
 POJISTNÍ SMLOUVA Č. 2035008237 
POJIŠTĚNÍ NEKONÁNÍ AKCE 

1 

 
Důvěrné 

  
 

  
 
 
 

 
UNIQA pojišťovna, a.s. 
(dále jen „pojistitel“) 
 
Evropská 136 
160 00 Praha 6   
IČ: 492 40 480     
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012   
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a  
 
 
 
 

Statutární město Brno 
(dále jen „pojistník a zároveň pojištěný“) 
 
Dominikánské náměstí 196/1 
602 00  Brno – Brno - Město 
IČ: 449 92 785 

 
 

uzavírají prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele RESPECT, a.s. tuto pojistnou 
smlouvu: 
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1  Doba trvání pojištění 
Počátek pojištění:  07.08.2021, 18:00 hod. 
Konec pojištění:  07.08.2021, 24:00 hod. 
 
2  Věcný a územní rozsah pojištění 
2.1 Pojištění se sjednává v rozsahu následujících pojistných podmínek: 

• Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/14 (dále jen „UCZ/14“), 

• Všeobecné pojistné podmínky pro případ nekonání se akce (dále jen „UCZ/PNA/14“), 
v rozsahu dle čl. 2, odst. 2.2 (základní rozsah pojištění), odst. 2.2.1, písm. a), c), e) a odst. 
2.3 (doplňková pojistná ochrana pro případ nekonání se akce z důvodu atmosférických 
srážek).  
 
3  Předmět pojištění 
Akce: venkovní dronová show v rámci festivalu Ignis Brunensis konaná dne 

07.08.2021 ve 21:30 hod. a 23:00 hod. 
Místo konání:  Městský park, návrší Kraví Hory, Brno 
 
4 Pojistná událost 
4.1 Pojistnou událostí je vznik pojistitele vyplatit pojistné plnění do výše sjednaného limitu 
v případě, kdy pojištěnému, případně jiné oprávněné osobě, vznikne škoda dle článku 1, 
bezprostředně v souvislosti s tím, že pojištěná akce byla:  
a) přerušena či předčasně ukončena, 
b) omezena ve svém provedení, 
c) časově posunuta o více než 30 minut, 
d) místně přesunuta, 
e) odvolána. 
 
4.2 Pojistník je povinen dodržet čekací lhůtu 30 min. od předpokládaného počátku 
představení, tj. jeho počátek v případě nepříznivého počasí (popř. odstraňování jeho 
následků) bude posunut až o 30 minut.  
 
4.3 Výše uvedené neplatí v případě, kdy již na počátku předpokládané pojistné ochrany 
s ohledem na stávající nepříznivé hydrometeorologické podmínky a prognózy počasí pro 
následující hodiny bude naprosto zřejmé, že představení se nemůže uskutečnit ani po 
odložení jeho počátku o sjednaných 30 minut (dle tohoto článku, odst. 4.1, písm. c).  
 
5 Limit pojistného plnění a spoluúčast   
5.1 Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění ve výši 1.304.380,-Kč na každou 
pojistnou událost. Maximální limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události 
nastalé během pojistné doby je 1.304.380,- Kč. 
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5.2 Do shora uvedených částek poskytne pojistitel jako pojistné plnění pouze náhradu za 
celkové prokázané náklady související s pojistnou událostí dle bodu 4.1 této smlouvy a 
celkovou výši vráceného vstupného v případě pojistné události dle bodu 4.1 této smlouvy. 
 
5.3 Spoluúčast 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 % z vypočtené náhrady z každé vzniklé 
pojistné události.  
 
6 Pojistné  
Pojistné je jednorázovým pojistným a stanoví se ve výši 60.301,- Kč a je splatné nejdéle 
dnem počátku pojištění na základě příkazu k úhradě vystaveného pojistitelem.  
 
7  Oznámení pojistné události, uplatnění práva na pojistné plnění  
7.1 Oznámení pojistné události  
Pojistník, pojištěný, jiná oprávněná osoba, případně zplnomocněný zástupce (např. 
pojišťovací makléř) telefonicky nahlásí na Call centrum UNIQA pojišťovny a.s. (488 125 125, 
zelená linka) vznik škodné události, kde bude daná událost zaregistrována a volajícímu 
sděleno její registrační číslo. 
 
7.2 Příslušnému pracovníkovi zelené linky je třeba sdělit následující: 

✓ jméno, adresu, číslo pojistné smlouvy, kontaktní spojení vč. emailové adresy, stručné      
sdělení jak a kdy k dané události došlo, 

✓ pravděpodobnou výši škody, 
✓ osobu (vč. telefonického, příp. emailového spojení) určenou pro komunikaci 

připosouzení rozsahu vzniklé škody. 
 
8  Smluvní a závěrečná ustanovení   
8.1 Živelnou událostí pro účely této pojistné smlouvy se rozumí vítr od stupně č. 6 (silný 
vítr s rychlostí 40-49 km/h) dle Beaufortovy stupnice a bouře s blesky, která může ohrozit 
zdraví účastníků představení.  
 
8.2 V souladu s čl. 2.3, UCZ/PNA/14 se pojistná ochrana vztahuje i pro případ nekonání 
akce z důvodu atmosférických srážek – déšť v níže uvedeném smluvně označeném 
množství:  

Klasifikace deště  Intenzita srážek 
(měřitelné srážky/hod) 

Vytrvalý déšť Nad 10 mm/hod 

Přívalový déšť Nad 25 mm/hod 

Silný přívalový déšť Nad 40 mm/hod 
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8.3 Potvrzení od ČHMÚ
8.3.1 Pojištěný spolu s hlášením škody předloží autorizovanou zprávu vydanou a
potvrzenou ČHMÚ pro meteorologickou stanici Brno – Žabovřesky (id B2BZAB01) o
hodnotách meteorologických jevů, z jejichž důvodu se představení zrušilo.

8.3.2 V případě, že tato základní zpráva by pro účely likvidace pojistné události byla
nedostatečná, je pojistitel oprávněn vyžádat podrobnější zprávu o hydrometeorologické
situaci přímo v místě konání představení.

8.4 Výluky z pojištění
Odchylně od UCZ/PNA/14, čl. 2, odst. 2.2.1, písm. b) a d) se pojištění nevztahuje na takové
příčiny neuskutečnění akce, jejichž příčinou byl zásah úřední moci a úřední sanitární zákaz
kvůli nebezpečí nákazy (např. ptačí chřipka, slintavka, Covid-19 atd.).

Přílohy pojistné smlouvy:
Příloha č. 1 Pojistné podmínky a dokumenty související:

• Všeobecné pojistné podmínky – obecná část (UCZ/14)

• Všeobecné pojistné podmínky pro případ nekonání se akce (UCZ/PNA/14)
Příloha č. 2 Prohlášení pojistníka k registru smluv
Příloha č. 3 Výpis pojistníka z ŽR
Příloha č. 4 Záznam z jednání

Zpracovala:

Získatel: 76013204 – RESPECT, a.s.

Pojistná smlouva obsahuje 5 listů a 4 přílohy a je na základě dohody smluvních stran
vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF, přičemž původ a integrita elektronického
vyhotovení této smlouvy, jakož i totožnost jednajících osob, jsou zaručeny elektronickými
podpisy smluvních stran, resp. osob oprávněných za smluvní stranu tuto smlouvu uzavřít.
Každá ze smluvních stran obdrží originál pojistné smlouvy v elektronické podobě. Veškeré
změny a doplňky pojistné smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků, a
to v elektronické podobě ve formátu PDF, který bude opatřen elektronickými podpisy
smluvních stran, resp. osob oprávněných za smluvní stranu dodatek uzavřít.

Za UNIQA pojišťovnu, a. s.:
V Praze
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Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy
přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném
vztahu a o zpracování osobních údajů pro účely tohoto pojistného vztahu, že jsem byl seznámen s
obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že
pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a
požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly
náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy se řídí
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pojistník je povinen
pojištěného, resp. pojištěné, jakož i všechny další oprávněné třetí osoby, řádně a včas informovat o
zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, o jejich
souvisejících právech a dalších relevantních skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v článku
14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a sice poskytnutím samostatné listiny obsahující
informace o zpracování osobních údajů dle článku 13, resp. článku 14 obecného nařízení o ochraně
osobních údajů, a to poskytnutím stejnopisu listiny označené jako „Informace o zpracování osobních
údajů“ nebo jiným vhodným způsobem.
Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými
uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro
účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.
Potvrzuji, že souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, a že jsem převzal
níže uvedené dokumenty, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

Informace o zpracování osobních údajů
Všeobecné pojistné podmínky – obecná část (UCZ/14)
Všeobecné pojistné podmínky pro případ nekonání se akce (UCZ/PNA/14)

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje
pojistný zájem pojistníka uvedeného výše.
Prohlašuji, že jsem povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen
„povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva č. 2035008237 (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr
smluv“).
Beru na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídám společnosti
UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého
prohlášení vznikne.

Za pojistníka:

V Brně, dne:


