterých je pojistníkem nebo 
pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro 
případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvaLého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické 
komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.

Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smLouvou nejsou 
k datu uzavření smLouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v čLánku 
„Zvláštní ujednání" této smLouvy výsLovně uvedeno jinak.

Pokud tato pojistná smLouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dáLe jen „smlouva") podléhá povinnosti 
uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr) ve smyslu zákona Č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k 
jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje 
pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný 
od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Pří vypLnění 
formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smLuvní 
straně), do pole „Datová schránka" uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy" uvést: 8849002951. Pojistník 
se dále zavazuje, že před zasláním smLouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejniteLných informací 
(např. osobních údajů o fyzických osobách). SmLuvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smLouvy 
jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na 
období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených 
dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.
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Článek 6.

Zpracování osobních údajů

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto Informace se 
na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti 
podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete 
v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na 
webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa".

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Pojistitel bude s Vašim souhlasem zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika 
při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb, a to pro účely:

a) zasíLáni slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistiteLe za účelem vyhodnocení Vašich 

potřeb a zasíLání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování 
osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas 
neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasíLány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude 
možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním 
údajům.

Pojíst nik:

I
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SOUHLASÍM NESOUHLASÍMs

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění a údaje o využívání sLužeb zpracovává pojistitel:

a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smLouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a 
ukončení pojistné smlouvy a Likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování
nezbytné pro plnění smlouvy, a

b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, 

statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistiteLe a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě 

oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může 
být upLatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinností

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika pří vstupu do 
pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona 
upravujícího distribuci pojištěni a zákona Č. 69/2006 Sb„ o provádění mezinárodních sankcí.

3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel 
také zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely zasíLání svých reklamních sděLení a nabízení 
svých služeb; nabídku od pojistiteLe můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě 
nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoLí podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás 
pojistitel oslovoval s jakýmikoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: [ ]

'4?

0í/ fi&i
v čl ]soun*nt

r>li 3

4. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné daLší 
osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.
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5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, 
že její identifikační a kontaktní údaje pojistiteL zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účeLy kalkulace, 
návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění 
a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných 
protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může 
být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, 
že identifikační a kontaktní údaje pojistiteL dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající 
zejména ze zákona upravujícího distribucí pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

t4

6. Podpisem pojistné smLouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se 
zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování 
osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných 
údajů, právními zákLady (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a 
právy, která Vám v této souvlsLosti náLeží.

Článek 7.

Zvláštní ujednání

1. Odchylně od či. 14 odst. 2) písm. f) ZPP P-700/14 se ujednává, že pojištění exponátů během výstavy 
se vztahuje na předměty na výstavách.

2. Ujednává se, že se pojištění exponátů během výstavy vztahuje také na věcí umělecké, historické nebo 
sběratelské hodnoty.

Článek 8.

Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojístiteLe na uzavření pojistné smlouvy (dále jen „nabídka") musí být pojistníkem přijat ve Lhůtě 
stanovené pojistitelem, a není-Lí taková Lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky 
pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijeti, a to ani 
v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

2. PojistiteL neposkytne pojistné plnění ani jiné pLnění či službu z pojistné smLouvy v rozsahu, v jakém by 
takové pLnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických 
sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účeLem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, 
bezpečností, ochrany základních Lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují 
zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Oále také 
Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva i jakékoli její změny a dodatky k ní mohou být uzavřeny pouze 
v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok.
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4. Pojistná smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá
2 stejnopisty).

5. Pokud je tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky a je pojistníkem podepisována
elektronickým podpisem ve smysLu příslušných právních předpisů, který není uznávaným elektronickým
podpisem ve smyslu zákona Č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je
podmínkou řádného uzavření pojistné smLouvy zaplacení běžného pojistného za první pojistné období,
případně jednorázového pojistného nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu pojistné
smlouvy, Nebude-li v případě uvedeném v předchozí větě běžné pojistné za první pojistné období, případně
jednorázové pojistné zaplaceno v tam uvedené Lhůtě, pojistná smlouva se od počátku ruší. je-li pojistná
smlouvy uzavírána elektronickými prostředky, nejsou vyhotovovány její stejnopisy,

6. UPOZORNĚNÍ POjISTITELE DLE 5 2789 ZÁKONA č. 89/2012 Sb„ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Ve smysLu 5 2789 zákona č. 89/2012 Sb,, občanského zákoníku, je konstatováno, že při uzavírání této pojistné
smLouvy nebyly shledány žádné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním. V případě, že
ke zjištění nesrovnalostí mezi požadavky klienta a uzavřenou pojistnou smlouvou dojde při zpracování
pojistné smLouvy, pojistitel upozorní pojistníka (klienta) na tyto nesrovnalosti samostatným dopisem.

Pojistník (klient) si je těchto nesrovnalostí vědom a souhlasí se sjednáním pojištění tak, jak je mu nabízeno
v tomto dokumentu.
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7. Tato smlouva obsahuje přílohy:

č. 1 - SU-531 21 výstavy
m

%

Q'
% Pojistná smlouva uzavřena dne: 26.5.2021

■ % ,

H í>

jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): Roman Frydyšek
Zaměstanec pojistitele
Získatelské číslo: 31203
Telefonní číslo: +420957105105
E-mail:
ID KNZ: 0000068745

rfrydrvsekfalkoop.cz

být Z'«.

"-y

Za pojistitele: OPERATIVA POJIŠŤOV
VIENNA INSURANCE G
_4fcieNTOftA JlŽNl MOR

NAd HAÍNI 183/14
fiQ2 DO BHNQ

1t>
<?/?;'

Za pojistníka:
%
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SU-531/21Smluvní ujednání
pro pojištění exponátů během výstavy

&

i
i
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Článek 1 Předmět pojištění

Předmětem pojištění jsou vystavované věci a věci, které jsou součástí expozice, (stánek, vybavení stánku, 
instalační materiál, apod.) uvedené v pojistné smlouvě (dále jen „exponáty").

Pojištění se nevztahuje na mobilní teLefony a fotoaparáty, pokud se nejedná o vystavované věci, a na věci 
osobní potřeby.

Článek 2 Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění 

1) Pojištění exponátů během výstavy

a) Pojištění exponátů během výstavy se sjednává v následujícím rozsahu:

i. pojištění proti vyjmenovaným pojistným nebezpečím (část 2. ZPP P-700/14); toto pojištění se řídí 
VPP P-100/14, ZPP P-7Q0/14,

ii. pojištění proti všem nebezpečím kromě vyloučených (část 3. ZPP P-700/14); toto pojištění se řídí 
VPP P-100/14, ZPP P-700/14.

b) Pojištěný je povinen zabezpečit exponáty podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení 
minimálně odpovídaLo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z těchto smluvních ujednání. 
PorušiL-Li pojištěný tuto povinnost a porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh 
nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, poskytne pojistitel plnění z takové pojistné události z pojištění 
pro případ odcizení nebo vandaLismu pouze do výše limitu pojistného plnění, který by dle těchto smluvních 
ujednání odpovídaL skutečnému způsobu zabezpečení pojištěných exponátů v době vzniku pojistné události, 
pokud není v pojistné smlouvě ujednán jiný způsob zabezpečení.

c) Místem pojištění je místo konání výstavy uvedené v pojistné smlouvě.
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Obecné požadavky na způsoby zabezpečení pojištěných exponátů pro pojištění pro případ odcizení nebo
vandalismu

Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly v závislosti na požadovaném způsobu uložení
a zabezpečení pojištěných věcí v konkrétním případě:

a) uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,

b) otevíratelné otvory, jako jsou okna, výLohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, 
i uzamčeny,

c) dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,

d) ostatní otvory o velikosti 600 cm2 a větší zevnitř zneprůchodněny,

e) poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS, dříve EZS) funkční a ve stavu střežení.

Limity pojistného plnění pojistitele pro exponáty uložené v uzavřeném prostoru podle způsobu zabezpečeni
proti krádeži s překonáním překážky a vandalismu:

• limit pojistného plnění do 20.000,- Kč 

dále nespecifikováno

. Limit pojistného plnění do 100.000,- Kč (20.001,- Kč -100,000,- Kč)

Vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou uzamčeny bezpečnostní cylindrickou vložkou min. v bezpečnostní 
třídě (dáLe jen „BT") 3 podle ČSN EN 1627,

. Limit pojistného plnění do 500.000,- Kč (100,001,- Kč - 500.000,- Kč)

Vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou uzamčeny bezpečnostní cylindrickou vložkou min. v BT 3 
podle ČSN EN 1627. Zabezpečením prosklených části oken, dveří a jiných technických otvorů je provedeno 
bezpečnostním zasklením (bezpečnostním vrstveným sklem, sklem s dodatečně instalovanou bezpečnostní 
fólií, skLem s drátěnou vLořkou), které musí vykazovat kategorii odoLnosti, pokud není požadováno jinak,
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min. P2A podle CSN EN 356, nebo bezpečnostní mříží min. v BT 3 podle ČSN EN 1627, nebo bezpečnostní 
roletou mm. v BT 3 podle CSN EN 1627. Jako alternativní způsob zabezpečení těchto prosklených ploch se dále 
připouští tez plášťová ochrana funkčním PZTS s detektory reagujícími na rozbití skla (akustický detektor)
mm. s vývodem poplachového signálu na světelný a akustický hlásič(e) umístěný(é) min. 3 m nad okolním 
terenem.

* limit pojistného plnění do 1.000.000,- Kč (500.001,- Kč - 1.000.000,- Kč)

Vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem min v BT 3 
podle CSN EN 1627 Zabezpečením prosklených Částí oken, dveří a jiných technických otvorů je provedeno 
bezpečnostním zaskLemm (bezpečnostním vrstveným sklem, sklem s dodatečně instalovanou bezpečnostní 
folii, sklem s drátěnou vložkou), které musí vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak 
min. P2A podle CSN EN 356, nebo bezpečnostní mříží min. v BT 3 podle ČSN EN 1627 nebo bezpečnostní 
roletou min. v BT 3 podle CSN EN 1627. Uzavřený prostor je zabezpečen funkčním PZTS s plástovou 
a prostorovou ochranou s vývodem poplachového signálu na místo s nepřetržitou službou. Jako alternativní 
způsob k zabezpečení funkčním PZTS se dále připouští též trvalá fyzická ostraha uzavřeného prostoru výstavy.

* pojistného plnění do 10 000 000,- Kč (l 000 001,- KČ -10 000 000,- Kč)

Vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem min v BT 3 
podle CSN EN 1627 Zabezpečením prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů je provedeno 
bezpečnostním zasklením (bezpečnostním vrstveným sklem, sklem s dodatečně instalovanou bezpečnostní 
folii, sklem s drátěnou vložkou), které musí vykazovat kategorií odolnosti, pokud není požadováno jinak 
min. P2A podle CSN EN 356, nebo bezpečnostní mříží min. v BT 3 podle ČSN EN 1627 nebo bezpečnostní 
roletou min. v BT 3 podLe CSN EN 1627. Uzavřený prostor je zabezpečen funkčním PZTS s plášťovou 
a prostorovou ochranou s vývodem poplachového signálu na místo s nepřetržitou službou a současně je 
prostor výstavy střežen trvalou fyzickou ostrahou.

* Limit pojistného pLnění nad 10 000 000,- Kč 

Individuálně ujednaný způsob zabezpečení v pojistné smlouvě.

2) Pojištění exponátů během dopravy

a) Předmětem pojištění exponátů během dopravy jsou exponáty, pokud jsou dopravovány do nebo z místa 
konaní vystavy uvedeného v pojistné smlouvě pojištěným nebo osobou jím pověřenou nebo jinou osobou na 
zakLade jejich pokynu (např. veřejným silničním dopravcem) dopravním prostředkem bez ohledu na to, kdo 
takový prostředek vlastní.

b) Pojištění exponátů během dopravy se řídí VPP P-690/14 a sjednává se v následujícím rozsahu: pojistné 
nebezpečí dle cl. 9 odst. l) VPP P-690/14.

c) Povinnosti pojištěného vztahující se k zabezpečení exponátů během přepravy

* Limit pojistného pLnění do 20 000 000 Kč

Pojištěné předměty musí být během přepravy včetně případného parkování vozidla trvaLe pod dohledem 
poverene osoby. Pověřenou osobou se rozumí osoba pověřená přepravou záslLky, která je starší 18 Let, plně 
svéprávná, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná a není pod vLivem alkoholu čí jiných omamných nebo 
psychotropních látek.

V případě přepravy věcí umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty prováděné veřejným přepravcem, musí 
byt přeprava provedena přepravcem, který má s přepravou věcí umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty 
prokazatelné zkušenosti. 7

• Limit pojistného pLnění nad 20 000 000 Kč

Uplatní se individuální způsob zabezpečení sjednaný v pojistné smlouvě. Pokud v pojistné smLouvě nebude 
individuální způsob zabezpečení sjednán, uplatní se podmínky zabezpeční vztahující se k zabezpečení 
exponátu během přepravy v případě Limitu pojistného pLnění do 20 000 000 Kč.
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I : 3}:; Pojištění odpovědnosti za újmu

'•'•^xPďjíštěrttbdpbvědnosti za újmu se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit 
7 iíhěmájetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění) za předpokladu, že byla způsobena jinému v souvislosti 

: s. réaíižán výstavy exponátů uvedené v pojistné smlouvě; toto pojištění se řídí VPP P-100/14, 
ŽPP P-6Ó0/14.

Kromě výLuk vyplývajících z pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu dáLe nevztahuje 
ná povinnost nahradit následné finanční škody uvedené v či. 1 odst. 2) písm. c), odst. 3) písm. b) a odst. 4) 
písm. b) ZPP P-600/14.

I
ro(t M*tou ■i

^ít
Xr>C/i

M*> A

**& Článek 3 Výklad pojmů

1) Bezpečnostní cylindrická vložka je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku 
před jejím překonáním tzv. vyhmatáním.

2) Bezpečnostní uzamykací systém je kompLet, který tvoří bezpečnostní stavební (zadLabací) zámek, 
bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cyLindrické vložky 
musí chránit vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací systém Lze považovat i elektromechanický 
zámek, který splňuje požadavky na odoLnost proti překonání uvedené v tomto odstavci.

3) Funkčním poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem (dříve „elektrická zabezpečovací 
signalizace" - „EZS“; dále jen „PZTS" se rozumí systém, který spLňuje následující podmínky:
a) Komponenty PZTS musí splňovat kritéria minimálně stupně zabezpečení 2 podle ČSN EN 50131-1, není-Li 

požadován stupeň zabezpečení vyšší, a musí ho mít doLožen certifikátem shody vydaným certifikačním 
orgánem akreditovaným ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem.

b) Projekt a montáž PZTS musí být provedeny dle ČSN EN 50131-1 a ČSN CLC/TS 50131-7 v posledních 
platných zněních firmou, která má k těmto činnostem příslušná oprávnění; pokud není znám stupeň 
zabezpečení PZTS podle normy, může být uznán za vyhovující i PZTS, jehož technický stav a funkčnost 
individuálně posoudila odborná osoba určená pojistitelem. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo 
samotného PZTS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.

c) Pokud je výstupní signál z PZTS vyveden na akustický hlásič, připouští se pouze Instalace tzv. 
Inteligentního hlásiče s vlastním zálohováním. ]e-Li umístěný na fasádě, pak v takové výši, aby byl obtížně 
napadnutelný, min. 3 m vysoko, chráněný před klimatickými vlivy, současně však dobře slyšitelný, Přívodní 
vodiče musí být chráněny před napadnutím (instalace pod fasádou, chránička apod.).
Pojištěný je dále povinen trvale zabezpečit, aby provoz, údržba, kontroly a revize PZTS byly prováděny 
v souladu s návodem k obsLuze a údržbě; pokud není stanoveno jinak, musí být minimálně jedenkrát za rok 
provedena prokazatelným způsobem kompLexní kontrola vč. funkční zkoušky PZTS výrobcem nebo jím 
pověřenou servisní organizací.
Při nesplnění uvedených povinností má pojistitel právo považovat PZTS za nefunkční.
V současných normách jsou užívány angi zkratky JAS" pro poplachový zabezpečovací systém, „IljHAS" 

pro poplachový zabezpečovací a tísňový systém, příp. „HAS” pro poplachový tísňový systém.

4) Zabezpečením prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm2 se
rozumí, že jakákoli okna, prosklené dveře nebo jejích části, světlíky, větrací šachty, výlohy, vitríny, prosklené 
stěny apod. s plochou větší než 600 cm2, které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od 
přístupové trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík, okno do nechráněného prostoru apod.), jsou 
zabezpečeny dle ujednání o konkrétních Limitech pojistného pLnění pro exponáty uložené v uzavřeném prostoru 
uvedených výše v čl. 1 odst. 1).
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