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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti, které sjednává Česká podnikatelská 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel) 
se řídí pojistnou smlouvou, těmito Všeobecnými pojistnými 
podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/14 (dále 
jen VPPOD), příslušnými Doplňkovými pojistnými podmín-
kami (dále jen DPP), příslušnými Zvláštními pojistnými pod-
mínkami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Pojištění odpovědnosti je pojištěním škodovým.

Článek 2
Předmět pojištění

Předmětem pojištění odpovědnosti je povinnost k náhradě 
újmy dále specifikované v příslušných DPP, ZPP nebo v pojist-
né smlouvě, vznikla-li pojištěnému povinnost k náhradě újmy 
v rozsahu a ve výši určené zákonem, příslušnými DPP, ZPP 
a pojistnou smlouvou. 

Článek 3
Územní platnost pojištění

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodné události, které 
nastanou na místě uvedeném v příslušných DPP, ZPP nebo 
v pojistné smlouvě jako územní platnost pojištění.

Článek 4
Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění 

1. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi 
poskytnout třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá 
událost krytá pojištěním (pojistná událost) a pojistník se za-
vazuje zaplatit pojistiteli pojistné. 

2. Pojistná smlouva vyžaduje písemnou formu, není-li pojiště-
ní ujednáno na dobu kratší než jeden rok. Totéž platí i pro 
všechna právní jednání týkající se pojištění, není-li ujedná-
no jinak.

3. Přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného, 
ve výši uvedené v nabídce, považuje se písemná forma 
smlouvy za zachovanou.

4. Pojištění vzniká prvním dnem následujícím po dni uzavření 
pojistné smlouvy, nebylo-li dohodnuto, že vznikne již uza-
vřením pojistné smlouvy nebo později.  
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5. V pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění odpovědnosti 
se vztahuje i na dobu přede dnem uzavření pojistné smlou-
vy. 

6. Změn v pojistné smlouvě, které mají vliv na výši pojistného 
nebo rozsah pojištění, lze dosáhnout pouze písemnou do-
hodou účastníků, jinak jsou neplatné. Pro změny v pojistné 
smlouvě, které nemají vliv na výši pojistného nebo rozsah 
pojištění, není povinná písemná forma, pojistník může tako-
vou změnu oznámit telefonicky nebo elektronickou poštou, 
pojistitel může rovněž využít prostředky elektronické ko-
munikace, pokud je pojistník výslovně v pojistné smlouvě 
neodmítl.

 Pojistitel může použít adresu trvalého pobytu, resp. sídla, 
pojistníka i pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě ve 
všech dříve uzavřených pojistných smlouvách. Analogicky 
může pojistitel v pojistné smlouvě tyto údaje změnit na zá-
kladě později uzavřené pojistné smlouvy.

7. Není-li ujednáno jinak, platí, že pojistná smlouva a právní 
vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republi-
ky a pro spory z pojistné smlouvy jsou rozhodující příslušné 
soudy České republiky.

8. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou VPPOD, příslušné 
DPP, případně příslušné ZPP a přílohy k pojistné smlouvě.

Článek 5
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného 

1. Pojistník a pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně zodpo-
vědět písemné dotazy pojistitele, které mají význam pro 
pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda 
je pojistí a za jakých podmínek. Povinnost se považuje za 
řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic podstat-
ného.

2. Pojistník má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit 
pojistiteli všechny změny týkající se sjednaného pojištění. 
Skutečnosti, o kterých ví, že nastanou, je povinen oznámit 
již předem. 

3. Pojištěný má povinnost dbát, aby pojistná událost nenasta-
la, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrá-
cení nebo zmenšení nebezpečí ani strpět jejich porušování 
třetími osobami. Pokud pojistná událost již nastala, je pojiš-
těný povinen učinit taková opatření, aby se vzniklá újma již 
nezvětšovala.

4. Pojištěný má povinnost oznámit orgánům činným v trestním 
řízení újmu, která vznikla za okolností vzbuzujících pode-
zření ze spáchání trestného činu nebo pokusu o něj.

5. Pojištěný má povinnost poskytnout pojistiteli součinnost 
potřebnou ke zjištění příčin újmy, podat pravdivá vysvětlení 
o jejím vzniku a rozsahu a předložit potřebné doklady, které 
si pojistitel vyžádal.

6. Pojistník nebo pojištěný má povinnost zabezpečit vůči jiné-
mu práva, která na pojistitele přecházejí.

7. Pojistník nebo pojištěný má povinnost neprodleně pojistiteli 
oznámit, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti po-
jištěnému nebo jeho zaměstnanci zahájeno trestní, správní 
nebo rozhodčí řízení.

8. Pojistník nebo pojištěný má povinnost bezodkladně sdělit 
pojistiteli, že poškozený uplatňuje právo na náhradu újmy 
přímo proti němu nebo u soudu nebo u jiného příslušného 
orgánu. V řízení o náhradě újmy ze škodné události je pojist-
ník nebo pojištěný povinen postupovat v souladu s pokyny 
pojistitele, zejména má pojištěný povinnost nepřistoupit na 
jakékoliv vyrovnání bez předchozího souhlasu pojistitele. 

9. Pojistník nebo pojištěný má povinnost oznámit pojistiteli 
bez zbytečného odkladu, že uzavřel další pojištění proti té-
muž pojistnému nebezpečí, uvést ostatní pojistitele a limity 
pojistného plnění ujednané v ostatních smlouvách.

10. Pojistník nebo pojištěný nesmí bez pojistitelova souhlasu 
učinit nic, co zvyšuje pojistné nebezpečí, ani to třetí osobě 
dovolit; zjistí-li až dodatečně, že bez pojistitelova souhlasu 
dopustil, že se pojistné nebezpečí zvýšilo, pojistiteli to bez 
zbytečného odkladu oznámí. Je-li pojištěno cizí pojistné ri-
ziko, má tuto povinnost pojištěný.

Článek 6
Práva a povinnosti pojistitele

1. Pojistitel je povinen předat pojistníkovi pojistnou smlouvu 
včetně pojistných podmínek a veškeré přílohy k pojistné 
smlouvě. Dojde-li ke ztrátě, poškození či zničení pojistné 
smlouvy, vydá pojistitel na žádost a náklady pojistníka dru-
hopis pojistné smlouvy.

2. Pojistitel je povinen v případě uzavření pojistné smlouvy 
formou obchodu na dálku neprodleně po uzavření pojistné 
smlouvy předat či odeslat dohodnutým komunikačním pro-
středkem pojistnou smlouvu včetně pojistných podmínek 
a veškeré přílohy k pojistné smlouvě.

3. Pojistitel je povinen v případě vzniku pojistné události do-
hodnout s pojištěným další postup a vyžádat si potřebné 
doklady. Bez zbytečného odkladu provést šetření nutné ke 
zjištění existence a rozsahu povinnosti plnit a sdělit výsled-
ky osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění.

4. Pojistitel je povinen umožnit pojistníkovi a pojištěnému na-
hlédnout do podkladů pojistitele týkajících se šetřené škod-
né události a pořídit si jejich kopie.

5. Pojistitel je povinen vrátit na žádost pojistníka nebo pojiště-
ného doklady, které pojistiteli zapůjčili ke sjednání pojištění 
nebo v souvislosti se šetřením škodné události.

6. Pojistitel má právo na zákonný úrok z prodlení, jakož i na 
jemu vzniklé náklady spojené se zpracováním a doručením 
upomínek, pokud je pojistník v prodlení s placením pojist-
ného.

7. Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné 
pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění. To 
neplatí, jedná-li se o povinnost poskytnout pojistné plnění 
z povinného pojištění. 

Článek 7
Pojistné a doba trvání pojištění

1. Pojistné je úplatou za sjednané pojištění.
2. Pojistné je sjednáno jako běžné pojistné, pokud není v po-

jistné smlouvě sjednáno jako pojistné jednorázové.
3. Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné 

smlouvy, není-li ujednáno jinak.
4. Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojistného za 

pojistná období, může pojistitel tuto skutečnost zohlednit 
při stanovování výše pojistného v závislosti na počtu pojist-
ných období. 

5. Zanikne-li pojištění v důsledku pojistné události, náleží po-
jistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná 
událost nastala; v takovém případě náleží pojistiteli jedno-
rázové pojistné vždy celé. 

6. Pojistitel může poskytnout slevu z pojistného (bonus) nebo 
přirážku na pojistném (malus) v závislosti na frekvenci 
pojistných událostí a výši vyplaceného pojistného plnění 
v uplynulých pojistných obdobích.

7. Pojistitel má právo v souvislosti se změnami podmínek roz-
hodných pro stanovení výše pojistného, zejména z důvodu 
škodní inflace (souhrn vnějších vlivů nezávislých na vůli 
pojistitele vedoucích ke zvyšování pojistného plnění nebo 
nákladů pojistitele, např. zvýšení cen zboží a služeb, po-
čtu a výše škod, rozsahu pojistné ochrany dané zákonem, 
zvýšení daní) upravit nově výši pojistného na další pojistné 
období. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojist-
ného sdělit pojistníkovi nejpozději dva měsíce přede dnem 
splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se má 
výše pojistného změnit. Pokud pojistník s touto změnou 
nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do jednoho mě-
síce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného 
dozvěděl. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím 
pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno.

Článek 8
Přerušení pojištění

1. O přerušení pojištění odpovědnosti může pojistník požádat 
pojistitele pouze z vážných důvodů, které nestojí na stra-
ně pojistníka a podstatným způsobem ovlivňují postavení 
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pojistníka, pojistné riziko, pojistné nebezpečí nebo i jiné 
skutečnosti související s pojištěním. Pojistitel má právo si 
vyžádat od pojistníka doplňující informace k ověření důvo-
dů uvedených pojistníkem jako důvody přerušení pojištění. 
Rozhodnutí o akceptaci žádosti pojistníka o přerušení po-
jištění přísluší pojistiteli. V jednom pojistném roce může být 
pojištění odpovědnosti přerušeno jen jedenkrát, přičemž 
minimální doba přerušení musí činit alespoň jeden měsíc. 
Pojištění odpovědnosti může být přerušeno na základě pí-
semné žádosti pojistníka doručené pojistiteli alespoň jeden 
měsíc před uvažovaným datem přerušení pojištění. 

2. Přeruší-li se pojištění odpovědnosti během pojistné doby, 
netrvá za přerušení povinnost platit pojistné a nevzniká 
právo na plnění z událostí, které v době přerušení nastaly 
a byly by jinak pojistnými událostmi. Doba přerušení pojiš-
tění se započítává do pojistné doby, jen je-li to výslovně 
ujednáno v pojistné smlouvě. 

3. Povinné pojištění odpovědnosti nelze přerušit, existují-li 
zákonné důvody jeho trvání. 

4. Pro nezaplacení pojistného se pojištění nepřerušuje.  

Článek 9
Zánik pojištění

1. Pojištění odpovědnosti zaniká:
a) uplynutím pojistné doby, na kterou bylo pojištění odpo-

vědnosti sjednáno; je-li sjednáno pojištění odpověd-
nosti na dobu určitou, lze v pojistné smlouvě ujednat, že 
uplynutím této doby pojištění odpovědnosti nezanikne, 
pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před 
uplynutím pojistné doby druhé straně písemně nesdělí, 
že nemá zájem na dalším trvání pojištění;

b) písemnou dohodou pojistitele a pojistníka; k platnosti 
dohody o zániku pojištění odpovědnosti se vyžaduje, 
aby v ní strany ujednaly, jak se vyrovnají; není-li ujed-
nán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo 
dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti;

c) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do dvou 
měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; výpovědní 
lhůta je osmidenní a počíná běžet dnem doručení výpo-
vědi; uplynutím výpovědní lhůty pojištění odpovědnosti 
zaniká; v tomto případě má pojistitel právo na poměr-
nou část pojistného odpovídající sjednané době trvání 
pojištění;

d) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do třech 
měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události; 
výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná běžet dnem 
doručení výpovědi; uplynutím výpovědní lhůty pojištění 
odpovědnosti zaniká; pokud výpověď podal pojistník, 
náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, 
v němž došlo k pojistné události; jednorázové pojistné 
náleží pojistiteli celé, není-li v pojistné smlouvě ujedná-
no jinak;

e) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci 
pojistného období, je-li sjednáno běžné pojistné; je-li 
však výpověď doručena druhé smluvní straně později 
než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné 
období, zaniká pojištění odpovědnosti ke konci násle-
dujícího pojistného období; 

f) nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty 
stanovené pojistitelem nejméně v trvání jednoho měsí-
ce ode dne doručení upomínky o zaplacení pojistného 
(upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění, že 
pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplaceno ani 
v dodatečné lhůtě);

g) písemnou výpovědí pojistníka do jednoho měsíce ode 
dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojist-
ného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojisti-
tele, nebo kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojistiteli 
bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnos-
ti; výpovědní lhůta je osmidenní a počíná běžet dnem 
doručení výpovědi; uplynutím výpovědní lhůty pojištění 
odpovědnosti zaniká;

h) odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy; zodpoví-
li zájemce o pojištění při jednání o uzavření pojistné 
smlouvy nebo pojistník při jednání o změně pojistné 
smlouvy nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti ne-
pravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týka-
jící se skutečností, které mají význam pro pojistitelovo 
rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí 
a za jakých podmínek a zatají v odpovědi něco podstat-
ného, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, 
prokáže-li, že by po pravdivém a úplném zodpovězení 
dotazů pojistnou smlouvu neuzavřel; toto právo může 
pojistitel uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy takovou 
skutečnost zjistil nebo musel zjistit, jinak právo zanikne; 
odstoupil-li pojistitel od smlouvy, má právo započíst si 

přiměřené náklady spojené se vznikem a správou po-
jištění; odstoupí-li pojistitel od smlouvy a získal-li již 
pojistník, pojištěný nebo jiná osoba pojistné plnění, na-
hradí do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení 
stane účinným pojistiteli to, co ze zaplaceného pojist-
ného plnění přesahuje zaplacené pojistné;

i) odstoupením pojistníka od pojistné smlouvy; pojistník 
má právo od smlouvy odstoupit, dotáže-li se v písem-
né formě pojistitele na skutečnosti týkající se pojiště-
ní a pojistitel nezodpoví tyto dotazy pravdivě a úplně; 
odstoupí-li pojistník od smlouvy, nahradí mu pojistitel 
do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane 
účinným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případ-
ně z pojištění plnil;

j) dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění 
za předpokladu, že příčinou pojistné události byla sku-
tečnost:
i. o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné 

události, 
ii. kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny 

nemohl zjistit v důsledku zaviněného porušení po-
vinností zájemce o pojištění při jednání o uzavření 
pojistné smlouvy nebo pojistníka při jednání o změ-
ně pojistné smlouvy nebo pojištěného, pravdivě 
nebo úplně zodpovědět písemné dotazy pojistitele 
týkající se skutečností, které mají význam pro po-
jistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, 
pojistné nebezpečí, zda je pojistí a za jakých pod-
mínek a nezatajit v odpovědi něco podstatného a

iii. pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání 
smlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji 
uzavřel za jiných podmínek;

k) zánikem pojistného zájmu za trvání pojištění; pojistitel 
má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku 
pojistného zájmu dozvěděl;

l) zánikem pojistného nebezpečí, pojistného rizika za tr-
vání pojištění;

m) smrtí pojištěné fyzické osoby. 
2. Jestliže oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na 

plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené 
údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné 
údaje týkající se této pojistné události zamlčí, má pojistitel 
právo plnění z pojistné smlouvy odmítnout. Dnem odmítnutí 
pojistného plnění pojištění zaniká.

3. V případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na 
dálku má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od 
pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření po-
jistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné 
podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po 
uzavření pojistné smlouvy. 

 Odstoupí-li pojistník od smlouvy uzavřené formou obchodu 
na dálku, vrátí mu pojistitel bez zbytečného odkladu, nej-
později však do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení sta-
ne účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, 
co již z pojištění plnil. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno 
ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí po-
jistník, popřípadě pojištěný, pojistiteli částku zaplaceného 
pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.

4. Dnem smrti pojistníka (odlišného od pojištěného) nebo 
dnem jeho zániku bez právního nástupce vstupuje do po-
jištění pojištěný. Oznámí-li však pojistiteli v písemné formě 
do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, nebo ode dne jeho 
zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, zaniká pojištění 
dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka.

Článek 10
Škodná a pojistná událost

1. Škodnou událostí je vznik újmy, která by mohla být důvo-
dem vzniku práva na pojistné plnění. 

2. Pojistnou událostí se rozumí nahodilá škodná událost krytá 
pojištěním, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele 
poskytnout pojistné plnění. 

Článek 11
Pojistné plnění, náklady na soudní řízení, 

zachraňovací náklady

1. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění v rozsahu 
a za podmínek stanovených pojistnými podmínkami a po-
jistnou smlouvou.

2. Právo na pojistné plnění vzniká oprávněné osobě. 
3. Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po oznámení udá-

losti, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, 
spojuje požadavek na pojistné plnění, šetření nutné ke 

zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření 
je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila 
právo na pojistné plnění; na žádost této osoby jí pojistitel 
v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípa-
dě důvod jeho zamítnutí.   

4. Nelze-li ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení po-
jistné události, pojistitel v písemné formě sdělí, proč nelze 
šetření ukončit. Pojistitel poskytne oprávněné osobě na její 
žádost na pojistné plnění přiměřenou zálohu; to neplatí, je-li 
rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít. 

5. Horní mez pro nahlášení škodných událostí nastalých z to-
hoto pojištění jsou tři měsíce po skončení trvání pojištění, 
pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

6. Pojistné plnění je splatné do patnácti dnů poté, kdy pojistitel 
skončil šetření.

7. Pojištěný se podílí na pojistném plnění z každé pojistné 
události částkou sjednanou v pojistné smlouvě nebo v po-
jistných podmínkách (spoluúčast, integrální franšíza). Tuto 
částku pojistitel odečítá od pojistného plnění vypláceného 
oprávněné osobě.

8. Pojistitel poskytne pojistné plnění maximálně do výše limitu 
pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

9. Pojistné plnění vyplacené pojistitelem z jedné pojistné 
události nesmí přesáhnout limit pojistného plnění sjednaný 
v pojistné smlouvě. To platí i pro hromadnou škodnou udá-
lost.

10. Právo na pojistné plnění nevzniká, způsobila-li úmyslně po-
jistnou událost buď osoba, která uplatňuje právo na pojistné 
plnění, anebo z jejího podnětu osoba třetí, není-li zákonem 
stanoveno jinak.

11. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud 
pojistník v době nabídky věděl nebo vědět měl a mohl, že 
pojistná událost již nastala. 

12. Poškozenému nevzniká právo na plnění proti pojistiteli, ne-
bylo-li tak ujednáno, anebo stanoveno jiným zákonem.

13. Bylo-li v důsledku porušení povinnosti uvedených v člán-
ku  5 těchto VPPOD při jednání o uzavření smlouvy nebo 
o její změně ujednáno nižší pojistné, má pojistitel právo po-
jistné plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného, 
které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet. 

14. Mělo-li porušení povinnosti uvedených v článku 5 těchto 
VPPOD vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvět-
šení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše 
pojistného plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění 
úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah po-
jistitelovy povinnosti plnit. 

15. Obsahuje-li oznámení vědomě nepravdivé nebo hrubě 
zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené 
události, anebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje týkající se 
této události, má pojistitel právo na náhradu nákladů účelně 
vynaložených na šetření skutečností, o nichž mu byly tyto 
údaje sděleny nebo zamlčeny. Má se za to, že pojistitel vy-
naložil náklady v prokázané výši účelně.  

16. Vyvolá-li pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňu-
je na pojistné plnění právo, náklady šetření nebo jejich zvý-
šení porušením povinnosti, má pojistitel vůči němu právo na 
přiměřenou náhradu. 

17. Způsobil-li pojištěný vznik újmy pod vlivem požití alkoholu 
nebo použití návykové látky nebo přípravku takovou látku 
obsahující má pojistitel proti němu právo na náhradu toho, 
co za něho plnil.

18. Pojistitel poskytne pojistné plnění v tuzemské měně, není-
li ujednáno jinak. Pro přepočet cizí měny se použije kurzu 
vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné 
události.

19. Pojistitel nahradí pojištěnému účelně vynaložené náklady 
odpovídající nejvýše mimosmluvní odměně advokáta:
a) za obhajobu pojištěného v přípravném řízení a před 

soudem prvního stupně v trestním řízení vedeném proti 
němu v souvislosti se vznikem újmy;

b) občanského soudního řízení o náhradě újmy v prvním 
stupni, jestliže toto řízení bylo nutné ke zjištění odpo-
vědnosti pojištěného nebo výše náhrady vzniklé újmy, 
pokud je pojištěný povinen tyto náklady nahradit;

c) za obhajobu pojištěného před odvolacím soudem, 
náklady mimosoudního projednávání nároku poškoze-
ného na náhradu újmy a jiné náklady, pouze za před-
pokladu, že se pojistitel k úhradě takovýchto nákladů 
písemně zavázal.

20. Nad rámec sjednaného základního limitu pojistného plnění 
uhradí pojistitel zachraňovací a jiné náklady účelně vynalo-
žené pojistníkem, pojištěným nebo jinou osobou: 
a) při odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události 

na zmírnění následků již nastalé pojistné události,
b) povinnost odklidit poškozený pojištěný majetek nebo 

jeho zbytky z hygienických, ekologických či bezpeč-
nostních důvodů včetně náhrady škody, kterou při této 
činnosti utrpěla.
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 Pojistitel uhradí prokazatelně vynaložené zachraňovací ná-
klady, maximálně do výše 10 % sjednané pojistné částky 
nebo sjednaného limitu pojistného plnění, není-li v pojistné 
smlouvě ujednáno jinak, s výjimkou nákladů, které byly vy-
naloženy na záchranu života nebo zdraví osob, kde je výše 
omezena 30% sjednaného základního limitu pojistného pl-
nění.

 Zachraňovací náklady, které pojistník vynaložil se souhla-
sem pojistitele a k nimž by jinak nebyl povinen, je pojistitel 
povinen uhradit bez omezení. Vynaložil-li zachraňovací 
náklady pojištěný nebo jiná osoba nad rámec stanovených 
jiným zákonem, má proti pojistiteli stejné právo na náhradu 
účelně vynaložených zachraňovacích nákladů jako pojist-
ník. 

Článek 12
Obecné výluky z pojištění

1. Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na povinnost pojiště-
ného nahradit poškozenému újmu vzniklou: 
a) úmyslným jednáním, škodolibostí nebo jinou pohnut-

kou zvlášť zavrženíhodnou;
b) v důsledku trestné činnosti pojištěného nebo jakéhoko-

liv podvodného nebo nepoctivého jednání pojištěného 
či třetí osoby jednající z podnětu pojištěného;

c) uložením nebo uplatňováním finančních sankcí;
d) v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává neo-

právněně;
e) převzetím nad rámec stanovený právními předpisy; 
f) porušením smluvní povinnosti, prodlením se splněním 

smluvní povinnosti; 
g) v souvislosti s nárokem na pojistné plnění z pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu 
nebo nemoci z povolání; 

h) na majetku, který pojištěný nebo oprávněná osoba uží-
vá neoprávněně;

i) v souvislosti s válkou a terorismem;
j) účinky jaderné energie, účinky silikátů, formaldehydu 

nebo azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, 
účinky toxických látek, toxických plísní nebo odpadu 
s toxickými vlastnostmi, působením magnetických 
nebo elektromagnetických polí;

k) genetickými změnami organismu nebo geneticky 
modifikovanými organismy včetně jakéhokoliv z nich 
získaného proteinu nebo produktu obsahujícího modifi-
kovaný genetický prvek GMO nebo protein;

l) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem vozidel nebo 
plavidel, pokud je tato povinnost k náhradě předmětem 
povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 
nebo plavidla; 

m) postupným znečištěním životního prostředí.
2. Není-li ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se nevzta-

huje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu 
vzniklou:
a) ztrátou majetku;
b) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem letadel a vo-

zidel na vzduchovém polštáři včetně konstrukce, oprav 
nebo instalačních prací na letadlech;

c) v souvislosti s vlastnictvím, provozem nebo použitím 
tramvajových tratí, aerodromů a letišť, námořních 
přístavů, suchých doků, doků, mol a přístavišť včetně 
činností s nimi spojených (například catering, bezpeč-
nostní služba na letišti, zabezpečování značení letišt-
ních ploch, provoz kontejnerového terminálu, který je 
součástí přístavu a další);

d) v souvislosti se stavbou, opravou a likvidací lodí včetně 
konstrukčních, opravárenských a instalačních prací na 
lodích;

e) v souvislosti s výstavbou, provozem a údržbou přehrad, 
hrází či s pracemi pod vodou;

f) těžební, dobývací nebo razící činností nebo v souvis-
losti s těžbou, výrobou anebo rafinací ropy a zemního 
plynu;

g) provozováním motoristické a letecké sportovní činnosti 
nebo profesionální sportovní činností;

h) přerušením, omezením nebo kolísáním dodávek vody, 
plynu, elektřiny nebo tepla; 

i) sesedáním, sesouváním půdy, erozí, poddolováním, 
odstřelem nebo otřesy v důsledku demoličních prací;

j) v souvislosti s budováním a provozem skládek odpadu 
s toxickými vlastnostmi;

k) poškozením, zničením nebo pohřešováním záznamů 
na zvukových, obrazových a datových nosičích; 

l) ekologickou újmou;
m) kybernetickým nebezpečím;
n) způsobenou jiné osobě v souvislosti: 

– se zákrokem směřujícím k zabránění vzniku újmy 
na chráněných hodnotách; 

– s použitím donucovacích prostředků, psa nebo slu-
žební zbraně;

– s pohřešováním věci, která byla předmětem ochra-
ny prováděné pojištěným;

o) v souvislosti s jakoukoliv náhradou újmy přisouzenou 
soudem Spojených států amerických nebo Kanady 
nebo přiznanou na základě práva Spojených států 
amerických nebo Kanady.

3. Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě, že by jeho 
poskytnutí bylo v rozporu s právními předpisy jakéhokoliv 
státu (včetně mezinárodních úmluv) upravujícími meziná-
rodní sankce za účelem udržení nebo obnovení nebo obno-
vení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních 
lidských práv a boje proti terorismu.

Článek 13
Přechod práv 

1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou 
událostí osobě, která má právo na pojistné plnění, pojiště-
nému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, 
proti jinému právo na náhradu újmy nebo jiné obdobné prá-
vo, přechází tato pohledávka včetně příslušenství, zajištění 
a dalších práv s ní spojených okamžikem výplaty plnění 
z pojištění na pojistitele, a to až do výše plnění, které po-
jistitel oprávněné osobě vyplatil. To neplatí, vzniklo-li této 
osobě takové právo vůči tomu, kdo s ní žije ve společné 
domácnosti nebo je na ni odkázán výživou, ledaže způsobil 
pojistnou událost úmyslně. 

2. Osoba, jejíž právo na pojistitele přešlo, vydá pojistiteli po-
třebné doklady a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky 
zapotřebí. Zmaří-li přechod práva na pojistitele, má pojistitel 
právo snížit plnění z pojištění o částku, kterou by jinak mohl 
získat. Poskytl-li již pojistitel plnění, má právo na náhradu 
až do výše této částky. 

3. Má-li pojištěný vůči oprávněné osobě nebo jiné osobě právo 
na vrácení vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo 
na zastavení jeho výplaty, přechází toto právo na pojistitele, 
pokud za pojištěného tuto částku uhradil nebo za něj vyplá-
cí důchod.

4. Na pojistitele přechází právo na úhradu nákladů soudního 
řízení o náhradě újmy, které bylo pojištěnému přiznáno proti 
odpůrci, pokud je pojistitel za něj uhradil.

5. Vzdal-li se pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachra-
ňovací náklady, svého práva na náhradu újmy nebo jiného 
obdobného práva, nebo toto právo včas neuplatnili nebo 
jinak zmařili přechod svých práv na pojistitele, má pojistitel 
právo pojistné plnění snížit až do výše částek, které by jinak 
mohl získat, nestanoví-li právní předpis jinak. Projeví-li se 
následky jednání uvedeného v první větě tohoto odstav-
ce až po výplatě pojistného plnění, má pojistitel právo na 
vrácení vyplaceného pojistného plnění až do výše částek, 
které by jinak mohl získat.

Článek 14
Doručování

1. Veškeré žádosti a sdělení, které mají vliv na výši pojistného 
či rozsah pojištění, se podávají písemně.

2. Písemnosti pojistitele jsou doručovány provozovatelem 
poštovních služeb, popř. zaměstnancem pojistitele nebo 
jinou pojistitelem pověřenou osobou na adresu uvedenou 
v pojistné smlouvě či na poslední pojistiteli známou adre-
su.

3. Písemnost pojistitele odeslaná provozovatelem poštovních 
služeb doporučenou zásilkou, popř. obyčejnou zásilkou, 
adresátovi se považuje za doručenou:
a) třetím pracovním dnem po odeslání zásilky; u dopo-

ručené zásilky s dodejkou dnem převzetí zásilky, a to 
i v případě převzetí zásilky jinou osobou, jíž pošta doru-
čila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních 
službách (např. rodinný příslušník);

b) dnem odepření převzetí zásilky;
c) dnem vrácení zásilky jako nedoručitelné (např. pokud 

nelze adresáta na uvedené adrese zjistit, adresát ne-
označil poštovní schránku svým jménem a příjmením 
nebo názvem, změnil-li adresát svůj pobyt a doručení 
zásilky není možné);

d) posledním dnem úložní lhůty, pokud nebyl adresát 
zastižen a písemnost pojistitele byla uložena doručo-
vatelem na poště, a to i když se adresát o uložení nedo-
zvěděl.

4. Není-li ujednáno jinak, lze písemnosti doručovat prostřed-
nictvím datové schránky. Není-li taková písemnost doruče-
na okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, 
která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup 
k této písemnosti, považuje se písemnost za doručenou tře-
tím dnem po jejím odeslání, a to i v případě, že se adresát 
o jejím obsahu nedozvěděl, nestanoví-li zákon či jiný právní 
předpis jinak.

5. Není-li ujednáno jinak, lze písemnosti doručovat elektronic-
kou zprávou, elektronickou zprávou opatřenou zaručeným 
elektronickým podpisem odesílatele nebo prostřednictvím 
internetové aplikace pojistitele. Elektronicky se písemnosti 
doručují na elektronickou adresu poskytnutou adresátem. 
Písemnost odeslaná adresátovi elektronicky na poslední 
oznámenou elektronickou adresu se považuje za doruče-
nou třetím dnem po jejím odeslání, a to i v případě, že se 
adresát o jejím obsahu nedozvěděl, nestanoví-li zákon či 
jiný právní předpis jinak.

6. Veškeré kontaktní adresy pro doručování písemností pojis-
titeli jsou uvedeny na jeho webových stránkách.

Článek 15 
Zpracování osobních údajů, komunikace 

1. Pojistitel je povinen nakládat s osobními údaji ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Pojistník souhlasí, aby pojistitel uložil informace týkající se 
jeho pojištění do informačního systému České asociace po-
jišťoven (dále jen „ČAP“) s tím, že tyto informace mohou být 
poskytnuty kterémukoliv členu ČAP. Účelem informačního 
systému je shromažďovat a zpracovávat data k ochraně 
klientů i k ochraně pojišťoven a pro potřeby statistiky.

3. Pojistník souhlasí se zasíláním obchodních a marketingo-
vých sdělení. Tento souhlas může kdykoliv během trvání 
pojištění odvolat.

4. Pojistník souhlasí se zasíláním informací od pojistitele pro-
středky elektronické komunikace, pokud v pojistné smlouvě 
uvedl elektronickou adresu nebo telefonní číslo. Tento sou-
hlas může kdykoliv během trvání pojištění odvolat.

5. Pokud pojistník nesouhlasí se zasíláním informací pro-
středky elektronické komunikace dle čl. 15 odst. 4, nemůže 
mu pojistitel zasílat ani písemnosti elektronickou zprávou 
opatřenou zaručeným elektronickým podpisem odesilatele 
dle čl. 14 odst. 5.

Článek 16
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Běžným pojistným pojistné stanovené za pojistné obdo-

bí a je splatné prvního dne pojistného období, pokud není 
ujednáno jinak. 

2. Ekologickou újmou ztráta nebo oslabení přirozených funk-
cí ekosystémů, vznikajících poškozením jejich složek nebo 
narušením vnitřních vazeb a procesů v lidské činnosti.

3. Finanční sankcí jakákoliv pokuta, penále či jiná smluvní, 
správní nebo trestní sankce s výjimkou sankcí uložených 
v souvislosti s výpočtem a poukazy daní a poplatků nebo 
pojistného na veřejné pojištění (například zdravotní, sociál-
ní).

4. Hromadnou škodnou událostí více spolu časově souvise-
jících škodných událostí, které vyplývají přímo nebo nepří-
mo ze stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti, závady či 
jiného nebezpečí a považují se za jednu škodnou událost. 
Pro vznik hromadné škodné události je rozhodný vznik prv-
ní události v řadě.

5. Integrální franšízou částka sjednaná v pojistné smlouvě, 
do jejíž výše se pojistné plnění neposkytuje; v případě, kdy 
pojistné plnění přesáhlo sjednanou výši franšízy, se tato 
částka od pojistného plnění neodečítá. Může být stanovena 
pevnou částkou v Kč nebo pevným procentem. 

6. Jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou 
pojistnou dobu a je splatné dnem počátku pojištění. 

7. Kybernetickým nebezpečím jakékoliv ztráty, pozměnění 
či poškození nebo snížení funkčnosti, dostupnosti nebo 
provozuschopnosti výpočetních systémů, hardwaru, pro-
gramů, softwaru, dat, data skladů, mikročipů, integrovaných 
obvodů nebo podobných prvků, bez ohledu na to, zda tvoří 
nebo netvoří součást počítačového vybavení poškozeného 
v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného.

8. Limitem plnění maximální hranice poskytnutého pojistné-
ho plnění.

9. Nabídkou návrh pojistné smlouvy vypracovaný pojistite-
lem.
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10. Obchodem na dálku uzavření pojistné smlouvy formou, při 
které bylo využito komunikačních prostředků bez nutnosti 
současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

11. Oprávněnou osobou pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, 
které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné 
plnění. 

12. Plavidlem plavidlo ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vni-
trozemské plavbě a vyhlášky č. 223/1995 sb., o způsobilosti 
plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, 
v platném znění.

13. Poddolováním antropogenní geodynamický proces v úze-
mí, v němž byla nebo je provozována hlubinná těžba, popř. 
budovány podzemní stavby, v důsledku čehož došlo ke zde-
formování nadloží a následnému poklesu nebo propadání 
povrchu území.

14. Pohřešováním majetku:
a) odcizení majetku krádeží tj. přivlastnění si pojištěného 

majetku, jeho části nebo příslušenství v případech, kdy 
ke vniknutí do místa, kde byl majetek uložen, došlo zjiš-
těným způsobem (např. se stopami násilí);

b) odcizení majetku loupeží tj. přivlastnění si pojištěného 
majetku, jeho části nebo příslušenství tak, že pachatel 
použil proti pojištěnému nebo jiné osobě pověřené po-
jištěným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí;

c) ztrátou majetku nebo jeho části tj. stav, kdy pojištěný 
nezávisle na své vůli pozbyl možnost s majetkem na-
kládat, neví, kde se majetek nachází, popřípadě zda 
majetek ještě vůbec existuje.

15. Pojistitelem právnická osoba, která je oprávněna provozo-
vat pojišťovací činnost v souladu s příslušným zákonem.

16. Pojistníkem fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela 
pojistnou smlouvu s pojistitelem.

17. Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné 
události.

18. Pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné 
smlouvě, za které se platí běžné pojistné. Není-li v pojist-
né smlouvě ujednáno pojistné období jako časové období 
(roční, pololetní nebo čtvrtletní), za které se platí běžné po-
jistné, považuje se za ujednané pojistné období roční.

19. Pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojist-
né události vyvolané pojistným nebezpečím.

20. Pojištěným osoba, na jejíž odpovědnost nebo jinou hodno-
tu pojistného zájmu se pojištění vztahuje. 

21. Poškozeným právnická nebo fyzická osoba, která utrpěla 
škodu nebo jinou újmu (třetí strana).

22. Poškozením majetku změna stavu majetku, kterou je ob-
jektivně možno odstranit opravou nebo taková změna stavu 
majetku, kterou objektivně není možno odstranit opravou, 
přesto je však majetek použitelný k původnímu účelu.

23. Profesionální sportovní činností jakákoliv sportovní čin-
nost, kterou fyzická nebo právnická osoba provádí za úpla-
tu, jakož i veškerá příprava k této činnosti. 

24. Sesedáním půdy klesání zemského povrchu směrem do 
středu Země v důsledku působení přírodních a klimatických 
vlivů nebo lidské činnosti.

25. Sesouváním půdy pohyb hornin z vyšších poloh svahu do 
nižších, ke kterému dochází působením přírodních nebo kli-
matických vlivů nebo lidské činnosti při porušení podmínek 
rovnováhy svahu.

26. Spoluúčastí (odčetná franšíza) částka sjednaná v pojist-
né smlouvě, do jejíž výše se pojistné plnění neposkytuje. 
Jedná se o částku, kterou se pojištěný podílí na pojistném 
plnění. Může být stanovena pevnou částkou v Kč nebo pev-
ným procentem. 

27. Škodovým pojištěním pojištění, jehož účelem je v ujedna-
ném rozsahu formou pojistného plnění vyrovnávat úbytek 
majetku vzniklý v důsledku pojistné události. 

28. Účastníkem pojištění pojistitel a pojistník jakožto smluvní 
strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojiště-
ní vzniklo právo nebo povinnost.

29. Újmou majetková újma (škoda) a nemajetková újma ve 
smyslu příslušných DPP, ZPP nebo pojistné smlouvy. 

30. Účinky jaderné energie újmy vzniklé v důsledku ionizují-
cího záření nebo kontaminace radioaktivitou z jakéhokoliv 
jaderného paliva, jaderného odpadu nebo ze spalování ja-
derného paliva, v důsledku radioaktivních, toxických nebo 
jinak riskantních nebo kontaminujících vlastností jakéhoko-
liv nukleárního zařízení, reaktoru, nukleární montáže nebo 
nukleárního komponentu nebo působením jakékoliv zbraně 
využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo 
jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.

31. Úmyslným jednáním takové konání, že škůdce věděl, že 
svým jednáním újmu způsobí, nebo že ji může způsobit 
a chtěl ji způsobit (přímý úmysl), anebo že škůdce věděl, 
že může újmu způsobit a pro případ, že ke škodě dojde, byl 
s tím srozuměn (nepřímý úmysl).

32. Válkou a terorismem válečné operace, povstání, vzpou-
ry nebo jiné hromadné násilné nepokoje, stávky, pracovní 
výluky, teroristické akty (tj. násilné jednání motivované poli-

ticky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky), nebo vládní 
opatření k jinému účelu než ke snížení rozsahu újmy.

33. Vozidlem motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo 
tramvaj ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, v platném znění.

34. Znečištěním životního prostředí jakékoliv poškození ži-
votního prostředí či jeho složek v důsledku lidské činnosti 
způsobené vnášením takových fyzikálních, chemických 
nebo biologických činitelů, které jsou svou podstatou nebo 
množstvím cizorodé pro životní prostředí či jeho složky.

35. Zničením majetku změna stavu majetku, kterou objektiv-
ně není možno odstranit opravou, a proto majetek již nelze 
dále používat k původnímu účelu.

Článek 17
Závěrečné ustanovení

Tyto VPP nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.
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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti podnikatele, které sjednává Česká 
podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále 
jen pojistitel) se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými po-
jistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/14 
(dále jen VPPOD), těmito Doplňkovými pojistnými podmínkami 
pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/14 (dále 
jen DPPOP), příslušnými Zvláštními pojistnými podmínkami 
(dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Nestanoví-li tyto DPPOP jinak, platí příslušná ustanovení 
VPPOD.

Článek 2
Rozsah pojistného krytí

1. Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojiš-
těného nahradit poškozenému:
a) majetkovou újmu na hmotném majetku, která vznikla jeho 

poškozením, zničením nebo pohřešováním včetně násled-
né majetkové újmy z toho vyplývající, a to do výše limitu 
pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě;

b) majetkovou újmu na hmotném majetku, která vznikla jinak 
než jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním, a to 
do výše 10 % z limitu pojistného plnění sjednaného v po-
jistné smlouvě;

c) majetkovou a nemajetkovou újmu při ublížení na zdraví 
a při usmrcení včetně následné újmy z toho vyplývající, 
případně duševní útrapy, a to do výše limitu pojistného 
plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

2. Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojiš-
těného nahradit majetkovou újmu na hmotném majetku zaměst-
nance vzniklou při plnění pracovních úkolů nebo v přímé sou-
vislosti s nimi, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě.

3. Pojištění se vztahuje na náhradu nákladů léčení vynalože-
ných zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou 
poškozenému v důsledku zaviněného protiprávního jednání 
pojištěného, jestliže z nemajetkové újmy při ublížení na zdraví 
a při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na 
pojistné plnění.

4. Pojištění se vztahuje na náhradu nákladů léčení vynaložených 
zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměst-
nanci pojištěného, který utrpěl nemajetkovou újmu při ublížení 
na zdraví nebo při usmrcení v důsledku pracovního úrazu nebo 
nemoci z povolání.

5. Pojištění se dále vztahuje na náhradu regresních nároků 
uplatněných orgánem nemocenského pojištění v souvislosti 
s nemajetkovou újmou při ublížení na zdraví nebo při usmr-
cení poškozeného, jestliže z nemajetkové újmy při ublížení na 
zdraví nebo při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl 
nárok na pojistné plnění.

6. Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost po-
jištěného nahradit poškozenému účelně vynaložené náklady 
spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete při jeho poranění, 
vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě.

7. Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmy specifikované 
v tomto článku, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhra-
dě v souvislosti s:
a) podnikatelskou činností pojištěného nebo vztahem pojiš-

těného uvedenými v pojistné smlouvě; 
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b) vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním ne-
movité věci, pokud slouží k výkonu podnikatelské činnosti 
pojištěného uvedené v pojistné smlouvě;

c) vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskyt-
nuté práce, jež se projeví po jejím předání, pouze však je-li 
ujednáno.

Článek 3
Územní platnost pojištění

Pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou na území 
České republiky, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 4
Pojistné plnění, pojistný princip

1. Pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí na-
stalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout 
dvojnásobek limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné 
smlouvě, není-li ujednáno jinak. 

2. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, 
že ke škodné události došlo v době trvání pojištění a pojiště-
ný za újmu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu 
z doby trvání pojištění, není-li ujednáno jinak. 

Článek 5
Speciální výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit 
újmu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím či oprávněným užívá-
ním zchátralých nebo neudržovaných nemovitých věcí včetně 
jejich součástí a příslušenství.

2. Není-li ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se nevztahuje na 
povinnost pojištěného nahradit vzniklou újmu:
a) na převzaté věci, na převzaté přepravované věci;
b) na majetku, který pojištěný převzal za účelem splnění 

závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo ze 
smlouvy o obstarání přepravy;

c) na nehmotném majetku;
d) na přirozených právech člověka odlišných od článku 2, 

odst. 1, písm. c) těchto DPPOP;
e) informací nebo radou;
f) v souvislosti s činností, u které právní předpis ukládá po-

vinnost uzavřít pojištění odpovědnosti;
g) zavlečením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choro-

by lidí, zvířat nebo rostlin.
3. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistitel neposkytne 

pojistné plnění za újmu vzniklou:
a) manželu pojištěného nebo příbuzným v řadě přímé 

nebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti;
b) společníkům pojištěného, ovládající právnické osobě, 

spolupojištěným osobám a osobám jim blízkým nebo oso-
bám, které s nimi žijí ve společné domácnosti;

c) podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný nebo 
osoby jemu blízké většinovou majetkovou účast nebo vy-
konávají funkci statutárního orgánu.

Článek 6
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Hmotným majetkem hmotná věc, jež je ovladatelnou částí 

vnějšího světa a která má povahu samostatného předmětu 
(věc movitá a věc nemovitá).

2. Majetkem hmotný majetek a nehmotný majetek.
3. Majetkovou újmou újma na majetku (škoda).
4. Nehmotným majetkem práva, jejichž povaha to připouští 

a jiné věci bez hmotné podstaty.
5. Nemajetkovou újmou újma, která vznikla poškozenému jinak, 

než jako újma na majetku. 

6. Nemovitými věcmi pozemky, podzemní stavby se samostatným 
účelovým určením a stavby zřízené na pozemku, který není ve 
vlastnictví pojištěného, včetně jejich součástí a příslušenství.

7. Neudržovanými nemovitými věcmi nemovité věci, u nichž 
jsou v dobrém technickém stavu rozhodující konstrukční 
systémy, ale v důsledku zanedbání údržby lze předpokládat, 
že jejich stav se bude zhoršovat (např. podmáčením objektu, 
zatékáním do objektu střechou, podmáčení objektu dlouho-
dobým působením vody z technických instalací, chybějící 
dveře nebo okna a přetěžování konstrukce objektu).

8. Pojistným rokem doba dvanáct měsíců po sobě jdoucích; prv-
ní pojistný rok začíná dnem určeným v pojistné smlouvě jako 
počátek pojištění.

9. Pozemkem:
a) ohraničený prostor, na kterém je stavba umístěna a je 

s ním pevně spojena;
b) ohraničený prostor přináležející k jinému ohraničenému 

prostoru, na kterém je stavba umístěna a spolu tvoří jeden 
ohraničený prostor náležející jedné fyzické nebo právnic-
ké osobě;

c) ohraničený prostor určený k výstavbě (stavební pozemek).
 Pozemek musí být označen parcelním číslem pozemku nebo 

číslem stavební parcely. 
10. Převzatou věcí věc movitá nebo nemovitá, která není ve 

vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný převzal a má být 
předmětem jeho závazku, tj. (a) věc, kterou pojištěný převzal 
za účelem provedené objednané činnosti (zpracování, oprava, 
úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné po-
moci apod.) anebo (b) věc, kterou pojištěný převzal do opráv-
něného užívání. Za převzatou věc se nepovažuje majetek, kte-
rý pojištěný převzal za účelem splnění závazku vyplývajícího 
ze smlouvy o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy.

11. Součástí pozemku je prostor nad i pod povrchem, stavba 
včetně jejich součástí a příslušenství s výjimkou staveb dočas-
ných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno 
ve zdech; dále i rostlinstvo na něm vzešlé.

12. Součástí stavby je vše, co k ní podle její povahy náleží a co 
nemůže být od věci odděleno, aniž se tím stavba znehodnotí.

13. Stavbou dočasnou objekt a zařízení sloužící účastníkům 
výstavby v době provádění stavby k provozním a sociálním 
účelům, umístěné na pozemku, který je zajištěn souvislým 
nepoškozeným oplocením s min. výškou 150 cm, s vraty uza-
mčenými minimálně jedním funkčním zámkem.

14. Stavbou veškerá stavební díla (včetně bytového domu), která 
vznikají stavební nebo montážní technologií bez zřetele na je-
jich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, 
materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání, včetně 
jejích součástí s příslušenství:
a) stavba zřízená na pozemku ve vlastnictví pojištěného;
b) stavba zřízená na pozemku, která není ve vlastnictví pojiš-

těného;
c) jiná zařízení (vedlejší stavba, drobná stavba, stavba ve 

výstavbě).
15. Stavbou drobnou přízemní stavba, která plní doplňkovou 

funkci k pojištěné stavbě a neslouží k bydlení, zastavěná plo-
cha je do 16 m2, výška činí maximálně 4,5 m a hloubka pod-
zemní stavby nepřesahuje 3 m.

16. Stavbou vedlejší stavba, která tvoří příslušenství stavby 
hlavní nebo doplňuje užívání pozemku a jejíž zastavěná plo-
cha nepřesahuje 100 m2 (například garáž, stodola, oplocení, 
opěrná zeď, bazén, studna, septik, kůlna, plynový zásobník, 
fotovoltaická elektrárna a jiné).

17. Stavbou ve výstavbě nově zahajovaná, rozestavěná nebo 
rekonstruovaná stavba.

18. Účelně vynaloženými náklady spojenými s péčí o zdraví 
zraněného zvířete náklady vynaložené na péči o zdraví zraně-
ného zvířete, a to i když podstatně převyšují cenu zvířete, pokud 
by je vynaložil rozumný chovatel v postavení poškozeného.

19. Zchátralými nemovitými věcmi stavby s poruchami a vadami 
na hlavních konstrukčních prvcích jako například trhliny v nos-
ných stěnách nebo na nosném skeletu, propadlé, prohnilé či 
škůdci napadené konstrukce krovů, trvalé deformace strop-
ních a schodišťových konstrukcí a další.

Článek 7
Závěrečné ustanovení

Tyto DPPOP nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.



T. č. DPPOP P 1/14



T. č. ZPPVV P 1/14

Obsah:

Článek 1 Úvodní ustanovení
Článek 2 Rozsah pojistného krytí
Článek 3 Územní platnost pojištění
Článek 4 Pojistné plnění, pojistný princip
Článek 5 Speciální výluky z pojištění
Článek 6 Výklad pojmů
Článek 7 Závěrečné ustanovení

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou vý-
robku, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, 
a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí 
pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro pojištění podnikatele VPPOD 1/14 (dále jen VPPOD), 
Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpověd-
nosti podnikatele DPPOP P 1/14 (dále jen DPPOP), těmito 
Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpověd-
nosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/14 
(dále jen ZPPVV) a příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Nestanoví-li tyto ZPPVV jinak, platí příslušná ustanovení 
VPPOD a DPPOP.

Článek 2
Rozsah pojistného krytí

Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojiš-
těného nahradit poškozenému újmu v rozsahu článku 2 DPPOP, 
vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s 
vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté 
práce, jež se projeví po jejím předání.

Článek 3
Územní platnost pojištění

Pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou na 
území České republiky, není-li v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak.

Článek 4
Pojistné plnění, pojistný princip

1. Pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí 
nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí pře-
sáhnout výši limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné 
smlouvě, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. 

2. Při škodě na věci způsobené vadou výrobku se poskytuje 
pojistné plnění jen v částce převyšující částku vypočtenou 
z 500 EUR kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou ná-
rodní bankou v den, v němž škoda vznikla; není-li tento den 
znám, pak v den, kdy byla škoda zjištěna.

3. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění skutečnost, 
že pojištěný za újmu odpovídá v důsledku svého jednání 
nebo vztahu z doby trvání pojištění a dále že:
a) ke škodné události došlo v době trvání pojištění;
b) příčina škodné události nastala během trvání pojištění;
c) v době platnosti pojištění bylo pojištěnému poprvé 

doručeno písemné uplatnění nároku poškozeného na 
náhradu újmy;

d) pokud je tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojistná 
ochrana se rozšiřuje i na případy, kdy příčina škodné 
události nastala v době před počátkem pojištění, za 
podmínky, že škodná událost nebo její příčina nebyla 
pojištěnému známa v době sjednání pojištění.

Všechny podmínky musí být splněny současně.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Zvláštní pojistné podmínky 
pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/14

Článek 5
Speciální výluky z pojištění

1. Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného na-
hradit vzniklou újmu:
a) na samotném výrobku (na poskytnuté práci) nebo vy-

plývající ze záruční doby; 
b) vadou výrobku (vadou poskytnuté práce), která byla 

pojištěným při jeho dodání předem oznámena;
c) výrobkem (poskytnutou prací), který byl na žádost 

poškozeného pojištěným změněn nebo instalován do 
jiných podmínek, než pro které je určen a v důsledku 
této skutečnosti došlo k újmě;

d) výrobkem (poskytnutou prací), který je součástí vzduš-
ného dopravního prostředku;

e) výrobkem (poskytnutou prací), který nebyl dostatečně 
testován podle uznávaných pravidel vědy a techniky 
nebo způsobem stanoveným závazným právním před-
pisem;

f) výrobkem (poskytnutou prací), který je z technického 
hlediska bez vady, ale nedosahuje avizovaných funkč-
ních parametrů,

g) tabákem nebo tabákovým výrobkem nebo jiných výrob-
ků používaných v souvislosti s tabákovými výrobky;

h) poškozením či narušením celistvosti výrobku nebo pro-
vedením nepovolených změn; 

i) na věci dodané pojištěným, pokud k újmě došlo z důvo-
du, že dodaná věc byla vadná. 

2. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se nevztahu-
je na povinnost pojištěného nahradit vzniklou újmu:
a) na hmotném majetku, která vznikla jinak než poškoze-

ním, zničením nebo pohřešováním hmotného majetku;
b) výrobou automobilů, motocyklů, pneumatik anebo 

ochranných přileb vyjma výroby komponentů zabudova-
ných anebo používaných do těchto konečných výrobků;

c) letadel anebo vozidel na vzduchovém polštáři včetně 
výroby komponentů;

d) vynaložením nákladů na stažení vadného výrobku 
z trhu;

e) vynaložením nákladů na odstranění, odklizení či de-
montáže vadného výrobku (vadně poskytnuté práce); 

f) výrobkem (poskytnutou prací), jehož součástí jsou lát-
ky pocházející z lidského těla nebo z těchto látek získa-
né deriváty nebo biosyntetické výrobky;

g) na věci, která vznikla spojením, smísením, zabudová-
ním nebo zapracováním výrobků dodaných pojištěným 
s jinými výrobky;

h) na věci, na které pojištěný vykonával objednanou čin-
nost, pokud ke škodě došlo tím, že objednaná činnost 
byla vadně provedena.

Článek 6
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Poskytnutou prací fyzická (manuální) práce. Za poskytnu-

tou práci se nepovažuje duševní práce (například poskyt-
nutí odborné služby, poskytnutí grafické úpravy, poskytnutí 
SW, poradenství, konzultační činnost a další).  

2. Uvedením na trh okamžik, kdy je výrobek na trhu poprvé 
úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání 
za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu 
převedena vlastnická práva.

3. Vadou výrobku vadný výrobek (věc movitá), který není tak 
bezpečný, jak od něho lze rozumně očekávat se zřetelem ke 
všem okolnostem, zejména ke způsobu, jakým je výrobek 
na trh uveden nebo nabízen, k předpokládanému účelu, 
jemuž má výrobek sloužit, jakož i s přihlédnutím k době, 
kdy byl výrobek uveden na trh. Výrobek nelze považovat za 
vadný, jen protože byl později uveden na trh výrobek doko-
nalejší. Za vadný výrobek se nepovažují výsledky duševní 
práce (například posudky, projekty, SW a další).

4. Vadou poskytnuté práce vadně vykonaná fyzická (ma-
nuální), která se projeví po jejím předání. Za vadně po-
skytnutou práci se nepovažuje vadně vykonaná duševní 
práce (například vadné poskytnutí odborné služby, vadné 

poskytnutí grafické úpravy, vadné poskytnutí SW, vadné 
poskytnutí poradenství či konzultační činnost a další).  

5. Výrobcem ten, kdo výrobek nebo jeho součást vyrobil, vy-
těžil, vypěstoval nebo jinak získal, společně s ním i ten, kdo 
výrobek nebo jeho část označil svým jménem, ochrannou 
známkou nebo jiným způsobem a dále i ten, kdo výrobek 
dovezl za účelem jeho uvedení na trh v rámci své podnika-
telské činnosti.

6. Výrobkem movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena, vy-
pěstována nebo jinak získána a je určena k uvedení na trh 
jako výrobek za účelem prodeje, nájmu nebo jiného použití. 
Za výrobek se považuje i elektřina. 

Článek 7
Závěrečné ustanovení

Tyto ZPPVV nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.
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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti, které sjednává Česká podnika-
telská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen 
pojistitel) se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojist-
nými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/14  
(dále jen VPPOD), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro 
pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/14 (dále 
jen DPPOP), těmito Zvláštními pojistnými podmínkami pro 
pojištění odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb 
ZPPZDRS P 1/14 (dále jen ZPPZDRS), příslušnými ustano-
veními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v plat-
ném znění a příslušnými ustanoveními zákona č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách, v platném znění.

2. Nestanoví-li tyto ZPPZDRS  jinak, platí příslušná ustanove-
ní VPPOD a DPPOP.

Článek 2
Rozsah pojistného krytí, pojištěné osoby

1. Odchylně od čl. 5 odst. 2 písm. e) a písm. f) DPPOP se 
pojištění vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojiš-
těného nahradit poškozenému:
a) majetkovou újmu na hmotném majetku, která vznikla 

jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním včet-
ně následné majetkové újmy z toho vyplývající, a to 
do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné 
smlouvě;

b) majetkovou újmu na hmotném majetku, která vznikla 
jinak než jeho poškozením, zničením nebo pohřešová-
ním, a to do výše  limitu pojistného plnění sjednaného 
v pojistné smlouvě;

c) majetkovou a nemajetkovou újmu při ublížení na zdraví 
a při usmrcení včetně následné újmy z toho vyplývající, 
případně duševní útrapy, a to do výše limitu pojistného 
plnění sjednaného v pojistné smlouvě;

 vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvis-
losti s činností, u které právní předpis ukládá povinnost uza-
vřít pojištění (dále jen poskytováním zdravotních služeb) a 
v souvislosti s informací nebo radou při poskytováním zdra-
votních služeb.

2. Pojištění se vztahuje na fyzické a právnické osoby, které 
mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu 
příslušného právního předpisu. Pojištění se rovněž vztahu-
je na všechny zaměstnance pojištěného.

Článek 3
Územní platnost pojištění

Pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou na 
území České republiky, není-li ujednáno jinak.

Článek 4
Pojistné plnění, pojistný princip

1. Pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí na-
stalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáh-
nout limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě, 
není-li ujednáno jinak. 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Zvláštní pojistné podmínky 
pro pojištění odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb  ZPPZDRS P 1/14

2. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skuteč-
nost, že pojištěný za újmu odpovídá v důsledku svého jed-
nání nebo vztahu z doby trvání pojištění a dále že:
a) ke škodné události došlo v době trvání pojištění;
b) příčina škodné události nastala během trvání pojištění;
c) v době platnosti pojištění bylo pojištěnému poprvé 

doručeno písemné uplatnění nároku poškozeného na 
náhradu újmy;

d) pokud je tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojistná 
ochrana se rozšiřuje i na případy, kdy příčina škodné 
události nastala v době před počátkem pojištění, za 
podmínky, že škodná událost nebo její příčina nebyla 
pojištěnému známa v době sjednání pojištění.

 Všechny podmínky musí být splněny současně. 

Článek 5
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

Vedle povinností stanovených právními předpisy, VPPOD, 
DPPOP a pojistnou smlouvou má pojistník nebo pojištěný tyto 
další povinnosti:
a) při sjednání pojištění předložit pojistiteli rozhodnutí o regis-

traci poskytovatele zdravotnických služeb;
b) oznámit pojistiteli změnu či zrušení registrace poskytovate-

le zdravotnických služeb.

Článek 6
Speciální výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit 
poškozenému újmu vzniklou:
a) porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se pojištěný nebo jeho za-
městnanci dozvěděli při výkonu poskytování zdravot-
ních služeb;

b) vědomým odchýlením se od zákona nebo jiného před-
pisu, od příkazu klienta nebo vědomým porušením jiné 
povinnosti;

c) nedodržením lhůt dohodnutých s klientem včetně lhůt 
stanovených právním předpisem;

d) genetickými změnami organismu;
e) činností krevní banky nebo podobné instituce;
f) lékařským a biologickým výzkumem včetně klinického 

hodnocení léčiv;
g) škodnou událostí, která nastala nebo vznikla mimo 

území ČR, s výjimkou újmy při ublížení na zdraví nebo 
při usmrcení způsobenou při výkonu první pomoci v za-
hraničí;

h) výkonem zdravotní péče, pro kterou pojištěný nemá 
kvalifikaci (oprávnění) ve smyslu příslušných právních 
předpisů.

2. Není-li ujednáno, pojištění se nevztahuje na povinnost po-
jištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou:
a) kosmetickým a plastickým chirurgickým zákrokem 

nebo jiným zákrokem či podáním léků, který neslouží 
k odstranění místního onemocnění nebo následků po-
ranění a je prováděn z důvodů čistě estetických;

b) přenosem viru HIV;
c) při ověřování nových poznatků na živém člověku pou-

žitím metod dosud nezavedených nebo nepovolených 
v klinické praxi.

Článek 7
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Krevní bankou nebo podobnou institucí společnost, jejíž 

jedinou nebo převažující aktivitou je zpracování krve, výro-
ba krevních derivátů nebo zpracování krevní plazmy a vý-
roba derivátů z krevní plazmy. Nemocnice a polikliniky, ve 
kterých se provádějí odběry krve, a které nepředávají nebo 
neprodávají produkty vzniklé z krevních odběrů pravidelně 
a pro které nejsou odběry a zpracování krve jejich hlavní 
aktivitou se nepovažují za krevní banky nebo podobné in-
stituce.

2. Zdravotními službami poskytování zdravotní péče zdra-
votnickými pracovníky a dále činnosti vykonávané jinými 
odbornými pracovníky, jsou-li tyto činnosti vykonávány 
v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče, konzul-
tační služby, nakládání s tělem zemřelého včetně převozu 
těla zemřelého, zdravotnická záchranná služba, zdravotnic-
ká dopravní služba, přeprava pacientů neodkladné péče 
a další činnosti.

Článek 8
Závěrečné ustanovení

Tyto ZPPZDRS nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.
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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění majetku, které sjednává Česká podnikatelská po-
jišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), 
se řídí pojistnou smlouvou, těmito Všeobecnými pojistný-
mi podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/14 (dále jen 
VPPM), příslušnými Doplňkovými pojistnými podmínkami 
(dále jen DPP), příslušnými Zvláštními pojistnými podmín-
kami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Pojištění majetku lze sjednat jako pojištění škodové nebo 
jako pojištění obnosové. 

Článek 2
Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění majetku je majetek vymezený v pojist-
né smlouvě (dále jen pojištěný majetek). 

2. Pojištění se vztahuje na majetek:
a) který má pojištěný ve vlastnictví, nebo
b) který pojištěný oprávněně užívá, nebo
c) který pojištěný převzal za účelem plnění závazků sou-

visejících s jeho činností na základě smlouvy.
3. Vlastnické nebo jiné vztahy k pojištěnému majetku musí být 

uvedeny v pojistné smlouvě.

Článek 3
Pojistná hodnota a pojistná částka

1. Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která 
může v důsledku pojistné události nastat a je rozhodující 
pro stanovení pojistné částky.

2. Pojistná hodnota může být vyjádřena:
a) novou cenou; 
b) časovou cenou; 
c) jinou cenou. 

3. Není-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno jinak, pojistná 
hodnota se stanoví u:
a) zásob nakoupených jako jejich pořizovací cena; 
b) zásob vytvořených vlastní činností pojištěného vynalo-

ženými vlastními náklady;
c) cenných papírů jako jejich tržní hodnota; u cenných pa-

pírů s úředním kurzem jako střední kurz v den posled-
ního burzovního záznamu před sjednáním pojištění;

d) písemností, vzorů, ukázkových modelů apod. jako pro-
kazatelné náklady na jejich pořízení;

e) majetku zvláštní hodnoty jako jiná cena;
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f) cizích věcí, které pojištěný oprávněně užívá, jako jejich 
časová cena, není-li ujednáno jinak.

4. Pojistník má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit 
pojistiteli všechny změny týkající se sjednaného pojištění. 
Dále je povinen písemně oznámit všechny skutečnosti, kte-
ré mají za následek zvýšení pojistné hodnoty. 

5. Horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou 
nebo limitem pojistného plnění.
a) Lze-li při pojištění majetku určit jeho pojistnou hodnotu 

při uzavření pojistné smlouvy, určí se na návrh a od-
povědnost pojistníka horní hranice pojistného plnění 
pojistnou částkou ve výši odpovídající pojistné hodnotě 
pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy. 
Pojistitel má právo přezkoumat při uzavření pojistné 
smlouvy hodnotu pojištěného majetku. Hranice pojist-
ného plnění se vztahuje na jednu pojistnou událost, 
nebylo-li ujednáno jinak.

b) Nelze-li při pojištění majetku určit jeho pojistnou hod-
notu při uzavření pojistné smlouvy, určí se na návrh 
a odpovědnost pojistníka horní hranice pojistného 
plnění limitem pojistného plnění. Tento limit se ujedná 
i v případě, že se pojištění vztahuje jen na část hodnoty 
pojištěného majetku (zlomkové pojištění). Odpovídá-li 
tomu pojistný zájem, lze takto určit horní hranici pojist-
ného plnění i při pojištění dle písm. a, tohoto odstavce.

6. Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než po-
jistná hodnota pojištěného majetku, může snížit pojistitel 
pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné 
částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného ma-
jetku (podpojištění).

7. Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného 
majetku, má pojistitel nebo pojistník právo navrhnout druhé 
straně snížení pojistné částky ve stejném poměru, v jakém 
je pojistná částka k pojistné hodnotě, přičemž se poměr-
ně sníží i pojistné. Bylo-li ujednáno jednorázové pojistné, 
má pojistitel právo domáhat se snížení pojistné částky pod 
podmínkou, že bude poměrně sníženo i pojistné, a pojistník 
má právo domáhat se snížení pojistného pod podmínkou, 
že bude poměrně snížena i pojistná částka (přepojištění).

8. Po dohodě smluvních stran může být pojistná částka vědo-
mě snížena pod pojistnou hodnotu pojišťovaného majetku 
(pojištění prvního rizika). Tato skutečnost musí být uvede-
na v pojistné smlouvě. Pojištění prvního rizika lze sjednat 
i v případech, kdy není možné předem určit pojistnou hod-
notu pojišťovaného majetku. Bylo-li v pojistné smlouvě sjed-
náno pojištění prvního rizika, je stanovená pojistná částka 
horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné 
události nastalé v průběhu pojistného roku. Dojde-li v prů-
běhu pojistného roku ke snížení nebo vyčerpání sjednané 
pojistné částky z důvodu poskytnutého pojistného plnění, 
je možné dohodou s pojistitelem pro zbytek pojistného roku 
obnovit pojistnou částku do původní výše doplacením po-
jistného. 

Článek 4
Územní rozsah

Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, poskytne pojisti-
tel pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k pojistné události na místě 
uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění.

Článek 5
Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění

1. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi 
poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-
li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a po-
jistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.

2. Pojistná smlouva musí mít vždy písemnou formu, jinak je 
neplatná. Totéž platí i pro všechna ostatní právní jednání 
týkající se pojištění, není-li ujednáno jinak. 

3. Přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného 
ve výši uvedené v nabídce, považuje se písemná forma 
smlouvy za zachovanou.

4. Pojištění vzniká prvním dnem následujícím po dni uzavření 
pojistné smlouvy, nebylo-li dohodnuto, že vznikne již uza-
vřením pojistné smlouvy nebo později.

5. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou tyto VPPM, pří-
slušné DPP, případně příslušné ZPP a přílohy k pojistné 
smlouvě.

6. Změn v pojistné smlouvě, které mají vliv na výši pojistného 
nebo rozsah pojištění, lze dosáhnout pouze písemnou do-
hodou účastníků, jinak jsou neplatné. Pro změny v pojistné 
smlouvě, které nemají vliv na výši pojistného nebo rozsah 
pojištění, není povinná písemná forma, pojistník může tako-
vou změnu oznámit telefonicky nebo elektronickou poštou, 
pojistitel může rovněž využít prostředky elektronické ko-
munikace, pokud je pojistník výslovně v pojistné smlouvě 
neodmítl. Pojistitel může použít adresu trvalého pobytu, 
resp. sídla, pojistníka i pojištěného uvedenou v pojistné 
smlouvě ve všech dříve uzavřených pojistných smlouvách. 
Analogicky může pojistitel v pojistné smlouvě tyto údaje 
změnit na základě později uzavřené pojistné smlouvy.

7. V pojistné smlouvě lze ujednat pojištění se spoluúčastí 
nebo integrální franšízou a další pojistně technické nástro-
je.

8. V pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění majetku se 
vztahuje i na dobu přede dnem uzavření pojistné smlouvy.

Článek 6
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného 

1. Pojistník a pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně zodpově-
dět písemné dotazy pojistitele, které mají význam pro pojis-
titelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, nebezpečí, 
zda je pojistí a za jakých podmínek. Povinnost se považuje 
za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic pod-
statného.

2. Pojistník a pojištěný nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit 
nic, co by zvýšilo pojistné riziko, nebezpečí, ani to nesmí do-
volit třetí osobě. Pokud dodatečně zjistí, že bez pojistitelova 
souhlasu dopustil, aby se pojistné riziko, nebezpečí zvýšilo, 
nebo že se pojistné riziko, nebezpečí zvýšilo nezávisle na 
jeho vůli, je povinen to bez zbytečného odkladu pojistiteli 
oznámit. Je-li pojištěno cizí pojistné riziko, nebezpečí, má 
tuto povinnost pojištěný.

3. Pojištěný má povinnost dbát, aby pojistná událost nenasta-
la. Pokud pojistná událost již nastala, je pojištěný povinen 
učinit taková opatření, aby se vzniklá škoda již nezvětšova-
la.

4. Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu oznámit po-
jistiteli, že nastala škodná událost, dát pravdivé vysvětlení 
o jejím vzniku a rozsahu jejích následků, předložit potřebné 
doklady, které si pojistitel vyžádá a umožnit mu provedení 
šetření o příčinách vzniku škody, včetně ohledání pojištěné-
ho majetku.

5. Pojištěný má povinnost umožnit pojistiteli prohlídku pojiš-
ťovaného majetku a posouzení rozsahu pojistného rizika, 
nebezpečí, předložit k nahlédnutí projektovou, požárně 
technickou, účetní a jinou obdobnou dokumentaci a umož-
nit přezkoumání zařízení sloužícího k ochraně pojišťované-
ho majetku. 

6. Pojištěný má povinnost odstranit v přiměřené lhůtě podle 
požadavků pojistitele všechny nedostatky, které by mohly 
vést ke vzniku pojistné události. 

7. Pojištěný má povinnost řádně pečovat o pojištěné věci, 
udržovat je v řádném technickém stavu, používat je k účelu 
stanovenému výrobcem, dodržovat bezpečnostní předpisy, 
návody k obsluze apod. Dále je povinen dodržovat pojis-
titelem předepsané způsoby technického zabezpečení 
pojištěných věcí a udržovat taková zařízení ve funkčním 
a provozuschopném stavu.

8. Pojištěný má povinnost oznámit orgánům činným v trestním 
řízení škodnou událost, která vznikla za okolností vzbuzu-
jících podezření ze spáchání trestného činu nebo pokusu 
o něj.

9. Pojištěný je povinen neměnit z vlastní vůle stav způsobený 
škodnou událostí a vyčkat s odstraňováním zbytků věcí po 
škodné události, případně s jejich opravou, na pokyn pojis-
titele. Pokud je nutné začít s odstraňováním zbytků věcí, 
případně s jejich nezbytnou opravou, z bezpečnostních, 
hygienických nebo jiných nevyhnutelných důvodů dříve, 
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než je dohodnut postup s pojistitelem, je pojištěný povinen 
průkazným způsobem zdokumentovat vznik, rozsah a výši 
vzniklé škody.

10. Pojistník a pojištěný má povinnost zabezpečit vůči jinému 
práva, která na pojistitele přecházejí.

11. Pojistník a pojištěný má povinnost oznámit pojistiteli bez 
zbytečného odkladu, že uzavřel pro pojištěný majetek další 
pojištění proti témuž pojistnému riziku, nebezpečí, uvést 
ostatní pojistitele a pojistné částky nebo limity pojistného 
plnění ujednané v ostatních pojistných smlouvách.

12. Pojištěný má povinnost v případě zničení nebo pohřešování 
cenností a cenin neprodleně provést veškeré úkony zame-
zující zneužití (např. blokace, umořovací řízení).

13. Pojistník a pojištěný má povinnost poskytnout pojistiteli 
součinnost potřebnou ke zjištění příčin škodné události, po-
dat pravdivá vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu a předložit 
potřebné doklady, které si pojistitel vyžádal.

14. Pojištěný má povinnost oznámit pojistiteli bez zbytečného 
odkladu, že byl nalezen ztracený nebo odcizený majetek, 
jehož se pojistná událost týká. Majetek se však za nalezený 
nepovažuje, pokud:
a) byla pozbyta jeho držba a nelze-li ji buď vůbec znovu 

nabýt, nebo lze-li ji dosáhnout jen s nepřiměřenými ob-
tížemi nebo náklady, nebo

b) věc byla poškozena do té míry, že jako taková zanikla, 
nebo ji lze opravit jen s nepřiměřenými náklady.

15. Poskytl-li pojistitel pojistné plnění, nepřechází na něho 
vlastnické právo k pojištěnému majetku, ale má právo na 
jeho vrácení. Oprávněná osoba si však může odečíst ná-
klady účelně vynaložené na odstranění závad vzniklých 
v době, kdy byla zbavena možnosti s majetkem nakládat.

Článek 7
Práva a povinnosti pojistitele

1. Pojistitel je povinen předat pojistníkovi pojistnou smlouvu 
včetně pojistných podmínek a veškerých příloh k pojistné 
smlouvě. Dojde-li ke ztrátě, poškození či zničení pojistné 
smlouvy, vydá pojistitel na žádost a náklady pojistníka kopii 
pojistné smlouvy.

2. Pojistitel je povinen v případě uzavření pojistné smlouvy 
formou obchodu na dálku neprodleně po uzavření pojistné 
smlouvy předat či odeslat dohodnutým komunikačním pro-
středkem pojistnou smlouvu včetně pojistných podmínek 
a veškerých příloh k pojistné smlouvě.

3. Pojistitel je povinen v případě vzniku pojistné události do-
hodnout s pojištěným další postup a vyžádat si potřebné 
doklady. Bez zbytečného odkladu provést šetření nutné ke 
zjištění existence a rozsahu povinnosti plnit a sdělit výsled-
ky osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění.

4. Pojistitel je povinen umožnit pojistníkovi a pojištěnému na-
hlédnout do podkladů pojistitele týkajících se šetřené škod-
né události a pořídit si jejich kopie.

5. Pojistitel je povinen vrátit na žádost pojistníka nebo pojiště-
ného doklady, které pojistiteli zapůjčil ke sjednání pojištění 
nebo v souvislosti se šetřením škodné události.

6. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, má pojistitel 
právo na zákonný úrok z prodlení, jakož i na jemu vzniklé 
náklady spojené se zpracováním a doručením upomínek.

7. Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné 
pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění. To 
neplatí, jedná-li se o povinnost poskytnout pojistné plnění 
z povinného pojištění.

Článek 8
Pojistné a doba trvání pojištění

1. Pojistné je úplatou za pojištění. Právo pojistitele na pojistné 
vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné pojistné, pokud není v po-
jistné smlouvě sjednáno jako pojistné jednorázové.

3. Délka pojistného období může být roční, pololetní nebo 
čtvrtletní, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Pokud 
délka pojistného období není v pojistné smlouvě výslovně 
uvedena, jedná se o roční pojistné období.

4. Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojistného za 
jednotlivá pojistná období, může pojistitel tuto skutečnost 
zohlednit ve stanovení výše pojistného v závislosti na počtu 
pojistných období.

5. Nastala-li pojistná událost a důvod dalšího pojištění tím 
odpadl, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného ob-
dobí, v němž pojistná událost nastala; jednorázové pojistné 
náleží pojistiteli v tomto případě vždy celé, není-li v pojistné 
smlouvě ujednáno jinak. 

6. Pojistitel má právo v souvislosti se změnami podmínek 
rozhodných pro stanovení výše pojistného, zejména z dů-
vodu škodní inflace (souhrn vnějších vlivů nezávislých na 
vůli pojistitele vedoucích ke zvyšování pojistného plnění 
nebo nákladů pojistitele, např. zvýšení cen zboží a služeb, 
počtu a výše škod, rozsahu pojistné ochrany dané záko-
nem, zvýšení daní), upravit nově výši pojistného na další 
pojistné období. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši 
pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději dva měsíce přede 
dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se 
má výše pojistného změnit. Pokud pojistník s touto změnou 
nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do jednoho měsí-
ce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného 
dozvěděl. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím 
pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno.

7. V pojistné smlouvě lze sjednat zvyšování pojistného a po-
jistné částky (dále jen indexování pojištění) pro další pojist-
né období ke dni výročí počátku pojištění.

 Zvyšování pojistného a pojistné částky se provádí podle 
indexu růstu spotřebitelských cen publikovaného Českým 
statistickým úřadem za předchozí rok, a to počínaje 1. čer-
vencem běžného roku a konče 30. červnem následujícího 
roku.

 Pojistník může ukončit indexování pojištění svým prohláše-
ním doručeným pojistiteli nejméně dva měsíce před přísluš-
ným výročním dnem počátku pojištění.

8. Pojistitel může poskytnout slevu z pojistného (bonus) nebo 
přirážku na pojistném (malus) v závislosti na frekvenci 
pojistných událostí a výši vyplaceného pojistného plnění 
v uplynulých pojistných obdobích.

9. Zaplaceným pojistným umořuje pojistitel své pohledávky na 
pojistném a jiné pohledávky z pojištění v pořadí, ve kterém 
vznikly, a to bez ohledu na to, jestli dlužník určil jinak nebo 
projevil jinou vůli.

Článek 9
Přerušení pojištění

1. O přerušení pojištění majetku může pojistník požádat po-
jistitele pouze z vážných důvodů, které nestojí na straně 
pojistníka a podstatným způsobem ovlivňují postavení po-
jistníka, pojistné riziko, nebezpečí nebo i jiné skutečnosti 
související s pojištěním. Pojistitel má právo si vyžádat od 
pojistníka doplňující informace k ověření důvodů uvedených 
pojistníkem jako důvody přerušení pojištění. Rozhodnutí 
o akceptaci žádosti pojistníka o přerušení pojištění příslu-
ší pojistiteli. V jednom pojistném roce může být pojištění 
majetku přerušeno jen jedenkrát, přičemž minimální doba 
přerušení musí činit alespoň jeden měsíc. Pojištění majetku 
může být přerušeno na základě písemné žádosti pojistníka 
doručené pojistiteli alespoň jeden měsíc před uvažovaným 
datem přerušení pojištění. 

2. Přeruší-li se pojištění majetku během pojistné doby, netr-
vá za přerušení povinnost platit pojistné a nevzniká právo 
na plnění z událostí, které v době přerušení nastaly a byly 
by jinak pojistnými událostmi. Doba přerušení pojištění se 
započítává do pojistné doby, jen je-li to výslovně ujednáno 
v pojistné smlouvě.

3. Pro nezaplacení pojistného se pojištění nepřerušuje.

Článek 10
Zánik pojištění

1. Pojištění majetku zaniká:
a) uplynutím pojistné doby, na kterou bylo pojištění sjed-

náno; je-li sjednáno pojištění na dobu určitou, lze v po-
jistné smlouvě ujednat, že uplynutím této doby pojištění 
majetku nezanikne, pokud pojistitel nebo pojistník nej-
méně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé 
straně písemně nesdělí, že nemá zájem na dalším trvá-
ní pojištění;

b) písemnou dohodou pojistitele a pojistníka; k platnosti 
dohody o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní stra-
ny ujednaly, jak se vyrovnají; není-li ujednán okamžik 
zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy 
dohoda nabyla účinnosti;

c) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do dvou 
měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; výpovědní 
lhůta je osmidenní a počíná běžet dnem doručení vý-
povědi; uplynutím výpovědní lhůty pojištění majetku 
zaniká; v tomto případě má pojistitel právo na poměr-
nou část pojistného odpovídající sjednané době trvání 
pojištění;

d) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do třech 
měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události; 

výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná běžet dnem 
doručení výpovědi; uplynutím výpovědní lhůty pojištění 
majetku zaniká; pokud výpověď podal pojistník, náleží 
pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž 
došlo k pojistné události; jednorázové pojistné náleží 
pojistiteli celé, není-li v pojistné smlouvě ujednáno ji-
nak;

e) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci 
pojistného období, je-li sjednáno běžné pojistné; je-li 
však výpověď doručena druhé smluvní straně později 
než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné 
období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojist-
ného období; 

f) nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty 
stanovené pojistitelem nejméně v trvání jednoho měsí-
ce ode dne doručení upomínky o zaplacení pojistného 
(upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění, že 
pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplaceno ani 
v dodatečné lhůtě);

g) písemnou výpovědí pojistníka do jednoho měsíce ode 
dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojist-
ného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojisti-
tele, nebo kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojistiteli 
bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnos-
ti; výpovědní lhůta je osmidenní a počíná běžet dnem 
doručení výpovědi; uplynutím výpovědní lhůty pojištění 
majetku zaniká;

h) odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy; zodpoví-
li zájemce o pojištění při jednání o uzavření pojistné 
smlouvy nebo pojistník při jednání o změně pojistné 
smlouvy nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti 
nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele 
týkající se skutečností, které mají význam pro pojisti-
telovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, nebez-
pečí, zda je pojistí a za jakých podmínek a zatají-li 
v odpovědi něco podstatného, má pojistitel právo od 
pojistné smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdi-
vém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu 
neuzavřel; toto právo může pojistitel uplatnit do dvou 
měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil nebo 
musel zjistit, jinak právo zanikne; odstoupil-li pojisti-
tel od pojistné smlouvy, má právo započíst si náklady 
spojené se vznikem a správou pojištění ve výši 10% ze 
zaplaceného pojistného; odstoupí-li pojistitel od pojist-
né smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo jiná 
osoba pojistné plnění, nahradí do jednoho měsíce ode 
dne, kdy se odstoupení stane účinným pojistiteli to, co 
ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené 
pojistné;

i) odstoupením pojistníka od pojistné smlouvy; pojistník 
má právo od pojistné smlouvy odstoupit, dotáže-li se 
v písemné formě pojistitele na skutečnosti týkající se 
pojištění a pojistitel nezodpoví tyto dotazy pravdivě 
a úplně; odstoupí-li pojistník od pojistné smlouvy, na-
hradí mu pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se 
odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné snížené 
o to, co již případně z pojištění plnil;

j) dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění 
za předpokladu, že příčinou pojistné události byla sku-
tečnost:
i. o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné 

události, 
ii. kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny 

nemohl zjistit v důsledku zaviněného porušení po-
vinností zájemce o pojištění při jednání o uzavření 
pojistné smlouvy nebo pojistníka při jednání o změ-
ně pojistné smlouvy nebo pojištěného pravdivě 
nebo úplně zodpovědět písemné dotazy pojistitele 
týkající se skutečností, které mají význam pro po-
jistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, 
nebezpečí, zda je pojistí a za jakých podmínek 
a nezatajit v odpovědi něco podstatného a

iii. pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání 
pojistné smlouvy tuto pojistnou smlouvu neuzavřel 
nebo pokud by ji uzavřel za jiných podmínek;

k) zánikem pojistného zájmu za trvání pojištění; pojistitel 
má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku 
pojistného zájmu dozvěděl;

l) zánikem pojistného rizika, nebezpečí za trvání pojiště-
ní;

m) ukončením podnikatelské činnosti pojištěného; 
n) změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví; pojištění 

zanikne dnem oznámení změny vlastníka nebo spo-
luvlastníka pojistiteli.

2. Poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýše-
ní pojistného rizika, nebezpečí, má pojistitel právo pojištění 
vypovědět bez výpovědní doby. Vypoví-li pojistitel pojištění, 
náleží mu pojistné až do konce pojistného období, v němž 
pojištění zaniklo; jednorázové pojistné náleží pojistiteli 



T. č. VPPM 1/14

v tomto případě celé. Nevypoví-li pojistitel pojištění do dvou 
měsíců ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika, nebez-
pečí dozvěděl, zanikne jeho právo vypovědět pojištění.

3. V případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na 
dálku má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od 
pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření po-
jistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné 
podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po 
uzavření pojistné smlouvy. 

 Odstoupí-li pojistník od pojistné smlouvy uzavřené formou 
obchodu na dálku, vrátí mu pojistitel bez zbytečného odkla-
du, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se odstou-
pení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo 
odečíst si, co již z pojištění plnil. Bylo-li však pojistné plnění 
vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, 
vrátí pojistník, popřípadě pojištěný, pojistiteli částku zapla-
ceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené po-
jistné.

4. Dnem smrti pojistníka (odlišného od pojištěného), nebo 
dnem jeho zániku bez právního nástupce vstupuje do po-
jištění pojištěný. Oznámí-li však pojistiteli v písemné formě 
do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, nebo ode dne jeho 
zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, zaniká pojištění 
dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka.

Článek 11
Škodná a pojistná událost

1. Škodnou událostí je vznik újmy, která by mohla být důvo-
dem vzniku práva na pojistné plnění.

2. Pojistnou událostí se rozumí škodná událost, se kterou je 
spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plně-
ní. 

Článek 12
Pojistné plnění

1. Právo na pojistné plnění vzniká oprávněné osobě.
2. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění v rozsahu 

a za podmínek stanovených pojistnými podmínkami a po-
jistnou smlouvou.

3. Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po oznámení udá-
losti, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, 
spojuje požadavek na pojistné plnění, šetření nutné ke 
zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření 
je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila 
právo na pojistné plnění; na žádost této osoby jí pojistitel 
v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípa-
dě důvod jeho zamítnutí.

4. Nelze-li ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení po-
jistné události, pojistitel v písemné formě sdělí, proč nelze 
šetření ukončit. Pojistitel poskytne oprávněné osobě na její 
žádost na pojistné plnění přiměřenou zálohu; to neplatí, je-li 
rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít.

5. Pojistné plnění je splatné do patnácti dnů ode dne skončení 
šetření.

6. V případě pojištění majetku na novou cenu pojistitel poskyt-
ne pojistné plnění ve výši nové ceny, maximálně však do 
výše sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plně-
ní. 

 Pojistitel může snížit částku vyplaceného pojistného plnění 
o částku odpovídající ceně využitelných zbytků nahrazova-
ného majetku.

 U pojištěného majetku, jehož hodnota bezprostředně před 
pojistnou událostí představovala méně než 30 % z nové 
ceny pojišťovaného majetku, poskytuje pojistitel pojistné 
plnění ve výši časové ceny.

7. V případě pojištění majetku na časovou cenu pojistitel po-
skytne pojistné plnění ve výši časové ceny maximálně však 
do výše sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného 
plnění. 

 Pojistitel může snížit částku vyplaceného pojistného plnění 
o částku odpovídající ceně využitelných zbytků nahrazova-
ného majetku.

8. V případě pojištění majetku na jinou cenu pojistitel poskyt-
ne pojistné plnění odpovídající nákladům vynaloženým na 
znovupořízení pojišťovaného majetku nebo nákladům, kte-
ré je třeba vynaložit na opravu nebo úpravu pojišťovaného 
majetku téhož druhu a účelu, kvality a parametrů za ceny 
v místě a době vzniku pojistné události obvyklé, a to do výše 
jiné ceny, maximálně však do výše sjednané pojistné část-
ky nebo limitu pojistného plnění.

 Pojistitel může snížit částku vyplaceného pojistného plnění 
o částku odpovídající ceně využitelných zbytků nahrazova-
ného majetku.

9. V případě poškození, zničení nebo pohřešování jednotlivé 
věci z pojištěného majetku pojistitel nepřihlíží ke znehodno-
cení celku.

10. Nad rámec pojistného plnění uhradí pojistitel účelně vy-
naložené zachraňovací náklady, které pojistník, pojištěný 
nebo jiná osoba:
a) vynaložila na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící 

pojistné události;
b) vynaložila na zmírnění následků již nastalé pojistné 

události;
c) byla povinna vynaložit z hygienických, ekologických či 

bezpečnostních důvodů při odklízení pojistnou událostí 
poškozeného majetku nebo jeho zbytků včetně náhra-
dy škody, kterou při této činnosti utrpěla.

 Pojistitel uhradí prokazatelně vynaložené zachraňovací 
náklady, maximálně do výše 10 % sjednané pojistné část-
ky nebo sjednaného limitu pojistného plnění, není-li v DPP 
uvedeno jinak.

 Zachraňovací náklady, které byly vynaloženy na záchranu 
života nebo zdraví osob pojistitel uhradí max. do výše 30 % 
sjednané pojistné částky nebo sjednaného limitu pojistného 
plnění.

11. Bylo-li v důsledku porušení povinnosti pojistníka nebo po-
jištěného při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo o její 
změně ujednáno nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné 
plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného, které 
obdržel, k pojistnému, které měl obdržet.

12. Mělo-li porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo 
jiné osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv 
na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu 
jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného 
plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně 
k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy 
povinnosti plnit.

13. Vztahuje-li se pojištění i na dobu přede dnem uzavření po-
jistné smlouvy, není pojistitel povinen poskytnout pojistné 
plnění, pokud pojistník v době nabídky věděl nebo vědět 
měl a mohl, že pojistná událost již nastala.

14. Pojištěný se podílí na pojistném plnění z každé pojistné 
události částkou sjednanou v pojistné smlouvě nebo v po-
jistných podmínkách (spoluúčast).

15. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění jen se 
souhlasem zástavního věřitele pojištěného, je-li pojištěný 
majetek zastaven, a to pouze za předpokladu, že je tato 
skutečnost pojistiteli známa.

16. Pojistitel poskytne pojistné plnění v tuzemské měně, není-li 
ujednáno jinak.

Článek 13
Obecné výluky z pojištění

1. Pojištění majetku se nevztahuje na škody vzniklé:
a) úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného nebo třetí 

osoby z jejich podnětu;
b) válkou, invazí, jednáním cizího nepřítele, nepřátelskou 

nebo válečnou operací (ať válka byla či nebyla vyhláše-
na), občanskou válkou;

c) trvalou nebo dočasnou ztrátou vlastnictví v důsledku 
konfiskace, ovládnutí nebo převzetí zákonně ustanove-
nou úřední mocí;

d) povstáním, občanskými nepokoji nabývající rozměrů 
lidového povstání, vojenským povstáním, vzpourou, re-
volucí, vojensky nebo násilím převzatou mocí, stanným 
právem nebo stavem obležení, nebo jakoukoli událostí 
či příčinnou, jež dává důvod k vyhlášení nebo udržová-
ní stanného práva nebo stavu obležení;

e) srocením, stávkou, výlukou;
f) teroristickým činem;
g) kybernetickým nebezpečím;
h) působením jaderné energie, radiace, emanace, exhala-

ce a emisí.
2. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojištění majet-

ku se dále nevztahuje na škody vzniklé: 
a) vadou, kterou měla pojištěná věc v okamžiku uzavření 

pojistné smlouvy, a která mohla nebo měla být známa 
pojistníkovi nebo pojištěnému;

b) na nehmotném majetku;
c) uložením pokut, penále či jiných smluvních, správních 

nebo trestních sankcí;
d) účtováním expresních příplatků;
e) na plodinách, jejich derivátech a zemědělských kultu-

rách;
f) na podzemních stavbách (např. plynovody, vodovody, 

kanalizace, parovody, meliorace), hrázích a stavbách 
na vodních tocích, sloupech a stožárech bez ohledu na 
účel a provedení;

g) na jakémkoliv druhu rozvodných sítí (např. silnoproudé 
vysokého napětí, osvětlovací nízkého napětí);

h) na motorových vozidlech, přívěsech, návěsech a jiných 
tažných strojích a zařízeních, kterým je přidělována re-
gistrační značka.

3. Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě, že by jeho 
poskytnutí bylo v rozporu s právními předpisy jakéhokoliv 
státu (včetně mezinárodních úmluv) upravujícími meziná-
rodní sankce za účelem udržení nebo obnovení mezinárod-
ního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv 
a boje proti terorismu.

Článek 14
Přechod práv na pojistitele

  
1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou 

událostí osobě, která má právo na pojistné plnění, pojiště-
nému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, 
proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné 
právo, přechází tato pohledávka včetně příslušenství, za-
jištění a dalších práv s ní spojených okamžikem výplaty 
plnění z pojištění na pojistitele, a to až do výše plnění, které 
pojistitel oprávněné osobě vyplatil. To neplatí, vzniklo-li této 
osobě takové právo vůči tomu, kdo s ní žije ve společné 
domácnosti nebo je na ni odkázán výživou, ledaže způsobil 
pojistnou událost úmyslně. 

2. Osoba, jejíž právo na pojistitele přešlo, vydá pojistiteli po-
třebné doklady a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky 
zapotřebí. Zmaří-li přechod práva na pojistitele, má pojistitel 
právo snížit plnění z pojištění o částku, kterou by jinak mohl 
získat. Poskytl-li již pojistitel plnění, má právo na náhradu 
až do výše této částky.

Článek 15
Zpracování osobních údajů a komunikace

1. Pojistitel je povinen nakládat s osobními údaji ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2.  Pojistník souhlasí, aby pojistitel uložil informace týkající se 
jeho pojištění do informačního systému České asociace po-
jišťoven (dále jen ČAP) s tím, že tyto informace mohou být 
poskytnuty kterémukoliv členu ČAP. Účelem informačního 
systému je shromažďovat a zpracovávat data k ochraně 
klientů i k ochraně pojišťoven a pro potřeby statistiky.

3. Pojistník souhlasí se zasíláním obchodních a marketingo-
vých sdělení. Tento souhlas může kdykoliv během trvání 
pojištění odvolat. 

4. Pojistník souhlasí se zasíláním informací prostředky elek-
tronické komunikace, pokud v pojistné smlouvě uvedl 
elektronickou adresu nebo telefonní číslo. Takto zasílané 
informace mají pouze informativní charakter a samy o sobě 
nezpůsobují změnu nebo zánik pojištění. Tento souhlas 
může kdykoliv během trvání pojištění odvolat.

Článek 16
Doručování

1. Veškeré žádosti a sdělení, které mají vliv na výši pojistného 
či rozsah pojištění, se podávají písemně.

2. Písemnosti pojistitele jsou doručovány poštou, popř. za-
městnancem pojistitele nebo jinou pojistitelem pověřenou 
osobou na poslední pojistiteli známou adresu.

3. Písemnost pojistitele odeslaná poštou doporučenou zásil-
kou pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě (dále 
jen adresát) se považuje za doručenou dnem:
a) převzetí zásilky;
b) odepření převzetí zásilky;
c) vrácení zásilky jako nedoručitelné, pokud nelze adre-

sáta na uvedené adrese zjistit, nebo změnil-li adresát 
svůj pobyt a doručení zásilky není možné.

4. Nebyl-li adresát zastižen a písemnost pojistitele byla ulo-
žena doručovatelem na poště, považuje se písemnost za 
doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát 
o uložení nedozvěděl.

5. Není-li dohodnuto jinak, lze písemnosti doručovat i elektro-
nicky prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou 
zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem 
odesilatele. Elektronicky se písemnosti doručují na kon-
krétní elektronickou adresu poskytnutou adresátem za 
účelem vzájemné komunikace. Písemnost odeslaná ad-
resátovi elektronicky na poslední oznámenou kontaktní 
elektronickou adresu se považuje za doručenou desátý den 
po odeslání, nestanoví-li zákon jinak. Písemnost pojistite-
le zaslaná elektronicky na adresátem uvedenou kontaktní 
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elektronickou adresu se považuje za doručenou, i když se 
adresát o jejím obsahu nedozvěděl, pokud to zákon nevylu-
čuje.

Článek 17
Výklad pojmů

1. Běžným pojistným se rozumí pojistné stanovené za pojist-
né období. Není-li ujednáno jinak, je běžné pojistné splatné 
prvního dne pojistného období.

2. Ceninami se rozumí zejména poštovní známky, kolky, stra-
venky, telefonní karty a ostatní karty, mají-li hodnotu, ze 
které bude moci být po vydání do užívání čerpáno.

3. Cennostmi se rozumí zejména platné bankovky a mince, 
drahé kovy a předměty z nich vyrobené, nezasazené perly 
a drahokamy, vkladní a šekové knížky, platební karty, cenné 
papíry.

4. Cenným papírem se rozumí listina, se kterou je právo spo-
jeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru 
nelze bez této listiny uplatnit ani převést.

5. Časovou cenou se pro účely tohoto pojištění rozumí cena, 
kterou měl pojištěný majetek bezprostředně před pojistnou 
událostí; stanoví se z nové ceny pojištěného majetku, při-
čemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehod-
nocení anebo ke zhodnocení pojištěného majetku, k němuž 
došlo jeho opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

6. Integrální franšízou částka sjednaná v pojistné smlouvě, 
do jejíž výše se pojistné plnění neposkytuje; v případě, kdy 
pojistné plnění přesáhlo sjednanou výši franšízy, se tato 
částka od pojistného plnění neodečítá. Může být stanovena 
pevnou částkou v Kč nebo pevným procentem. 

7. Jednorázové pojistné je stanovené na celou dobu, na 
kterou bylo pojištění sjednáno. Není-li ujednáno jinak, je 
jednorázové pojistné splatné dnem počátku pojištění.

8. Jinou cenou se pro účely tohoto pojištění rozumí cena 
stanovená jiným způsobem (např. znaleckým posudkem 
stanoveným v pojistné smlouvě).

9. Kybernetickým nebezpečím se pro účely tohoto pojiš-
tění považují škody vzniklé přímo nebo nepřímo ze ztráty, 
pozměnění nebo poškození nebo snížení funkčnosti, do-
stupnosti nebo provozuschopnosti výpočetních systémů, 
hardwaru, programů, softwaru, dat, data skladů, mikročipů, 
integrovaných obvodů nebo podobných prvků, bez ohledu 
na to, zda tvoří nebo netvoří součást počítačového vybave-
ní a zda jsou ve vlastnictví pojištěného nebo nikoliv.

10. Limitem pojistného plnění se rozumí horní hranice pojist-
ného plnění pojistitele.

11. Majetkem zvláštní hodnoty se pro účely tohoto pojištění 
rozumí věci umělecké hodnoty, věci historické hodnoty, věci 
sběratelského zájmu, starožitnosti a sbírky.

12. Nabídkou se rozumí návrh na uzavření pojistné smlouvy.
13. Novou cenou se pro účely tohoto pojištění rozumí cena, 

která odpovídá částce vynaložené na pořízení nového 
majetku téhož druhu a účelu, kvality a parametrů za ceny 
obvyklé v místě a době vzniku pojistné události.

14. Obchodem na dálku se rozumí uzavření pojistné smlouvy 
formou, při které bylo využito komunikačních prostředků 
bez nutnosti současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

15. Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné 
události vznikne právo na pojistné plnění.

16. Písemnostmi se pro účely tohoto pojištění rozumí plány, 
spisy, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, technické nosiče 
záznamů a dat.

17. Pohřešováním věci se rozumí stav, kdy poškozený ztratil 
nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat, například:
a) odcizení věci krádeží - je přivlastnění si pojištěné 

věci, její části nebo příslušenství v případech, kdy ke 
vniknutí do místa, kde byla věc uložena, došlo zjiště-
ným způsobem (např. se stopami násilí);

b) odcizení věci loupeží - je přivlastnění si pojištěné 
věci, její části nebo jejího příslušenství tak, že pachatel 
použil proti pojištěnému nebo jiné osobě pověřené po-
jištěným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí;

c) ztráta věci nebo její části - je stav, kdy poškozený 
nezávisle na své vůli pozbyl možnost s věcí nakládat, 
neví, kde se věc nachází, popřípadě zda věc ještě vů-
bec existuje.

18. Pojistná částka odpovídá pojistné hodnotě pojištěného 
majetku v době uzavření pojistné smlouvy. Její výše se sta-
novuje na návrh pojistníka v pojistné smlouvě. 

19. Pojistníkem je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojist-
nou smlouvu.

20. Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné 
události.

21. Pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojist-
né události vyvolané pojistným nebezpečím.

22. Pojistným rokem se pro účely tohoto pojištění rozumí ob-
dobí dvanácti kalendářních měsíců po sobě jdoucích. První 
pojistný rok začíná dnem určeným v pojistné smlouvě jako 
počátek pojištění.

23. Pojistně technickými nástroji se pro účely tohoto pojiště-
ní rozumí nástroje využívané pojistitelem k řízení a optima-
lizaci pojistného rizika, nebezpečí.

24. Pojištěným je osoba, na jejíž majetek se pojištění vztahu-
je.

25. Poškozením pojištěného majetku je změna stavu ma-
jetku, kterou je objektivně možné odstranit opravou, nebo 
taková změna stavu majetku, kterou objektivně není možné 
odstranit opravou, přesto však je majetek použitelný k pů-
vodnímu účelu.

26. Spoluúčastí se pro účely tohoto pojištění rozumí částka 
sjednaná v pojistné smlouvě, do jejíž výše se pojistné pl-
nění neposkytuje. Jedná se o částku, kterou se pojištěný 
podílí na pojistném plnění.

27. Teroristickým činem se pro účely tohoto pojištění rozumí 
násilný čin nebo vyhrožování násilným činem nebo čin po-
škozující lidský život, movitý nebo nemovitý majetek nebo 
infrastrukturu, jehož úmyslem nebo důsledkem je ovlivnění 
vlády nebo zastrašení veřejnosti nebo její části, bez ohledu 
na další příčiny přispívající současně nebo v jakémkoliv sle-
du ke ztrátě, poškození, nákladům nebo výdajům.

28. Účastníkem pojištění je pojistitel a pojistník jakožto 
smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které 
ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

29. Zásobami se rozumí materiál (majetek, který slouží jako 
základní či pomocný vstup do určité činnosti), nedokončená 
výroba (charakterizuje se jako výstup výroby, není ovšem 
ještě samostatně prodejná), polotovary (nedokončená výro-
ba dopracovaná do stadia samostatné prodejnosti), hotové 
výrobky (výstup určitého výrobního procesu) a zboží (vše, 
co bylo nakoupeno za účelem dalšího prodeje).

30. Zničením pojištěného majetku je změna stavu pojištěné-
ho majetku, kterou objektivně není možné odstranit opra-
vou, a proto pojištěný majetek již nelze používat k původní-
mu účelu.

Článek 18
Závěrečné ustanovení

Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 
1. ledna 2014.
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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní 
událostí, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, 
a.s., Vienna  Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí 
pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro pojištění majetku VPPM 1/14 (dále jen VPPM), těmito 
Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění poško-
zení nebo zničení věci živelní událostí DPPŽU MP 1/14 
(dále jen DPP), příslušnými Zvláštními pojistnými podmín-
kami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní 
událostí je pojištěním škodovým.

Článek 2
Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění (pojištěným majetkem) jsou:
a) stavby, budovy a movitý majetek, které má pojištěný ve 

vlastnictví;
b) stavby, budovy a movitý majetek, které pojištěný opráv-

něně užívá, nebo které pojištěný převzal za účelem 
plnění závazků souvisejících s jeho činností na základě 
smlouvy (cizí věci). 

2. Je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, předmětem pojištění 
(pojištěným majetkem) jsou rovněž:
a) zásoby;
b) cennosti;
c) písemnosti, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, tech-

nické nosiče dat;
d) vzorky, modely, prototypy, předměty na výstavách;
e) majetek zvláštní hodnoty;
f) motorová vozidla, přívěsy, návěsy a jiné tažné stroje, 

kterým je přidělována registrační značka nebo jiné 
oprávnění, a které jsou účetně vedeny jako zásoby 
a jsou předmětem dalšího prodeje;

g) další věci dále specifikované v pojistné smlouvě.
3. Předměty vyjmenované v odstavci 1 a 2 tohoto článku jsou 

předmětem pojištění jen za podmínky, že se ke dni počátku 
pojištění nacházely v provozuschopném stavu, nebyly po-
škozeny a byly uvedeny do provozu v souladu s platnými 
právními předpisy a požadavky výrobce nebo zhotovitele.

4. Předmětem pojištění nejsou:
a) letadla;
b) lodě;
c) kolejová vozidla a dráhy jakéhokoliv účelu;
d) zvířata;
e) pozemky;
f) stavby na vodních tocích, a to ani v případě, jsou-li sou-

částí věcí uvedených odst. 1 a 2 tohoto článku;
g) majetek v podzemí.

Článek 3
Pojistná nebezpečí

1. Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení předmětu 
pojištění působením těchto pojistných nebezpečí:
a) požár;
b) výbuch;
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c) úder blesku;
d) pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo 

jeho části.
2. Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se vztahuje 

na poškození nebo zničení předmětu pojištění působením 
pojistných nebezpečí:
a) vichřice;
b) krupobití;
c) tíha sněhu a námrazy;
d) zemětřesení;
e) aerodynamický třesk;
f) kouř;
g) náraz dopravního prostředku;
h) pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou 

součástí předmětu pojištění;
i) sesuv nebo zřícení sněhových lavin;
j) sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin.

3. Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se rovněž 
vztahuje na poškození nebo zničení předmětu pojištění pů-
sobením pojistných nebezpečí povodeň, záplava.

Článek 4
Místo pojištění

Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, poskytne pojisti-
tel pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k pojistné události na místě 
uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění. To neplatí 
pro předmět pojištění, který byl v důsledku vzniklé nebo hrozící 
pojistné události přemístěn z místa pojištění na jiné vhodné mís-
to, a to pouze na dobu nezbytně nutnou.

Článek 5
Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady

1. Pojistné plnění pojistitele se řídí ustanovením článku 12 
VPPM, není-li dále uvedeno jinak. 

2. Na pojistné plnění má právo oprávněná osoba také tehdy, 
byl-li předmět pojištění poškozen, zničen, odcizen nebo 
ztracen v přímé souvislosti s rozsahem pojištění sjednaným 
v pojistné smlouvě dle těchto DPP.

3. Nad rámec pojistného plnění uhradí pojistitel účelně vy-
naložené zachraňovací náklady, které pojistník, pojištěný 
nebo jiná osoba:
a) vynaložila na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící 

pojistné události, maximálně však 2 % ze sjednané po-
jistné částky pro předmět pojištění, na který byly tyto 
náklady vynaloženy; 

b) vynaložila na zmírnění následků již nastalé pojistné 
události, maximálně však 2 % ze sjednané pojistné 
částky pro předmět pojištění, na který byly tyto náklady 
vynaloženy; 

c) byla povinna vynaložit z hygienických, ekologických či 
bezpečnostních důvodů při odklízení pojistnou událostí 
poškozeného majetku nebo jeho zbytků včetně náhrady 
škody, kterou při této činnosti utrpěla, maximálně však 
5 % ze sjednané pojistné částky pro předmět pojištění, 
na který byly tyto náklady vynaloženy.

Článek 6
Speciální výluky z pojištění

Není-li v těchto DPP a pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojiš-
tění se nevztahuje na škody vzniklé:
a) v důsledku povodně, při které nebylo v místě pojištění do-

saženo 20letého maximálního průtoku, tj. průtoku, který je 
dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za dvacet let 
(tzv. 20letá voda). Dále se pojištění nevztahuje na škody 
na předmětu pojištění, který byl v době vzniku škody umís-
těn na území zaplavovaném 20letou nebo nižší vodou, bez 
ohledu na výši maximálního dosaženého průtoku v místě 
pojištění v době vzniku škody;

b) povodní a záplavou, která vznikla bezprostředně po sjedná-
ní pojištění, tzn. pokud pojištění bylo sjednáno až poté, kdy 

v místě pojištění byl vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity 
a vyšší, a pokud tento stupeň povodňové aktivity až do vzni-
ku škodné události nebyl odvolán;

c) vzlínáním, pronikáním, prosakováním nebo zvýšením hladi-
ny podzemní vody, působením vlhkosti a plísní;

d) v důsledku povodně a záplavy na silnicích, mostech, ces-
tách, opěrných zdech, veřejném osvětlení a dopravním 
značení;

e) poškozením nebo zničením předmětu pojištění přepětím 
nebo indukcí, která nastala v souvislosti s úderem blesku;

f) vichřicí, v případě, že na předmětu pojištění byly prováděny 
stavební práce.

Článek 7
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Aerodynamickým třeskem tlaková vlna vznikající při po-

hybu letadla.
2. Budovou stavba spojená se zemí pevným základem, pře-

vážně uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstruk-
cemi, která je vhodná k pobytu osob, zvířat nebo k umístění 
věcí a poskytuje jim ochranu před působením vnějších vli-
vů.

3. Kouřem dým, který vychází náhle a mimo určení z topných, 
varných, sušících a obdobných zařízení.

4. Krupobitím jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, veli-
kosti, hmotnosti a hustoty, vytvořené v atmosféře dopadají 
na předmět pojištění, přičemž dochází k jejímu poškození 
nebo zničení.

 Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí 
je takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, které 
bylo způsobeno:
a) přímým působením krupobití;
b) v příčinné souvislosti s tím, že krupobití poškodilo před-

mět pojištění umístěný ve stavebně dokončené budo-
vě.

5. Nárazem dopravního prostředku destruktivní působe-
ní na předmětu pojištění zařízením, kterým se zajišťuje 
a uskutečňuje přemístění osob nebo věcí (silniční vozidlo). 
Může sloužit individuální nebo veřejné dopravě, jedná se 
o motorové nebo nemotorové vozidlo, jednostopé nebo 
dvoustopé, příp. vícestopé. Za dopravní prostředek se pro 
účely tohoto pojištění nepovažuje např. autojeřáb, autobagr 
apod. na automobilovém podvozku, který v místě pojiště-
né stavby nebo dočasném objektu zařízení staveniště plní 
funkci stavebního mechanismu. Za dopravní prostředek se 
pro účely tohoto pojištění nepovažují zemědělské stroje, 
které v místě pojištění provádějí polní práce.

6. Majetkem v podzemí majetek umístěný pod zemským 
povrchem, vyjma podzemních částí budov nebo staveb 
a majetku v nich umístěném. Za majetek v podzemí se ne-
považuji inženýrské sítě náležející k předmětu pojištění.

7. Pádem letadla nebo sportovního létajícího zařízení ná-
raz nebo zřícení letadla s posádkou, jeho části nebo jeho 
nákladu. Nárazem nebo zřícením letadla s posádkou se 
rozumí i případy, kdy letadlo odstartovalo, ale v důsledku 
události, která předcházela nárazu nebo zřícení, posádka 
letadlo opustila.

8. Pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí takový pohyb 
tělesa, který má znaky volného pádu. Pojistnou událostí je 
pád stromů, stožárů nebo jiných věcí jen tehdy, nejsou-li 
tyto součástí poškozené věci nebo téhož souboru jako po-
škozená věc a bylo-li poškození nebo zničení pojištěné věci 
způsobeno:
a) přímo pádem stromu nebo stožáru nebo jiné věci nebo 

jejich části;
b) v příčinné souvislosti s tím, že tento strom, stožár, jiný 

předmět poškodily dosud bezvadné části budovy, po-
kud nejsou tyto věci součástí pojištěné věci nebo sou-
boru pojištěných věcí.

9. Povodní zaplavení místa pojištění vodou, která se vylila 
z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy 
a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekáva-
ným zmenšením průtočného profilu toku. Pojistnou událostí 
z důvodu pojistného nebezpečí povodeň je takové poškoze-
ní nebo zničení předmětu pojištění, které bylo způsobeno:
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a) přímým působením vody z povodně na předmět pojiště-
ní;

b) předměty unášenými vodou z povodně.
10. Požárem oheň, který vznikl mimo určené nebo obvyklé oh-

niště a vlastní silou se rozšířil na okolní předměty. Za požár 
se nepokládají škody způsobené ožehnutím, působením 
užitkového ohně nebo tepla, doutnáním s omezeným pří-
stupem vzduchu, zkratem v elektrickém vedení (zařízení), 
pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil. Pojistnou 
událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je i poškoze-
ní nebo zničení předmětu pojištění zplodinami požáru nebo 
hašením nebo stržením při zdolávání požáru při odstraňo-
vání jeho následků.

11. Příslušenství budovy, stavby vše, co k nim podle její po-
vahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím budova, 
stavba znehodnotila, např. přípojky a rozvody vody, tepla, 
kanalizace, plynu, elektřiny, apod.

12. Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin pohyb hor-
nin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází 
působením přírodních sil nebo v důsledku lidské činnosti 
při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy 
není klesání zemského povrchu do centra Země v důsled-
ku působení přírodních sil nebo v důsledku lidské činnosti. 
Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého 
terénu nebo změny základových poměrů staveb (např. 
promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení 
rovnováhy svahu).

13. Sesouváním nebo zřícením sněhových lavin jev, kdy 
masa sněhu nebo ledu se náhle po svazích uvede do po-
hybu a řítí se do údolí.

14. Stavbou veškerá stavební díla, která vznikají stavební 
nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně 
technické provedení, použité stavební výrobky, materiály 
a konstrukce, na účel využití a dobu trvání (např. budova, 
drobná a vedlejší stavba, stavba ve výstavbě a jiné).

15. Stavbami na vodních tocích mosty, lávky, propusti, hráze, 
nádrže, vodní elektrárny a další stavby, které tvoří konstruk-
ci průtočného profilu toku nebo do tohoto profilu zasahují.

16. Tíhou sněhu nebo námrazy destruktivní působení jejich 
nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné nebo ostatní 
konstrukce. Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného 
nebezpečí je takové poškození nebo zničení předmětu po-
jištění, které bylo způsobeno:
a) přímým působení tíhy sněhu a námrazy;
b) v příčinné souvislosti s tím, že tíha sněhu a námrazy 

poškodila část budovy.
17. Úderem blesku přímý zásah blesku (atmosférického vý-

boje) do předmětu pojištění. Aby vzniklo právo na pojistné 
plnění, musí být místo přímého zásahu do předmětu pojiš-
tění nebo místo působení blesku na předmět pojištění spo-
lehlivě zjištěno a prokázáno podle stop, které po sobě úder 
blesku zanechává.

18. Vichřicí dynamické působení hmoty vzduchu, která se po-
hybuje v místě pojištění rychlostí nejméně 75 km/hod (tj. 
20,8 m/sec). Nemůže-li být rychlost hmoty vzduchu v mís-
tě pojištění spolehlivě zjištěna, musí pojištěný prokázat, 
že v okolí došlo k poškození i jiných staveb v bezvadném 
stavu, popř. k jiným průvodním znakům vichřice (např. lesní 
polomy apod.). 

 Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí 
je takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, které 
bylo způsobeno:
a) přímým působením vichřice;
b) tím, že vichřice strhla část budovy, stromy nebo jiné 

předměty na předmětu pojištění;
c) v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila části 

staveb.
19. Výbuchem rozkladný pochod spojený s uvolněním vysoké-

ho tlaku a síly. Je doprovázen zvukovým rázem a tlakovou 
vlnou s ničivým, destruktivním účinkem na okolí. Obdobně 
jako výbuch se posuzují škody způsobené implozí (opak 
exploze). Za výbuch se nepovažuje aerodynamický třesk 
způsobený provozem letadla, výbuch v hlavních střelných 
zbraní a výbuch v zařízeních, ve kterých se energie výbu-
chu cíleně využívá.

20. Záplavou zaplavení místa pojištění:
a) vodou ze zaplavených územních celků bez přirozeného 

odtoku, způsobených atmosférickými srážkami, jejichž 
následkem je vytvoření souvislé vodní hladiny;

b) přívaly vody způsobené deštěm nebo poruchou vodní-
ho díla.

21. Zemětřesením otřesy zemského povrchu vyvolané po-
hybem v zemské kůře, které dosahuje alespoň 6. stupně 
evropské makroseismické stupnice (EMS-98).

Článek 8
Závěrečné ustanovení

         
Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 
1. ledna 2014.
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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění úniku kapaliny z technického zařízení, které 
sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna 
Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou 
smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro 
pojištění majetku VPPM 1/14 (dále jen VPPM), těmito 
Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění úniku 
kapaliny z technického zařízení DPPUK MP 1/14 (dále jen 
DPP), příslušnými Zvláštními pojistnými podmínkami (dále 
jen ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.

2. Pojištění úniku kapaliny z technického zařízení je pojiště-
ním škodovým.

Článek 2
Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění (pojištěným majetkem) jsou:
a) stavby, budovy a movitý majetek, které má pojištěný ve 

vlastnictví;
b) stavby, budovy a movitý majetek, které pojištěný opráv-

něně užívá, nebo které pojištěný převzal za účelem 
plnění závazků souvisejících s jeho činností na základě 
smlouvy (cizí věci). 

2. Je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, předmětem pojištění 
(pojištěným majetkem) jsou rovněž:
a) zásoby;
b) cennosti;
c) písemnosti, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, tech-

nické nosiče dat;
d) vzorky, modely, prototypy, předměty na výstavách;
e) majetek zvláštní hodnoty;
f) motorová vozidla, přívěsy, návěsy a jiné tažné stroje, 

kterým je přidělována registrační značka nebo jiné 
oprávnění, a které jsou účetně vedeny jako zásoby 
a jsou předmětem dalšího prodeje;

g) další věci dále specifikované v pojistné smlouvě.
3. Předměty vyjmenované v odstavci 1 a 2 tohoto článku jsou 

předmětem pojištění jen za podmínky, že se ke dni počátku 
pojištění nacházely v provozuschopném stavu, nebyly po-
škozeny a byly uvedeny do provozu v souladu s platnými 
právními předpisy a požadavky výrobce nebo zhotovitele.

4. Předmětem pojištění nejsou:
a) letadla;
b) lodě;
c) kolejová vozidla a dráhy jakéhokoliv účelu;
d) zvířata;
e) pozemky;
f) stavby na vodních tocích, a to ani v případě, jsou-li sou-

částí věcí uvedených odst. 1 a 2 tohoto článku;
g) majetek v podzemí.

Článek 3
Pojistná nebezpečí

1. Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení předmě-
tu pojištění vodou unikající z vodovodních zařízení, pokud 
jeho poškození nebo zničení bylo způsobeno:
a) vodou unikající z vodovodního zařízení nebo nádrže 

pevně spojené s vodovodním zařízením;
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b) vodou unikající z vnitřního odváděcího potrubí (kanali-
zace);

c) kapalinou nebo párou unikající z dálkového, ústředního 
nebo etážového topení;

d) kapalinou unikající samočinně z hasicího zařízení nebo 
ze solárních systémů;

e) chladivem unikajícím z klimatizace.
2. Je-li pojištěna budova proti pojistnému nebezpečí uvede-

nému v odst. 1, tohoto článku, vzniká pojištěnému právo na 
pojistné plnění také v případě:
a) poškození přívodního vodovodního potrubí a odvádě-

cího potrubí, které přináleží k pojištěné budově nebo 
stavbě nebo potrubí či těles dálkového, ústředního 
nebo etážového topení, došlo-li k jeho poškození nebo 
zničení přetlakem kapaliny nebo páry nebo zamrznutím 
vody v nich;

b) poškození kotle ústředního nebo etážového topení, 
armatur a zařízení připojených na potrubí, pokud byly 
zničeny nebo poškozeny zamrznutím kapaliny v nich, 
s výjimkou škod, ke kterým došlo nesprávnou obslu-
hou.

Článek 4
Místo pojištění

Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, poskytne pojisti-
tel pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k pojistné události na místě 
uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění. To neplatí 
pro předmět pojištění, který byl v důsledku vzniklé nebo hrozící 
pojistné události přemístěn z místa pojištění na jiné vhodné mís-
to, a to pouze na dobu nezbytně nutnou.

Článek 5
Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady

1. Pojistné plnění pojistitele se řídí ustanovením článku 
12 VPPM, není-li dále uvedeno jinak. 

2. Na pojistné plnění má právo oprávněná osoba také tehdy, 
byl-li předmět pojištění poškozen, zničen, odcizen nebo 
ztracen v přímé souvislosti s rozsahem pojištění sjednaným 
v pojistné smlouvě dle těchto DPP.

3. V případě vzniku pojistné události v rozsahu článku 3, od-
stavce 2, písm. a) a b) je pojistitel oprávněn snížit pojistné 
plnění, pokud se prokáže, že pojistník, pojištěný nezajistili 
v chladném období dostatečné vytápění pojištěné budovy, 
stavby. 

4. Nad rámec pojistného plnění uhradí pojistitel účelně vy-
naložené zachraňovací náklady, které pojistník, pojištěný 
nebo jiná osoba:
a) vynaložila na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící 

pojistné události, maximálně však 10 % ze sjednané 
pojistné částky pro předmět pojištění, na který byly tyto 
náklady vynaloženy; 

b) vynaložila na zmírnění následků již nastalé pojistné 
události, maximálně však 10 % ze sjednané pojistné 
částky pro předmět pojištění, na který byly tyto náklady 
vynaloženy;

c) byla povinna vynaložit z hygienických, ekologických či 
bezpečnostních důvodů při odklízení pojistnou událostí 
poškozeného majetku nebo jeho zbytků včetně náhrady 
škody, kterou při této činnosti utrpěla, maximálně však 
20 % ze sjednané pojistné částky pro předmět pojištění, 
na který byly tyto náklady vynaloženy.

Článek 6
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Budovou stavba spojená se zemí pevným základem, pře-

vážně uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstruk-
cemi, která je vhodná k pobytu osob, zvířat nebo k umístění 
věcí a poskytuje jim ochranu před působením vnějších vli-
vů.

2. Kanalizací provozně samostatný soubor staveb a zaříze-
ní zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 
a srážkových vod, kanalizační objekty včetně čistíren od-
padních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před 
jejich vypouštěním do kanalizace.

3. Klimatizací zařízení na chlazení vzduchu, jeho filtraci a od-
čerpání, případně vybavené funkcí tepelného čerpadla pro 
vytápění sloužící pro provoz budovy nebo stavby.

4. Majetkem v podzemí majetek umístěný pod zemským 
povrchem, vyjma podzemních částí budov nebo staveb 
a majetku v nich umístěného. Za majetek v podzemí se ne-
považuji inženýrské sítě náležející k předmětu pojištění.

5. Stavbou veškerá stavební díla, která vznikají stavební 
nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně 
technické provedení, použité stavební výrobky, materiály 
a konstrukce, na účel využití a dobu trvání (např. budova, 
drobná a vedlejší stavba, stavba ve výstavbě a jiné).

6. Únikem kapaliny z technického zařízení:
a) voda unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží; 

vodovodní zařízení je přivádějící a odvádějící potrubí 
vody s výjimkou dešťových svodů; nádrž je zčásti ote-
vřený nebo uzavřený prostor o obsahu vody nejméně 
200 litrů;

b) kapalina nebo pára unikající z ústředního, etážového 
nebo dálkového topení, médium solárních nebo chladi-
vo klimatizačních systémů;

c) hasicí médium vytékající ze samočinného hasicího za-
řízení.

 Pojistitel poskytne pojistné plnění za škody vzniklé působe-
ním unikající kapaliny na předmět pojištění. Náklady vyna-
ložené na odstranění příčin úniku kapaliny a opravu poško-
zených rozvodů a nádrží nejsou předmětem pojištění. 

 Za pojistnou událost z tohoto pojistného nebezpečí se ne-
považuje voda unikající z otevřených kohoutů.

7. Vodovodním zařízením provozně samostatný soubor 
staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské 
objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povr-
chové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování.

Článek 7
Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 
1. ledna 2014.
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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění odcizení věci, které sjednává Česká podnikatel-
ská pojišťovna, a.s., Vienna  Insurance Group (dále jen 
pojistitel), se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojist-
nými podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/14 (dále 
jen VPPM), těmito Doplňkovými pojistnými podmínkami pro 
odcizení věci  DPPOV MP 1/14 (dále jen DPP), příslušnými 
Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) a přísluš-
nými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zá-
koníku, v platném znění.

2. Pojištění odcizení věci je pojištěním škodovým.

Článek 2
Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění je majetek níže vymezený:
a) stavby, budovy a movitý majetek, které má pojištěný ve 

vlastnictví;
b) stavby, budovy a movitý majetek, které pojištěný opráv-

něně užívá, nebo které pojištěný převzal za účelem 
plnění závazků souvisejících s jeho činností na základě 
smlouvy (cizí věci). 

2. Je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, předmětem pojištění 
jsou rovněž:
a) zásoby;
b) cennosti;
c) písemnosti, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, tech-

nické nosiče dat;
d) vzorky, modely, prototypy, předměty na výstavách;
e) věci zvláštní hodnoty;
f) motorová vozidla, přívěsy, návěsy a jiné tažné stroje, 

kterým je přidělována registrační značka nebo jiné 
oprávnění a které jsou účetně vedeny jako zásoby 
a jsou předmětem dalšího prodeje;

g) další věci dále specifikované v pojistné smlouvě.
3. Předměty vyjmenované v odstavci 1 a 2 tohoto článku jsou 

předmětem pojištění jen za podmínky, že se ke dni počátku 
pojištění nacházely v provozuschopném stavu, nebyly po-
škozeny a byly uvedeny do provozu v souladu s platnými 
právními předpisy a požadavky výrobce nebo zhotovitele.

4. Předmětem pojištění nejsou:
a) letadla;
b) lodě;
c) kolejová vozidla a dráhy jakéhokoliv účelu;
d) zvířata;
e) pozemky;
f) stavby na vodních tocích, a to ani v případě, jsou-li sou-

částí věcí uvedených odst. 1 a 2 tohoto článku;
g) majetek v podzemí.

Článek 3
Pojistná nebezpečí

1. Pojištění se sjednává pro škody způsobené odcizením 
předmětu pojištění:
a) krádeží vloupáním;
b) loupežným přepadením.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Doplňkové pojistné podmínky 
pro pojištění odcizení věci DPPOV MP 1/14

2. Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se rovněž 
vztahuje na odcizení cenností loupežným přepadením při 
jejich přepravě.

3. Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se vztahuje 
na škody vzniklé úmyslným poškozením nebo úmyslným 
zničením předmětu pojištění (dále jen vandalismus) pokud 
pachatel byl:
a) zjištěn;
b) nezjištěn.

Článek 4
Místo pojištění

1. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, poskytne 
pojistitel pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k pojistné udá-
losti na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo po-
jištění. To neplatí pro předmět pojištění, který byl v důsledku 
vzniklé nebo hrozící pojistné události přemístěn z místa po-
jištění na jiné vhodné místo, a to pouze na dobu nezbytně 
nutnou.

2. Při přepravě cenností je místem pojištění území České re-
publiky.

Článek 5
Speciální výluky z pojištění

1. Není-li v těchto DPP a pojistné smlouvě ujednáno jinak, po-
jištění se nevztahuje na škody vzniklé:
a) na předmětu pojištění, který je proti odcizení pojištěn 

v rámci jiného majetkového druhu pojištění;
b) na automatech včetně jejich obsahu;
c) pohřešováním pojištěného majetku, pojmově nespada-

jícího pod odcizení (např. prostá krádež).
2. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se 

nevztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslné zničení 
předmětu pojištění nástřikem barev, chemikálií (graffiti) 
z nechráněných, veřejně přístupných míst.

3. Pojištění se nevztahuje na vlastní a cizí přepravované věci, 
pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, s výjimkou 
pojištění sjednaného dle čl. 3, odst. 2. těchto DPP.

Článek 6
Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady

1. Pojistné plnění pojistitele se řídí ustanovením článku 12 
VPPM.

2. V případě zničení nebo odcizení předmětu pojištění poskyt-
ne pojistitel pojistné plnění v nové ceně.

3. V případě poškození předmětu pojištění poskytne pojistitel 
pojistné plnění ve výši účelně vynaložených nákladů na 
uvedení do původního stavu, maximálně do výše nové ceny 
předmětu pojištění. 

4. V případě poškození pojištěných cizích věcí, které pojištěný 
na základě smlouvy užívá, pojistitel poskytne pojistné plně-
ní pouze v případě, pokud je pojištěný povinen vynaložit ná-
klady na uvedení poškozené věci v předešlý stav nebo tyto 
náklady již vynaložil. Pojistitel poskytne v tomto případě 
pojistné plnění maximálně do výše časové ceny této věci.

5. Pojistitel dále poskytne pojistné plnění i v případě pokud 
dojde k poškození nebo zničení předmětu pojištění i v pří-
padě, kdy pachatel skutek nedokoná a nedojde k odcizení 
předmětu pojištění.

6. Pojistitel poskytne pojistné plnění i v případě, jestliže k od-
cizení předmětu pojištění došlo při dopravní nebo jiné neho-
dě, při níž byla pověřená osoba zbavena možnosti svěřený 
předmět pojištění opatrovat.

7. Nad rámec pojistného plnění, event. pojistné částky pojisti-
tel uhradí:
a) náklady, které oprávněná osoba vynaložila na odvráce-

ní bezprostředně hrozící pojistné události nebo zmírně-
ní jejích následků, maximálně však 10 % ze sjednané 
pojistné částky pro předmět pojištění, na který byly tyto 
náklady vynaloženy;

b) náklady, které oprávněná osoba byla povinna vynaložit 
z důvodů bezpečnostních, hygienických nebo z jiného 

veřejného zájmu na odklízení zbytků pojištěné věci, 
která byla poškozena nebo zničena pojistnou událostí, 
maximálně však 10 % ze sjednané pojistné částky pro 
předmět pojištění, na který byly tyto náklady vynalože-
ny;

c) náklady, které oprávněná osoba byla povinna vynaložit 
na zpracování projektové dokumentace vyžadované 
k uvedení pojištěné věci do původního stavu v souvis-
losti s pojistnou událostí, maximálně však 5 % ze sjed-
nané pojistné částky pro předmět pojištění, na který 
byly tyto náklady vynaloženy.

Článek 7
Limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení

1. Pro účely tohoto pojištění se stanovují níže uvedené limity 
pojistného plnění a způsoby zabezpečení předmětu pojiš-
tění pro případ jeho odcizení krádeží vloupáním, platné pro 
uzavřené místo nebo uzavřený prostor, ve kterém se před-
mět pojištění nachází.

2. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění  krádeží vloupáním 
z uzavřeného prostoru v místě pojištění, pojistitel bude 
plnit z jedné pojistné události (dále jen PU) do výše limitu 
pojistného plnění, který odpovídá způsobu zabezpečení 
předmětu pojištění v době vzniku PU. Limit pojistného plně-
ní a způsob zabezpečení je stanoven následovně: 
a) do 100 000,- Kč:
 všechny vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou 

opatřeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou 
nebo jedním bezpečnostním visacím zámkem;

b) do 500 000,- Kč:
 všechny vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou 

opatřeny certifikovaným bezpečnostním uzamykacím 
systémem. Prosklené části dveří, okna a výlohy, pokud 
se jejich spodní část nachází níže než 3 m nad uprave-
ným terénem, jsou opatřeny funkčním bezpečnostním 
zasklením nebo funkční mříží nebo funkční uzamy-
katelnou roletou nebo jsou zabezpečeny funkčním 
poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem 
(dále jen PZTS), minimálně se stupněm zabezpečení 1, 
uvedeným v době vzniku pojistné události do aktivního 
stavu;

c) do 1 000 000,- Kč:
 všechny vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou 

opatřeny certifikovaným bezpečnostním uzamykacím 
systémem. Dále jsou opatřeny přídavným bezpečnost-
ním zámkem a zajištěny proti vysazení a vyražení nebo 
jsou zajištěny dveřní závorou uzamykatelnou bezpeč-
nostním zámkem. Dveře mají minimální tloušťku 40 mm 
nebo jsou po celé vnitřní straně potaženy plechem 
s tloušťkou min. 1 mm. Dveřní zárubně jsou ocelové;

 Prosklené části dveří, okna a výlohy, pokud se jejich 
spodní část nachází níže než 3 m nad upraveným teré-
nem, jsou opatřeny funkčním bezpečnostním zasklením 
nebo funkční mříží nebo funkční uzamykatelnou roletou 
nebo jsou zabezpečeny funkčním PZTS, minimálně se 
stupněm zabezpečení 2, uvedeným v době vzniku po-
jistné události do aktivního stavu;

d) do 5 000 000,- Kč:
 uzavřený prostor je zabezpečen způsobem uvedeným 

v bodě c) s funkčním PZTS, minimálně se stupněm za-
bezpečení 3, uvedeným v době vzniku pojistné události 
do aktivního stavu. Oslabená místa v plášti musí být 
zabezpečena v rozsahu výkladu pojmů;

e) do 10 000 000,- Kč:
 uzavřený prostor je zabezpečen způsobem uvedeným 

v bodě d) s funkčním PZTS, minimálně se stupněm za-
bezpečení 4, uvedeným v době vzniku pojistné události 
do aktivního stavu, s prostorovou a plášťovou ochranou 
se svodem tísňového signálu na poplachové přijímací 
centrum (dále jen PPC) s trvalou obsluhou provozova-
ný policií nebo koncesovanou hlídací službou, s dobou 
zásahu do 10 minut;

f) nad 10 000 000,- Kč
 uzavřený prostor je zabezpečen minimálně způsobem 

uvedeným v bodě e) a dalším v pojistné smlouvě indivi-
duálně ujednaným způsobem.



T. č. DPPOV MP 1/14

3. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním, 
který pro značnou hmotnost nebo objem nelze uložit do 
uzavřeného prostoru a je umístěn mimo tento prostor uvnitř 
oploceného prostranství, pojistitel bude plnit z jedné PU 
do výše limitu pojistného plnění, který odpovídá způsobu 
zabezpečení předmětu pojištění v době vzniku PU. Limit 
pojistného plnění a způsob zabezpečení je stanoven násle-
dovně:
a) do 100 000,- Kč:
 v době vzniku pojistné události musí být předmět po-

jištění umístěn uvnitř oploceného prostranství, které 
je opatřeno funkčním oplocením s minimální výškou 
160 cm, se vstupy uzamčenými jedním zámkem s cylin-
drickou bezpečnostní vložkou nebo dozickým zámkem 
nebo bezpečnostním doplňkovým zámkem;

b) do 500 000,- Kč:
 v době vzniku pojistné události musí být předmět po-

jištění umístěn uvnitř oploceného prostranství, které je 
opatřeno funkčním oplocením s minimální výškou 160, 
se vstupy uzamčenými jedním zámkem s cylindrickou 
bezpečnostní vložkou nebo dozickým zámkem nebo 
bezpečnostním doplňkovým zámkem. Po skončení 
pracovní doby musí být tento prostor trvale střežen 
fyzickou ostrahou nebo minimálně jedním služebním 
psem volně pobíhajícím uvnitř tohoto oploceného pro-
stranství;

c) do 5 000 000,- Kč:
 v době vzniku pojistné události musí být předmět po-

jištění umístěn uvnitř oploceného prostranství, které 
je opatřeno funkčním oplocením s minimální výškou 
180cm, se vstupy uzamčenými bezpečnostním uzamy-
kacím systémem a současně i zámkem s bezpečnostní 
cylindrickou vložkou nebo dvěma bezpečnostními visa-
cími zámky, z nichž minimálně jeden je se zvýšenou 
ochranou třmene visacího zámku. Po skončení pracov-
ní doby musí být prostranství dobře osvětlené, trvale 
střeženo fyzickou ostrahou nebo chráněné PZTS s ob-
vodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový 
signál je vyveden na PPC;

d) do 10 000 000,- Kč:
 v době vzniku pojistné události musí být předmět po-

jištění umístěn uvnitř oploceného prostranství, které 
je opatřeno funkčním oplocením na horním okraji vy-
baveným ostnatým drátem nebo obdobným zajištěním 
s minimální výškou 180 cm, se vstupy uzamčenými 
dvěma bezpečnostními uzamykacími systémy nebo 
dvěma bezpečnostními visacími zámky se zvýšenou 
ochranou třmene. Místo musí být dále trvale střeženo 
jednočlennou fyzickou ostrahou nebo chráněné PZTS 
min. třetího stupně s obvodovou (perimetrickou) ochra-
nou, jejíž poplachový signál je vyveden na PPC s do-
bou zásahu do 10 minut a prostranství je monitorováno 
průmyslovou TV (CCTV) se záznamem. Po skončení 
pracovní doby musí být prostranství dobře osvětlené, 
trvale střežené min. dvoučlennou fyzickou ostrahou;

e) nad 10 000 000,- Kč:
 předmět pojištění je zabezpečen minimálně způsobem 

uvedeným v bodě d) a dalším, v pojistné smlouvě indi-
viduálně ujednaným, způsobem.

4. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění umístěného v uza-
vřeném prostoru loupežným přepadením v místě pojištění, 
poskytne pojistitel pojistné plnění z jedné PU do výše limitu 
pojistného plnění, který odpovídá způsobu zabezpečení 
předmětu pojištění v době vzniku PU. Limit pojistného plně-
ní a způsob zabezpečení je stanoven následovně:
a) do 200 000,- Kč:
  způsob zabezpečení se nestanovuje;
b) do 500 000,- Kč:
 v době vzniku pojistné události musí být aktivován 

funkční PZTS se stupněm zabezpečení minimálně 3 
(např. tísňová tlačítka apod.) nebo předmět pojištění 
musí být trvale střežen kvalifikovanou, minimálně jed-
nočlennou fyzickou ostrahou;

c) do 1 000 000,- Kč:
 v době vzniku pojistné události musí být aktivován 

funkční PZTS se stupněm zabezpečení minimálně 
3, jejichž svod tísňového signálu je vyveden na PPC 
s trvalou obsluhou, provozovaný policií nebo konceso-
vanou hlídací či bezpečnostní službou s dobou zásahu 
do 10 minut nebo je předmět pojištění i trvale střežen 
kvalifikovanou, minimálně jednočlennou fyzickou ostra-
hou vybavenou paralyzérem nebo tekutou střelou nebo 
jsou prostory s předmětem pojištění trvale monitorová-
ny kamerovým systémem s nahráváním signálu;

d) do 5 000 000,- Kč:
 v době vzniku pojistné události musí být aktivována 

funkční PZTS se stupněm zabezpečení minimálně 
3, jejichž svod tísňového signálu je vyveden na PPC 
s trvalou obsluhou, provozovaný policií nebo konceso-

vanou hlídací či bezpečnostní službou s dobou zásahu 
do 8 minut nebo je předmět pojištění trvale střežen kva-
lifikovanou, minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou 
vybavenou paralyzérem nebo tekutou střelou;

e) do 10 000 000,- Kč:
 v době vzniku pojistné události musí být aktivována 

funkční PZTS se stupněm zabezpečení 4, s monito-
rovacím systémem (kamerový systém), s přenosem 
tísňového a kamerového signálu na PPC s trvalou ob-
sluhou, provozovaný policií nebo koncesovanou hlídací 
či bezpečnostní službou s dobou zásahu do 8 minut 
a současně je předmět pojištění trvale střežen kvali-
fikovanou, minimálně dvoučlennou fyzickou ostrahou 
vybavenou paralyzérem nebo tekutou střelou;

f) nad 10 000 000,- Kč
  předmět pojištění je zabezpečen minimálně způsobem 

uvedeným v bodě e) a dalším, v pojistné smlouvě indi-
viduálně ujednaným způsobem.

5. Dojde-li k odcizení pojištěných cenností loupežným pře-
padením při přepravě, poskytne pojistitel pojistné plnění 
z jedné PU do výše limitu pojistného plnění, který odpovídá 
způsobu zabezpečení cenností v době vzniku PU. Limit 
pojistného plnění a způsob zabezpečení je stanoven násle-
dovně:
a) do 200 000,- Kč:
 přeprava musí být prováděná odpovědnou osobou, 

vybavenou obranným prostředkem. Cennosti a ceniny 
musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele 
nebo kufříku;

b) do 500 000,- Kč:
 přeprava musí být prováděna uzavřeným automobilem 

dvěma odpovědnými osobami, přičemž jedna z osob 
může být osobou doprovázející. Jedna z osob uzavře-
ný automobil řídí a druhá musí být vybavena obranným 
prostředkem. Řidič uzavřeného automobilu nesmí bě-
hem nakládky a vykládky na veřejně přístupném místě 
vozidlo opustit. Cennosti a ceniny musí být po celou 
dobu přepravy uložené v uzavřené kabele nebo kufří-
ku;

c) do 1 500 000,- Kč:
 přeprava musí být prováděna uzavřeným automobilem 

dvěma odpovědnými osobami, přičemž jedna z osob 
může být osobou doprovázející. Jedna z osob uzavře-
ný automobil řídí a druhá musí být ozbrojena krátkou 
kulovou zbraní. Řidič uzavřeného automobilu nesmí 
během nakládky a vykládky na veřejně přístupném 
místě vozidlo opustit. Cennosti a ceniny musí být po 
celou dobu přepravy uložené v uzavřené kabele nebo 
kufříku. Použitý uzavřený automobil musí být vybaven 
funkční radiostanicí nebo jiným funkčním spojovacím 
prostředkem; 

d) nad 1 500 000,- Kč:
 předmět pojištění je zabezpečen minimálně způsobem 

uvedeným v bodě c) a dalším, v pojistné smlouvě indi-
viduálně ujednaným způsobem.

6. Dojde-li k odcizení předmětu pojištění uloženého v uzamče-
né schránce nebo trezoru nacházející se v uzavřeném pro-
storu, poskytne pojistitel pojistné plnění z jedné PU do výše 
limitu pojistného plnění, který odpovídá způsobu zabezpe-
čení předmětu pojištění v době vzniku PU. Limit pojistného 
plnění a způsob zabezpečení je uveden v následující tabul-
ce, přičemž musí být splněny následující podmínky:
a) do schránky nebo trezoru se pachatel dostal nebo je 

otevřel nástroji, které nejsou určeny k běžnému oteví-
rání nebo schránku či trezor z místa pojištění odcizil 
způsobem, při kterém překonal překážky nebo opatření 
chránící věc před odcizením;

b) schránku či trezor pachatel otevřel klíčem (klíči), kte-
rého se prokazatelně zmocnil loupežným přepadením 
mimo místo pojištění nebo se při tomto loupežném pře-
padení, a to pod pohrůžkou bezprostředního násilí proti 
pojištěnému, dozvěděl zamykací kód trezoru;

c) pokud uzavřený prostor bude střežen kvalifikovanou 
fyzickou ostrahou, pak tato fyzická ostraha nesmí mít 
klíče od trezoru ani od místnosti v níž je trezor umístěn 
k dispozici. Tato kvalifikovaná fyzická ostraha nesmí 
mít možnost vypnout PZTS, či jinak se systémem mani-
pulovat. Pokud tuto možnost má, nepovažuje se PZTS 
za funkční.

Bezpečnostní třídy trezorů:
0: uzamykatelná schránka nebo pokladna s nestanove-

ným počtem odporových jednotek (dále jen OJ). Velmi 
lehká ochrana proti lehkému ručnímu nářadí (dále jen 
LRN).

I: trezor s min. 30 OJ. Lehká ochrana proti LRN.
II: trezor s min. 50 OJ. Omezená ochrana proti LRN. Dva 

uzamykací systémy.

III: trezor s min. 80 OJ. Rozsáhlá ochrana proti LRN a elek-
trickému ručnímu nářadí (dále jen ERN). Dva uzamyka-
cí systémy.

IV: trezor s min. 120 OJ. Velmi dobrá ochrana proti ERN. 
Dva uzamykací systémy.

V: trezor s min. 180 OJ. Velmi dobrá ochrana proti ERN 
a těžkému přenosnému náčiní (dále jen TPN, např. 
kyslík acetylénový hořák, korunový vrták délky nad 
400mm). Dva uzamykací systémy.

VI: trezor s min. 270 OJ. Nejvyšší ochrana proti ERN, 
TPN, přenosnému agresivnímu nářadí (dále jen PAN) 
a odolnost proti explozi (dále jen EX). Tři uzamykací 
systémy.

 Počet OJ se zjišťuje praktickými zkouškami na vzorku vyro-
bené produkce a konkrétního ohodnocení trezoru. Pojistitel 
akceptuje osvědčení vydané akreditovanou zkušební labo-
ratoří.

 Všechny trezory o hmotnosti nižší než 200 kg musí být 
pevně, při zavřeném trezoru nerozebíratelným způsobem 
připevněny ke stavbě (k podlaze, stěně apod.). Klíče od 
trezoru nesmí být uloženy u pojištěného v místě pojištění 
(skříni, pracovním stole, ve vrátnici atd.).

Limity pojistného plnění dle zabezpečení uzamčeného prostoru 
a bezpečnostní třídy trezoru:

Zabezpečení dle 
bodu 1

písm. 
a)

písm. 
b)

písm. 
c)

písm. 
d)

písm. 
e)

Bezpečnostní třída 
trezoru:

Maximální limit pojistného plnění 
v tis. Kč

0/ nezjištěná kon-
strukce 10 30 50 70 100

I/ velmi lehký 100 200 400 700 1 000

II/ lehký 200 300 500 1 000 2 000

III/ střední 300 500 1 000 1 600 3 000

IV/ těžký 500 800 1 500 3 000 5 000

V/ extra těžký 700 1 500 4 000 9 000 10 000

VI/ extra těžký 
speciál 1 000 4 000 10 000 17 000 20 000

Pro limit větší než 20 000 000,- Kč musí způsob zabezpečení 
odpovídat minimálně způsobu zabezpečení uvedenému v bodu 
1, písm. e) a dalšímu v pojistné smlouvě individuálně ujednané-
mu způsobu zabezpečení za předpokladu, že cennosti budou 
uloženy v trezoru bezpečnostní třídy VI a vyšší.

7. Mělo-li vědomé porušení povinností uvedených v odstav-
cích 1 až 6 tohoto článku podstatný vliv na vznik pojistné 
události nebo na rozšiřování události již vzniklé, je pojistitel 
oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění podle toho, jaký 
vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

Článek 8
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Automatem samoobslužné zařízení (např. platební, hrací 

nebo prodejní automat), které je určeno pro zakoupení či 
aktivaci požadované služby. 

2. Bezpečnostní celoplošnou závorou závora, v provedení 
se zvýšenou pasivní bezpečností zajišťující dveře minimál-
ně ve dvou bodech na zárubni. Závora musí mít osvědčení 
vydané státem akreditovanou zkušebnou nebo osvědčení 
vydané Kriminalistickým ústavem Praha.

3. Bezpečnostní cylindrickou vložkou vložka zadlabacího 
zámku, min. s překrytým profilem chránícím vložku před 
jejím překonáním tzv. vyhmatáním.

4. Bezpečnostní fólií folie instalovaná na skle, s minimální 
tloušťkou 4 mm. Po montáži fólie na sklo musí sklo vykazo-
vat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. 
třídy P2A dle ČSN EN 356. Fólii musí na sklo odborně insta-
lovat firma, která má k této činnosti oprávnění. Fólie musí 
být nalepena na vnitřní stranu skla a musí zasahovat až na 
jeho okraj. Bezpečnostní úroveň výrobku musí být ověře-
na zkušební laboratoří akreditovanou ČIA nebo obdobným 
zahraničním certifikačním orgánem a doložena příslušným 
osvědčením (protokol o zkoušce).

5. Bezpečnostním kováním kování, které chrání cylindrickou 
vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpeč-
nostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany 
dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více jak 
3mm.

6. Bezpečnostním kufříkem pro přepravu cenností kufřík, je-
hož bezpečnostní úroveň musí být ověřena Kriminalistickým 
ústavem nebo státem akreditovanou zkušebnou a potvr-
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zena vydáním příslušného certifikátu. Je vybaven dvěma 
kódovými zámky, zvukovou signalizací a dýmovou vložkou 
nebo aktivní sebeochranou elektrickými výboji po povrchu 
kufříku.

7. Bezpečnostním přídavným zámkem doplňkový zámek, 
s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který zabra-
ňuje rozlomení a odvrtání vložky, např. vrchní přídavný bez-
pečnostní zámek, dveřní závora. Přídavný zámek uzamyká 
dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být 
připevněn z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí 
být instalován takový přídavný zámek, který nelze z vnitřní 
strany ovládat bezklíčovým způsobem.

8. Bezpečnostním uzamykacím systémem komplet, tvoře-
ný bezpečnostním stavebním (zadlabacím) zámkem, bez-
pečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním. 
Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky 
musí chránit vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní uza-
mykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, 
který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uve-
dené v tomto odstavci.

9. Bezpečnostním zasklením (vrstvené sklo, sklo s drátěnou 
vložkou), které musí vykazovat kategorii odolnosti, pokud 
není požadováno jinak, min. třídy P2A podle ČSN EN 356. 
Bezpečnostní úroveň výrobku musí být ověřena zkušební 
laboratoří akreditovanou ČIA nebo obdobným zahraničním 
certifikačním orgánem a vydáním příslušného osvědčení 
(protokol o zkoušce).

10. Bezpečnostními dveřmi dveře, profesionálně vyrobené 
nebo upravené, s vícebodovým bezpečnostním uzamyka-
cím systémem, odolné proti vysazení. Mají tuhou a pev-
nou konstrukci zesílenou výztuhami, plechem nebo mříží. 
Případně jsou to dveře plné, opatřené bezpečnostním min. 
tříbodovým rozvorovým zámkem (uzamykání dveřního kří-
dla min. do tří stran), zábranami proti vysazení a vyražení 
nebo je jejich uzávěr řešen jako min. tříbodový rozvorový, 
ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem. Za bez-
pečnostní dveře jsou považována i vrata (vjezdy apod.) 
dostatečně tuhé a pevné konstrukce, zhotovená z plného 
plechu o min. tloušťce 3mm s rámem z ocelového profilu 
o min. tloušťce 5 mm, která jsou odolná proti vysazení a vy-
ražení, s min. tříbodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným 
bezpečnostním uzamykacím systémem, u dvoukřídlých vrat 
musí být instalovány ochrany zástrčí proti jejich vyháčková-
ní (např. visacím zámkem, příčnou závorou apod.). 

11. Dozickým (stavebním) zámkem zadlabací zámek, jehož 
uzamykací mechanismus je tvořen min. čtyřmi stavítky, kte-
rá jsou ovládána jednostranně ozubeným klíčem.

12. Funkční mříží mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plné-
ho materiálu, min. průřezu 1 cm2, osová vzdálenost prutů 
mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná vzdálenost nepře-
vyšující však hodnotu plochy čtverce 400 cm2, tedy např. 
25 x 15 cm). Mříž musí být dostatečně tuhá, odolná proti 
roztažení, pruty spojeny nerozebíratelně (svařením, snýto-
váním), z vnější strany musí být pevně, nerozebíratelným 
způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna) 
ve zdi nebo neotevíratelném rámu okna (či jiného otvoru) 
minimálně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky min. 
80 mm. V případě odnímatelné mříže musí být mříž uza-
mčena čtyřmi bezpečnostními visacími zámky (viz odst. 7.) 
Mříž opatřená dveřními závěsy nebo mříž navíjecí musí být 
uzamčena jedním bezpečnostním uzamykacím systémem 
(viz odst. 8.) nebo dvěma bezpečnostními visacími zámky 
(viz odst. 7) nebo je navíjecí mříž vybavena mechanismem 
(např. u elektricky ovládané), který zabraňuje neoprávněné 
manipulaci a jejímu nadzvednutí. Mříž a její příslušenství 
lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladi-
vo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.). Nebude-li 
mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojistitel za 
funkční mříž považovat pouze takovou mříž, která má me-
chanickou odolnost proti vloupání doloženou certifikátem 
a bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN P ENV 
1627. Výše uvedené požadavky platí i pro mříže instalované 
v prostoru vstupních otvorů (dveří).

13. Funkční okenicí okenice, zajištěná z vnitřního prostoru 
uzavíracími mechanismy včetně zabezpečení proti vyháč-
kování. Ukotvení závěsů včetně jejich vlastní konstrukce, 
pokud jsou použity, musí být nerozebíratelné z vnější 
strany, zhotoveno z mechanicky pevné, tvrdé konstrukce. 
Okenici lze překonat z vnější strany pouze hrubým násilím 
(kladivo, sekáč, pilka, rozbrušovačka apod.).

14. Funkčním oplocením oplocení, které má ve všech místech 
požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází 
oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximální-
mi otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle 
požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukot-
vení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému 
vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.

15. Funkčním poplachovým zabezpečovacím a tísňovým 
systémem (dříve „elektrická zabezpečovací signalizace“ – 

„EZS“; dále jen „PZTS“ *) systém, který splňuje následující 
podmínky:
a) komponenty PZTS musí splňovat kritéria minimálně 

2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1, není-li 
požadován stupeň zabezpečení vyšší, a musí ho mít 
doložen certifikátem shody vydaným certifikačním or-
gánem akreditovaným ČIA nebo obdobným zahranič-
ním 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, je-
hož technický stav a funkčnost individuálně posoudila 
odborná osoba určená pojistitelem. V případě napa-
dení 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. Je-li umístěný na fa-
sádě, pak v takové výši, aby byl obtížně napadnutel-
ný, 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 sou-
ladu s návodem k obsluze a údržbě; pokud není stano-
veno jinak, musí být minimálně jedenkrát za rok prove-
dena 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. 

16. Funkční roletou roleta, z vlnitého plechu nebo z ocelových 
či hliníkových lamel v bezpečnostním provedení doloženém 
certifikátem, jež bude splňovat požadavky min. BT 3 pod-
le ČSN P ENV 1627. Požadavky na uzamčení rolety jsou 
shodné jako u výše uvedené mříže. Roletu a její příslušen-
ství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím 
(kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.).

17. Fyzickou ostrahou osoba starší 21 let, způsobilá k práv-
ním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psy-
chicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psy-
chotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik 
bezpečnostního a technického personálu a prošla odbor-
ným vzděláním a školením. Musí být vybavená vhodným 
obranným prostředkem a dále funkčním telefonem nebo 
jiným obdobným spojením umožňujícím přivolat pomoc 
a současně rádiovým prostředkem pro vzájemné dorozumí-
vání. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s čin-
ností, kterou je nutné vykonávat a s činností při hrozícím 
nebo již uskutečněném odcizení a při ohlášení poplacho-
vého signálu. Ostraha musí vykonávat pravidelné pochůzky 
střeženého prostoru, o kterých musí být vedeny písemné 
záznamy. Střeží-li ostraha prostor, ve kterém jsou umístěny 
cennosti a cenné věci, pak nesmí mít klíče od trezoru ani od 
místnosti, v níž je trezor umístěn.

18. Krátkou kulovou zbraní krátká kulová zbraň, kategorie B 
nebo kategorie A dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb. ve zně-
ní pozdějších a následujících předpisů (zákon o střelných 
zbraních a střelivu). 

19. Místem pojištění uzavřený prostor nebo oplocené pro-
stranství (s výjimkou loupežného přepadení osoby pověře-
né přepravou věcí), podle toho co bylo ujednáno v pojistné 
smlouvě. 

20. Odpovědnou osobou provádějící přepravu osoba způ-
sobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky 
zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu 
či jiných psychotropních nebo omamných látek a je pro uve-
dené účely vycvičená a vyškolená. Při přepravě motorovým 
vozidlem se řidič nepovažuje za osobu provádějící přepravu 
nebo osobu přepravce doprovázející.

21. Odcizení věcí krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si 
pojištěné věci způsobem, při kterém pachatel překonal pře-
kážky nebo opatření chránící věc před odcizením a zmocnil 
se jí některým z dále uvedených způsobů:
a) do místa pojištění se dostal tak, že je otevřel nástro-

ji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo 
jiným, avšak destruktivním způsobem překonal kon-
strukce (plášť, oplocení) ohraničující prostor nebo

b) v místě pojištění se skryl a po jeho uzamčení se věci 
zmocnil a po krádeži byly zanechány průkazné stopy 
nebo

c) místo pojištění otevřel klíčem, jehož se zmocnil prů-
kazně krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením 
nebo

d) do schránky nebo trezoru, jejichž obsah je pojištěn, se 
dostal nebo je otevřel nástroji, které nejsou určeny k je-

jímu řádnému otevírání nebo schránku či trezor z místa 
pojištění odcizil způsobem, při kterém překonal překáž-
ky nebo opatření chránící věc před odcizením.

22. Odcizení věcí loupežným přepadením přivlastnění si po-
jištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému, jeho 
pracovníkovi nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí 
nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

23. Osobou doprovázející osoba starší 21 let, způsobilá 
k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, 
psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných 
psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný 
výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla 
odborným vzděláním a školením. Musí být vybavena obran-
ným prostředkem nebo ozbrojena podle požadavku pojisti-
tele. 

24. Oslabenými místy v plášti výlohy, okna, prosklené dveře 
nebo jejich části, světlíky, větrací šachty apod., které jsou 
níže než 3m nad okolním terénem.

25. Poplachovým přijímacím centrem (dříve pult centralizo-
vané ochrany – „PCO“, dále jen „PPC“) trvale obsluhované 
dohledové pracoviště, které pomocí linek telekomunikační 
sítě, rádiově sítě, GSM či ISDN sítě nebo jiného obdobného 
přenosu přijímá hlášení od PZTS o narušení zabezpeče-
ných prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje popla-
chové informace. Musí být trvale provozováno policií nebo 
koncesovanou soukromou bezpečnostní službou, mající 
pro tuto činnost oprávnění, která zajišťuje zásah v místě 
střeženého objektu s dobou dojezdu do 10 minut. Doba 
mezi přijímanými hlášeními kontrolních zpráv PZTS nesmí 
překročit 3 minuty, případné překročení této doby musí být 
kvalifikováno jako ztráta spojení s PZTS. V případě ztráty 
spojení PPC s PZTS musí být v PPC prokazatelným způso-
bem vyvolán poplach s následným zásahem v místě střeže-
ného objektu.

26. Služebním psem pes nebo fena (dále jen pes), určený 
a vycvičený ke strážní a ochranné službě. Služební pes 
musí absolvovat příslušné zkoušky minimálně v rozsahu 
Zkoušky základního minima (ZMT) dle Zkušebního řádu 
Speciálního kynologického svazu „TART“ (http://www.vy-
cvikpsa.cz) nebo jiné zkoušky v obdobném doložitelném 
rozsahu. O vykonání těchto zkoušek musí být vedena pí-
semná evidence formou zápisu do výkonnostní knížky psa 
nebo jiného obdobného certifikátu.

27. Trezorem speciální úschovné objekty, jejichž odolnost proti 
vloupání je vyjádřena bezpečnostní třídou danou certifiká-
tem shody s platnou normou ČSN EN 1143-1 a norem s ní 
souvisejících, který vydal certifikační orgán akreditovaný 
ČIA nebo obdobný zahraniční certifikační orgán. Za trez-
or se nepovažuje ohnivzdorná skříň. Trezor o hmotnosti 
do 100 kg musí být pevně zabudovaný do zdiva, podlahy 
nebo nábytku takovým způsobem, že jej lze odnést pouze 
po jeho otevření nebo po vybourání ze zdi či podlahy. Trezor 
musí být ukotven či zazděn v souladu s pokyny výrobce. Za 
uzamykací mechanismus se považuje mechanický klíčový 
zámek, mechanický kódový zámek, elektronický klíčový 
zámek nebo elektronický kódový zámek.

28. Uzamčenými dveřmi dveře opatřené zámky, které musí 
být uzamčeny minimálně na jeden západ. Pokud nejsou 
dveře zapuštěny do zárubně, musí mít na straně závěsu zá-
branu proti vysazení. Dveře musí být provedeny z takového 
materiálu, který je odolný proti vloupání. Dveře sololitové 
s výplní z papírové voštiny, či dveře jiné konstrukce nevy-
kazující dostatečnou odolnost proti vloupání, se považují 
za nedostatečnou překážku, pokud není zabráněno jejich 
snadné proražení (např. oplechováním z vnitřní strany, in-
stalace mříže, dodatečná montáž další mechanicky odolné 
vrstvy apod.). Dvoukřídlé dveře musí být zabezpečeny proti 
násilnému vyražení a vyháčkování neotvíratelného křídla 
(např. dveřní závora, ocelové čepy se zakotvením dveřního 
rámu nebo zdiva apod.). Dveřní zárubně musí být z tako-
vého materiálu, který zabraňuje vloupání (kovové nebo 
dřevěné) a musí být ukotveny ve zdivu. Za uzamčené dveře 
se rovněž považují vchodové i vnitřní automatické dveřní 
systémy (dále jen ADS) ovládané infrasensorem, radarem, 
dálkovým ovládáním, mechanickým nebo elektromechanic-
kým zámkem nebo jiným způsobem. ADS musí být umís-
těny uvnitř chráněného prostoru a zabezpečen proti mani-
pulaci nepovolanými osobami pomocí elektrického zámku 
nebo čtecího zařízení.

29. Uzavřenou kabelou nebo kufříkem takový, který musí být 
opatřen minimálně jedním uzávěrem nebo zámkem a nesmí 
být zhotoven z látky, silonu a obdobných měkkých materiá-
lů.

30. Uzavřeným osobním automobilem automobil, s uzavře-
nou kovovou karoserií (kromě prosklených částí). Plátěné 
či výměnné střechy se nepřipouští. Během přepravy jsou 
všechna otevíratelná okna uzavřena a dveře uzamčeny.

31. Uzavřeným prostorem budova, stavba nebo místnost, 
s uzamčenými dveřmi, s řádně zevnitř uzavřenými okny, 
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která splňuje následující podmínky. Zdi (stěny) mají tloušť-
ku min. 15 cm. Strop, podlaha a zabezpečení otvorů (mimo 
oken a dveří) musí vykazovat min. stejnou mechanickou 
odolnost jako zdi (stěny). Jednotlivé části a díly dveří, oken, 
ostatní části zdí a zajištění ostatních otvorů, po jejichž de-
montáži ztrácí uzamčený prostor odolnost proti vniknutí 
pachatele, musí být z vnější strany prostoru zabezpečeny 
proti demontáži běžnými nástroji, jako je šroubovák, kleště, 
maticový klíč apod.

32. Vandalismem úmyslné poškození a úmyslné zničení před-
mětu pojištění. 

33. Zabezpečení oslabených míst v plášti, že oslabená mís-
ta v plášti v rozsahu odstavce 24 budou opatřena:
a) funkční uzamykatelnou roletou či mříží;
b) nebo funkční z vnitřního prostoru zajištěnou okenicí;
c) nebo funkční mříží, která je pevně zabudovaná nebo 

uzamčená zámky;
d) nebo bezpečnostním vrstveným sklem o minimální 

odolnosti P1 ( 3mm sklo + 0.75mm fólie – 3mm sklo);
e) nebo nalepenou bezpečnostní fólií o minimální tloušťce 

0.3mm;
f) nebo funkční PZTS s detektory na tříštění skla.

34. Zábranou proti vysazení dveří a vrat, pokud nejsou za-
puštěny do zárubně, se rozumí ochrana proti jejich násilné-
mu vysazení z vnější strany. Tato ochrana musí být namon-
tována do dveřní zárubně nebo do dveřní polodrážky nebo 
přímo na pant.

Článek 9
Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 
1  ledna 2014.
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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění obsahu uloženého v chladicím zařízení, které 
sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna  
Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou 
smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro 
pojištění majetku VPPM 1/14 (dále jen VPPM), těmito 
Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obsahu 
uloženého v chladicím zařízení DPPCZ MP 1/14 (dále jen 
DPP), příslušnými Zvláštními pojistnými podmínkami (dále 
jen ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.

2. Pojištění obsahu uloženého v chladicím zařízení je pojiště-
ním škodovým.

Článek 2
Předmět pojištění

Pojištění se vztahuje na movitý majetek vymezený v pojistné 
smlouvě, který je uložen v chladicím zařízení a slouží k výkonu 
podnikatelské činnosti uvedené v pojistné smlouvě.

Článek 3
Pojistná nebezpečí

1. Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení 
pojištěného majetku uloženého v chladicím zařízení ná-
sledkem:
a) poruchy v dodávce elektrického proudu nezaviněné 

pojištěným;
b) funkční poruchou chladicího zařízení.

Článek 4
Místo pojištění

Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, poskytne pojisti-
tel pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k pojistné události na místě 
uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění. To neplatí 
pro předmět pojištění, který byl v důsledku vzniklé nebo hrozící 
pojistné události přemístěn z místa pojištění na jiné vhodné mís-
to, a to pouze na dobu nezbytně nutnou.

Článek 5
Speciální výluky z pojištění

1. Není-li v těchto DPP a pojistné smlouvě dohodnuto jinak, 
pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:
a) nedbalostí pojištěného nebo jeho zaměstnanců;
b) požárem; výbuchem; úderem blesku; pádem letadla 

nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části; 
vichřicí; krupobitím; tíhou sněhu a námrazy; zemětře-
sením; aerodynamickým třeskem; kouřem; nárazem 
dopravního prostředku; pádem stromů, stožárů nebo 
jiných věcí, pokud nejsou součástí pojištěné věci nebo 
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souboru pojištěných věcí; sesuvem nebo zřícením sně-
hových lavin; sesuvem půdy, zřícením skal nebo zemin; 
povodní, záplavou; 

c) úmyslným poškozením nebo zničením pojištěné věci 
(vandalismem);

d) odcizením krádeží vloupáním.

Článek 6
Plnění pojistitele, zachraňovací a jiné náklady

1. Pojistitel poskytne pojistné plnění za poškozený nebo 
zničený pojištěný majetek uložený v chladicím zařízení za 
předpokladu, že:
a) používané chladicí zařízení je v dobrém technickém 

stavu a je provozováno v souladu s platnými právními 
předpisy a požadavky výrobce;

b) při přerušení dodávky proudu byla vykonána všechna 
potřebná opatření zabraňující zkáze obsahu;

c) pojištěný vede přesné zvláštní písemné záznamy 
o množství uskladněného zboží;

d) do chladicího zařízení je uloženo takové množství zbo-
ží, které odpovídá příslušné technické normě;

e) pojištěný důsledně dodržuje hygienické a veterinární 
předpisy.

2. Nad rámec pojistného plnění uhradí pojistitel účelně vy-
naložené zachraňovací náklady, které pojistník, pojištěný 
nebo jiná osoba:
a) vynaložila na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící 

pojistné události, maximálně však 10 % ze sjednané 
pojistné částky pro předmět pojištění, na který byly tyto 
náklady vynaloženy; 

b) vynaložila na zmírnění následků již nastalé pojistné 
události, maximálně však 10 % ze sjednané pojistné 
částky pro předmět pojištění, na který byly tyto náklady 
vynaloženy;

c) byla povinna vynaložit z hygienických, ekologických či 
bezpečnostních důvodů při odklízení pojistnou událostí 
poškozeného majetku nebo jeho zbytků, včetně náhra-
dy škody, kterou při této činnosti utrpěla, maximálně 
však 20 % ze sjednané pojistné částky pro předmět 
pojištění, na který byly tyto náklady vynaloženy.

Článek 7
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Chladicím zařízením chladicí boxy a ostatní chladicí 

a mrazicí zařízení. 

Článek 8
Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 
1. ledna 2014.
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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění přerušení nebo omezení provozu živelní událos-
tí, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí po-
jistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro pojištění majetku VPPM 1/14 (dále jen VPPM), těmito 
Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění přeruše-
ní nebo omezení provozu živelní událostí DPPŠP MP 1/14 
(dále jen DPP), příslušnými Zvláštními pojistnými podmín-
kami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Pojištění přerušení nebo omezení provozu živelní událostí 
je pojištěním škodovým.

Článek 2
Předmět pojištění

1. Pojištění se vztahuje na následnou finanční újmu vzniklou 
přerušením nebo omezením provozu v důsledku škody na 
pojištěném majetku a dále na:
a) účelně vynaložené náklady;
b) dodatečně vynaložené náklady specifikované v pojist-

né smlouvě.

Článek 3
Pojistná nebezpečí

1. Pojištění se vztahuje na následnou finanční újmu vzniklou 
přerušením nebo omezením provozu v důsledku pojistné 
události na pojištěném majetku, ke které došlo působením 
těchto pojistných nebezpečí: 
a) požár;
b) výbuch;
c) úder blesku;
d) pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo 

jeho části.
2. Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se vztahu-

je na následnou finanční újmu vzniklou přerušením nebo 
omezením provozu v důsledku pojistné události na pojiště-
ném majetku, ke které došlo působením těchto pojistných 
nebezpečí:
a) vichřice;
b) krupobití;
c) tíha sněhu a námrazy;
d) zemětřesení;
e) aerodynamický třesk;
f) kouř;
g) náraz dopravního prostředku;
h) pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou 

součástí pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí;
i) sesuv nebo zřícení sněhových lavin;
j) sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin.

3. Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se dále 
vztahuje na následnou újmu vzniklou přerušením nebo 
omezením provozu v důsledku pojistné události na pojiště-
ném majetku, ke které došlo působením pojistného nebez-
pečí povodeň, záplava.

4. Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se rovněž 
vztahuje na následnou újmu vzniklou přerušením nebo 
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omezením provozu v důsledku pojistné události na pojiště-
ném majetku, ke které došlo působením pojistného nebez-
pečí únik kapaliny z technického zařízení.

Článek 4
Místo pojištění

Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, poskytne pojisti-
tel pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k pojistné události na místě 
uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění. 

Článek 5
Speciální výluky z pojištění

1. Není-li v těchto DPP a pojistné smlouvě dohodnuto jinak, 
pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:
a) úmyslným jednáním nebo jakýmkoliv činem splňujícím 

předpoklady trestného činu, které se proti pojištěné 
věci dopustil pojištěný, jeho zástupce nebo zaměstna-
nec z jeho podnětu;

b) vzlínáním, pronikáním, prosakováním nebo zvýšením 
hladiny podzemní vody, působením vlhkosti a plísní, 
sesedáním, vznikem prasklin, smršťováním, roztaže-
ním nebo vydutím věci;

c) v důsledku vadné technologie výrobního procesu nebo 
vadně vykonanou prací při montážních pracích, opravě, 
servisu, údržbě;

d) v souvislosti s vynaložením variabilních nákladů;
e) následnými ztrátami všeho druhu zejména pokuty, 

manka, penále, ztráty z prodlení, ztráty trhu nebo kon-
traktu, nedodržení sjednaného výkonu, ztráty nebo 
poškození zjištěných poprvé při inventuře; 

f) zatečením neuzavřenými vnějšími stavebními otvory 
a v souvislosti s tím, že pojištěná budova, stavba měla 
odstraněnou, neúplnou nebo provizorně provedenou 
střešní krytinu (fólie, apod.) nebo na ní byly prováděny 
stavební práce;  

g) v důsledku povodně, při které nebylo v místě pojištění 
dosaženo 20letého maximálního průtoku, tj. průtoku, 
který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát 
za dvacet let (tzv. 20letá voda). Dále se pojištění ne-
vztahuje na škody na jakýchkoliv pojištěných věcech, 
které byly v době vzniku škody umístěny na území za-
plavovaném 20letou nebo nižší vodou, bez ohledu na 
výši maximálního dosaženého průtoku v místě pojištění 
v době vzniku škody;

h) povodní a záplavou, která vznikla bezprostředně po 
sjednání pojištění, tzn., pokud pojištění bylo sjednáno 
až poté, kdy byl v místě pojištění vyhlášen 1. stupeň po-
vodňové aktivity a vyšší a pokud tento stupeň povodňo-
vé aktivity nebyl až do vzniku škodné události odvolán;

i) v důsledku povodně, záplavy na silnicích, mostech, 
cestách, opěrných zdech, veřejném osvětlení a doprav-
ním značením.

2. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění za zvět-
šení rozsahu škody způsobené:
a) vlivy a událostmi nesouvisejícími se vznikem pojistné 

události, od které se datuje počátek přerušení provozu;
b) úředně nařízenými omezeními pro obnovení provozu;
c) tím, že pojištěný nevyvíjí plné úsilí pro urychlenou ob-

novu provozu, že včas nezajistil obnovu nebo opětovné 
pořízení poškozených nebo zničených věcí, sloužících 
k provozu nebo k tomu nezabezpečil včas dostatek fi-
nančních prostředků;

d) tím, že došlo k rekonstrukci zničených a poškozených 
věcí sloužících provozu v širším rozsahu, než v jakém 
sloužily provozu v době uzavření pojistné smlouvy. 

Článek 6
Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady

1. Pojistné plnění pojistitele se řídí ustanovením článku 
12 VPPM, není-li dále ujednáno jinak.

2. Za pojistnou událost se považuje vznik následné finanční 
újmy v důsledku přerušení nebo omezení činnosti provozu 
pojištěného, která nastala působením pojistného nebezpečí 
sjednaného v pojistné smlouvě a se kterou je podle těchto 
DPP spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

3. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistitel 
poskytne pojistné plnění nejdéle po dobu 12 měsíců od 
okamžiku vzniku pojistné události (dále jen doba ručení).

4. Pojistné plnění za odpisy hmotného a nehmotného majetku 
se poskytuje pouze do té míry, do které se tyto odpisy vzta-
hují k majetku té části pojištěného provozu, která nebyla 
zasažena pojistnou událostí.

5. Při stanovení výše pojistného plnění se přihlédne k okol-
nostem, které by příznivě nebo nepříznivě ovlivnily chod 
a výsledek provozu po dobu jeho přerušení, nejdéle však 
po dobu ručení.

6. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, právo na pojist-
né plnění nevznikne, pokud přerušení provozu trvalo dobu 
kratší než 48 hodin.

7. Povinnost pojistitele poskytovat pojistné plnění končí oka-
mžikem, kdy byl nebo mohl být provozní výkon obnoven 
v objemu před pojistnou událostí. 

8. Nad rámec pojistného plnění uhradí pojistitel účelně vy-
naložené zachraňovací náklady, které pojistník, pojištěný 
nebo jiná osoba:
a) vynaložila na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící 

pojistné události, maximálně však 2 % z pojistné částky 
příslušející k provozu nebo části provozu, k jehož pře-
rušení došlo; 

b) vynaložila na zmírnění následků již nastalé pojistné 
události, maximálně však 2 % z pojistné částky příslu-
šející k provozu nebo části provozu, k jehož přerušení 
došlo;

c) byla povinna vynaložit z hygienických, ekologických či 
bezpečnostních důvodů při odklízení pojistnou událostí 
poškozeného majetku nebo jeho zbytků včetně náhra-
dy škody, kterou při této činnosti utrpěla, maximálně 
však 5 % z pojistné částky příslušející k provozu nebo 
části provozu, k jehož přerušení došlo.

Článek 7
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Aerodynamickým třeskem tlaková vlna vznikající při po-

hybu letadla.
2. Dobou ručení maximální doba (časové období), po kterou 

pojistitel poskytne pojistné plnění za dobu přerušení nebo 
omezení provozu.

3. Dodatečně vynaloženými náklady vícenáklady dále spe-
cifikované v pojistné smlouvě, které byly pojištěným vynalo-
ženy v souvislosti s odstraněním následků vzniklé škody. 

4. Kouřem dým, který vychází náhle a mimo určení z topných, 
varných, sušících a obdobných zařízení.

5. Krupobitím jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, veli-
kosti, hmotnosti a hustoty, vytvořené v atmosféře dopadají 
na pojištěnou věc, přičemž dochází k jejímu poškození 
nebo zničení.

 Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí 
je takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo 
způsobeno:
a)  přímým působením krupobití;
b)  v příčinné souvislosti s tím, že krupobití poškodilo části 

budovy.
6. Nárazem dopravního prostředku destruktivní působení 

na pojištěnou věc zařízením, kterým se zajišťuje a uskuteč-
ňuje přemístění osob nebo věcí. Může sloužit individuální 
nebo veřejné dopravě, jedná se o motorové nebo nemoto-
rové vozidlo, jednostopé nebo dvoustopé, příp. vícestopé. 
Za dopravní prostředek se pro účely tohoto pojištění nepo-
važuje např. autojeřáb, autobagr apod. na automobilovém 
podvozku, který v místě pojištěné stavby nebo dočasném 
objektu zařízení staveniště plní funkci stavebního mecha-
nismu. Za dopravní prostředek se pro účely tohoto pojištění 
nepovažují zemědělské stroje provádějící polní práce.

7. Následnou újmou finanční ztráta, která vznikla v důsledku 
přerušení nebo omezení provozu a se kterou je podle těchto 
DPP spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění:
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a) ušlý zisk, kterého by pojištěný dosáhl, pokud by nedo-
šlo k přerušení provozu;

b) stálé náklady, které musí pojištěný bezpodmínečně vy-
nakládat během trvání přerušení provozu.

8. Pádem letadla nebo sportovního létajícího zařízení náraz 
nebo zřícení letadla s posádkou, jeho části nebo jeho nákla-
du. Nárazem nebo zřícením letadla s posádkou se rozumí 
i případy, kdy letadlo odstartovalo, ale v důsledku události, 
která předcházela nárazu nebo zřícení, posádka letadlo 
opustila.

9. Pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí takový pohyb 
tělesa, který má znaky volného pádu. Pojistnou událostí je 
pád stromů, stožárů nebo jiných věcí jen tehdy, nejsou-li 
tyto součástí poškozené věci nebo téhož souboru jako po-
škozená věc a bylo-li poškození nebo zničení pojištěné věci 
způsobeno:
a) přímo pádem stromu nebo stožáru nebo jiné věci nebo 

jejich části;
b) v příčinné souvislosti s tím, že tento strom, stožár, jiný 

předmět poškodily dosud bezvadné části budovy, po-
kud nejsou tyto věci součástí pojištěné věci nebo sou-
boru pojištěných věcí.

10. Povodní zaplavení místa pojištění vodou, která se vylila 
z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy 
a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekáva-
ným zmenšením průtočného profilu toku. Pojistnou událostí 
z důvodu pojistného nebezpečí povodeň je takové poškoze-
ní nebo zničení pojištěné věci, které bylo způsobeno:
a) přímým působením vody z povodně na pojištěnou věc;
b) předměty unášenými vodou z povodně.

11. Požárem oheň v podobě plamene, který vznikl mimo urče-
né nebo obvyklé ohniště a vlastní silou se rozšířil na okolní 
předměty. Za požár se nepokládají škody způsobené ožeh-
nutím, působením užitkového ohně nebo tepla, doutnáním 
s omezeným přístupem vzduchu, zkratem v elektrickém 
vedení (zařízení), pokud se plamen vzniklý zkratem dále 
nerozšířil. Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného 
nebezpečí je i poškození nebo zničení pojištěné věci zplo-
dinami požáru nebo hašením nebo stržením při zdolávání 
požáru při odstraňování jeho následků.

12. Sesuvem nebo zřícením sněhových lavin jev, kdy masa 
sněhu nebo ledu se náhle po svazích uvede do pohybu a řítí 
se do údolí. Za toto pojistné nebezpečí se však nepovažuje 
sesuv masy sněhu ze střechy domu.

13. Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin pohyb hor-
nin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází 
působením přírodních sil nebo v důsledku lidské činnosti 
při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy 
není klesání zemského povrchu do centra Země v důsled-
ku působení přírodních sil nebo v důsledku lidské činnosti. 
Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého 
terénu nebo změny základových poměrů staveb (např. 
promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení 
rovnováhy svahu).

14. Stálými náklady takové náklady, které pojištěný musí 
bezpodmínečně vynaložit i v případě, že je jeho provozní 
činnost přerušena, nejdéle však za sjednanou dobu ru-
čení. Za stále náklady se nepovažují splátky úvěrů, zisky 
a náklady, které nesouvisejí s výrobním, obchodním nebo 
průmyslovým provozem (například zisky z kapitálových, 
spekulačních či pozemkových obchodů) a dále finanční 
sankce, které je pojištěný povinen uhradit, pokud nesplní či 
poruší své závazky nebo jiné právní povinnosti.

15. Tíhou sněhu nebo námrazy destruktivní působení jejich 
nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné nebo ostatní 
konstrukce. Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného 
nebezpečí je takové poškození nebo zničení pojištěné věci, 
které bylo způsobeno:
a) přímým působení tíhy sněhu a námrazy;
b) v příčinné souvislosti s tím, že tíha sněhu a námrazy 

poškodila část budovy.
16. Ušlým ziskem ušlý provozní zisk, kterého by pojištěný jinak 

dosáhl při nepřerušení provozu za pojištěnou dobu ručení 
na stávajících provozních zařízení.

17. Úderem blesku přímý zásah blesku (atmosférického 
výboje) do pojištěné věci. Aby vzniklo právo na pojistné 
plnění, musí být místo přímého zásahu do pojištěné věci 
nebo místo působení blesku na pojištěnou věc spolehlivě 
zjištěno a prokázáno podle stop, které po sobě úder blesku 
zanechává.

18. Únikem kapaliny z technického zařízení:
a) voda unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží; 

vodovodní zařízení je přivádějící a odvádějící potrubí 
vody s výjimkou dešťových svodů; nádrž je zčásti ote-
vřený nebo uzavřený prostor o obsahu vody nejméně 
200 litrů;

b) kapalina nebo pára unikající z ústředního, etážového 
nebo dálkového topení, médium solárních nebo chladi-
vo klimatizačních systémů;

c) hasící médium vytékající ze samočinného hasicího za-
řízení.

 Pojistitel poskytne pojistné plnění za škody vzniklé působe-
ním unikající kapaliny na předmět pojištění. Náklady vyna-
ložené na odstranění příčin úniku kapaliny a opravu poško-
zených rozvodů a nádrží nejsou předmětem pojištění. 

 Za pojistnou událost z tohoto pojistného nebezpečí se ne-
považuje voda unikající z otevřených kohoutů.

19. Variabilními náklady takové náklady, které pojištěný vy-
naložil na suroviny, pomocné a provozní látky; náklady vy-
naložené na odebrané zboží, pokud se nejedná o náklady 
na udržování provozu nebo o poplatky za nezbytný odběr 
energie; daně a cla; dopravné, poštovné a náklady spojů; 
pojistné závislé na obratu; licenční a vynálezecké poplatky 
závislé na obratu; zisky a náklady nesouvisející s výrobním, 
obchodním nebo průmyslovým provozem (např. z kapitálo-
vých spekulačních nebo pozemkových obchodů).

20. Vichřicí dynamické působení hmoty vzduchu, která se po-
hybuje v místě pojištění rychlostí nejméně 75 km/hod (tj. 
20,8 m/sec).

 Nemůže-li být rychlost hmoty vzduchu v místě pojištění 
spolehlivě zjištěna, musí pojištěný prokázat, že v okolí do-
šlo k poškození i jiných staveb v bezvadném stavu, popř. 
k jiným průvodním znakům (např. lesní polomy apod.).

 Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí 
je takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo 
způsobeno:
a) přímým působením vichřice;
b) tím, že vichřice strhla část budovy, stromy nebo jiné 

předměty na pojištěné věci;
c) v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila části 

staveb.
21. Výbuchem rozkladný pochod spojený s uvolněním vysoké-

ho tlaku a síly. Je doprovázen zvukovým rázem a tlakovou 
vlnou s ničivým, destruktivním účinkem na okolí. Obdobně 
jako výbuch se posuzují škody způsobené implozí (opak 
exploze). Za výbuch se nepovažuje aerodynamický třesk 
způsobený provozem letadla, výbuch v hlavních střelných 
zbraní a výbuch v zařízeních, ve kterých se energie výbu-
chu cílevědomě využívá.

22. Účelně vynaloženými náklady takové náklady, které po-
jištěný vynaložil na převedení výroby do jiného místa, na 
přepravu zaměstnanců a náklady na přepravu materiálu 
a výrobků.

23. Záplavou zaplavení místa pojištění:
a) vodou ze zaplavených územních celků bez přirozeného 

odtoku, způsobených atmosférickými srážkami, jejichž 
následkem je vytvoření souvislé vodní hladiny;

b) přívaly vody způsobené deštěm nebo poruchou vodní-
ho díla.

24. Zemětřesením otřesy zemského povrchu vyvolané po-
hybem v zemské kůře, které dosahuje alespoň 6. stupně 
evropské makroseismické stupnice (EMS-98).

Článek 8
Závěrečná ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 
1. ledna 2014
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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění věci proti všem nebezpečím, které sjednává 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna  Insurance 
Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou smlouvou, 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku 
VPPM 1/14 (dále jen VPPM), těmito Doplňkovými pojistný-
mi podmínkami pro pojištění věci proti všem nebezpečím 
DPPAR MP 1/14 (dále jen DPP), příslušnými Zvláštními 
pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) a příslušnými usta-
noveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění.

2. Pojištění věci proti všem nebezpečím je pojištěním škodo-
vým.

Článek 2
Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění (pojištěným majetkem) jsou:
a) stavby, budovy a movitý majetek, které má pojištěný ve 

vlastnictví;
b) stavby, budovy a movitý majetek, které pojištěný opráv-

něně užívá, nebo které pojištěný převzal za účelem 
plnění závazků souvisejících s jeho činností na základě 
smlouvy (cizí věci). 

2. Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, předmětem pojištění 
(pojištěným majetkem) jsou rovněž:
a) zásoby;
b) cennosti;
c) písemnosti, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, tech-

nické nosiče dat;
d) vzorky, modely, prototypy, předměty na výstavách;
e) majetek zvláštní hodnoty;
f) motorová vozidla, přívěsy, návěsy a jiné tažné stroje, 

kterým je přidělována registrační značka nebo jiné 
oprávnění, a které jsou účetně vedeny jako zásoby 
a jsou předmětem dalšího prodeje;

g) stroje a strojní zařízení včetně jejich součástí a elektro-
nika včetně součástí;

h) další věci dále specifikované v pojistné smlouvě.
3. Předměty vyjmenované v odstavci 1 a 2 tohoto článku jsou 

předmětem pojištění jen za podmínky, že se ke dni počátku 
pojištění nacházely v provozuschopném stavu, nebyly po-
škozeny a byly uvedeny do provozu v souladu s platnými 
právními předpisy a požadavky výrobce nebo zhotovitele.

4. Je-li v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se vztahuje na 
následnou finanční újmu vzniklou přerušením nebo ome-
zením provozu v důsledku škody na pojištěném majetku 
a dále na:
a) účelně vynaložené náklady;
b) dodatečně vynaložené náklady specifikované v pojist-

né smlouvě.
 Pojištění podle tohoto odstavce nelze sjednat pro násled-

nou finanční újmu vzniklou přerušením nebo omezením 
provozu v důsledku věcné škody na mobilním stroji, mobil-
ním strojním zařízení, mobilním elektronickém zařízení a na 
ručním elektrickém nářadí.

5. Předmětem pojištění nejsou:
a) letadla;
b) lodě;
c) kolejová vozidla a dráhy jakéhokoliv účelu;
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d) zvířata;
e) pozemky;
f) stavby na vodních tocích, a to ani v případě, jsou-li sou-

částí věcí uvedených odst. 1 a 2 tohoto článku;
g) majetek v podzemí.

Článek 3
Pojistná nebezpečí

1. Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení předmětu 
pojištění jakoukoli událostí, která nastala náhle a neočeká-
vaně, omezuje nebo vylučuje funkčnost předmětu pojištění 
a není dále vyloučena. 

2. Pojištění se vztahuje i na pojistné nebezpečí odcizení před-
mětu pojištění. 

Článek 4
Místo pojištění

Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, poskytne pojisti-
tel pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k pojistné události na místě 
uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění. To neplatí 
pro předmět pojištění, který byl v důsledku vzniklé nebo hrozící 
pojistné události přemístěn z místa pojištění jinam, a to pouze 
na dobu nezbytně nutnou.

Článek 5
Speciální výluky z pojištění

1.  Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:
a) opotřebením v důsledku trvalého provozu např. usazo-

váním kotelního kamene či jiných usazenin, kavitací, 
korozí, erozí, únavou materiálu;

b) genovou manipulací, mutací nebo jinými genovými 
změnami;

c) v důsledku chybného návrhu, projekce, konstrukce 
nebo realizace, vadné technologie výrobního procesu 
nebo vadně vykonanou prací při montážních pracích, 
opravě, servisu, údržbě;

d) únikem taveniny;
e) v důsledku přerušení dodávky jakýchkoliv druhů médií 

(např. voda, plyn, elektrická energie apod.);
f) přímým a dlouhodobým působením biologických, 

chemických, tepelných vlivů, působením smogu, zne-
čištěním, odpařením, zakalením a dále změnou barvy, 
chutě, konzistence nebo vůně;

g) ztuhnutím v zásobnících, pecích, výrobních linkách, 
potrubích nebo jiných podobných zařízení, které slouží 
k uchování nebo přepravě;

h) vzlínáním, pronikáním, prosakováním nebo zvýšením 
hladiny podzemní vody, působením vlhkosti a plísní, 
sesedáním, vznikem prasklin, smršťováním, roztaže-
ním nebo vydutím věci;

i) působením větru, který nedosáhl intenzity vichřice; 
j) působením jiných atmosférických podmínek, které mo-

hou běžně v daném období nastat;
k) následnými ztrátami všeho druhu zejména ztráty z pro-

dlení, ztráty trhu nebo kontraktu, nedodržení sjednané-
ho výkonu, ztráty nebo poškození zjištěných poprvé při 
inventuře; 

l) škody způsobené hmyzem, zvířaty a chorobami;
m) v souvislosti s nakládáním se střelivem, pyrotechnikou, 

výbušninami, stlačenými a zkapalněnými plyny, ne-
bezpečnými chemickými látkami nebo nebezpečnými 
odpady;

n) zemětřesením, které v místě pojištění nedosáhlo ales-
poň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK;

o) v důsledku povodně, při které nebylo v místě pojištění 
dosaženo 20-letého maximálního průtoku, tj. průtoku, 
který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát 
za dvacet let (tzv. 20letá  voda). Dále se pojištění ne-
vztahuje na škody na předmětu pojištění, který byl 
v době vzniku škody umístěn na území zaplavovaném 

20letou nebo nižší vodou, bez ohledu na výši maxi-
málního dosaženého průtoku v místě pojištění v době 
vzniku škody;

p) povodní, záplavou, která vznikla bezprostředně po 
sjednání pojištění, tzn. pokud pojištění bylo sjednáno 
až poté, kdy v místě pojištění byl vyhlášen 1. stupeň 
povodňové aktivity a vyšší, a pokud tento stupeň po-
vodňové aktivity až do vzniku škodné události nebyl 
odvolán;

q) v důsledku povodně a záplavy na silnicích, mostech, 
cestách, opěrných zdech, veřejném osvětlení a doprav-
ním značení;

r) na pohonných hmotách, na akumulátorových bateriích, 
elektrochemických článcích;

s) v souvislosti s vynaložením variabilních nákladů.
t) zatečením neuzavřenými vnějšími stavebními otvory 

a v souvislosti s tím, že pojištěná budova, stavba měla 
odstraněnou, neúplnou nebo provizorně provedenou 
střešní krytinu (fólie, apod.) nebo na ní byly prováděny 
stavební práce.  

2. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se ne-
vztahuje na škody vzniklé:
a) atmosférickými srážkami;
b) na záznamech a programech, které jsou umístěny na 

elektronických nosičích dat zvuku a obrazu;
c) malbami, nástřiky, rytím nebo polepením pojištěné věci 

z nechráněných veřejně přístupných míst (graffiti).
3. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění za zvět-

šení rozsahu škody způsobené:
a) vlivy a událostmi nesouvisejícími se vznikem pojistné 

události, od které se datuje počátek přerušení provo-
zu;

b) úředně nařízenými omezeními pro obnovení provozu;
c) tím, že pojištěný nevyvíjí plné úsilí pro urychlenou ob-

novu provozu, že včas nezajistil obnovu nebo opětovné 
pořízení poškozených nebo zničených věcí, sloužících 
k provozu nebo k tomu nezabezpečil včas dostatek fi-
nančních prostředků;

d) tím, že došlo k rekonstrukci zničených a poškozených 
věcí sloužících provozu v širším rozsahu, než v jakém 
sloužily provozu v době uzavření pojistné smlouvy. 

4. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se 
nevztahuje na škody na předmětu pojištění dle čl. 2 odst. 
2 písm. g), těchto DPP vzniklé:
a) selháním topných, chladících, regulačních nebo zabez-

pečovacích systémů;
b) nedbalostí;
c) přetlakem, podtlakem, nedostatkem vody nebo jiných 

provozních kapalin, odtržením nebo odstředivou silou, 
nevyvážeností;

d) na elektrických zařízeních působením elektrického 
proudu (např. přepětím, zkratem, indukcí nebo ztrátou 
funkce funkčních prvků či elektronických součástek);

e) výbuchem ve spalovacím prostoru spalovacích motorů 
nebo jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu 
cíleně používá;

f) konstrukční, materiálovou nebo výrobní vadou;
g) pádem, střetem nebo nárazem pojištěné věci;
h) nedostatkem vody v parním generátoru;
i) na elektronických zařízeních starších 5 let, mobilních 

strojích starších 8 let a stacionárních strojích či stroj-
ních zařízeních starších 20 let od prokazatelného data 
výroby nebo prvního uvedení do provozu nebo generál-
ní opravy či rekonstrukce celého stroje nebo zařízení;

j) na nástrojích všeho druhu (například vrtáky, nože, 
pilové listy, řezné a brusné kotouče, matrice, raznice 
a formy);

k) na mobilních telefonech a ručním elektrickém nářadí.

Článek 6
Plnění pojistitele, zachraňovací náklady

1. Plnění pojistitele se řídí ustanovením článku 12 VPPM, ne-
ní-li dále ujednáno jinak.

2. Je-li ujednáno pojištění podle článku 2, odst. 4 těchto DPP, 
pojistitel poskytne pojistné plnění nejdéle po dobu 12 mě-



T. č. DPPAR MP 1/14

síců od okamžiku vzniku pojistné události (dále jen „doba 
ručení“), není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

3. Je-li ujednáno pojištění podle článku 3, odst. 2, písm. g), 
těchto DPP, poskytuje pojistitel plnění v případě:
a) zničení nebo odcizení předmětu pojištění ve výši časo-

vé ceny věci, tj. ceny věci bezprostředně před pojistnou 
událostí; 

b) poškození předmětu pojištění ve výši účelně vyna-
ložených nákladů na opravu poškozeného předmětu 
pojištění, pokud celkové náklady na opravu předmětu 
pojištění podle tohoto článku jsou rovny nebo vyšší než 
časová cena předmětu pojištění v době vzniku pojistné 
události, vyplatí pojistitel částku rovnající se výši uve-
dené časové ceny předmětu pojištění;

c) u škod na elektronických prvcích, elektrotechnických 
součástkách, elektronických řídících a technologic-
kých skupinách a uzlech strojů a strojního zařízení, na 
spalovacích motorech a potrubích poskytne pojistitel 
plnění do výše časové ceny. 

4. Na pojistné plnění má právo oprávněná osoba také tehdy, 
byl-li předmět pojištění poškozen, zničen, odcizen v pří-
mé souvislosti s rozsahem pojištění sjednaným v pojistné 
smlouvě dle těchto DPP. 

5. Nad rámec pojistného plnění uhradí pojistitel účelně vy-
naložené zachraňovací náklady, které pojistník, pojištěný 
nebo jiná osoba:
a) vynaložila na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící 

pojistné události, maximálně však 2% ze sjednané po-
jistné částky pro předmět pojištění, na který byly tyto 
náklady vynaloženy, 

b) vynaložila na zmírnění následků již nastalé pojistné 
události, maximálně však 2% ze sjednané pojistné 
částky pro předmět pojištění, na který byly tyto náklady 
vynaloženy,

c) byla povinna vynaložit z hygienických, ekologických či 
bezpečnostních důvodů při odklízení pojistnou událostí 
poškozeného majetku nebo jeho zbytků včetně náhrady 
škody, kterou při této činnosti utrpěla, maximálně však 
5% ze sjednané pojistné částky pro předmět pojištění, 
na který byly tyto náklady vynaloženy.

Článek 7
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Aerodynamickým třeskem tlaková vlna vznikající při po-

hybu letadla.
2. Atmosférickými srážkami vodní kapky vzniklé následkem 

kondenzace nebo desublimace vodní páry v ovzduší, vypa-
dávající z různých druhů oblaků na zem. 

3. Budovou stavba spojená se zemí pevným základem, pře-
vážně uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstruk-
cemi, která je vhodná k pobytu osob, zvířat nebo k umístění 
věcí a poskytuje jim ochranu před působením vnějších vli-
vů.

4. Dobou ručení maximální doba (časové období), po kterou 
pojistitel poskytne pojistné plnění za dobu přerušení nebo 
omezení provozu.

5. Dodatečně vynaloženými náklady vícenáklady dále spe-
cifikované v pojistné smlouvě, které byly pojištěným vynalo-
ženy v souvislosti s odstraněním následků vzniklé škody. 

6. Elektronikou zařízení, které pro svou funkci využívá elek-
tronické prvky (například elektronická zařízení a elektronic-
ké přístroje sdělovací, informační a lékařské techniky; dále 
počítače, zařízení na zpracování dat, ostatní elektronická 
zařízení a přístroje, přenosné počítače, elektronické řídící 
a technologické skupiny a uzly strojů a strojního zařízení, 
ovládací zařízení apod.). 

7. Indukcí poškození nebo zničení věci vlivem vnějšího elek-
tromagnetického pole.

8. Majetkem v podzemí majetek umístěný pod zemským 
povrchem, vyjma podzemních částí budov nebo staveb 
a majetku v nich umístěném. Za majetek v podzemí se ne-
považují inženýrské sítě náležející k předmětu pojištění.

9. Mobilním zařízením zařízení, které je zpravidla již svou 
podstatou přizpůsobeno k běžnému přemisťování z místa 
na místo a je i takto zpravidla využíváno.

10. Následnou újmou finanční ztráta, která vznikla v důsledku 
přerušení nebo omezení provozu, a se kterou je podle těch-
to DPP spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné 
plnění:
a) ušlý zisk, kterého by pojištěný dosáhl, pokud by nedo-

šlo k přerušení provozu;
b) stálé náklady, které musí pojištěný bezpodmínečně vy-

nakládat během trvání přerušení provozu.

11. Nedbalostí:
a) takové konání, že ten, kdo škodu způsobil, věděl, že 

může svým jednáním škodu způsobit, avšak bez při-
měřeného důvodu předpokládal, že škodu nezpůsobí 
(vědomá nedbalost);

b) takové konání, že ten, kdo škodu způsobil, nevěděl, že 
svým jednáním může škodu způsobit, ačkoli to vzhle-
dem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět 
měl a mohl, například nešikovnost, neopatrnost, nepo-
zornost, nesprávná obsluha apod. (nevědomá nedba-
lost).

12. Odcizením věci přivlastnění si předmětu pojištění, jeho 
části nebo jeho součásti tak, že se jí pachatel zmocnil:
a) tím, že čin spáchal na předmětu pojištění, který měla 

oprávněná osoba na sobě nebo při sobě;
b) krádeží vloupáním;
c) loupežným přepadením. 

13. Odcizení věci krádeží vloupáním přivlastnění si předmětu 
pojištění, jeho části nebo jeho součásti způsobem, při kte-
rém pachatel prokazatelně překonal překážky a zmocnil se 
jí jedním z dále uvedených způsobů:
a) do uzamčeného místa pojištění se dostal tak, že je 

otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému 
otevírání;

b) do uzamčeného místa pojištění se dostal jinak než 
dveřmi;

c) uzamčené místo pojištění otevřel originálním klíčem 
nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil 
krádeží vloupáním nebo loupeží.  

 Za odcizení věcí krádeží vloupáním se nepovažuje přivlast-
nění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho součásti 
v případech, kdy ke vniknutí do uzamčeného místa pojištění 
došlo nezjištěným způsobem (např. beze stop násilí, použi-
tím shodného klíče).

14. Odcizení věci loupeží přivlastnění si předmětu pojištění, 
jeho části nebo jeho součásti tak, že pachatel použil proti 
oprávněné osobě nebo jiné osobě pověřené oprávněnou 
osobou násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

15. Plodinami plodiny pěstované na orné půdě (zejména obil-
niny, luskoviny, olejniny, přadné rostliny, okopaniny, aroma-
tické léčivé a kořenové rostliny, zelenina, jahody, krmné 
pícniny atd.).

16. Povodní zaplavení místa pojištění vodou, která se vylila 
z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy 
a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekáva-
ným zmenšením průtočného profilu toku. Pojistnou událostí 
z důvodu pojistného nebezpečí povodeň je takové poškoze-
ní nebo zničení pojištěné věci, které bylo způsobeno:
a) přímým působením vody z povodně na předmět pojiště-

ní;
b) předměty unášenými vodou z povodně.

17. Provozuschopným stavem stav předmětu pojištění, ve 
kterém je po dokončeném přejímacím testu a zkušebním 
provozu schopen plnit určené funkce a dodržovat hodnoty 
parametrů v mezích stanovených technickou dokumentací.

18. Přepětím vyšší elektrické napětí, než je nejvyšší provozní 
napětí elektrické soustavy. Přepětí vzniká atmosférickými 
vlivy nebo průmyslovou činností (zapínání a vypínání vel-
kých zátěží).

19. Součástí věci movité zařízení s věcí movitou pevně spoje-
né, a které je nezbytné pro činnost věci movité podle jejího 
účelu; k věci movité je odmontovatelně připojeno.

20. Součásti stavby věci, které jsou umístěné vně nebo uvnitř 
stavby a jsou určeny k tomu, aby s ní byly trvale užívány; ke 
stavbě jsou odmontovatelně připojeny.

21. Ručním elektrickým nářadím sada nástrojů nějaké ře-
meslné profese nebo jiné úzce specializované manuální 
činnosti.

22. Souborem pojištěných věcí soubor věcí, který je tvořen 
jednotlivými věcmi, které mají stejný nebo podobný charak-
ter nebo jsou určeny ke stejnému účelu užití.

23. Součástí elektroniky pomocné zařízení, pomocné přístro-
je a prostředky s elektronikou pevně spojené, a které jsou 
nezbytné pro činnost elektroniky podle jeho účelu. Za sou-
část elektroniky se nepovažují data.

24. Součástí stroje (strojního zařízení) pomocné zařízení, 
pomocné přístroje a prostředky se strojem (strojním zaří-
zením) pevně spojené, a které jsou nezbytné pro činnost 
stroje podle jeho účelu. Za součást stroje se nepovažují 
data.

25. Stacionárním zařízením zařízení, které není svou podsta-
tou přizpůsobeno k běžnému přemisťování z místa na místo. 
K přemisťování je zpravidla nutné využít dalších zařízení.

26. Stálými náklady takové náklady, které pojištěný musí 
bezpodmínečně vynaložit i v případě, že je jeho provozní 
činnost přerušena, nejdéle však za sjednanou dobu ru-
čení. Za stále náklady se nepovažují splátky úvěrů, zisky 
a náklady, které nesouvisejí s výrobním, obchodním nebo 
průmyslovým provozem (například zisky z kapitálových, 

spekulačních či pozemkových obchodů) a dále finanční 
sankce, které je pojištěný povinen uhradit, pokud nesplní či 
poruší své závazky nebo jiné právní povinnosti.

27. Stavbou veškerá stavební díla, která vznikají stavební 
nebo montážní technologií bez zřetele na jejich stavební 
technické provedení, použité stavební výrobky, materiály 
a konstrukce, na účel užití a dobu trvání (např. budova, 
drobná a vedlejší stavba, stavba ve výstavbě a jiné). 

28. Stavbami na vodních tocích mosty, lávky, propusti, hráze, 
nádrže a další stavby, které tvoří konstrukci průtočného pro-
filu toku nebo do tohoto profilu zasahují.

29. Stavebními součástmi stavby věci, které ke stavbě patří 
a nemohou být odděleny, bez toho aniž by se stavba zne-
hodnotila, jsou s ní pevně spojeny

30. Starožitnostmi věci, které jsou zpravidla starší 100 let, 
a které mají též uměleckou hodnotu, případně charakter 
unikátů.

31. Strojem účelové, obvykle mechanické nebo elektromecha-
nické zařízení s vlastním pohonem tj. využívající jiné než 
svalové energie. 

32. Strojním zařízením celek několika technologicky a kon-
strukčně vzájemně spojených strojů a mechanismů urče-
ných na plnění předepsaných funkcí.

33. Ušlým ziskem ušlý provozní zisk, kterého by pojištěný jinak 
dosáhl při nepřerušení provozu za pojištěnou dobu ručení 
na stávajících provozních zařízení.

34. Účelně vynaloženými náklady náklady, které pojištěný 
vynaložil na převedení výroby do jiného místa, na přepravu 
zaměstnanců a náklady na přepravu materiálu a výrobků.

35. Úmyslným jednáním:
a) takové konání, že ten, kdo škodu způsobil, věděl, že 

svým jednáním škodu způsobí, nebo že ji může způso-
bit a chtěl ji způsobit (přímý úmysl);

b) takové konání, že ten, kdo škodu způsobil, věděl, že 
může škodu způsobit a pro případ, že ke škodě dojde, 
byl s tím srozuměn (nepřímý úmysl).

36. Variabilními náklady náklady, které pojištěný vynaložil na 
suroviny, pomocné a provozní látky; náklady vynaložené na 
odebrané zboží, pokud se nejedná o náklady na udržování 
provozu nebo o poplatky za nezbytný odběr energie; daně 
a cla; dopravné, poštovné a náklady spojů; pojistné závislé 
na obratu; licenční a vynálezecké poplatky závislé na ob-
ratu; zisky a náklady nesouvisející s výrobním, obchodním 
nebo průmyslovým provozem (např. z kapitálových speku-
lačních nebo pozemkových obchodů).

37. Věcmi movitými (včetně jejich součástí) všechny věci 
movité běžného charakteru, které sloužící k činnosti pojiš-
těného a je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, tak i věci 
uvedené v článku 2, odst. 2 těchto Doplňkových pojistných 
podmínek.

38. Věcmi zvláštní hodnoty:
a) věci umělecké hodnoty;
b) věci historické hodnoty;
c) věci sběratelského zájmu;
d) starožitnosti.

39. Věcmi umělecké hodnoty originální nebo unikátní díla, 
jejichž prodejní cena není dána pouze výrobními náklady, 
nýbrž uměleckou kvalitou a autorem díla. Patří sem zejmé-
na obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky z porcelánu, 
keramiky a skla, ručně vázané koberce, gobelíny apod.

40. Věcmi historické hodnoty věci, jejichž hodnota je dána 
tím, že mají vztah k historii, historické osobě či události.

41. Věcmi sběratelského zájmu známky, mince, medaile 
apod., bez ohledu na jejich počet, uspořádání a tematické 
členění. Pokud však jednotlivě mají vysokou skutečnou 
hodnotu (nelze brát v úvahu hodnotu sběratelskou) může 
taková věc být považována za cennost.

42. Věcnou škodou (škoda na věci) poškození, zničení nebo 
odcizení pojištěné věci v rozsahu vymezeném těmito DPP.

43. Vichřicí dynamické působení hmoty vzduchu, která se po-
hybuje v místě pojištění rychlostí nejméně 75 km/hod (tj. 
20,8 m/sec). Nemůže-li být rychlost hmoty vzduchu v mís-
tě pojištění spolehlivě zjištěna, musí pojištěný prokázat, 
že v okolí došlo k poškození i jiných staveb v bezvadném 
stavu, popř. k jiným průvodním znakům vichřice (např. lesní 
polomy apod.). Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistné-
ho nebezpečí je takové poškození nebo zničení předmětu 
pojištění, které bylo způsobeno:
a) přímým působením vichřice;
b) tím, že vichřice strhla část budovy, stromy nebo jiné 

předměty na předmět pojištění;
c) v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila části 

staveb.
44. Výbuchem rozkladný pochod spojený s uvolněním vysoké-

ho tlaku a síly. Je doprovázen zvukovým rázem a tlakovou 
vlnou s ničivým, destruktivním účinkem na okolí. Obdobně 
jako výbuch se posuzují škody způsobené implozí (opak 
exploze). Za výbuch se nepovažuje aerodynamický třesk 
způsobený provozem letadla, výbuch v hlavních střelných 
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zbraní a výbuch v zařízeních, ve kterých se energie výbu-
chu cíleně využívá.

45. Záplavou zaplavení místa pojištění:
a) vodou ze zaplavených územních celků bez přirozeného 

odtoku, způsobených atmosférickými srážkami, jejichž 
následkem je vytvoření souvislé vodní hladiny;

b) přívaly vody způsobené deštěm nebo poruchou vodní-
ho díla.

46. Zemětřesením otřesy zemského povrchu vyvolané po-
hybem v zemské kůře, které dosahuje alespoň 6. stupně 
evropské makroseismické stupnice (EMS-98).

47. Zkratem zapojení elektrického zdroje bez spotřebiče, ne-
boli stav, kdy v elektrickém obvodu neprochází elektrický 
proud přes spotřebič, ale přímo od jednoho pólu zdroje 
k druhému. 

Článek 8
Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 
1. února 2014.


