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Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika
2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
3. Předmět podnikání nebo činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v přiložené kopii 

výpisu z obchodního rejstříku, která tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.
4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen 

DPP), Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) uvedenými v čl. II pojistné smlouvy a dále ujednáními 
sjednanými v pojistné smlouvě. VPP, DPP a ZPP tvoří přílohu č. 3 pojistné smlouvy.

5. Pokud není v pojistné smlouvě dále uvedeno jinak, pojistná hodnota majetku včetně cizích věcí, které pojištěný 
oprávněně užívá, se stanovuje v souladu s čl. 3 bodem 2 písm. a) VPPM 1/16 jako nová cena.

6. Oprávněná osoba: pojištěný nebo jiná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění 
podle příslušných VPP, DPP či ZPP.

7. Místo pojištění: není-li dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na následující místa pojištění:
a) dle přiloženého seznamu, který tvoří přílohu č. 2
b) území České republiky včetně příhraničních oblastí

8. Územní platnost pro pojištění odpovědnosti je uvedena níže u příslušných bodů.

9. Pojistné částky a limity plnění byly stanoveny pojistníkem.
10. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.
11. Pro případ, že se na pojistnfka při uzavírání smluv vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění, se smluvní 

strany dohodly, že pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je 
tuto Smlouvu povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je dále 
povinen při registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku 3v8dkek tak, aby mohl být 
pojistitel informován správcem registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. Pojistník je rovněž povinen při 
zaslání smlouvy správci registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění Smlouvy odstraněny veškeré 
informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují.
Smluvní strany se dále dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky 
pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek 
pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do 
budoucna.

Článek II.
Pojistná nebezpečí, předměty pojištění, pojistné částky, limity plnění a spoluúčasti

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16)
DPP pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí DPPŽU MP 1/16 (dále jen DPPŽU MP 1/16) 
DPP pro pojištění úniku kapaliny z technického zařízení DPPUK MP 1/16 (dále jen DPPUK MP 1/16)

Pojištění se sjednává v rozsahu:

„FLEXA" Požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, jeho částí nebo jeho
nákladu, aerodynamický třesk při přeletu nadzvukového letadla.

Požárem se odchylně od pojistných podmínek rozumí oheň, který vznikl mimo určené ohniště 
nebo který určené ohniště opustil, a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně 
rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným 
přístupem vzduchu.

Pojistné krytí dle sjednané pojistné smlouvy se vztahuje také na škody způsobené „kouřem". 
Kouřem se rozumí směs plynných a v ní rozptýlených tuhých produktů hoření.

"Úderem blesku" se rozumí také škoda vzniklá úderem blesku bez viditelných destrukčních 
účinků na věci nebo na budově. Úderem blesku se se rozumí také projevy „nepřímého působení
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blesku", jako je přepěťová vlna, zkrat a indukce, dále škody způsobené spínáním v napájecích 
sítích nebo při výboji statické elektřiny.

„Povodeň" Povodeň nebo záplava.

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových 
vod, při kterém již voda zaplavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, 
kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je 
nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí 
v místě pojištění.

Bouřlivý vítr a krupobití.
Bouřlivým větrem se rozumí proudění vzduchu dosahující v místě pojištění rychlosti 62 km/h 
(17,2 m/s) a vyšší.

Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, tíha sněhu 
nebo námrazy.

„Vodovodní škody" (tj. únik kapaliny z technického zařízení)
Poškození nebo zničení věci kapalinou unikající z vodovodních zařízení, poškození nebo zničení 
potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, došlo-li k němu přetlakem 
nebo zamrznutím kapaliny v nich, poškození nebo zničení kotlů, nádrží a výměníkových stanic 
vytápěcích systémů, došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich.

Poškození přívodního a odpadního potrubí, zařízení teplovodního a parního vytápění, 
klimatizace, tepelných čerpadel, solárních vytápění, sprinklerových zařízení a jiných hasicích 
zařízení prasknutím nebo lomem.

Pojištění vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené vodou vytékající z klimatizačních 
zařízení, sprinklerových a samočinných hasicích zařízení v důsledku poruchy tohoto zařízení 
včetně škod způsobených v důsledku provádění tlakových zkoušek hasicího zařízení.

Pojištění vodovodních škod se vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupnutím kapaliny 
odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku 
atmosférických srážek, povodně nebo záplavy.

„Náraz" Nárazem nebo pádem, tj. nárazem dopravního prostředku, jeho částí nebo jeho nákladu do
pojištěné věci, pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí a to i v případě, že jsou součástí 
poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc.

Ujednává se, že pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci pádem stromů, 
stožárů nebo jiných předmětů se vztahuje i na součásti poškozené věci nebo součásti téhož 
souboru jako poškozená věc.

Česká, podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
PS 0013890093

„Vítr"

„Sesuv"

„Atmosférické srážky"

Limity pojistného plnění pro jednotlivá živelní pojistná nebezpečí jsou uvedeny v článku V. pojistné smlouvy.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí pro jednotlivá pojistná nebezpečí ve výši:
Pojistné nebezpečí:
Flexa
Povodeň
Náraz
Vítr
Sesuv
Vodovodní škody (Únik kapaliny z technického zařízení)
Nepřímý úder blesku
Ostatní sjednaná živelní pojistná nebezpečí

Spoluúčast: 
50.000,- Kč 
50.000,- Kč 
10.000,-Kč 
10.000,- Kč 
10.000,- Kč 
5.000,- Kč
5.000,- Kč
10.000,- Kč
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1.1. Sjednává se pojištění souboru budov, hal a ostatních staveb (včetně opěrných zdí, rozvodných inženýrských sítí, 
podzemních staveb, přípojek, komunikací a mostů i osvětlení v areálech) včetně oplocení i venkovních úprav a 
dále specifikovaných dle přiloženého seznamu, který tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy

š Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a)
Celková oojistná částka činí: 2.028.513.702,- Kč

1.2. Sjednává se pojištění souboru budov, hal a ostatních staveb (včetně opěrných zdí, rozvodných inženýrských sítí, 
podzemních staveb, přípojek, komunikací a mostů i osvětlení v areálech) včetně oplocení i venkovních úprav na 
území České republiky

i Místo pojištění: i dle čl. I bodu 7 písmene b)
Celková pojistná čáslka činí: 10.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.» Vienna Insurance Group
PS 0013890093

1.3. Sjednává se pojištění zpevněných ploch i lesních cest a cest, staveb na vodních tocích, mostů a tunelů 
| Místo pojištění: dle čl. f bodu 7 písmene b)

Celková pojistná částka činí: 1.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

1.4. Sjednává se pojištění souboru vlastního a cizího movitého majetku, včetně movitého majetku umístěného 
mimo budovu
Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene b)
Celková pojistná částka činí: 400.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

1.5. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích zásob
Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene b)
Celková pojistná částka činí: ; 150.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává na první riziko.

1.6. Sjednává se pojištění souboru věcí zvláštní hodnoty
Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene b)
Celková pojistná částka činí: 50.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

1.7. Sjednává se pojištění souboru písemností, plánů, obchodních knih a jiné dokumentace 
I Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene b)

Celková pojistná částka činí: 500.000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

1.8. Sjednává se pojištění souboru nedokončených a dosud nezařazených investic

I.
Místo pojištění:
Celková pojistná částka činí:

Pojištění se sjednává na první riziko.

dle čl. I bodu 7 písmene b) 
10.000.000,-Kč

1.9. Sjednává se pojištění nákladů na hašení, demolici, odvoz suti, likvidaci zbytků a následků pojistné události 
včetně dočasného přemístění majetku 

| Místo pojištění:
Celková pojistná částka činí: .i..

dle čl. I bodu 7 písmene b) 
10.000.000,-Kč 1

Pojištění se sjednává na první riziko.
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Zvláštní smluvní ujednání:

1) Pojistné částky pojištěných budov a staveb zahrnují i případné náklady na restaurátorské práce včetně malířských 
a sochařských, na obnovu výzdoby stávajících historických budov. Pojištění se vztahuje i na náklady na opravu 
nebo na znovupořízení uměleckého nebo umělecko - řemeslného díla, které je stavební součástí pojištěné 
budovy.

2) Za budovy se pro účely tohoto pojištění považují objekty nemovitého charakteru (včetně stavebních součástí 
a příslušenství), které jsou převážně uzavřeny obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi a které jsou určeny k 
tomu, aby chránily lidi nebo věci před působením vnějších vlivů.

3) Za ostatní stavby se považují objekty, které se od budov odlišují mj. tím, že jsou zpravidla nezastřešené (např. 
oplocení, zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě, mosty).

4) Za příslušenství budovy nebo stavby se pro účely tohoto pojištění považují věci, které se nacházejí v budově nebo 
stavbě, věci připevněné na vnějších částech budovy nebo stavby. Jde o věci, které jsou určeny k tomu, aby byly s 
budovou nebo stavbou trvale užívány a jsou zpravidla k budově nebo stavbě odmontovatelně připojeny (např. 
antény, domácí vodárny, bojlery).

5) Stavba je obecně širší pojem než budova. Za stavby se pro účely tohoto pojištění považují objekty zpravidla (včetně 
stavebních součástí a příslušenství), které se od budov odlišují tím, že jsou zpravidla nezastřešeny (např. ploty, 
chodníky, nádrže, samostatně stojící lampy osvětlení).

6) Za stavební součásti budovy nebo stavby se pro účely tohoto pojištění považují věci, které k ní podle povahy patří a 
nemohou být odděleny bez toho, aby se tím budova nebo stavba znehodnotila. Zpravidla jde o věci, které jsou k 
budově nebo stavbě pevně připojeny (např. vestavěný nábytek, obklady stěn a stropů, příčky, instalace, malby 
stěn, tapety).

7) Pojištění se vztahuje i na budovy, stavby nebo mobilní buňky s dřevěnou nebo ocelovou nosnou konstrukcí a s 
opláštěním z rostlého dřeva (např. prkna, fošny, kulatina, půlkulatina apod.) a/nebo z desek na bázi dřeva a papíru 
(jako např. dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní papírové hmoty apod.) a/nebo s lehkou 
kovovou konstrukcí textilním opláštěním a/nebo nafukovací haly.

8) Pojištění se vztahuje i na podzemní stavby (např. plynovody, vodovody, kanalizace, parovody, meliorace), hráze a 
stavby na vodních tocích, sloupy a stožáry bez ohledu na účel a provedení, na jakýkoliv druh rozvodných sítí (např. 
silnoproudé vysokého napětí, osvětlovací nízkého napětí), pokud jsou zahrnuty do pojistné částky.

9) Pojištění se vztahuje na poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu věcí zvláštní hodnoty, tj. věci zvláštní kulturní a 
historické hodnoty, starožitnosti včetně starožitného nábytku, umělecké předměty, věci sběratelského zájmu, 
drahé kovy a předměty z nich vyrobené, nezasažené perly a drahokamy, kůže, kožešiny a výrobky z nich a hudební 
nástroje.
• věcmi umělecké hodnoty jsou originální nebo unikátní díla, jejichž prodejní cena není dána pouze výrobními 

náklady, ale i uměleckou hodnotou a autorem díla jedná se zejména o obrazy, grafická a sochařská díla, 
výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod.,

• věci historické hodnoty jsou věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii, historické osobě či 
události apod.,

® starožitnosti jsou věci zpravidla starší než 50 let, které mají taktéž uměleckou hodnotu, případně charakter 
unikátů.

V případě pojistné události pojistitel vyplatí částku odpovídající nákladům na uvedení do původního stavu, nebo 
částku odpovídající nákladům na zhotovení umělecké či uměleckořemeslné kopie nejvýše však obvyklou cenu věci 
v okamžiku vzniku pojistné události. Takto stanovenou částku sníží pojistitel o cenu případných zbytků věci.

10) Odchylně od pojistných podmínek se pojištění vztahuje na škody způsobené atmosférickými srážkami včetně 
kapaliny z tajícího ledu nebo sněhu a škody způsobené rozpínavostí ledu, které vniknou do pojištěné nemovitosti a 
poškodí nebo zničí pojištěný majetek. Nárok na pojistné plnění však nevzniká, jestliže pojištěná věc byla poškozena 
nebo zničena působením hub a plísní nebo neuzavřenými vnějšími stavebními otvory (např. okna, dveře). Pojistitel 
poskytne pojistné plnění i v případě, že svod dešťové vody nestačí odebírat atmosférické srážky, přičemž vnější 
plášť ani zastřešení pojištěné budovy nejeví známky poruchy, poškození nebo zhoršení své funkčnosti. Pojištění se 
sjednává se souhrnným ročním limitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,- Kč.
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11) Jedna pojistná událost - 72 hodin - v případě, že dojde v průběhu trvání pojistné smlouvy k pojistné události 
způsobené následkem živelních pojistných nebezpečí, budou za jednu pojistnou událost považovány všechny 
škodní události, resp. série škodních událostí, vzniklé v důsledku jedné příčiny během 72 hodin. Za počátek časové 
lhůty 72 hodin je považován okamžik, kdy došlo k prvnímu poškození pojištěného majetku ve smyslu sjednaného 
pojištění. V tomto případě se od celkového pojistného plnění odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší z 
těchto spoluúčastí, pokud není pro pojistníka výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých předmětných 
pojištění, jichž se pojistná událost týká.

2. ALL-RISKOVÉ POJIŠTĚNÍ STROJŮ A ELEKTRONIKY

Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16)
DPP pro pojištění věci proti všem nebezpečím DPPAR MP 1/16 (dále jen DPPAR MP 1/16)
Doložka 001 - Výluka „kybernetických rizik"

Pojištění se sjednává v rozsahu:

Pojištění se sjednává proti všem nebezpečím v rozsahu bodu 1 článku 3 DPPAR MP 1/16.
Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé v důsledku odstředivé síly nebo nevyváženosti, chybou obsluhy, nešikovnosti, j 
nedbalosti, přetlakem plynu nebo kapaliny či podtlakem, selháním měřícího, regulačního nebo zabezpečovacího j 
zařízení.
Pojištění se vztahuje i škody na předmětu pojištění způsobené vniknutím předmětu, pádem stromu při těžbě a 
opracování dřeva, nárazem a střetem.
Pojištění se dále sjednává v rozsahu bodu 2 článku 3 DPPAR MP 1/16 (odcizení pojištěné věci krádeží vloupáním nebo 
loupežným přepadením a vandalismus.
Pojištění níže specifikovaných strojů a elektroniky se vztahuje na pojistná nebezpečí uvedená v čl. 5 bodě 4 písm. a) až 
h) DPPAR MP 1/16 dále jen strojní a elektronická pojistná nebezpečí.
Do pojištění lze zahrnout elektroniku do stáří 9 let.
Pojištění se vztahuje na mobilní stroje a strojní zařízení i na elektronické části pojištěných strojů, jejichž stáří v okamžiku 
pojistné události není vyšší než 14 let od jejich prvního uvedení do provozu. Pojištění mobilních strojů se odchylně od 
DPP AR MP 1/16 čl. 5 bod 1 písm. I) vztahuje na škody způsobené zvířaty.

Limity pojistného plnění pro jednotlivá pojistná nebezpečí jsou uvedeny v článku V. pojistné smlouvy.

2.1. Sjednává se pojištění souboru vlastního a cizího elektronického zařízení (elektronika, mobilní telefony apod.) 
umístěného uvnitř budov i mimo ně (včetně uschování ve vozidlech)

Místo pojištění: i dle čl. I. bodu 7. písmene b)

Celková pojistná částka činí: 1.000.000,-Kč / LP na jednu pojistnou událost 100.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí: i 1.000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.
Elektronika je řádně vedena v účetní evidenci pojištěného.
Elektronika je v dobrém technickém stavu a provozuschopná.

Odchylně od DPPAR MP 1/16 čl. 6 bod 4. se ujednává, že při škodách vzniklých na elektronice, elektronických 
prvcích i jejich součástích poskytuje pojistitel pojistné plnění v nových cenách.

2.2. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích strojů včetně jejich příslušenství uvedených v příloze č. 6 této 
pojistné smlouvy.
Místo pojištění: Území České republiky, Německa, Rakouska, Slovenska, Polska
Celková pojistná částka činí: 181.440.523,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí: 10.000,-Kč

Stroje jsou řádně vedeny v účetní evidenci pojištěného.
Stroje jsou v dobrém technickém stavu a provozuschopné.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
PS 0013890093
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Ujednává se:

1) Pojištění se vztahuje i na škody na pojištěných strojích vzniklé z důvodu jejich nárazu nebo střetu s pevnou 
překážkou nebo jiným vozidlem.

2) Pojištění se vztahuje i na škody způsobené na stroji při práci, manipulaci, pohybu či přesunu stroje vlastní 
silou.

3) Pojištění strojů a strojních zařízení se vztahuje i na jeho elektronické prvky a elektrotechnické součástky.

4) Odchylně od DPPAR MP 1/16 čl. 6 bod 4. se ujednává, že při škodách vzniklých na strojích, strojních zařízeních 
a jejich elektronických prvcích i součástkách poskytuje pojistitel pojistné plnění v nových cenách.

5) Odchylně od DPPAR MP 1/16 čl. 5 bod 4 písm. i) se pojištění vztahuje i na škody vzniklé následně na dílech a 
nástrojích všeho druhu, např. vrtácích, nožích, pilových listech, řezných a brusných kotoučích, matricích, 
raznicích a formách.

6) Odchylně od DPPAR MP 1/16 čl. 5 bod 1. písm. a) se pojištění vztahuje i na škody následně vzniklé na 
ostatních částech strojů, které se používáním opotřebovávají a je nutno je během životnosti pojištěné věci 
měnit, např. transportní pásy, řetězy, popruhy, řemeny, rošty a trysky hořáků spalovacích zařízení, filtry, 
hadice, filtrační síta, gumové, textilní a plastické potahy, vzorové válce, dále kluzná a valivá ložiska, 
pneumatická kladiva a pracovní části drtičů, písty a vložky válců, těsnění apod.

7) Odchylně od DPPAR MP 1/16 čl. 5 bod 4 písm. f) se pojištění vztahuje i na chybu konstrukce, materiálu nebo 
výrobní chybu.

Dojde-li ke krádeži předmětu pojištění výše uvedeného v bodě 2.1., je pojistitel oprávněn snížit své plnění v 
případě, že v době škodní události nebyly zabezpečeny následujícím způsobem:

1) Kabina musí být uzamčena

2) Stroje jsou zabezpečené ocelovým lanem o průměru min. 14 mm s koncovými oky s nalisovanými objímkami 
(ocelolitinovým řetězem o průměru materiálu článku min. 10 mm), zajištěným jedním bezpečnostním visacím 
zámkem s tvrzeným třmenem (HARDENED) o průměru min. 8 mm. Tyto předměty pojištění musí být 
připevněny ocelovým lanem (řetězem) k předmětu pevně spojenému se zemí. Způsob připevnění musí 
znemožňovat odcizení bez destrukčního překonání lana (řetězu) nebo visacího zámku.

3. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jinému 
v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného.

V případě újmy na životě nebo zdraví člověka poskytne pojistitel náhradu:
a) nemajetkové újmy způsobené zásahem do práva poškozeného na ochranu jeho zdraví (např. bolestné, ztížení 

společenského uplatnění, další nemajetková újma),
b) duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvlášť 

závažného ublížení na zdraví poškozeného,
c) následné finanční škody, která vznikla jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka (např. ztráta na 

výdělku, ušlý zisk, náklady léčení, náklady pohřbu)

V případě újmy na hmotné věci poskytne pojistitel náhradu:
a) škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
b) následné finanční škody, která vznikla vlastníkovi věci nebo osobě oprávněně užívající věc na základě smlouvy 

jako přímý důsledek škody uvedené v písm. a) (např. ušlý zisk, náklady na likvidaci zničené věci, půjčovné za 
náhradní věc).

V případě újmy na živém zvířeti poskytne pojistitel náhradu:
a) škody způsobené usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete,
b) následné finanční škody, která vznikla vlastníkovi zvířete nebo osobě oprávněně užívající zvíře na základě 

smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené v písm. a) (např. ušlý zisk), účelně vynaložené náklady spojené 
s péčí o zdraví zraněného zvířete se hradí tomu, kdo je vynaložil.
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Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného poskytnout:
a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložených zdravotní pojišťovnou,
b) regresní náhradu, kterou je pojistník a pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění v souvislosti 

se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění, pokud taková povinnost vznikla v důsledku újmy na 
zdraví nebo životě člověka,

c) pojištění se vztahuje i na případy dle bodu a) a b), kdy došlo k újmě na zdraví nebo životě vlastních 
zaměstnanců.

Odchylně od článku 11, bod 19 VPPOD se ujednává, že pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů nutných k právní 
ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu újmy. Pojistitel je povinen uhradit účelně vynaložené 
náklady:

a) řízení o náhradě újmy před příslušným orgánem, pokud bylo nutné ke zjištění povinnosti pojištěného 
k náhradě újmy nebo její výše v souvislosti se škodnou událostí, a náklady právního zastoupení pojištěného 
v tomto řízení, a to ve všech stupních,

b) na obhajobu v trestním řízení (v přípravném řízení i v řízení před soudem ve všech stupních) vedeném proti 
pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí,

c) mimosoudní projednávání nároku poškozeného na náhradu újmy.

Pojištění se řídí: VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD)
DPP pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP)
ZPP pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV)

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy 
specifikované v této pojistné smlouvě, DPPOP a ZPPVV, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:
- činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími;
- vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené činnosti;
- vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

Rozsah pojištění: Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „obecná odpovědnost") a článku 3 ZPPVV 
(dále jen „odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku"), není-li dále uvedeno jinak.

Odchylně od článku 3 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje na újmu způsobenou při výkonu 
práva myslivosti loveckými hosty pojistníka, kteří jsou držiteli platného loveckého lístku. Ujednává 
se, že pojištění se vztahuje i na vzájemnou odpovědnost za újmu mezi loveckými hosty pojistníka.

Odchylně od článku 3 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje na újmu způsobenou při výkonu 
práva myslivosti loveckým psem nebo loveckým dravcem. Pojistník je povinen vést evidenci 
loveckých hostů pojistníka, na něž se pojištění vztahuje, a v případě pojistné události ji na požádání 
předložit pojistiteli.

Odchylně od článku 3 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje na újmu způsobenou střelci při 
tréninkové nebo závodní střelbě na povolené střelnici. Za střelce pro účely tohoto pojištění je 
považována osoba, která se zúčastní soutěžní (závodní) nebo tréninkové střelby. Pojištění se však 
vztahuje pouze pro případ, kdy ke škodní události dojde v souvislosti s tréninkovou nebo závodní 
střelbou na povolené střelnici, kterou vlastní nebo provozuje pojistník. Ujednává se, že pojištění se 
vztahuje i na vzájemnou odpovědnost za škodu mezi střelci. Pojistník je povinen vést evidenci 
střelců, na něž se pojištění vztahuje, a v případě pojistné události ji na požádání předložit pojistiteli.

V souladu s článkem 3 DPPOP se pojištění vztahuje na újmu způsobenou poškozením nadzemních i 
podzemních vedení.

V souladu s ZPPVV se pojištění odpovědnosti za újmu způsobené vadou výrobku vztahuje též na 
škody způsobené vadně vykonanou prací, jejíž následky se projeví po jejím předání.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu 
způsobenou výkonem vlastnických práv k nemovitostem, správou a provozem těchto nemovitostí.
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Pojistný princip: Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny následující 
podmínky:

a) k porušení právní povinnosti, v jehož důsledku škoda vznikla, došlo po retroaktivním datu 
1.1.2006,

b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu škody proti pojištěnému v době trvání 
pojištění,

c) pojištěný uplatnil nárok na pojistné plnění proti pojistiteli do 90 dní po zániku pojištění.

Společný limit pojistného plnění pro pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou 
výrobku činí.................................................................50.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši...................... 10.000,-Kč
Pro újmy způsobené loveckými hosty pojistníka, újmy způsobené při výkonu práva myslivosti loveckým psem nebo 
loveckým dravcem hosta pojistníka a újmy způsobené střelci při tréninkové nebo závodní střelbě na povolené střelnici
se sjednává spoluúčast ve výši.........................................  1.000,-Kč
Územní platnost pojištění: Evropa
V souladu s článkem 5, bod 1 DPPOP a odchylně od článku 5, bod 1 ZPPVV se ujednává, že pojistná plnění vyplacená ze 
všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku (případně v průběhu platnosti pojištění 
sjednaného na kratší dobu) nesmí přesáhnout dvojnásobek sjednaného limitu pojistného plnění-tj. 100.000.000, Kč.

Dále sjednané sublimity plnění se vztahují k limitu pojistného plnění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu 
způsobenou vadou výrobku.

3.1. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. a) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem 
stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému majetkovou újmu vzniklou na věci, která není ve 
vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (zpracování, 
oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.), vznikla-li újma jejím 
poškozením, zničením nebo pohřešováním. Pojištění se vztahuje i na následnou finanční újmu z toho vyplývající. 
Pojištění se vztahuje i na věci převzaté - nemovitosti.
Roční sublimit pojistného plnění činí....................................  10.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí......................  10.000,-Kč
Územní platnost pojištění: Evropa

3.2. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. a) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem 
stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému majetkovou újmu vzniklou na věci, která není ve 
vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný oprávněně užívá, vznikla-li újma jejím poškozením, zničením nebo 
pohřešováním. Pojištění se vztahuje i na následnou finanční újmu z toho vyplývající. Pojištění se vztahuje i na věci 
užívané - nemovitosti.
Pojištění se nevztahuje na újmu vzniklou na oprávněně užívaném dopravním prostředku.
Roční sublimit pojistného plnění činí.................................... 10.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí......................  10.000,-Kč
Územní platnost pojištění: Evropa

3.3. V souladu s článkem 3 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou 
povinnost pojištěného nahradit zaměstnanci majetkovou újmu, která mu byla způsobena při plnění pracovních 
úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě.
Roční sublimit pojistného plnění činí.................................... 1.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti 
Územní platnost pojištění: Evropa

3.4. V souladu s článkem 3, bodem 2, písm. a) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů 
léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou poškozenému (třetí osobě) v 
důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení, ke 
které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na pojistné plnění.
V souladu s článkem 3, bodem 2, písm. c) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu regresních 
nároků uplatněných orgánem nemocenského pojištění v souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo při

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
PS 0013890093
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usmrcení poškozeného (třetí osoby), jestliže z újmy při ublížení na zdraví nebo při usmrcení, ke které se tyto 
náklady vážou, vznikl nárok na pojistné plnění.
Roční sublimit pojistného plnění činí....................................  10.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti 
Územní platnost pojištění: Evropa

3.5. V souladu s článkem 3, bodem 2, písm. b) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů 
léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který 
utrpěl újmu při ublížení na zdraví nebo při usmrcení v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
V souladu s článkem 3, bodem 2, písm. c) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu regresních 
nároků uplatněných orgánem nemocenského pojištění v souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo při 
usmrcení zaměstnance, jestliže z újmy při ublížení na zdraví nebo při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, 
vznikl nárok na pojistné plnění.
Roční sublimit pojistného plnění činí....................................  10.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti 
Územní platnost pojištění: Evropa

3.6. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit 
poškozenému újmu vzniklou náhlým a nahodilým znečištěním životního prostředí.
Roční sublimit pojistného plnění činí....................................  10.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí......................  10.000,-Kč
Územní platnost pojištění: Evropa

3.7. Odchylně od článku 3, bodu 1, písm. b) DPPOP a v souladu s článkem 6, bodem 2, písm. a) ZPPVV se ujednává, že 
pojištění obecné odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou poskytnuté práce, jež se 
projeví po jejím předání (nikoliv však pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku) se vztahuje i na 
právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému čistou finanční škodu, tj. 
majetkovou újmu na jmění vyjádřenou v penězích, která vznikla poškozenému jinak než při ublížení na zdraví, 
usmrcení nebo na jmění jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním nebo následná finanční újma z toho 
vyplývající. Pojištění se však nevztahuje na pokuty, finanční sankce a penále.
Roční sublimit pojistného plnění činí....................................  10.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí......................  10.000,-Kč
Územní platnost pojištění: Evropa

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.» Vienna Insurance Group
PS 0013890093

Článek lil.
Vyklad pojmů

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP, DPP a ZPP se pro účely pojistné smlouvy rozumí:

Budovou stavba spojená se zemí pevným základem, převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, 
která je vhodná k pobytu osob, zvířat nebo k umístění věcí a poskytuje jim ochranu před působením vnějších vlivů. 
Motorovým vozidlem osobní a nákladní motorové vozidlo s přidělenou RZ, jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s 
přidělenou RZ.
Nepřímým úderem blesku poškození úderem blesku bez viditelných destrukčních účinků na pojištěnou věc, které 
vzniklo v důsledku zkratu nebo přepětí v elektrorozvodné či komunikační síti.
Stavební součástí budovy nebo stavby věc, která k ní podle povahy patří a nemůže být oddělena bez toho, aby se tím 
budova nebo stavba znehodnotila. Zpravidla jde o věc, která je k budově nebo stavbě pevně připojena (např. vestavěný 
nábytek, obklady stěn a stropů, příčky, instalace, malby stěn, tapety).
Ročním limitem plnění horní hranice pojistného plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé 
v průběhu pojistného roku.
Specifikovaným místem pojištění takové místo, které je v pojistné smlouvě popsáno způsobem umožňujícím jeho 
přesné určení, zpravidla uvedením obce, ulice a čísla popisného/orientačního, popř. PSČ nebo uvedením katastrálního 
území a parcelního čísla.
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Škodním průběhem poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době 
poskytnutí bonifikace nevyplacené) sníženým o uhrazené regresy a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné 
plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv se 
vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné započítává postupně do příslušných pojistných let, přičemž hranicí mezi 
jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení vyplaceného plnění do 
jednotlivých pojistných let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události. U pojistných smluv sjednaných na dobu 
kratší jednoho roku je vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné vztahováno ke sjednané době pojištění.
Věcí movitou věc, která je zpravidla svou podstatou přizpůsobena k běžnému přemisťování z místa na místo, za věc 
movitou se však pro účely pojištění majetku nepovažují: 

o cennosti, ceniny, věci zvláštní hodnoty,
o písemnosti, dokumenty, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky, 
o výbušniny,
o motorová a přípojná vozidla s přidělenou RZ, 
o zásoby.

Za zásoby, není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, se pro účely pojištění majetku nepovažují: 
o cennosti, ceniny, věci zvláštní hodnoty,
o písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky, 
o výbušniny.

Pojistným rokem období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění.
Provozuschopným stavem a nepoškozením věci ve smyslu DPP pro pojištění majetku se rozumí stav věci, který 
významně nesnižuje její užitnou hodnotu a nebrání využití pojištěné věci k jejímu hlavnímu účelu.
Sublimitem plnění horní hranice pojistného plnění pojistitele pro případy specifikované v pojistné smlouvě. Je 
uplatňován v rámci limitu plnění, ke kterému se vztahuje. Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, je sublimit 
plnění sjednán jako roční tzn. jako horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v 
průběhu pojistného roku.
Územní platností v pojištění odpovědnosti:

o Česká republika - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území České republiky, v případě soudního sporu 
musí být nárok uplatněn před českými soudy a podle platného právního řádu České republiky, 

o Evropa - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území Evropy, v případě soudního sporu musí být nárok 
uplatněn před soudy státu, který je součástí Evropy, a podle platného právního řádu státu, který je součástí 
Evropy.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
PS 0013830093

Článek IV.
Hlášení škodních událostí

Vznik škodní události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group 
OLPU MO 
P.O.BOX 28 
664 42 Modřice
tel.: 957 444 555, email: likvidace(S>cpp.cz

Článek V.
Plnění pojistitele

1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP, DPP, ZPP a ujednání uvedených 
v této pojistné smlouvě.

2. V případě plnění v cizí měně se pro přepočet použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni vzniku pojistné 
události.

3. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na 
odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok 
nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.
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4. Ujednávají se následující limity pojistného plnění z pojištění majetku a pojištění strojů za všechny škody vzniklé z 
příčin:
Příčina
povodeň
vítr
sesuv
vodovodní škody (tj. únik kapaliny z technických zařízení) 

ostatní sjednaná živelní pojistná nebezpečí

výše limitu plnění
200.000.000,- Kč 
200.000.000,- Kč 
200.000.000,- Kč 
100.000.000,- Kč 

bez limitu

druh limitu plnění
roční limit plnění 
roční limit plnění 
roční limit plnění 
roční limit plnění

Článek VI.
Společná zvláštní smluvní ujednání

1) Pojištění se vztahuje i na nově pořízený majetek pojištěného nebo majetek v dlouhodobém pronájmu, a to i v 
případě, že bude umístěn na jiném místě, než je ujednáno jako místo pojištění v pojistné smlouvě. Pojištění se 
vztahuje pouze na majetek umístěný na území České republiky.

2) Na začátku každého pojistného roku dojde k aktualizaci pojistné smlouvy, kde bude zohledněno pořízení a vyřazení 
majetku v průběhu předcházejícího pojistného roku.

3) Pojistitel nebude namítat podpojištění ve smyslu § 2854 zákona č. 89/2012 S. (občanský zákoník), pokud pojistná 
hodnota pojištěné věci resp. souboru věcí nepřesáhne pojistnou částku pojištěné věci, resp. souboru věcí, o více 
než 15 % ať už v důsledku inflace nebo nabytí nového majetku pojištěným v průběhu pojistného období, kdy takto 
nabytý majetek je automaticky zahrnut do pojištění.

4) Odchylně od článku 6 písm. a) DPPŽU MP 1/16 se ujednává, že se pojištění nevztahuje na škody vzniklé
v důsledku povodně, při které nebylo v místě pojištění dosaženo lOIetého maximálního průtoku, tj. průtoku, který 
je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za deset let (tzv. lOIetá voda).

5) Náklady na znalecké posudky:

Jestliže škoda spojená s povinností poskytnout pojistné plnění přesáhne částku 100.000,- Kč, ujednává se tímto, že 
pojistitel uhradí náklady znaleckého řízení na zjištění rozsahu škody, které by byl jinak nesl pojištěný. Tyto náklady 
se pojistitel zavazuje nahradit do výše limitu 1.000.000 Kč.

6) Náklady na výměnu nepoškozených věcí z estetických důvodů:

Za náklady vynaložené na znovupořízení pojišťovaného majetku se považují i vícenáklady vynaložené na obnovu 
nepoškozených pojištěných věcí, které je nutné vyměnit z estetického důvodu. Podmínkou je, že poškozený 
pojištěný majetek již není možné obnovit ve stejném designu a pojištěný prokáže, že tyto náklady skutečně 
vynaložil. Toto pojištění se sjednává s ročním limitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,-Kč.

7) Za náklady vynaložené na znovupořízení pojišťovaného majetku téhož druhu a účelu, kvality a parametrů jsou 
považované i náklady, které je pojistník, pojištěný nebo vlastník věci povinen vynaložit na znovupořízení věci 
z důvodu změny legislativy, obecně závazných předpisů a norem, tak aby mohl věc využívat k původním účelům.

Článek VII.
Vvše a způsob placení pojistného

1. Roční pojistné činí:
1. Živelní pojištění............ :.................................................................................................................. 2.257.592,- Kč
2. All-riskové pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky........................................................... 1.773.685,- Kč
3. Pojištění odpovědnosti.......................................................................................................................790.470,- Kč
Celkové roční pojistné činí................................................................................................................... 4.821.747,- Kč

2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, je-li placena 
prostřednictvím peněžního ústavu na základě předpisu pojistného.

3. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800 pod variabilním 
symbolem 0013890093 (číslo pojistné smlouvy)
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Pojistné je pojistným běžným a bude placeno za roční pojistná období ve čtvrtletních splátkách na základě předpisu 
pojistného k datu a v částkách takto:

datum:
15.7.2019
15.10.2019
15.1.2020
15.4.2020

částka:
1.205.437,- Kč
1.205.437,- Kč
1.205.437,- Kč 
1.205.436,- Kč

V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za roční pojistná období ve čtvrtletních splátkách vždy 
k datu 15.7.,15.10.,15.1. a 15.4.

4. Pojistitel garantuje sazby uvedené v příloze č. 6 této pojistné smlouvy, na jejichž základě bylo stanoveno pojistné 
uvedené v této pojistné smlouvě po celou dobu plnění veřejné zakázky s názvem „Pojištění majetku, odpovědnosti 
za újmu a vozidel LČR - II", ev. č. Z2019-014443, a to i v případech nově pořízeného majetku 
pojištěným/pojistníkem.

Článek Vlil.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou
Pojištění vzniká dne: Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru 
smluv). V případě, že k uveřejnění smlouvy dojde před 1. 7. 2019, nabývá smlouva účinnosti ke dni 1. 7. 2019. V 
případě, že smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti 
dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nejdříve však dnem 1. 7. 2019.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Změny smlouvy budou platné pouze na základě písemných a oboustranně odsouhlasených dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ujednává se výpovědní doba 6 měsíců, přičemž tato výpovědní doba platí pro všechny zákonem dané možnosti 
výpovědi pojistné smlouvy.

2. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory 
z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.

3. Nebude-li výše škodního průběhu pojištěného za uplynulý pojistný rok vyšší než 15%, vyplatí pojistitel bonifikaci 
takto:
í...~.................................................... i........................ ........i

Škodní průběh od 0% do 5% : výše bonifikace 15%
f od 5,01% do 10% 10% 1

od 10,01% do 15% 5% 1

Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení všech předepsaných splátek pojistného v daném pojistném roce. 
Nárok nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku.

Pojistitel, na základě písemné žádosti pojistníka zaslané pojistiteli nejdéle 3 měsíce po skončení daného pojistného 
roku vyhodnotí škodní průběh za uplynulý pojistný rok a do konce 4 měsíce po skončení pojistného roku bonifikaci 
pojistníkovi jednorázově poukáže.

Pojistitel má právo na vrácení příslušné části z vyplacené bonifikace v případě, že škodní průběh za vyhodnocované 
období bude zvýšen v důsledku:

pojistné události vzniklé ve vyhodnocovaném období a nahlášené po vyplacení bonifikace
výplaty pojistného plnění, které převyšovalo rezervu na pojistné plnění započtenou do vyhodnocení
bonifikace

Pojistník se zavazuje uhradit částku ve výši přeplacené bonifikace pojistiteli a souhlasí s tím, že pojistitel může tuto 
částku odečíst od pojistného plnění.
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4. Pro případ, že mezi smluvními stranami nastane spor v otázkách týkajících se výkladu této smlouvy, je rozhodující 
znění zadávací dokumentace (včetně jejích příloh č. 1., 2., 3., 4. a 5.) veřejné zakázky s názvem „Pojištění majetku, 
odpovědnosti za újmu a vozidel LČR - II", ev. č. Z2019-014443.

5. „Pojistník si vyhrazuje právo určit pojišťovacího zprostředkovatele pro výkon zprostředkovatelské činnosti podle 
zákona č. 170/2018 Sb., zákon o distribuci pojištění a zajištění, a tohoto kdykoliv v průběhu platnosti pojistné 
smlouvy změnit."

6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 2 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 1 
vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 16 stran a 6 příloh.

7. Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě.

8. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové 
podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi.
Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho 
omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění 
a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

9. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen 
to kdykoliv prokázat.

10. Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od 
zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace 
pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.

11. Pojistitel v této pojistné smlouvě respektoval všechny podmínky pojistníka uvedené v zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky ev.č. VZ: Z2019-004313, na jejímž základě tato pojistná smlouva vznikla.

12. Odchylně od článku 15 VPPM 1/16 a VPPOD 1/16 se ujednává, že zpracování osobních údajů se řídí dokumentem
Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a následujícím oddílem:__________________________

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás 
uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou ustanovení 2., které se na Vás uplatní i pokud jste právnickou 
osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě zpracování na 
základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování 
osobních údajů v neživotním pojištění, který tvoří přílohu č. 3 této pojistné smlouvy a je také trvale dostupný na 
webové stránce www.cpd.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI".

1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU 

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a 
údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

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

- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, 
statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě 
oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může 
být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

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

Zpracování pro účely přímého marketingu
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
PS 0013890093
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zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých 
služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo 
telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.
Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel 
oslovoval s jakýmikoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: □.

2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

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

3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

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

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

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

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

-15-
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13. Přílohy pojistné smlouvy:

1. Kopie listiny dokládající předmět podnikání nebo činnosti pojištěného
2. Seznam nemovitostí a míst pojištění
3. VPP, DPP, ZPP a doložky dle textu pojistné smlouvy
4. Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění
5. Seznam pojištěných strojů
6. Garantované sazby

V Praze dne 13.6.2019
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Mgr. Jakub Póbiš
manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik 
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "Krajský soud v Hradci Králové [IČ 00215716]" dne 13.6.2019 v 12:03:13. 
EPVid:JQDUihW7GMUDbN7enXFkpA

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Hradci Králové 

oddíl AXII, vložka 540
Datum vzniku a zápisu: 1. ledna 1992
Spisová značka: AXII 540 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma: Lesy České republiky, s.p.
Sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Identifikační číslo: 421 96 451
Právní forma: Státní podnik
Předmět podnikání:

prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, příp. ve vlastní režii, 
zajišťuje provádění činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů
hostinská činnost
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
silniční motorová doprava:
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně 
řidiče
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně
řidiče_______________________________________________________________
přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva_____________
zámečnictví, nástrojářství
obráběčství___________________________________
opravy silničních vozidel
truhlářství, podlahářství________________________________________________
provádění staveb, jejich změn a odstraňování_____________________________
provozování střelnic___________________________________________________
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
řeznictví a uzenářství__________________________________________________
výroba elektřiny______________________________________________________
dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vč. úpravy a zušlechťování nerostů 
prováděného v souvislosti s jejich dobýváním
provozování železniční dráhy - vlečky____________________________________
výkon práva hospodařit k lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má státní 
podnik Lesy České republiky právo hospodařit_____________________________
výkon práva hospodařit k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, který je ve 
vlastnictví státu a byl svěřen k plnění jeho úkolů, a k provozování 
nepodnikatelské činnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost________________________________________________________
výkon veškerých vlastnických práv k majetku státu, ke kterému má státní podnik 
právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s 
určeným majetkem___________________________________________________
činnost odborného lesního hospodáře
výkon ochranné služby v lesích_________________________________________
vypracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov_____
výkon práv a povinností vlastníka lesa podle lesního zákona u lesů, které jsou ve 
vlastnictví státu a k nimž má podnik právo hospodařit

Údaje platné ke dni: 13. června 2019 03:37 1/4
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zemědělská výroba:
- rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování 
zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro 
technické a energetické užití na pozemcích státu, k nimž má podnik právo 
hospodařit
- výroba osiv a sadby, školkařských výpětsků a genetického materiálu rostlin
- úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby
- chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích 
státu, k nimž má podnik právo hospodařit
- hospodaření v lese, na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit

___________________ - hospodaření s vodou pro zemědělské a lesní účely_______________________
___________________ tvorba koncepcí a informačních systémů ve vodním hospodářství_____________
___________________ zajišťuje monitoring stavu povrchových vod ve své správě___________________

výkon správy určených vodních toků, lesotechnických meliorací a hrazení bystřin 
a strží, a přitom plní povinnosti dané zákonem č, 254/2001 Sb., jeho prováděcími 

___________________ vyhláškami a obecně platnými předpisy___________________________________
péče o vodní díla stavby k lesotechnickým melioracím pozemků a stavby hrazení 

___________________ bystřin a strží v majetku České republiky, se kterými má příslušnost hospodařit
zpracovává a vede evidenci vodních toků, vodních nádrží, staveb k 
lesotechnickým melioracím pozemků a staveb hrazení bystřin a strží, a údaje 
ukládá do informačního systému veřejné správy v rozsahu platných právních 

___________________ předpisů____________________________________________________________
výkon odborných a technologických a inženýrských činností pro přípravu, 

___________________ realizaci a financování krajinotvorných programů___________________________
provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných 

_____________________ dražbách____________________________________________________________
Statutární orgán: 

generální ředitel:
Ing. JOSEF VOJÁČEK,

___________________ Den vzniku funkce: 1. září 2018_________________________________________
1. Správní ředitel:

JUDr. PAVEL KRPATA, 

___________________ Den vzniku funkce: 5. listopadu 2018_____________________________________
2. Ředitel lesního a 
vodního 
hospodářství:

Ing. VLADIMÍR KRCHOV, Ph.D., 

___________________ Den vzniku funkce: 7. března 2019____________ ______ ___________________
3. Ekonomický 
ředitel:

Ing. Bc. DANIEL VLKANOVA, Ph.D., MBA, 

___________________ Den vzniku funkce: 5. listopadu 2018_____________________________________
4. Obchodní ředitel:

Ing. KAROL VINŠ, 
 

___________________ Den vzniku funkce: 5. listopadu 2018_____________________________________
Způsob jednání: Za státní podnik jedná a podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti

zástupce statutárního orgánu: 1. Správní ředitel, 2. Ředitel lesního a vodního
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hospodářství, 3. Ekonomický ředitel, 4. Obchodní ředitel, a to každý samostatně.
Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:
Ing. TOMÁŠ VRBA, 

Den vzniku členství: 9. září 2014
člen dozorčí rady:

PETR MORAVEC, 

Den vzniku členství: 9. září 2014
člen dozorčí rady:

PhDr. JAN ZÁVĚŠICKÝ,

Den vzniku členství: 10. října 2014
člen dozorčí rady:

Mgr. PATRIK MLYNÁŘ, 

Den vzniku členství: 11. prosince 2014
člen dozorčí rady:

Ing. MILOŠ POCHOBRADSKÝ, 

Den vzniku členství: 27. května 2015
člen dozorčí rady:

Ing. MIROSLAV JANKOVSKÝ, 

Den vzniku členství: 27. května 2015
člen dozorčí rady:

Ing. JAROMÍR KŘÍHA, 

Den vzniku členství: 27. května 2015
člen dozorčí rady:

JUDr. JIŘÍ GEORGIEV, Ph.D., 

Den vzniku členství: 22. května 2018
člen dozorčí rady:

Ing. JAROMÍR VAŠÍČEK, CSc., 

Den vzniku členství: 11. prosince 2018
Zakladatel:

Ministerstvo zemědělství České republiky
Praha 1, Těšnov 17, PSČ 11705

Minimální výše 
kmenového jmění:

5,5 miliardy Kč

Kmenové jmění: 5 818 758 987,42Kč
Určený majetek:

1. pozemky
2. stavby včetně vodních děl
3. právo stavby
4. majetkové účasti v jiných právnických osobách (příloha - položková 
specifikace určeného majetku).

Ostatní skutečnosti:
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Údaje o zřízení:
Státní podnik byl založen zakládací listinou ministerstva zemědělství České 
republiky dne 11.12.1991, čj. 6677/91-100.________________________________
Výbor pro audit:

______
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Lesy České republiky, s.p. Sezanm nemovitosti určených na pojištění na novou cenu Příloha č.2

Pořad.
číslo Identifikace budovy Název Adresa pojistná částka

1 Zámek Židlochovice č.1 Tyršova č.1 PSČ 66701 Židlochovice 360 000 000 Kč

2 Bytová jednotka Věž Tyršova č.1 PSČ 66701 Židlochovice 30 000 000 Kč

3 Zámeček Lanžhot 145 Zámecká č.p. 145/2 PSČ 691 51 Lanžhot 21 000 000 Kč

4 Mlynářovice 32,polesí Mlynářovice 32, 384 51 Volary 12 000 000 Kč

5 BUDOVA USTREDI ZELETINKA Konopiště 12, 256 01 Benešov 15 000 000 Kč

6 BUDOVA BH.KONOPIŠTĚ 2 Konopiště 2, 256 01 Benešov 15 000 000 Kč

7 BUDOVA BH.FRYDEK 10 Konopiště 10, 256 01 Benešov 5 000 000 Kč

8 Lesovna Mníšek 61 Náměstí F.X. Svobody 61,252 10 Mníšek pod Brdy 4 000 000 Kč

9 BUDOVA BH.STARA KOVARNA 6 Konopiště 6, 256 01 Benešov 2 500 000 Kč

10 Kancelář LS Šiberna Konopiště 11, 256 01 Benešov 2 000 000 Kč

11 Konopiště 9 - Svatá Anna Konopiště 9, 256 01 Benešov 2 000 000 Kč

12 Kaple Loreta K. Hrádek kaple u Chocerady č.p. 235, 257 24 Chocerady 1 700 000 Kč

13 BUDOVA BH.KONOPIŠTĚ 7 Konopiště 7, 256 01 Benešov 1 600 000 Kč

14 ZÁMEČEK CERNY LES Radíkovice č.p. 5, 256 01 Benešov 20 000 000 Kč

15 Myslivna Vacíkov Vacíkov č.p. 59, 262 42 Hvožďany 20 000 000 Kč

16 AB Benešov Tyršova 1902 Tyršova 1902, 256 01 Benešov 20 000 000 KČ

17 Budova ust. LT Zbrasl. 1267 Nad Kam Inkou 1267, 156 00 Praha Zbraslav 20 000 000 Kč

18 Budova pilnice Lázně Kynžvart 161,354 91 33 292 800 Kč

19 Budova hranolovka Lázně Kynžvart 161,354 91 22 195 200 Kč

20 Srub 7-II Kladská 7, Mariánské Lázně, 353 01 21 085 440 Kč

21 Hotel Zámeček Kladská 9, Mariánské Lázně, 353 01 64 366 080 Kč

22 Střední trakt Kladská Kladská 10, Mariánské Lázně, 353 01 12 000 000 KČ

23 SZ Týniště č.p. 191, sklad šišek Za Drahou 191, Týniště nad Orlicí, 517 21 90 000 000 Kč

24 SZ Týniště č.p. 191, luštírna, spojovací most Za Drahou 191, Týniště nad Orlicí, 517 21 40 000 000 Kč

25 SZ Týniště č.p. 191, mrazírenská hala Za Drahou 191, Týniště nad Orlicí, 517 21 40 000 000 Kč

26 SZ Týniště č.p. 191, administrativní budova Za Drahou 191, Týniště nad Orlicí, 517 21 30 000 000 Kč

27 Ř LČR Přemyslova 1106, Hradec Králové (celý areál) Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 250 000 000 Kč

28 Provozní budova obora Víno Obora Víno, 793 95 13 000 000 Kč

29 Budova KŘ Frýdek-Místek Nádražní č.p.2811, 738 01 Frýdek-Místek 40 000 000 Kč

30 LESNÍ SPRÁVA BRUNTÁL 13 Partyzánská 13, 792 01 Bruntál 26 800 000 Kč

31 Budova Janovice Zám. 2 Zámecká 2, 793 42 Janovice u Rýmařova 34 225 817 Kč

32 Karlovice 134 Karlovice 134, 793 23 Karlovice 24 823 133 Kč

33 Podlesí 16 Podlesí 16, 793 31 Světlá Hora 22 741 546 Kč

34 Stara silnice 4 , 999 LČR, s.p. LS Opava, Stará silnice 4, 746 01 Opava 20 000 000 Kč

35 VODNÍ TVRZ JESEŇ.120 8120 Zámecké náměstí 120/1, 79001 Jeseník 30 000 000 Kč

36 Dum KopečekSad.n. 29 Sadové náměstí 29, Sv.Kopeček 779 00 10 000 000 KČ
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37 AB KŘ Zlín 5659 Březnická 5659, 760 01 Zlín 20 000 000 Kč

38 Kamenný kříž u Stup.3439 k.ú. Lískovec, p.č. 1751 200 000 Kč

39 zříc.hradu Rožnov č.e,304 k.ú.Rožnov pod Radhoštěm, p.č. st. 1090 100 000 Kč

40 Areál budov LS Vsetín U Skláren 781, Vsetín, 75518 21 500 000 Kč

41 Budova KŘ Brno Jezuitská 13 Jezuitská 13, 602 00 Brno 50 000 000 Kč

42 Obora Kralice pošta Rapotice, 675 73 Rapotice (obora) 15 000 000 Kč

43 bud.před. trakt Bučovice LS Zámek 1, 685 01 Bučovice 24 579 747 Kč

44 Správní budova LS Náměšť 6 Zámecká 6, 675 71 Náměšť n. Oslavou 10 000 000 Kč

45 BUD.BH RAJEC 3-5 DOL.ZAM. Blanenská 3-5, 679 02 Rájec - Jestřebí 10 000 000 Kč

46 Budova Kralice 49 Kralice 49, 675 73 Rapotice 6 000 000 Kč

47 Kolna Dolní Lusthaus pošta Rapotice, 675 73 Rapotice (bez č.p.) 4 000 000 Kč

48 Kočárovna Kladeruby-sklad krmiv Kladeruby, 675 75 Mohelno (bez č.p.) 1 500 000 Kč

49 Budova Náměšť 32 Náměšť 32, 675 71 Náměšť n. Oslavou 400 000 Kč

50 Budova ústředí LS Telč čp.123 Slavatovská 123, Telč, PSČ 588 56 6 000 000 Kč

51 Budova LS Telč č.p. 98 Slavatovská 98, Telč, PSČ 588 56 4 000 000 Kč

52 BUD.OV DESOV 50 Dešov 50, Dešov, PSČ 675 33 2 500 000 Kč

53 Budova správní St.Boleslav 120 Nábřeží 120, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, část: Stará Boleslav, 250 01 30 000 000 Kč

54 Budova LS Nižbor 268 267 05 Nižbor, Nižbor 268 20 000 000 Kč

55 Zřícenina hradu Týřov K.ú. Karlova Ves, p.č. 90/1 (les) 4 000 000 Kč

56 lesovna Březovice 34 Březovice 34, 294 24 Březovice 2 000 000 Kč

57 Stodola Březovice 34 Březovice 34, 294 24 Březovice 300 000 Kč

58 Lovecký srub Hřebečníky K.ú. Hřebečníky, p.č. 199/1 (les) 250 000 Kč

59 Admin. budova KŘ České Budějovice Sadová ul 2388/19, Dobrá Voda u ČBm 373 16 30 000 000 Kč

60 Tábor2095 Zavadilská 2095, Tábor, 390 02 20 000 000 Kč

61 Administ.budova LS+OI C.Krumlov + garáže Domoradice, Lesní 167, Český Krumlov, 38101 22 000 000 Kč

62 J.Hradec 77/IV. Mládežnická 77/IV, Jindřichův Hradec, 37701 22 000 000 Kč

63 AB Kl Plzeň Suková 40,301 00 Plzeň 15 000 000 Kč

64 Obytný dům,Husitská 26,Tachov Husitská 26, 347 01 Tachov 10 000 000 Kč

65 Bud.Husitská 27,Tachov Husitská 27, 347 01 Tachov 10 000 000 KČ

66 Plasy 7AB Žebnická 7, 331 01 Plasy 5 000 000 KČ

67 Plasy 7/594 RD Žebnická 594, 331 01 Plasy 3 000 000 KČ

68 HAJENKA HABARTICE 1 Habartice 1, 339 01 Klatovy 1 500 000 KČ

69 garáže Husitská 27,Tachov Husitská 27, 347 01 Tachov 200 000 KČ

70 Toužim 580 LS Plzeňská 580, 364 01 Toužim 20 000 000 Kč

71 Seník Šindelová - TZ kulturní památky stavba stojí na st.p. 73 v k.ú. Šindelová (LV 11) 728 086 KČ

72 Seník Šindelová stavba stojí na st.p. 73 v k.ú. Šindelová (LV 11) 9 853 KČ

73 Dr. Vrbenského č.p. 2874/1 Dr. Vrbenského čp.2874/1,415 01 Teplice 80 000 000 Kč
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Lesy České republiky, s.p. Sezanm nemovitostí určených na pojištění na novou cenu Příloha č.2

74 Červený Hrádek č.p. 12 Červený Hrádek 12, 431 11 Jirkov - Č. Hrádek 15 000 000 Kč

75 Zámeček N.louka č,p.48 č.p. 48, 468 12 Bedřichov 40 000 000 Kč

76 sídlo KŘ LBC a LS Ještěd-provozní budova Sokolská 1383/37, Liberec 460 01 30 000 000 Kč

77 Lesovna M. Bělá - Klokočka 1 Klokočka 1, Bakov nad Jizerou 294 01 10 000 000 Kč

78 zámek Vřísek obec Zahrádky, k.ú. Šváby, st. p. 22 10 000 000 Kč

79 Budova Kaple sv. Prokopa obec Bakov n.J., k.ú. Malá Bělá, st.p. 96 2 300 000 Kč

80 TZ Zámeček N.L. č.p.48 č.p. 48, 468 12 Bedřichov 500 000 Kč

81 socha Sv. Jana Nepomuckého obec Česká Lípa, k.ú. Zahrádky u České Lípy, p.p.č. 633 100 000 Kč

82 LS Dvůr Králové, budova LS, 28,října 787, 544 01 Dvůr Králo\ 28. října787, 544 01, Dvůr Králové n.L. 25 000 000 Kč

83 LS Hořice Gothardská 2276, 508 01 Hořice 23 516 000 Kč

84 LS Choceň Okružní 1783, 56501 Choceň 24 000 000 Kč

Celkový součet 2 028 513 702 Kč
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Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance GroupJ PP
VIENNA INSURANCE GROUP
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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění majetku, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, 
a. s., Vienna Insurance Group, (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou 
smlouvou, těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojiš
tění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM), příslušnými Doplňkovými 
pojistnými podmínkami (dále jen DPP), příslušnými Zvláštními pojist
nými podmínkami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

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

Článek 2
Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění majetku je majetek vymezený v pojistné smlou
vě (dále jen pojištěný majetek).

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

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 dů
sledku 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 vynaloženými 

vlastními náklady;
c) cenných papírů jako jejich tržní hodnota; u cenných papírů s úřed

ním kurzem jako střední kurz v den posledního burzovního zázna
mu před sjednáním pojištění;

d) písemností, vzorů, ukázkových modelů apod. jako prokazatelné 
náklady na jejich pořízení;

e) majetku zvláštní hodnoty jako jiná cena;
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 pí
semně oznámit všechny skutečnosti, které mají za následek zvýšení 
pojistné hodnoty.

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

vření pojistné smlouvy, určí se na návrh a odpovědnost pojistníka 
horní hranice pojistného plnění pojistnou částkou ve výši odpo
vídající pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření 
pojistné smlouvy. Pojistitel má právo přezkoumat při uzavření po
jistné smlouvy hodnotu pojištěného majetku. Hranice pojistného 
plnění se vztahuje na jednu pojistnou událost, nebylo-li ujednáno 
jinak.

b) Nelze-li při pojištění majetku určit jeho pojistnou hodnotu při uza
vření 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 hod
noty pojištěného majetku (zlomkové pojištění). Odpovídá-li tomu 
pojistný zájem, lze takto určit horní hranici pojistného plnění i při 
pojištění dle písm. a, tohoto odstavce.

6. Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodno
ta pojištěného majetku, může snížit pojistitel pojistné plnění ve stej
ném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné 
hodnoty pojištěného majetku (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 po
jistné hodnotě, přičemž se poměrně 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 pojist
ník 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 vědomě snížena 
pod pojistnou hodnotu pojišťovaného majetku (pojištění prvního ri
zika). Tato skutečnost musí být uvedena v pojistné smlouvě. Pojištění 
prvního rizika lze sjednat i v případech, kdy není možné předem určit 
pojistnou hodnotu pojišťovaného majetku. Bylo-li v pojistné smlouvě 
sjednáno 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 průběhu pojistného roku ke sní
žení nebo vyčerpání sjednané pojistné částky z důvodu poskytnutého 
pojistného plnění, je možné dohodou s pojistitelem pro zbytek po
jistného roku obnovit pojistnou částku do původní výše doplacením 
pojistného.

Článek 4
Územní rozsah

Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, poskytne pojistitel pojistné
plněníjen 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 pojistník se zavazuje zaplatit po
jistiteli pojistné.

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

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

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

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

6. Změn v pojistné smlouvě, které mají vliv na výši pojistného nebo roz
sah pojištění, lze dosáhnout pouze písemnou dohodou účastníků, ji
nak jsou neplatné. Pro změny v pojistné smlouvě, které nemají vliv na 
výši pojistného nebo rozsah pojištění, není povinná písemná forma, 
pojistník může takovou změnu oznámit telefonicky nebo elektronic
kou poštou, pojistitel může rovněž využít prostředky elektronické ko
munikace, pokud je pojistník výslovně v pojistné smlouvě neodmítl.
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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 integrál
ní franšízou a další pojistně technické nástroje.

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. Pojistníka pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně zodpovědět písem
né dotazy pojistitele, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, 
jak ohodnotí pojistné riziko, nebezpečí, zda je pojistí a za jakých pod
mínek. Povinnost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpově
di zatajeno nic podstatného.

2. Pojistník a pojištěný nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co 
by zvýšilo pojistné riziko, nebezpečí, ani to nesmí dovolit třetí osobě. 
Pokud dodatečně zjistí, že bez pojistitelova souhlasu dopustil, aby se 
pojistné riziko, nebezpečí zvýšilo, nebo že se pojistné riziko, nebezpe
čí 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 nenastala. Pokud 
pojistná událost již nastala, je pojištěný povinen učinit taková opatře
ní, aby se vzniklá škoda již nezvětšovala.

4. Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že 
nastala škodná událost, dát pravdivé vysvětlení o jejím vzniku a rozsa
hu jejích následků, předložit potřebné doklady, které si pojistitel vyžá
dá a umožnit mu provedení šetření o příčinách vzniku škody, včetně 
ohledání pojištěného majetku.

5. Pojištěný má povinnost umožnit pojistiteli prohlídku pojišťovaného 
majetku a posouzení rozsahu pojistného rizika, nebezpečí, předložit 
k nahlédnutí projektovou, požárně technickou, účetní a jinou obdob
nou dokumentaci a umožnit přezkoumání zařízení sloužícího k ochra
ně pojišťovaného 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 výrob
cem, dodržovat bezpečnostní předpisy, návody k obsluze apod. Dále 
je povinen dodržovat pojistitelem 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 vzbuzujících 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 pojistitele. Pokud je nutné začít 
s odstraňováním zbytků věcí, případně s jejich nezbytnou opravou, 
z bezpečnostních, hygienických nebo jiných nevyhnutelných důvo
dů dříve, než je dohodnut postup s pojistitelem, je pojištěný povinen 
průkazným způsobem zdokumentovat vznik, rozsah a výši vzniklé 
škody.

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

11. Pojistník a pojištěný má povinnost oznámit pojistiteli bez zbytečné
ho odkladu, že uzavřel pro pojištěný majetek další pojištění proti té
muž 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 zamezující zneužití (např. 
blokace, umořovací řízení).

13. Pojistníka pojištěný má povinnost poskytnout pojistiteli součinnost 
potřebnou ke zjištění příčin škodné události, podat pravdivá vysvět
lení 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 udá
lost 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 obtížemi 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 náklady účelně vynaložené na odstranění závad

vzniklých v době, kdy byla zbavena možnosti s majetkem nakládat.
16. Je-li pojistníkem ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na tzv. 

mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného 
pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebi
telských sporů je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České 
obchodní inspekce: www.coi.cz).

Článek 7
Práva a povinnosti pojistitele

1. Pojistitel je povinen předat pojistníkovi pojistnou smlouvu včetně po
jistných 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 ob
chodu na dálku neprodleně po uzavření pojistné smlouvy předat či 
odeslat dohodnutým komunikačním prostředkem pojistnou smlouvu 
včetně pojistných podmínek a veškerých příloh k pojistné smlouvě.

3. Pojistitel je povinen v případě vzniku pojistné události dohodnout 
s pojištěným další postup a vyžádat si potřebné doklady. Bez zbyteč
ného odkladu provést šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu 
povinnosti plnit a sdělit výsledky osobě, která uplatnila právo na po
jistné plnění.

4. Pojistitel je povinen umožnit pojistníkovi a pojištěnému nahlédnout 
do podkladů pojistitele týkajících se šetřené škodné události a pořídit 
si jejich kopie.

5. Pojistitel je povinen vrátit na žádost pojistníka nebo pojištěného do
klady, 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 pojistné 
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 po
jistná období, může pojistitel tuto skutečnost zohlednit ve stanovení 
výše pojistného v závislosti na počtu pojistných období.

5. Nastala-li pojistná událost a důvod dalšího pojištěnítím odpadl, náleží 
pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná udá
lost 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 důvodu 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 
zákonem, 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 měsíce 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 pojistné částky 
(dále jen indexování pojištění) pro další pojistné období ke dni výročí 
počátku pojištění.
Zvyšování pojistného a pojistné částky se provádí podle indexu růs
tu spotřebitelských cen publikovaného Českým statistickým úřadem 
za předchozí rok, a to počínaje 1. červencem běžného roku a konče 
30. červnem následujícího roku.
Pojistník může ukončit indexování pojištění svým prohlášením do
ručeným pojistiteli nejméně dva měsíce před příslušným výročním 
dnem počátku pojištění.

8. Pojistitel může poskytnout slevu z pojistného (bonus) nebo přiráž
ku na pojistném (malus) v závislosti na frekvenci pojistných událostí 
a výši vyplaceného pojistného plnění v uplynulých pojistných obdo
bích.
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9. Zaplaceným pojistným umořuje pojistitel své pohledávky na pojist
ném 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 pojistitele pou
ze z vážných důvodů, které nestojí na straně pojistníka a podstatným 
způsobem ovlivňují postavení pojistníka, pojistné riziko, nebezpečí 
nebo i jiné skutečnosti související s pojištěním. Pojistitel má právo 
si vyžádat od pojistníka doplňující informace k ověření důvodů uve
dených pojistníkem jako důvody přerušení pojištění. Rozhodnutí 
o akceptaci žádosti pojistníka o přerušení pojištění přísluší pojistiteli. 
V jednom pojistném roce může být pojištění majetku přerušeno jen 
jedenkrát, přičemž minimální doba přerušení musí činit alespoň je
den měsíc. Pojištění majetku může být přerušeno na základě písemné 
žádosti pojistníka doručené pojistiteli alespoň jeden měsíc před uva
žovaným datem přerušení pojištění.

2. Přeruší-li se pojištění majetku během pojistné doby, netrvá za přeru
šení 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 sjednáno; je-li 

sjednáno pojištění na dobu určitou, lze v pojistné smlouvě ujed
nat, že uplynutím této doby pojištění majetku nezanikne, pokud 
pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím po
jistné doby druhé straně písemně nesdělí, že nemá zájem na dal
ším trvání pojištění;

b) písemnou dohodou pojistitele a pojistníka; k platnosti dohody 
o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vy
rovnají; 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; uplynutím osmidenní výpo
vědní doby pojištění majetku zaniká; v tomto případě má pojistitel 
právo na poměrnou část pojistného odpovídající sjednané době 
trvání pojištění;

d) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do třech měsíců 
ode dne oznámení vzniku pojistné události; uplynutím jednomě
síční výpovědní doby pojištění majetku zaniká; pokud výpověď 
podal pojistník, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného ob
dobí, v němž došlo k pojistné události; jednorázové pojistné náleží 
pojistiteli celé, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak;

e) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistné
ho období, je-li sjednáno běžné pojistné; je-li však výpověď doru
čena druhé smluvní straně později než šest týdnů přede dnem, ve 
kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následu
jícího pojistného období;

f) nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty stanove
né pojistitelem nejméně v trvání jednoho měsíce ode dne doru
čení 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 pojistného kmene nebo 
jeho části nebo o přeměně pojistitele, nebo kdy bylo zveřejněno 
oznámení, že pojistiteli bylo odňato povolení k provozování po
jišťovací činnosti; uplynutím osmidenní výpovědní doby 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 po
jistitele týkající se skutečností, které mají význam pro pojistitelovo 
rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, nebezpečí, zda je pojistí 
a za jakých podmínek a zatají v odpovědi něco podstatného, 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 pojistné smlouvy, má právo za
počíst si náklady spojené se vznikem a správou pojištění ve výši 
10% ze zaplaceného pojistného; odstoupí-li pojistitel od pojistné 
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 po
jistitele na skutečnosti týkající se pojištění a pojistitel nezodpoví 
tyto dotazy pravdivě a úplně; odstoupí-li pojistník od pojistné 
smlouvy, nahradí 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 před
pokladu, že příčinou pojistné události byla skutečnost:
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 povinností zájemce o pojiště
ní při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo pojistníka při 
jednání o změně pojistné smlouvy nebo pojištěného pravdivě 
nebo úplně zodpovědět písemné dotazy pojistitele týkající se 
skutečností, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, 
jak ohodnotí pojistné riziko, nebezpečí, zda je pojistí a za ja
kých 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 pojištění;
m) ukončením podnikatelské činnosti pojištěného;
n) změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví; pojištění zanikne dnem 

oznámení změny vlastníka nebo spoluvlastníka pojistiteli.
2. Poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení pojist

ného 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 v tomto případě celé. Nevypoví-li pojistitel 
pojištění do dvou měsíců ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika, 
nebezpečí 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 pojistné smlouvy nebo ode dne, 
kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení do
jde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy.
Odstoupí-li pojistník od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu 
na dálku, vrátí mu pojistitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení 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 pojist
ného, vrátí pojistník, popřípadě pojištěný, pojistiteli částku zaplacené
ho pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.

4. Dnem smrti pojistníka (odlišného od pojištěného), nebo dnem jeho 
zániku bez právního nástupce vstupuje do pojištění pojištěný. Ozná- 
mí-li však pojistiteli v písemné formě do třiceti dnů ode dne pojist- 
níkovy 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 důvodem vzniku 
práva na pojistné plnění.

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

Článek 12
Pojistné plnění

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

nek stanovených pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou.
3. Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po oznámení události, 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 po
jistitel v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě 
důvod jeho zamítnutí.

4. Nelze-li ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení pojistné 
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.
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6. V případě pojištění majetku na novou cenu pojistitel poskytne pojist
né plnění ve výši nové ceny, maximálně však do výše sjednané pojist
né částky nebo limitu pojistného plnění.
Pojistitel může snížit částku vyplaceného pojistného plnění o částku 
odpovídající ceně využitelných zbytků nahrazovaného majetku.
U pojištěného majetku, jehož hodnota bezprostředně před pojistnou 
událostí představovala méně než 30 % z nové ceny pojišťovaného ma
jetku, poskytuje pojistitel pojistné plnění ve výši časové ceny.

7. V případě pojištění majetku na časovou cenu pojistitel poskytne po
jistné 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 nahrazovaného majetku.

8. V případě pojištění majetku na jinou cenu pojistitel poskytne pojistné 
plnění odpovídající nákladům vynaloženým na znovupořízení pojiš
ťovaného majetku nebo nákladům, které je třeba vynaložit na opravu 
nebo úpravu pojišťovaného majetku téhož druhu a účelu, kvality a pa
rametrů za ceny v místě a době vzniku pojistné události obvyklé, a to 
do výše jiné 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 nahrazovaného majetku.

9. V případě poškození, zničení nebo pohřešováníjednotlivé věci z pojiš
těného majetku pojistitel nepřihlíží ke znehodnocení celku.

10. Nad rámec pojistného plnění nebo nad rámec pojistné částky uhradí 
pojistitel účelně vynaložené zachraňovací náklady, které pojistník, po
jištěný 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 bezpeč

nostních důvodů při odklízení pojistnou událostí poškozeného 
majetku nebo jeho zbytků včetně náhrady škody, kterou při této 
činnosti utrpěla.

Pojistitel uhradí prokazatelně vynaložené zachraňovací náklady, maxi
málně do výše 10 % sjednané pojistné částky 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 část
ky nebo sjednaného limitu pojistného plnění.

11. Bylo-li v důsledku porušení povinnosti pojistníka nebo pojištěného 
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 obdr
žet.

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 zjiš
tění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel právo snížit pojistné 
plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojisti
telovy povinnosti plnit.

13. Vztahuje-li se pojištění i na dobu přede dnem uzavření pojistné 
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 část
kou sjednanou v pojistné smlouvě nebo v pojistných podmínkách 
(spoluúčastí).

15. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění jen se souhlasem zá
stavního 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 je

jich podnětu;
b) válkou, invazí, jednáním cizího nepřítele, nepřátelskou nebo váleč

nou operací (ať válka byla či nebyla vyhlášena), občanskou válkou;
c) trvalou nebo dočasnou ztrátou vlastnictví v důsledku konfiskace, 

ovládnutí nebo převzetí zákon ně ustanovenou úřední mocí;
d) povstáním, občanskými nepokoji nabývající rozměrů lidového po

vstání, vojenským povstáním, vzpourou, revolucí, vojensky nebo 
násilím převzatou mocí, stanným právem nebo stavem obležení, 
nebo jakoukoli událostí či příčinou, jež dává důvod k vyhlášení 
nebo udržování stanného práva nebo stavu obležení;

e) srocením, stávkou, výlukou;
f) teroristickým činem;
g) kybernetickým nebezpečím;

h) působením jaderné energie, radiace, emanace, exhalace a emisí.
2. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojištění majetku 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 trest

ních sankcí,
d) účtováním expresních příplatků,
e) na plodinách, jejich derivátech a zemědělských kulturách,
f) na majetku v podzemí;
g) na stavbách na vodních tocích;
h) na sloupech a stožárech, bez ohledu na účel a provedení;
i) na vozidlech a jejich zásobách.

3. Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě, že by jeho poskytnutí 
bylo v rozporu s právními předpisy jakéhokoliv státu (včetně meziná
rodních úmluv) upravujícími mezinárodní sankce za účelem udržení 
nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základ
ních 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, pojištěnému nebo osobě, 
která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu 
škody nebo jiné obdobné právo, přechází tato pohledávka včetně pří
slušenství, zajištění a dalších práv s ní spojených okamžikem výplaty 
plnění z pojištění na pojistitele, a to až do výše plnění, které pojisti
tel 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 potřebné do
klady a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí. Zmaří-li 
přechod práva na pojistitele, má pojistitel právo snížit plnění z pojiš
tění 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 po
jištění do informačního systému České asociace pojišťoven (dále jen 
ČAP) s tím, že tyto informace mohou být poskytnuty kterémukoliv 
členu ČAP. Účelem informačního systému je shromažďovat a zpra
covávat data k ochraně klientů i k ochraně pojišťoven a pro potřeby 
statistiky.

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

4. Pojistník souhlasí se zasíláním informací prostředky elektronické 
komunikace, pokud v pojistné smlouvě uvedl elektronickou adresu 
nebo telefonní číslo. Takto zasílané informace mají pouze informativ
ní 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. zaměstnancem 
pojistitele nebo jinou pojistitelem pověřenou osobou na poslední po
jistiteli známou adresu.

3. Písemnost pojistitele odeslaná poštou doporučenou zásilkou pojistní
kovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě (dále jen adresát) se pova
žuje za doručenou dnem:
a) převzetí zásilky,
b) odepření převzetí zásilky,
c) vrácení zásilky jako nedoručitelné, pokud nelze adresáta na uve

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

4. Nebyl-li adresát zastižen a písemnost pojistitele byla uložena doru
čovatelem 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 elektronicky pro
střednictvím datové schránky nebo elektronickou zprávou opatřenou 
zaručeným elektronickým podpisem odesilatele. Elektronicky se pí
semnosti doručují na konkrétní elektronickou adresu poskytnutou 
adresátem za účelem vzájemné komunikace. Písemnost odeslaná

T.č.VPPM 1/16 4



adresátovi elektronicky na poslední oznámenou kontaktní elektro
nickou adresu se považuje za doručenou desátý den po odeslání, 
nestanoví-li zákon jinak. Písemnost pojistitele zaslaná elektronicky na 
adresátem uvedenou kontaktní elektronickou adresu se považuje za 
doručenou, i když se adresát o jejím obsahu nedozvěděl, pokud to zá
kon nevylučuje.

Článek 17
Výklad pojmů

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

2. Ceninami se rozumí zejména poštovní známky, kolky, stravenky, tele
fonní 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, nezasažené perly a drahokamy, vkladní 
a šekové knížky, platební karty, cenné papíry.

4. Cenným papírem se rozumí listina, se kterou je právo spojeno tako
vým 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, přičemž se přihlíží ke stupni opo
třebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení pojištěného 
majetku, k němuž došlo jeho opravou, modernizací nebo jiným způ
sobem.

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 přiloženým k pojistné 
smlouvě).

9. Kybernetickým nebezpečím se pro účely tohoto pojištění považují 
škody vzniklé přímo nebo nepřímo ze ztráty, pozměnění nebo poško
zení nebo snížení funkčnosti, dostupnosti nebo provozuschopnosti 
výpočetních systémů, hardwaru, programů, softwaru, dat, datových 
skladů, mikročipů, integrovaných obvodů nebo podobných prvků, 
bez ohledu na to, zda tvoří nebo netvoří součást počítačového vyba
vení a zda jsou ve vlastnictví pojištěného nebo nikoliv.

10. Limitem pojistného plnění se rozumí horní hranice pojistného plně
ní pojistitele.

11. Majetkem v podzemí se rozumí majetek umístěný pod zemským po
vrchem, vyjma podzemních částí staveb a majetku v nich umístěného. 
Za majetek v podzemí se nepovažují inženýrské sítě sloužící k zajištění 
provozu předmětu pojištění.

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

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

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

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

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

17. Písemnostmi se pro účely tohoto pojištění rozumí plány, spisy, ob
chodní knihy, kartotéky, výkresy, technické nosiče záznamů a dat.

18. 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 zjištěným 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 pojištěným násilí nebo pohrůžky bezpro
středního 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, popří
padě zda věc ještě vůbec existuje.

19. Pojistná částka odpovídá pojistné hodnotě pojištěného majetku 
v době uzavření pojistné smlouvy. Její výše se stanovuje na návrh po- 
jistníka v pojistné smlouvě.

20. Pojistníkem je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlou
vu.

21. Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události.
22. Pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné událos

ti vyvolané pojistným nebezpečím.
23. Pojistným rokem se pro účely tohoto pojištění rozumí období dva

nácti kalendářních měsíců po sobě jdoucích. První pojistný rok začíná 
dnem určeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.

24. Pojistně technickými nástroji se pro účely tohoto pojištění rozumí 
nástroje využívané pojistitelem k řízení a optimalizaci pojistného rizi
ka, nebezpečí.

25. Pojištěným je osoba, na jejíž majetek se pojištění vztahuje.
26. Poškozením pojištěného majetku je změna stavu majetku, kterou je 

objektivně možné odstranit opravou, nebo taková změna stavu ma
jetku, kterou objektivně není možné odstranit opravou, přesto však je 
majetek použitelný k původnímu účelu.

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

28. Spotřebitelem se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická osoba, 
která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samo
statného výkonu svého povolání.

29. Stavbami na vodních tocích mosty, lávky, propusti, hráze, nádrže, 
vodní elektrárny a další stavby, které tvoří konstrukci průtočného pro
filu toku nebo do tohoto profilu zasahují.

30. Teroristickým činem se pro účely tohoto pojištění rozumí násilný čin 
nebo vyhrožování násilným činem nebo čin poškozující 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 ja
kémkoliv sledu ke ztrátě, poškození, nákladům nebo výdajům.

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

32. Vozidlem se rozumí silniční vozidla, zvláštní vozidla, historická a spor
tovní vozidla ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o provozu na pozem
ních komunikacích.

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

34. Zničením pojištěného majetku je změna stavu pojištěného majet
ku, kterou objektivně není možné odstranit opravou, a proto pojištěný 
majetek již nelze používat k původnímu účelu.

Článek 18
Závěrečné ustanovení

Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2016.
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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí, kte
ré sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance 
Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými 
pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen 
VPPM), těmito Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění 
poškození nebo zničení věci živelní událostí DPPŽU MP 1/16 (dále jen 
DPP), příslušnými Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) 
a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského záko
níku, v platném znění.

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

Článek 2
Předmět pojištění

1. Pojištění lze sjednat pro následující předměty pojištění specifikované 
v pojistné smlouvě:
a) stavby;
b) hmotný majetek;
c) zásoby s výjimkou zásob vozidel;
d) zásoby vozidel;
e) cennosti;
f) písemnosti, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, technické nosiče 

dat;
g) vzorky, modely, prototypy, vystavované exponáty;
h) majetek zvláštní hodnoty;
i) další předměty pojištění výslovně specifikované v pojistné smlou

vě.
2. Je-li tak v pojistné smlouvě výslovně uvedeno, pojištění lze sjednat 

pro následující předměty pojištění:
a) letadla;
b) lodě;
c) kolejová vozidla a dráhy jakéhokoliv účelu;
d) vozidla s výjimkou vozidel vedených jako zásoby.

3. Pojištění nelze sjednat pro následující předměty, a to ani v případě, 
jsou-li součástí předmětů pojištění uvedených v odstavci 1 a 2 tohoto 
článku:
a) zvířata;
b) pozemky;
c) pozemní komunikace;
d) stavby na vodních tocích;
e) 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;
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 poško
zení nebo zničení předmětu pojištění působením pojistných nebez
pečí:
a) vichřice;
b) krupobití;
c) tíha sněhu a námrazy;
d) zemětřesení;

e) aerodynamický třesk;
f) kouř;
g) náraz vozidla;
h) pád stromů, stožárů nebo jiných věcí;
i) sesuv nebo zřícení sněhových lavin;
j) sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin.

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

Článek 4
Územní rozsah

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

Článek 5
Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady

1. Na pojistné plnění má právo oprávněná osoba také tehdy, byl-li před
mět pojištění poškozen, zničen, odcizen nebo ztracen v přímé souvis
losti s rozsahem pojištění sjednaným v pojistné smlouvě dle těchto 
DPP.

2. Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za podmínky, že se předmě
ty pojištění ke dni počátku pojištění nacházely v provozuschopném 
stavu, nebyly poškozeny a byly uvedeny do provozu v souladu s plat
nými právními předpisy a požadavky výrobce nebo zhotovitele.

3. Pojištění povodně a záplavy se sjednává s čekací dobou v délce 10 ka
lendářních dnů. Běh čekací doby začíná dnem sjednaným v pojistné 
smlouvě jako počátek pojištění.

4. Mělo-li porušení povinností uvedených ve VPPM, v těchto DPP nebo 
v příslušných ZPP 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 pojistitelovy povinnosti plnit.

5. Nad rámec pojistného plnění nebo nad rámec pojistné částky uhradí 
pojistitel účelně vynaložené zachraňovací náklady, které pojistník, po
jištěný nebo jiná osoba:
a) vynaložila na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné 

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

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

c) byla povinna vynaložit z hygienických, ekologických či bezpeč
nostních 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

Pojištění se nevztahuje, pokud není v pojistné smlouvě výslovně ujedná
no, na škody vzniklé:
a) v důsledku povodně, při které nebylo v místě pojištění, které není 

v pojistné smlouvě přesně specifikováno, dosaženo 10letého maxi
málního průtoku, tj. průtoku, který je dosažen nebo překročen prů
měrně jedenkrát za deset let (tzv. 10letá voda);

b) vzlínáním, pronikáním, prosakováním nebo zvýšením hladiny pod
zemní vody není-li však přímým důsledkem povodně či záplavy, pů
sobením vlhkosti a plísní;

c) v důsledku povodně a záplavy na silnicích, mostech, cestách, opěr
ných zdech, veřejném osvětlení a dopravním značení;

d) poškozením nebo zničením předmětu pojištění přepětím nebo induk
cí, která nastala v souvislosti s úderem blesku;

e) v důsledku působení vichřice na předmět pojištění, na kterém byly 
prováděny stavební práce;
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f) výbuchem, ke kterému dojde v hlavních střelných zbraní nebo zbra
ňových systémech a výbuchem v zařízeních, ve kterých se energie vý
buchu cíleně využívá;

g) implozí, ke které došlo v přímém či nepřímém důsledku závady, chyb
né či nedostatečné funkce nebo nesprávné obsluhy jakéhokoliv tech
nického zařízení (ventilů, měřících a zabezpečovacích zařízení apod.);

h) v přímém či nepřímém důsledku jakéhokoliv nakládání či manipulací 
s výbušninami nebos jakýmikoliv věcmi, jež výbušninu obsahují;

i) pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí, které jsou součástí poškoze
né věci.

Článek 7
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Aerodynamickým třeskem tlaková vlna vznikající při pohybu letadla.
2. Hmotným majetkem věc movitá tj. hmotná věc, která je ovladatel

nou částí světa a má povahu samostatného předmětu.
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, velikosti, 

hmotnosti a hustoty, vytvořené v atmosféře dopadají na předmět po
jištění, přičemž dochází k jeho 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 předmět pojiš

tění umístěný ve stavebně dokončené budově.
5. Movitými věcmi hmotný majetek odlišný od věcí nemovitých. Jedná 

se o hmotnou věc, která je ovladatelnou částí světa a má povahu sa
mostatného předmětu.

6. Nárazem vozidla přímé poškození nebo zničení předmětu pojištění, 
které bylo způsobeno silničním vozidlem, zvláštním vozidlem, histo
rickým a sportovním vozidlem ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o pro
vozu na pozemních komunikacích.

7. Pádem letadla nebo sportovního létajícího zařízení náraz nebo zří
cení letadla s posádkou, jeho části nebo jeho nákladu. Nárazem nebo 
zřícením letadla s posádkou se rozumí i případy, kdy letadlo odstarto
valo, 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 tj. pádu, při kterém na těleso působí pouze 
gravitační síla.

9. Povodní zaplavení místa pojištění vodou, která se vylila z břehů vod
ních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo 
byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného 
profilu toku. Pojistnou událostí z důvodu pojistného nebezpečí povo
deň je takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo 
způsobeno:
a) přímým působením vody z povodně na předmět pojištění;
b) předměty unášenými vodou z povodně.

10. Pozemní komunikací a dráhou dopravní cesta určená k užití vozidly 
a fyzickými osobami včetně pevných zařízení nutných k zajištění toho
to užití a jeho bezpečnosti.

11. Požárem oheň, který vznikl mimo určené nebo obvyklé ohniště 
a vlastní silou se rozšířil na okolní předměty. Za požár se nepokláda
jí škody způsobené ožehnutím, působením užitkového ohně nebo 
tepla, doutnáním s omezeným přístupem vzduchu, zkratem v elek
trickém vedení (zařízení), pokud se plamen vzniklý zkratem dále ne
rozšířil. Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je 
i poškození nebo zničení předmětu pojištění zplodinami požáru nebo 
hašením nebo stržením při zdolávání požáru při odstraňování jeho 
následků.

12. Přesnou specifikací místa pojištění jeho určení adresou včetně čísla 
popisného (orientačního) nebo určením katastrálního území a parcel
ního čísla.

13. Příslušenství stavby vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže 
být odděleno, aniž by setím stavba znehodnotila, např. přípojky a roz

vody vody, tepla, kanalizace, plynu, elektřiny, apod.
14. Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin pohyb hornin z vyš

ších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírod
ních sil nebo v důsledku lidské činnosti při porušení podmínek rov
nováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do 
centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo v důsledku lid
ské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého 
terénu nebo změny základových poměrů staveb (např. promrzáním, 
sesycháním, podmáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu).

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

16. Součástí stavby je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže 
být od stavby odděleno, aniž by se tím stavba znehodnotila.

17. Stavbou veškerá dokončená stavební díla včetně jejich součástí, pří
slušenství a inženýrských sítí, která vznikla stavební nebo montážní 
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, po
užité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu 
trvání.

18. Tíhou sněhu nebo námrazy destruktivní působení jejich nadměrné 
hmotnosti na střešní krytiny, nosné nebo ostatní konstrukce. Pojist
nou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je takové poško
zení nebo zničení předmětu pojištění, které bylo způsobeno:
a) přímým působením tíhy sněhu a námrazy;
b) v příčinné souvislosti s tím, že tíha sněhu a námrazy poškodila část 

budovy.
19. Úderem blesku přímý zásah blesku (atmosférického výboje) do před

mětu pojištění. Aby vzniklo právo na pojistné plnění, musí být místo 
přímého zásahu do předmětu pojištění nebo místo působení blesku 
na předmět pojištění spolehlivě zjištěno a prokázáno podle stop, kte
ré po sobě úder blesku zanechává.

20. Vichřicí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybu
je 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 došlo k poškození i jiných 
staveb v bezvadném stavu, popř. kjiným 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 

pojištěné věci;
c) v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila části staveb.

21. Výbuchem rozkladný pochod spojený s uvolněním vysokého 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).

22. Výbušninou chemické látky nebo směsi, schopné mimořádně rychlé 
exotermické reakce spojené s vývinem plynů o velkém objemu - vý
buchu, např. třaskavina, trhavina, střelivina, pyrotechnická slož.

23. Využíváním výbušnin pro vlastní činnost práce vykonávané pojiš
těným v rámci platných právních předpisů, při kterých je cíleně a vě
domě využívána energie výbušniny s výjimkou použití zbraní a mu
nice. Za vlastní činnost se nepovažuje obchodování nebo skladování 
výbušnin v majetku jiných osob.

24. Záplavou zaplavení místa pojištění:
a) vodou ze zaplavených územních celků bez přirozeného odtoku, 

způsobených atmosférickými srážkami, jejichž následkem je vy
tvoření souvislé vodní hladiny;

b) přívaly vody způsobené deštěm nebo poruchou vodního díla.
25. Zemětřesením otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zem

ské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně evropské makroseismické 
stupnice (EMS-98).

Článek 8
Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2016.

T.č. DPPŽU MP 1/16 2



Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance GroupJ PP
VIENNA INSURANCE GROUP

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 
PRO POJIŠTĚNÍ ÚNIKU KAPALINY 

Z TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ DPPUK MP 1/16

OBSAH
Článek 1 Úvodní ustanovení 
Článek 2 Předmět pojištění 
Článek 3 Pojistná nebezpečí 
Článek 4 Územní rozsah
Článek 5 Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady 
Článekó Výklad pojmů 
Článek 7 Závěrečné ustanovení

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění úniku kapaliny z technického zařízení, které sjednává Čes
ká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen 
pojistitel), se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými pod
mínkami pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM), těmito 
Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění úniku kapaliny 
z technického zařízení DPPUK MP 1/16 (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 úniku kapaliny z technického zařízení je pojištěním škodo
vým.

Článek 2
Předmět pojištění

1. Pojištění lze sjednat pro následující předměty pojištění specifikované 
v pojistné smlouvě:
a) stavby;
b) hmotný majetek;
c) zásoby s výjimkou zásob vozidel;
d) zásoby vozidel;
e) cennosti;
f) písemnosti, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, technické nosiče 

dat;
g) vzorky, modely, prototypy, vystavované exponáty;
h) majetek zvláštní hodnoty;
i) další předměty pojištění výslovně specifikované v pojistné 

smlouvě.
2. Je-li tak v pojistné smlouvě výslovně uvedeno, pojištění lze sjednat 

pro následující předměty pojištění:
a) letadla;
b) lodě;
c) kolejová vozidla a dráhy jakéhokoliv účelu;
d) vozidla s výjimkou vozidel vedených jako zásoby;

3. Pojištění nelze sjednat pro následující předměty a to ani v případě, 
jsou-li součástí předmětů pojištění uvedených v odstavci 1 a 2 tohoto 
článku:
a) zvířata;
b) pozemky;
c) pozemní komunikace;
d) stavby na vodních tocích;
e) majetek v podzemí.

Článek 3
Pojistná nebezpečí

1. Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení předmětu pojištění, 
pokud bylo způsobeno:
a) vodou unikající z vodovodního zařízení nebo nádrže pevně spoje

né s vodovodním zařízením;
b) vodou unikající z vnitřního odváděcího potrubí (kanalizace);
c) kapalinou nebo párou unikající z dálkového, ústředního nebo etá

žového topení;
d) kapalinou unikající samočinně z hasicího zařízení nebo ze solár

ních systémů;
e) chladivém unikajícím z klimatizace, tepelného čerpadla nebo jiné

ho chladicího zařízení.
2. Je-li pojištěna stavba proti pojistnému nebezpečí uvedenému 

v odst. 1, tohoto článku, vzniká pojištěnému právo na pojistné plnění 
také v případě:

a) poškození přívodního vodovodního potrubí a odváděcího potru
bí, které přináleží k pojištěné stavbě nebo potrubí či těles dálkové
ho, ústředního nebo etážového topení, došlo-li kjeho poškození 
nebo zničení přetlakem kapaliny nebo páry nebo zamrznutím 
vody v něm;

b) poškození kotle ústředního nebo etážového topení, armatur a za
řízení připojených na potrubí, pokud byly zničeny nebo poškozeny 
zamrznutím kapaliny v nich, s výjimkou škod, ke kterým došlo ne
správnou obsluhou.

Článek 4
Územní rozsah

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

Článek 5
Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady

1. Na pojistné plnění má právo oprávněná osoba také tehdy, byl-li před
mět pojištění poškozen, zničen, odcizen nebo ztracen v přímé souvis
losti s rozsahem pojištění sjednaným v pojistné smlouvě dle těchto 
DPP.

2. Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za podmínky, že se předmě
ty pojištění ke dni počátku pojištění nacházely v provozuschopném 
stavu, nebyly poškozeny a byly uvedeny do provozu v souladu s plat
nými právními předpisy a požadavky výrobce nebo zhotovitele.

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

4. Mělo-li porušení povinností uvedených ve VPPM, v těchto DPP nebo 
v příslušných ZPP 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 pojistitelovy povinnosti plnit.

5. Nad rámec pojistného plnění nebo nad rámec pojistné částky uhradí 
pojistitel účelně vynaložené zachraňovací náklady, které pojistník, po
jištěný 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, maxi
málně však 10 % ze sjednané pojistné částky pro předmět pojiště
ní, na který byly tyto náklady vynaloženy;

c) byla povinna vynaložit z hygienických, ekologických či bezpeč
nostních 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. Hmotným majetkem věc movitá tj. hmotná věc, která je ovladatel

nou částí světa a má povahu samostatného předmětu.
2. Kanalizací provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující 

kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod, kana
lizační objekty včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění 
odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace.

3. Klimatizací zařízení na chlazení vzduchu, jeho filtraci a odčerpání, pří
padně vybavené funkcí tepelného čerpadla pro vytápění, sloužící pro 
provoz budovy nebo stavby.

4. Movitými věcmi hmotný majetek odlišný od věcí nemovitých. Jedná 
se o hmotnou věc, která je ovladatelnou částí světa a má povahu sa
mostatného předmětu.

5. Pozemní komunikací a dráhou dopravní cesta určená k užití vozidly
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a fyzickými osobami včetně pevných zařízení nutných k zajištění toho
to užití a jeho bezpečnosti.

6. Příslušenstvím stavby vše, co k ní podle její povahy náleží a co ne
může být od stavby odděleno, aniž by se tím stavba znehodnotila.

7. Stavbou veškerá dokončená stavební díla včetně jejich součástí, pří
slušenství a inženýrských sítí, která vznikla stavební nebo montážní 
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, po
užité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu 
trvání.

8. Únikem kapaliny z technického zařízení:
a) voda unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží; vodovodní zaří

zení je přivádějící a odvádějící potrubí vody s výjimkou dešťových 
svodů; nádrž je zčásti otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu 
vody nejméně 200 litrů;

b) kapalina nebo pára unikající z ústředního, etážového nebo dálko
vého topení, médium solárních nebo chladivo klimatizačních sys
témů;

c) hasicí médium vytékající ze samočinného hasicího zařízení. 
Pojistitel poskytne pojistné plnění za škody vzniklé působením unika
jící kapaliny na předmět pojištění. Náklady vynaložené na odstranění 
příčin úniku kapaliny a opravu poškozených rozvodů a nádrží nejsou 
předmětem pojištění.
Za pojistnou událost z tohoto pojistného nebezpečí se nepovažuje 
voda unikající z otevřených kohoutů.

9. Vodovodním zařízením provozně samostatný soubor staveb a zaří
zení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou ze
jména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její 
úpravu a shromažďování.

Článek 7
Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2016.
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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění věci proti všem nebezpečím, které sjednává Česká podnika
telská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se 
řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro 
pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM), těmito Doplňkovými 
pojistnými podmínkami pro pojištění věci proti všem nebezpečím 
DPPAR MP 1/16 (dále jen DPP), příslušnými Zvláštními pojistný
mi podmínkami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Pojištění věci proti všem nebezpečím 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 oprávněně užívá, 

nebo které pojištěný převzal za účelem plnění závazků souvisejí
cích s jeho činností na základě smlouvy (cizí věci).

2. Je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, předmětem pojištění (pojiště
ným majetkem) jsou rovněž:
a) zásoby;
b) cennosti;
c) písemnosti, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, technické 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 elektroniku včetně 
součástí;

h) další věci dále specifikované v pojistné smlouvě.
3. Je-li tak v pojistné smlouvě výslovně uvedeno, předmětem pojištění 

je:
a) následná finanční újma, vzniklá přerušením nebo omezením pro

vozu v důsledku škody na pojištěném majetku;
b) účelně vynaložené náklady;
c) dodatečně vynaložené náklady specifikované v pojistné smlouvě. 
Pojištění podle tohoto odstavce se nevztahuje na následnou finanční 
újmu vzniklou přerušením nebo omezením provozu v důsledku věcné 
škody na mobilním stroji, mobilním strojním zařízení, mobilním elek
tronickém zařízení a na ručním elektrickém nářadí.

4. Předmětem pojištění nejsou:
a) letadla;
b) lodě;
c) kolejová vozidla a dráhyjakéhokoliv účelu;
d) zvířata;
e) pozemky;
f) stavby na vodních tocích, a to ani v případě, jsou-li součástí 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 neočekávaně, omezuje nebo 
vylučuje funkčnost předmětu pojištění a není dále vyloučena.

2. Je-li tak v pojistné smlouvě výslovně ujednáno pojištění se vztahuje 
i na pojistné nebezpečí:
a) odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupežným 

přepadením;

Článek 4
Územní rozsah

Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, poskytne pojistitel pojistné 
plněníjen 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 pojiš
tění 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. usazováním ko

telního 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 realiza

ce, 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, znečištěním, odpařením, za
kalením a dále změnou barvy, chutě, konzistence nebo vůně;

g) ztuhnutím v zásobnících, pecích, výrobních linkách, potrubí 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, roztažením nebo vydutím věci;

i) působením větru, který nedosáhl intenzity vichřice;
j) působením jiných atmosférických podmínek, které mohou běžně 

v daném období nastat;
k) následnými ztrátami všeho druhu zejména ztráty z prodlení, ztráty 

trhu nebo kontraktu, nedodržení sjednaného výkonu, ztráty nebo 
poškození zjištěných poprvé při inventuře;

l) škody způsobené hmyzem, zvířaty a chorobami;
m) v souvislosti s nakládáním se střelivem, pyrotechnikou, výbušni

nami, nebezpečnými chemickými látkami nebo nebezpečnými 
odpady;

n) zemětřesením, které v místě pojištění nedosáhlo alespoň 6. stupně 
mezinárodní stupnice MSK;

o) v důsledku povodně, při které nebylo v místě pojištění, které není 
v pojistné smlouvě přesně specifikováno, dosaženo lOIetého ma
ximálního průtoku, tj. průtoku, který je dosažen nebo překročen 
průměrně jedenkrát za deset let (tzv. 10letá voda);

p) v důsledku povodně a záplavy na silnicích, mostech, cestách, opěr
ných zdech, veřejném osvětlení a dopravním značení;

q) na pohonných hmotách, na akumulátorových bateriích, elektro
chemických článcích;

r) v souvislosti s vynaložením variabilních nákladů.
s) zatečením neuzavřenými vnějšími stavebními otvory a v souvis

losti s tím, že pojištěná budova, stavba měla odstraněnou, neú
plnou nebo provizorně provedenou střešní krytinu (fólie, apod.) 
nebo na ní byly prováděny stavební práce;

t) výbuchem, ke kterému dojde v hlavních střelných zbraní nebo 
zbraňových systémech a výbuchem v zařízeních, ve kterých se 
energie výbuchu cíleně využívá;

u) implozí, ke které došlo v přímém či nepřímém důsledku závady, 
chybné či nedostatečné funkce nebo nesprávné obsluhy jakého
koliv technického zařízení (ventilů, měřících a zabezpečovacích 
zařízení apod.);

v) v přímém či nepřímém důsledku jakéhokoliv nakládání či manipu
lací s výbušninami nebo s jakýmikoliv věcmi, jež výbušninu obsa
hují;

w) pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí, které jsou součástí po
škozené věci.

2. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na
škody vzniklé:
a) atmosférickými srážkami;
b) na záznamech a programech, které jsou umístěny na elektronic

kých nosičích dat zvuku a obrazu;
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c) malbami, nástřiky, rytím nebo polepením pojištěné věci z nechrá
něných veřejně přístupných míst (graffiti).

3. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plněníza zvětšení 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 obnovu provo

zu, že včas nezajistil obnovu nebo opětovné pořízení poškozených 
nebo zničených věcí, sloužících k provozu nebo k tomu nezabez
pečil včas dostatek finančních prostředků;

d) tím, že došlo k rekonstrukci zničených a poškozených věcí slouží
cích 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 zabezpečovacích 

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 ji
ných 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 nástrojích všeho druhu (například vrtáky, nože, pilové listy, řez

né a brusné kotouče, matrice, raznice a formy);
j) na mobilních telefonech a ručním elektrickém nářadí.

Článek 6
Plnění pojistitele, zachraňovací náklady

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

2. Je-li ujednáno pojištění podle článku 2, odst. 3 těchto DPP, pojistitel 
poskytne pojistné plnění nejdéle po dobu 12 měsíců od okamžiku 
vzniku pojistné události (dále jen „doba ručení"), není-li v pojistné 
smlouvě ujednáno jinak.

3. Pojištění povodně a záplavy se sjednává s čekací dobou v délce 10 ka
lendářních dnů. Běh čekací doby začíná dnem sjednaným v pojistné 
smlouvě jako počátek pojištění.

4. Je-li ujednáno pojištění podle článku 2, odst. 2, písm. g), těchto DPP, 
poskytuje pojistitel plnění v případě:
a) zničení nebo odcizení předmětu pojištění ve výši časové ceny věci, 

tj. ceny věci bezprostředně před pojistnou událostí;
b) poškození předmětu pojištění ve výši účelně vynaložených nákla

dů na opravu poškozeného předmětu pojištění, pokud celkové ná
klady na opravu předmětu pojištění podle tohoto článku jsou rov
ny nebo vyšší než časová cena předmětu pojištění v době vzniku 
pojistné události, vyplatí pojistitel částku rovnající se výši uvedené 
časové ceny předmětu pojištění;

c) na spalovacích motorech a potrubích poskytuje pojistitel plnění 
do výše časové ceny.

5. Na pojistné plnění má právo oprávněná osoba také tehdy, byl-li před
mět pojištění poškozen, zničen, odcizen v přímé souvislosti s rozsa
hem pojištění sjednaným v pojistné smlouvě dle těchto DPP.

6. Nad rámec pojistného plnění uhradí pojistitel účelně vynaložené za
chraňovací náklady, které pojistník, pojištěný nebo jiná osoba:
a) vynaložila na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné 

události, maximálně však 2% ze sjednané pojistné částky pro před
mět pojištění, na který byly tyto náklady vynaloženy,

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

c) byla povinna vynaložit z hygienických, ekologických či bezpeč
nostních 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. Atmosférickými srážkami vodní kapky vzniklé následkem konden

zace nebo desublimace vodní páry v ovzduší, vypadávající z různých 
druhů oblaků na zem.

2. Budovou stavba spojená se zemí pevným základem, převážně uza

vřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, která je vhodná 
k pobytu osob, zvířat nebo k umístění věcí a poskytuje jim ochranu 
před působením vnějších vlivů.

3. Dobou ručení maximální doba (časové období), po kterou pojistitel 
poskytne pojistné plnění za dobu přerušení nebo omezení provozu.

4. Dodatečně vynaloženými náklady vícenáklady dále specifikované 
v pojistné smlouvě, které byly pojištěným vynaloženy v souvislosti 
s odstraněním následků vzniklé škody.

5. Elektronikou zařízení, které pro svou funkci využívá elektronické prv
ky (například elektronická zařízení a elektronické přístroje sdělovací, 
informační a lékařské techniky; dále počítače, zařízení na zpracování 
dat, ostatní elektronická zařízení a přístroje, přenosné počítače, elek
tronické řídící a technologické skupiny a uzly strojů a strojního zaříze
ní, ovládací zařízení apod.).

6. Indukcí poškození nebo zničení věci vlivem vnějšího elektromagne
tického pole.

7. Majetkem v podzemí majetek umístěný pod zemským povrchem, 
vyjma podzemních částí budov nebo staveb a majetku v nich umís
těném. Za majetek v podzemí se nepovažují inženýrské sítě náležející 
k předmětu pojištění.

8. Mobilním zařízením zařízení, které je zpravidla již svou podstatou 
přizpůsobeno k běžnému přemisťování z místa na místo a je i takto 
zpravidla využíváno.

9. Následnou újmou finanční ztráta, která vznikla v důsledku přerušení 
nebo omezení provozu, a se kterou je podle těchto DPP spojena po
vinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění:
a) ušlý zisk, kterého by pojištěný dosáhl, pokud by nedošlo k přeruše

ní provozu;
b) stálé náklady, které musí pojištěný bezpodmínečně vynakládat 

během trvání přerušení provozu.
10. Nedbalostí:

a) takové konání, že ten, kdo škodu způsobil, věděl, že může svým 
jednáním škodu způsobit, avšak bez přiměřeného důvodu před
pokládal, že škodu nezpůsobí (vědomá nedbalost);

b) takové konání, že ten, kdo škodu způsobil, nevěděl, že svým jedná
ním může škodu způsobit, ačkoli to vzhledem k okolnostem a ke 
svým osobním poměrům vědět měl a mohl, například nešikov
nost, neopatrnost, nepozornost, nesprávná obsluha apod. (nevě
domá nedbalost).

11. Odcizení věci krádeží vloupáním přivlastnění si předmětu pojištění, 
jeho části nebo jeho součásti způsobem, při kterém pachatel proka
zatelně 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 kjeho řádnému otevírání;
b) do uzamčeného místa pojištění se dostal jinak než dveřmi;
c) uzamčené místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo legál

ně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupáním 
nebo loupeží.

Za odcizení věcí krádeží vloupáním se nepovažuje přivlastnění si 
předmětu pojištění, jeho části nebo jeho součásti v případech, kdy 
ke vniknutí do uzamčeného místa pojištění došlo nezjištěným způso
bem (např. beze stop násilí, použitím shodného klíče).

12. Odcizení věci loupeží přivlastnění si předmětu pojištění, jeho čás
ti nebo jeho součásti tak, že pachatel použil proti oprávněné osobě 
nebo jiné osobě pověřené oprávněnou osobou násilí nebo pohrůžky 
bezprostředního násilí.

13. Plodinami plodiny pěstované na orné půdě (zejména obilniny, lusko- 
viny, olejniny, přadné rostliny, okopaniny, aromatické léčivé a kořeno
vé rostliny, zelenina, jahody, krmné pícniny atd.).

14. Povodní zaplavení místa pojištění vodou, která se vylila z břehů vod
ních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo 
byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného 
profilu toku. Pojistnou událostí z důvodu pojistného nebezpečí povo
deň je takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo způ
sobeno:
a) přímým působením vody z povodně na předmět pojištění;
b) předměty unášenými vodou z povodně.

15. Přepětím vyšší elektrické napětí, než je nejvyšší provozní napětí elek
trické soustavy. Přepětí vzniká atmosférickými vlivy nebo průmyslo
vou činností (zapínání a vypínání velkých zátěží).

16. Součástí věci movité zařízení s věcí movitou pevně spojené, a které 
je nezbytné pro činnost věci movité podle jejího účelu; k věci movité 
je odmontovatelně připojeno.

17. Součásti stavby věci, které jsou umístěné vně nebo uvnitř stavby 
a jsou určeny k tomu, aby s ní byly trvale užívány; ke stavbě jsou od
montovatelně připojeny.

18. Ručním elektrickým nářadím sada nástrojů nějaké řemeslné profese 
nebo jiné úzce specializované manuální činnosti.

19. Souborem pojištěných věcí soubor věcí, který je tvořen jednotlivými 
věcmi, které mají stejný nebo podobný charakter nebo jsou určeny ke 
stejnému účelu užití.

20. Součástí elektroniky pomocné zařízení, pomocné přístroje a pro-
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středky s elektronikou pevně spojené, a které jsou nezbytné pro čin
nost elektroniky podle jeho účelu. Za součást elektroniky se nepova
žují data.

21. Součástí stroje (strojního zařízení) pomocné zařízení, pomocné pří
stroje a prostředky se strojem (strojním zařízením) pevně spojené, 
a které jsou nezbytné pro činnost stroje podle jeho účelu. Za součást 
stroje se nepovažují data.

22. Stacionárním zařízením zařízení, které není svou podstatou přizpů
sobeno k běžnému přemisťování z místa na místo. K přemisťování je 
zpravidla nutné využít dalších zařízení.

23. Stálými náklady takové náklady, které pojištěný musí bezpodmíneč
ně vynaložit i v případě, že je jeho provozní činnost přerušena, nejdéle 
však za sjednanou dobu ručení. 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.

24. Stavbou veškerá dokončená 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).

25. Stavbami na vodních tocích mosty, lávky, propusti, hráze, nádrže 
a další stavby, které tvoří konstrukci průtočného profilu toku nebo do 
tohoto profilu zasahují.

26. Stavebními součástmi stavby věci, které ke stavbě patří a nemohou 
být odděleny, bez toho aniž by se stavba znehodnotila, jsou s ní pevně 
spojeny

27. Starožitnostmi věci, které jsou zpravidla starší 100 let, a které mají též 
uměleckou hodnotu, případně charakter unikátů.

28. Strojem účelové, obvykle mechanické nebo elektromechanické zaří
zení s vlastním pohonem tj. využívající jiné než svalové energie.

29. Strojním zařízením celek několika technologicky a konstrukčně vzá
jemně spojených strojů a mechanismů určených na plnění předepsa
ných funkcí.

30. Ušlým ziskem ušlý provozní zisk, kterého by pojištěnýjinak dosáhl při 
nepřerušení provozu za pojištěnou dobu ručení na stávajících provoz
ních zařízení.

31. Účelně vynaloženými náklady náklady, které pojištěný vynaložil na 
převedení výroby do jiného místa, na přepravu zaměstnanců a nákla
dy na přepravu materiálu a výrobků.

32. Úmyslným jednáním:
a) takové konání, že ten, kdo škodu způsobil, věděl, že svým jedná

ním škodu způsobí, nebo že ji může způsobit 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 (ne
přímý úmysl).

33. Vandalismem úmyslné poškození a zničení předmětu pojištění.
34. 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 nákla
dy spojů; pojistné závislé na obratu; licenční a vynálezecké poplatky 
závislé na obratu; zisky a náklady nesouvisející s výrobním, obchod
ním nebo průmyslovým provozem (např. z kapitálových spekulačních

nebo pozemkových obchodů).
35. Věcmi movitými (včetně jejich součástí) všechny věci movité běžné

ho charakteru, které sloužící k činnosti pojištěného a je-li tak v pojistné 
smlouvě ujednáno, tak i věci uvedené v článku 2, odst. 2 těchto DPP.

36. Věcmi zvláštní hodnoty:
a) věci umělecké hodnoty;
b) věci historické hodnoty;
c) věci sběratelského zájmu;
d) starožitnosti.

37. Věcmi umělecké hodnoty originální nebo unikátní díla, jejichž pro
dejní cena není dána pouze výrobními náklady, nýbrž uměleckou kva
litou a autorem díla. Patří sem zejména obrazy, grafická a sochařská 
díla, výrobky z porcelánu, keramiky a skla, ručně vázané koberce, go
belíny apod.

38. Věcmi historické hodnoty věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají 
vztah k historii, historické osobě či události.

39. 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 hod
notu sběratelskou) může taková věc být považována za cennost.

40. Věcnou škodou (škoda na věci) poškození, zničení nebo odcizení po
jištěné věci v rozsahu vymezeném těmito DPP.

41. Vichřicí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybu
je 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 došlo k poškození i jiných 
staveb v bezvadném stavu, popř. kjiným průvodním znakům vichřice 
(např. lesní polomy apod.). Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojist
ného nebezpečí je takové poškození nebo zničení předmětu pojiště
ní, 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.

42. Výbuchem rozkladný pochod spojený s uvolněním vysokého 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 výbuchu 
cíleně využívá.

43. Záplavou zaplavení místa pojištění:
a) vodou ze zaplavených územních celků bez přirozeného odtoku, 

způsobených atmosférickými srážkami, jejichž následkem je vy
tvoření souvislé vodní hladiny;

b) přívaly vody způsobené deštěm nebo poruchou vodního díla.
44. Zemětřesením otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zem

ské kůře, které dosahuje alespoň 6. stupně evropské makroseismické 
stupnice (EMS-98).

45. Zkratem zapojení elektrického zdroje bez spotřebiče, neboli 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. května 2016.
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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti, které sjednává Česká podnikatelská pojišťov
na, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel) se řídí pojistnou 
smlouvou, těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění 
odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), příslušnými Doplňkový
mi pojistnými podmínkami (dále jen DPP), příslušnými Zvláštními po
jistnými podmínkami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními záko
na č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Pojištění odpovědnosti je pojištěním škodovým.

Článek 2
Předmět pojištění

Předmětem pojištění odpovědnosti je právním předpisem stanovená po
vinnost k náhradě újmy specifikované v příslušných DPP, ZPP nebo v po
jistné smlouvě, vznikla-li pojištěnému povinnost k náhradě újmy v rozsahu 
a ve výši určené zákonem, těmito VPPOD, 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 zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.

2. Pojistná smlouva vyžaduje písemnou formu, není-li pojištění ujednáno 
na dobu kratší než jeden rok. Totéž platí i pro všechna právní jednání 
týkající se pojištění, není-li ujednáno jinak.

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

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

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

6. Změn v pojistné smlouvě, které mají vliv na výši pojistného nebo roz
sah pojištění, lze dosáhnout pouze písemnou dohodou účastníků, ji
nak jsou neplatné. Pro změny v pojistné smlouvě, které nemají vliv na 
výši pojistného nebo rozsah pojištění, není povinná písemná forma, 
pojistník může takovou změnu oznámit telefonicky nebo elektronic
kou 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. 
Není-li ujednáno jinak, platí, že pojistná smlouva a právní vztahy z ní 
vyplývající se řídí právním řádem České republiky a pro spory z pojist
né smlouvy jsou rozhodující příslušné soudy České republiky.
Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou VPPOD, příslušné DPP, případ
ně příslušné ZPP a přílohy k pojistné smlouvě.

Článek 5
Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

Pojistníka pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně zodpovědět písem
né dotazy pojistitele, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, 
jak ohodnotí pojistné riziko, zdaje pojistí a za jakých podmínek. Povin
nost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic 
podstatného.

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 nenastala, zejména 
nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení ne
bezpečí ani strpět jejich porušování třetími osobami. Pokud pojistná 
událost již nastala, je pojištěný 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 podezření 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 roz
sahu a předložit potřebné doklady, které si pojistitel vyžádal.

6. Pojistník nebo pojištěný má povinnost zabezpečit vůči jinému práva, 
která na pojistitele přecházejí.

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

8. Pojistník nebo pojištěný má povinnost bezodkladně sdělit pojistite
li, 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 pojistník nebo pojištěný povinen postupo
vat v souladu s pokyny pojistitele, zejména má pojištěný povinnost ne
přistoupit na jakékoliv vyrovnání bez předchozího souhlasu pojistitele.

9. Pojistník nebo pojištěný má povinnost oznámit pojistiteli bez zbyteč
ného odkladu, že uzavřel další pojištění proti témuž pojistnému ne
bezpečí, uvést ostatní pojistitele a limity pojistného plnění ujednané 
v ostatních pojistných smlouvách.

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

11. Je-li pojistníkem ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na tzv. 
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného 
pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebi
telských sporů je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České 
obchodní inspekce: www.coi.cz).

Článek 6
Práva a povinnosti pojistitele

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

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

3. Pojistitel je povinen v případě vzniku pojistné události dohodnout 
s pojištěným další postup a vyžádat si potřebné doklady. Bez zbyteč
ného odkladu provést šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu po
vinnosti plnit a sdělit výsledky osobě, která uplatnila právo na pojistné 
plnění.

4. Pojistitel je povinen umožnit pojistníkovi a pojištěnému nahlédnout 
do podkladů pojistitele týkajících se šetřené škodné události a pořídit 
si jejich kopie.
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5. Pojistitel je povinen vrátit na žádost pojistníka nebo pojištěného do
klady, 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 po- 
jistník v prodlení s placením pojistného.

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 pojištěni

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

vě 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 ob

dobí, může pojistitel tuto skutečnost zohlednit při stanovování výše 
pojistného v závislosti na počtu pojistných období.

5. Zanikne-li pojištění v důsledku pojistné události, náleží pojistiteli po
jistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala; 
v takovém případě náleží pojistiteli jednorázové 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 rozhodných 
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, počtu a výše škod, rozsahu pojistné ochrany dané 
zákonem, 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 měsíce 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. 0 přerušení pojištění odpovědnosti může pojistník požádat pojistitele 
pouze z vážných důvodů, které nestojí na straně pojistníka a podstat
ným způsobem ovlivňují postavení pojistníka, pojistné riziko, pojistné 
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 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 
písemné 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 udá
lostí, které v době přerušení nastaly a byly by jinak pojistnými událost
mi. Doba přerušení pojištění se započítává do pojistné doby, jen je-li to 
výslovně ujednáno v pojistné smlouvě.

3. Povinné pojištění odpovědnosti nelze přerušit, existují-li zákonné dů
vody 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 odpovědnosti 

sjednáno; je-li sjednáno pojištění odpovědnosti 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 ne
sdělí, 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 ujed
naly,jakse vyrovnají; není-li ujednán okamžikzániku pojištění, pla
tí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti;

c) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do dvou měsíců 
ode dne uzavření pojistné smlouvy; uplynutím osmidenní výpo

vědní doby pojištění zaniká; v tomto případě má pojistitel právo 
na poměrnou část pojistného odpovídající sjednané době trvání 
pojištění;

d) písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka do třech měsíců ode 
dne oznámení vzniku pojistné události; uplynutím jednoměsíční 
výpovědní doby pojištění zaniká; pokud výpověď podal pojistník, 
náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž do
šlo k pojistné události; jednorázové pojistné náleží pojistiteli celé, 
není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak;

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

f) nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty stanovené 
pojistitelem nejméně v trvání jednoho měsíce ode dne doručení 
upomínky o zaplacení pojistného (upomínka pojistitele musí obsa
hovat upozornění, že pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplace
no ani v dodatečné lhůtě);

g) písemnou výpovědí pojistníka do jednoho měsíce ode dne, kdy mu 
bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho 
části nebo o přeměně pojistitele, nebo kdy bylo zveřejněno ozná
mení, že pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací 
činnosti; uplynutím osmidenní výpovědní doby pojištění 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 po
jistitele týkající se skutečností, které mají význam pro pojistitelovo 
rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých 
podmínek a zatají 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 pojistitel od smlouvy, má právo započíst si přiměřené 
náklady spojené se vznikem a správou pojištění; odstoupí-li pojis
titel od smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo jiná osoba 
pojistné plnění, nahradí do jednoho měsíce ode dne, kdy se od
stoupení stane účinným pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného 
plnění přesahuje zaplacené pojistné;

i) odstoupením pojistníka od pojistné smlouvy; pojistník má právo 
od 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 smlouvy, nahradí mu po
jistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účin
ným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění 
plnil;

j) dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění za před
pokladu, že příčinou pojistné události byla skutečnost:
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 povinností zájemce o pojiště
ní při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo pojistníka při 
jednání o změně pojistné smlouvy nebo pojištěného, pravdivě 
nebo úplně zodpovědět písemné dotazy pojistitele týkající se 
skutečností, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak 
ohodnotí pojistné riziko, pojistné nebezpečí, zdaje pojistí a za 
jakých podmínek 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 pod
mínek;

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 trvání pojištění;
m) smrtí pojištěné fyzické osoby.

2. Jestliže oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z po
jištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se roz
sahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této pojistné 
události zamlčí, má pojistitel právo plnění z pojistné smlouvy odmít
nout. Dnem odmítnutí pojistného plnění pojištění zaniká.

3. V případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku má po
jistník právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 
čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné 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, nejpozději však do třiceti 
dnů ode dne, kdy se odstoupení 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
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pojistník, popřípadě pojištěný, pojistiteli částku zaplaceného pojistné
ho plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.

4. Dnem smrti pojistníka (odlišného od pojištěného) nebo dnem jeho zá
niku bez právního nástupce vstupuje do pojištění 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 důvodem vzniku 
práva na pojistné plnění.

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

Článek 11
Pojistné plnění, náklady na soudní řízení, zachraňovacínáklady

1. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění v rozsahu a za podmí
nek stanovených pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou.

2. Právo na pojistné plnění vzniká oprávněné osobě.
3. Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po oznámení události, se kte

rou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek na 
pojistné plnění, šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho po
vinnosti plnit. Šetřeníje skončeno sdělením jeho výsledků osobě, kte
rá uplatnila právo na pojistné plnění; na žádost této osoby jí pojistitel 
v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě důvod 
jeho zamítnutí.

4. Nelze-li ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení pojistné 
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 ohlášení škodné události po skončení trvání pojištění 
nesmí být delší než taková, která je dána zákonným předpisem.

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

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

8. Pojistitel poskytne pojistné plnění maximálně do výše limitu pojistné
ho 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 událost.

10. Právo na pojistné plnění nevzniká, způsobila-li úmyslně pojistnou udá
lost buď osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo z její
ho 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, nebylo-li tak 
ujednáno, anebo stanoveno jiným zákonem.

13. Bylo-li v důsledku porušení povinnosti uvedených v článku 5 těchto 
VPPOD při jednání o uzavření 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 obdr
žet.

14. Mělo-li porušení povinnosti uvedených v článku 5, těchto VPPOD vliv 
na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích ná
sledků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel 
právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto poruše
ní na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.

15. Obsahuje-li oznámení vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené pod
statné 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 
vynaložil náklady v prokázané výši účelně.

16. Vyvolá-li pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje na pojist
né plnění právo, náklady šetření nebo jejich zvýšení porušením povin
nosti, má pojistitel vůči němu právo na přiměřenou náhradu.

17. Způsobil-li pojištěný vznik újmy pod vlivem požití alkoholu nebo pou
žití návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahující má pojisti
tel 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 ná
rodní 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 prv

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

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

c) za obhajobu pojištěného před odvolacím soudem, náklady mi
mosoudního projednávání nároku poškozeného na náhradu újmy 
a jiné náklady, pouze za předpokladu, že se pojistitel k úhradě tako
výchto nákladů písemně zavázal.

20. Nad rámec sjednaného základního limitu pojistného plnění uhradí 
pojistitel zachraňovací a jiné náklady účelně vynaložené 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 bezpečnostních důvodů včetně ná
hrady škody, kterou při této činnosti utrpěla.
Pojistitel uhradí prokazatelně vynaložené zachraňovací náklady, 
maximálně do výše 10 % sjednané pojistné částky nebo sjednané
ho limitu pojistného plnění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak, s výjimkou nákladů, které byly vynaloženy na záchranu života 
nebo zdraví osob, kde je výše omezena 30% sjednaného základní
ho limitu pojistného plnění.

Zachraňovací náklady, které pojistník vynaložil se souhlasem pojisti
tele 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 
pojistník.

Článek 12
Obecné výluky z pojištění

1. Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na povinnost pojištěného na
hradit poškozenému újmu vzniklou:
a) úmyslným jednáním, škodolibostí nebo jinou pohnutkou zvlášť za

vrženíhodnou;
b) v důsledku trestné činnosti pojištěného nebo jakéhokoliv podvod

ného 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 neoprávněně;
e) převzetím nad rámec stanovený právními předpisy;
f) prodlením se splněním smluvní povinnosti;
g) uplatněním práva z vadného plnění nebo vyplývající ze záruky za 

jakost nebo za jakost při převzetí;
h) v souvislosti s nárokem na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání;
i) na majetku, který pojištěný nebo oprávněná osoba užívá neopráv

něně;
j) v souvislosti s válkou a terorismem;
k) účinky jaderné energie, účinky silikátů, formaldehydu nebo azbes

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

l) genetickými změnami organismu nebo geneticky modifikovaný
mi organismy včetně jakéhokoliv z nich získaného proteinu nebo 
produktu obsahujícího modifikovaný genetický prvek GMO nebo 
protein;

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

n) postupným znečištěním životního prostředí.
2. Pojištění odpovědnosti se nevztahuje, pokud tak není ujednáno pří

slušnými DPP, ZPP nebo v pojistné smlouvě, na povinnost pojištěného 
nahradit poškozenému újmu vzniklou:
a) ztrátou;
b) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem letadel a vozidel na 

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

c) v souvislosti s vlastnictvím, provozem nebo použitím tramvajo
vých tratí, aerodromů a letišť, námořních přístavů, suchých doků, 
doků, mol a přístavišť včetně činností s nimi spojených (například 
catering, bezpečnostní služba na letišti, zabezpečování značení le
tištních ploch, provoz kontejnerového terminálu, který je součástí 
přístavu a další);

d) v souvislosti se stavbou, opravou a likvidací lodí včetně konstrukč
ních, opravárenských a instalačních prací na lodích;
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e) v souvislosti s výstavbou, provozem a údržbou přehrad, hrází či 
s pracemi pod vodou;

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

g) provozováním motoristické a letecké sportovní činnosti nebo pro
fesionální sportovní činností;

h) přerušením, omezením nebo kolísáním dodávek vody, plynu, elek
třiny 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 zvuko
vých, obrazových a datových nosičích;

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

i) se zákrokem směřujícím k zabránění vzniku újmy na chráně
ných hodnotách;

ii) s použitím donucovacích prostředků, psa nebo služebnízbraně;
iii) s pohřešováním věci, která byla předmětem ochrany provádě

né pojištěným;
o) v souvislosti s jakoukoliv náhradou újmy přisouzenou soudem Spo

jených 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 meziná
rodních úmluv) upravujícími mezinárodní sankce za účelem udržení 
nebo obnovení nebo obnovení 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 oso
bě, která má právo na pojistné plnění, pojištěnému nebo osobě, která 
vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu újmy 
nebo jiné obdobné právo, přechází tato pohledávka včetně příslušen
ství, zajištění a dalších práv s ní spojených okamžikem výplaty plnění 
z pojištění na pojistitele, a to až do výše plnění, které pojistitel opráv
něné osobě vyplatil. To neplatí, vzniklo-li této osobě takové právo vůči 
tomu, kdos ní žije ve společné domácnosti neboje na ni odkázán výži
vou, ledaže způsobil pojistnou událost úmyslně.

2. Osoba, jejíž právo na pojistitele přešlo, vydá pojistiteli potřebné dokla
dy a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí. Zmaří-li pře
chod 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 vrá
cení vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo na zastavení jeho 
výplaty, přechází toto právo na pojistitele, pokud za pojištěného tuto 
částku uhradil nebo za něj vyplácí důchod.

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

5. Vzdal-li se pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací nákla
dy, 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 odstavce 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 pově
řenou osobou na adresu uvedenou v pojistné smlouvě či na poslední 
pojistiteli známou adresu.

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

s dodejkou dnem převzetí zásilky, a to i v případě převzetí zásilky 
jinou osobou, jíž pošta doručila zásilku v souladu s právními před
pisy o poštovních službách (např. rodinný příslušník);

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

sáta na uvedené adrese zjistit, adresát neoznačil poštovní schránku 
svým jménem a příjmením nebo názvem, změnil-li adresát svůj po
byt a doručení zásilky není možné);

d) posledním dnem úložní lhůty, pokud nebyl adresát zastižen a pí
semnost pojistitele byla uložena doručovatelem na poště, a to 
i když se adresát o uložení nedozvěděl.

4. Není-li ujednáno jinak, lze písemnosti doručovat prostřednictvím da
tové schránky. Není-li taková písemnost doručena okamžikem, kdy se 
do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého 
oprávnění přístup ktéto písemnosti, považuje se písemnost 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.

5. Není-li ujednáno jinak, lze písemnosti doručovat elektronickou zprá
vou, elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým 
podpisem odesílatele nebo prostřednictvím internetové aplikace po
jistitele. 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 je
jím obsahu nedozvěděl, nestanoví-li zákon či jiný právní předpis jinak.

6. Veškeré kontaktní adresy pro doručování písemností pojistiteli 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 po
jištění do informačního systému České asociace pojišťoven (dále jen 
„ČAP") s tím, že tyto informace mohou být poskytnuty kterémukoliv 
členu ČAP. Účelem informačního systému je shromažďovat a zpraco
vávat data k ochraně klientů i k ochraně pojišťoven a pro potřeby sta
tistiky.

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

4. Pojistník souhlasí se zasíláním informací od pojistitele prostředky elek
tronické komunikace, pokud v pojistné smlouvě uvedl elektronickou 
adresu nebo telefonní číslo.Tento souhlas může kdykoliv během trvání 
pojištění odvolat.

5. Pokud pojistník nesouhlasí se zasíláním informací prostředky elektro
nické komunikace dle čl. 15 odst. 4, nemůže mu pojistitel zasílat ani pí
semnosti 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 období a je splatné 

prvního dne pojistného období, pokud není ujednáno jinak.
2. Ekologickou újmou ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosys

témů, 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 (na
příklad zdravotní, sociální).

4. Hromadnou škodnou událostí více spolu časově souvisejících škod
ných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje, 
příčiny, události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí a považují se za 
jednu škodnou událost. Pro vznik hromadné škodné události je roz
hodný vznik první 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 poškoze
ní nebo snížení funkčnosti, dostupnosti nebo provozuschopnosti vý
početních systémů, hardwaru, programů, softwaru, dat, data skladů, 
mikročipů, integrovaných obvodů nebo podobných prvků, bez ohledu 
na to, zda tvoří nebo netvoří součást počítačového vybavení poškoze
ného v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného.

8. Limitem plnění maximální hranice poskytnutého pojistného plnění.
9. Nabídkou návrh pojistné smlouvy vypracovaný pojistitelem.
10. Obchodem na dálku uzavření pojistné smlouvy formou, při které bylo 

využito komunikačních prostředků bez nutnosti současné fyzické pří
tomnosti smluvních stran.

11. Oprávněnou osobou pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, které v dů
sledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.
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12. Plavidlem plavidlo ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
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 území, v němž 
byla neboje provozována hlubinná těžba, popř. budovány podzemní 
stavby, v důsledku čehož došlo ke zdeformování 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 zjištěným způsobem (např. se stopa
mi násilí);

b) odcizení majetku loupeží tj. přivlastnění si pojištěného majetku, 
jeho části nebo příslušenství tak, že pachatel použil proti pojiště
nému nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky 
bezprostředního násilí;

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

15. Pojistitelem právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťo
vací 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 pojistné smlouvě ujednáno pojist
né období jako časové období (roční, pololetní nebo čtvrtletní), za které 
se platí běžné pojistné, považuje se za ujednané pojistné období roční.

19. Pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události 
vyvolané pojistným nebezpečím.

20. Pojištěným osoba, na jejíž odpovědnost nebo jinou hodnotu pojist
ného 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 objektivně 
možno odstranit opravou nebo taková změna stavu majetku, kterou 
objektivně není možno odstranit opravou, přesto je však majetek pou
žitelný k původnímu účelu.

23. Profesionální sportovní činností jakákoliv sportovní činnost, kterou 
fyzická nebo právnická osoba provádí za úplatu, jakož i veškerá přípra
va ktéto činnosti.

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

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

26. Spoluúčastí (odčetná franšíza) částka sjednaná v pojistné 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 pevným procentem.

27. Spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské 
činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

28. Škodovým pojištěním pojištění, jehož účelem je v ujednaném rozsa
hu formou pojistného plnění vyrovnávat úbytek majetku vzniklý v dů
sledku pojistné události.

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

30. Újmou majetková újma (škoda) a nemajetková újma specifikovaná 
v příslušných DPP, ZPP nebo pojistné smlouvě.

31. Účinky jaderné energie újmy vzniklé v důsledku ionizujícího záření 
nebo kontaminace radioaktivitou z jakéhokoliv jaderného paliva, ja
derného odpadu nebo ze spalování jaderného paliva, v důsledku ra
dioaktivních, toxických nebo jinak riskantních nebo kontaminujících 
vlastností jakéhokoliv nukleárního zařízení, reaktoru, nukleární montá
že nebo nukleárního komponentu nebo působením jakékoliv zbraně 
využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou po
dobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.

32. Úmyslným jednáním takové konání, že škůdce věděl, že svým jedná
ním 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).

33. Válkou a terorismem válečné operace, povstání, vzpoury nebo jiné 
hromadné násilné nepokoje, stávky, pracovní výluky, teroristické akty 
(tj. násilné jednání motivované politicky, sociálně, ideologicky nebo 
nábožensky), nebo vládní opatření k jinému účelu než ke snížení roz
sahu újmy.

34. Vozidlem silniční vozidlo, zvláštní vozidlo, historické a sportovní 
vozidlo ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na 
pozemních komunikacích, v platném znění. Silniční vozidlo je moto
rové a nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na 
pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (mo
tocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní automobily, speciální 
vozidla, přípojná vozidla - nemotorová vozidla určená k tažení jiným 
vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy, ostatní silniční vozidla). 
Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na 
pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek sta
novených zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno 
(zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, pracovní 
stroje samojízdné, pracovní stroje přípojné, nemotorové pracovní stro
je, nemotorová vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí osobou, vo
zík pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka přesahuje 
1 m, rychlost převyšuje 6 km/h nebo jejich hmotnost převyšuje 450 kg). 
Historické vozidlo (sportovní vozidlo) vozidlo zapsané v registru his
torických vozidel (sportovních vozidel), a ke kterým byl vydán průkaz 
historického vozidla (sportovního vozidla).

35. Znečištěním životního prostředí jakékoliv poškození životního pro
středí či jeho složek v důsledku lidské činnosti způsobené vnášením ta
kových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů, které jsou 
svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro životní prostředí či jeho 
složky.

36. Zničením majetku změna stavu majetku, kterou objektivně není mož
no odstranit opravou, a proto majetek již nelze dále používat k původ
nímu účelu.

Článek 17
Závěrečné ustanovení

Tyto VPP nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.
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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti podnikatele, které sjednává Česká podnika
telská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel) se 
řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro 
pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), těmito Doplň
kovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti podni
katele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP), příslušnými Zvláštními pojist
nými 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
Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění odpovědnosti podnikatele je právním předpi
sem stanovená povinnost pojištěného nahradit poškozenému dále 
specifikovanou újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě 
v souvislosti s:
a) činností pojištěného specifikovanou v pojistné smlouvě;
b) vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité 

věci, pokud slouží k výkonu činnosti pojištěného uvedené v pojist
né smlouvě;

c) vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté prá
ce, jež se projeví po jejím předání, pouze však je-li tak v pojistné 
smlouvě ujednáno.

Článek 3
Rozsah pojistného krytí

1. Pojištění odpovědnosti podnikatele se vztahuje na právním předpi
sem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému:
a) majetkovou újmu na jmění včetně následné finanční újmy z toho 

vyplývající, a to do výše limitu pojistného plnění sjednaného v po
jistné smlouvě;

b) čistou finanční újmu, a to do výše 10 % z limitu pojistného plnění 
sjednaného v pojistné smlouvě;

c) újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení, újmu na přirozených 
právech člověka související s újmou při ublížení na zdraví a při 
usmrcení včetně následné finanční újmy z toho vyplývající, a to do 
výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti podnikatele se rovněž vztahuje na právním 
předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit zaměstnan
ci majetkovou újmu, která mu byla způsobena při plnění pracovních 
úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, vznikla-li pojištěnému povin
nost kjejí náhradě.

2. Pojištění odpovědnosti podnikatele se dále vztahuje:
a) na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na 

zdravotní péči poskytovanou poškozenému v důsledku zaviněné
ho protiprávního jednání pojištěného, jestliže z újmy při ublížení 
na zdraví a při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl ná
rok na pojistné plnění;

b) na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou 
na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který 
utrpěl újmu při ublížení na zdraví nebo při usmrcení v důsledku 
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání;

c) na náhradu regresních nároků uplatněných orgánem nemocen
ského pojištění v souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo 
při usmrcení poškozeného, jestliže z újmy při ublížení na zdraví 
nebo při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na 
pojistné plnění.

Článek 4
Územní platnost pojištění

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

Článek 5
Pojistné plnění, pojistný princip

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

2. Mělo-li porušení povinností (pojistníka nebo pojištěného) uvedených 
ve VPPOD, v těchto DPPOP nebo v příslušných ZPP vliv na vznik po
jistné 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.

3. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že ke 
škodné události došlo v době trvání pojištění a pojištěný za újmu od
povídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z tohoto jednání vyplý
vajícího, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 6
Speciální výluky z pojištění

1. Pojištění odpovědnosti podnikatele se nevztahuje na povinnost po
jištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou v souvislosti s vlast
nictvím či oprávněným užíváním zchátralých nebo neudržovaných 
nemovitých věcí včetně jejich součástí a příslušenství.

2. Pojištění odpovědnosti podnikatele se nevztahuje, pokud tak není 
ujednáno příslušnými ZPP nebo v pojistné smlouvě, na povinnost po
jištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou:
a) na převzaté věci nebo na převzaté přepravované věci;
b) v souvislosti s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepra

vě nebo ze smlouvy o obstarání přepravy;
c) na nehmotném majetku;
d) na přirozených právech člověka nesouvisejících s újmou při ublíže

ní na zdraví a při usmrcení;
e) informací nebo radou;
f) v souvislosti s činností, u které právní předpis ukládá povinnost 

uzavřít pojištění odpovědnosti;
g) zavlečením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby lidí, zví

řat nebo rostlin.
3. Pojistitel neposkytne pojistné plnění za újmu vzniklou:

a) osobám blízkým pojištěnému;
b) spolupojištěným právnickým nebo fyzickým osobám, osobám jim 

blízkým nebo osobám, které s nimi trvale žijí ve společné domác
nosti;

c) společníkům pojištěného, osobám jim blízkým nebo osobám, kte
ré s nimi trvale žijí ve společné domácnosti;

d) právnické osobě, ve které má pojištěný nebo osoby jemu blízké 
majetkovou účast;

e) právnické osobě, ve které pojištěný vykonává funkci statutárního 
orgánu.

Článek 7
Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:
1. Čistou finanční újmou majetková újma na jmění (škoda na jmění), 

která vznikla jinak než jeho poškozením, zničením nebo pohřešová
ním a nemá původ v předcházející majetkové újmě na jmění.

2. Informací nebo radou poskytnutí neúplné nebo nesprávné infor
mace nebo škodlivé rady za odměnu tím, kdo se hlásí jako příslušník 
určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystu
puje jako odborník, pokud informaci nebo radu poskytne v záležitosti 
svého vědění nebo dovednosti.

3. Jměním souhrn majetku (hmotný a nehmotný majetek) a dluhů pat
řící jedné právnické nebo fyzické osobě. Hmotný majetekje hmotná 
věc, jež je ovladatelnou částí vnějšího světa, a která má povahu samo
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statného předmětu (věc movitá a věc nemovitá). Nehmotný majetek 
jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné pod
staty, například absolutní majetková práva (vlastnická práva, věcná 
práva k cizím věcem, zástavní právo, dědické právo a další), relativní 
majetková práva (práva ze smlouvy, autorská práva a další) a další.

4. Majetkovou újmou na jmění újma na jmění (škoda), která vznikla 
jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním.

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

6. Neudržovanými a zchátralými nemovitými věcmi nemovité věci, 
u nichž jsou v dobrém technickém stavu rozhodující konstrukční sys
témy, ale v důsledku zanedbání údržby lze předpokládat, že jejich stav 
se bude zhoršovat (např. podmáčení objektu, zatékání do objektu, 
chybějící dveře nebo okna a přetěžování konstrukce objektu), a nebo 
stavby s poruchami a vadami na hlavních konstrukčních prvcích jako 
například trhliny v nosných stěnách nebo na nosném skeletu, propad
lé, prohnilé či škůdci napadené konstrukce krovů, trvalé deformace 
stropních a schodišťových konstrukcí a další.

7. Osobou blízkou příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo 
partner a další osoby v poměru rodinném či obdobném, osoby se- 
švagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

8. Pojistným rokem doba dvanácti měsíců po sobě jdoucích; první po
jistný rok začíná dnem určeným v pojistné smlouvě jako počátek po
jištění.

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, případně ohraničený prostor s těmi
to ohraničenými prostory sousedící a spolu tvořící jeden ohraniče
ný prostor náležející jedné fyzické nebo právnické 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, která není ve vlastnictví pojištěného, kte
rou však pojištěný převzal, a má být předmětem jeho závazku, tj.
a) věc, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané 

činnosti (zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladně
ní, apod.),

b) věc, kterou pojištěný převzal do oprávněného užívání.
Za převzatou věc se nepovažuje majetek, který pojištěný převzal za 
účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo 
smlouvy o obstarání přepravy.

11. Přirozenými právy člověka základní lidská práva a svobody chráně
né Listinou základních práv a svobod České republiky upravené první

částí zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na
příklad právo na život, právo na lidskou důstojnost a osobní čest, prá
vo na dobrou pověst, právo na ochranu před neoprávněným zásahem 
do soukromého a rodinného života, právo vlastnit majetek a další.

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

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

14. Společnou domácností domácnost tvořená fyzickými osobami, kte
ré spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby (splněny 
musí být současně obě tyto podmínky).

15. Stavbou dočasnou objekt a zařízení sloužící účastníkům výstavby 
v době provádění stavby k provozním a sociálním účelům, umístě
né na pozemku, který je zajištěn souvislým nepoškozeným oploce
ním s min. výškou 150 cm, s vraty uzamčenými minimálně jedním 
funkčním zámkem.

16. Stavbou veškerá stavební díla včetně jejich součástí a příslušenství, 
která vznikají stavební nebo montážnítechnologií bez zřetele na jejich 
stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály 
a konstrukce, na účel využití a dobu trvání:
a) stavba zřízená na pozemku ve vlastnictví pojištěného;
b) stavba zřízená na pozemku, která není ve vlastnictví pojištěného;
c) jiná zařízení (vedlejší stavba, drobná stavba, stavba ve výstavbě).

17. Stavbou drobnou přízemní stavba, která plní doplňkovou funkci 
k pojištěné stavbě a neslouží k bydlení, zastavěná plocha je do 16 m2, 
výška činí maximálně 4,5 m a hloubka podzemní stavby nepřesahuje 
3 m.

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

19. Stavbou ve výstavbě nově zahajovaná, rozestavěná nebo rekonstru
ovaná stavba.

20. Újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení majetková a nemajet- 
ková újma při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně duševní útrapy, 
rovněž i duševní útrapy vzniklé manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě 
blízké.

Článek 8
Závěrečné ustanovení

Tyto DPPOP nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.
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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku, které 
sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group 
(dále jen pojistitel), se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými 
podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPPOD1/16 (dále jen VPPOD), 
Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti pod
nikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP), těmito Zvláštními pojistnými 
podmínkami pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou 
výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPW) a příslušnými ustanoveními zá
kona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

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

Článek 2
Předmět pojištění

Předmětem pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrob
ku je povinnost pojištěného nahradit poškozenému dále specifikovanou 
újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost kjejí náhradě v souvislosti svádou 
výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se pro
jeví po jejím předání.

Článek 3
Rozsah pojistného krytí

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se vztahuje 
na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit po
škozenému újmu v rozsahu článku 3 DPPOP.

Článek 4
Územní platnost pojištění

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se vztahuje 
na škodné události, které nastanou na území České republiky, není-li v po
jistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 5
Pojistné plnění, pojistný princip

1. Pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v prů
běhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout výši limitu pojistného 
plnění sjednaného v pojistné smlouvě, není-li v pojistné smlouvě ujed
náno jinak.

2. Při škodě na věci způsobené vadou výrobku se poskytuje pojistné pl
nění jen v částce převyšující částku vypočtenou z 500 € kurzem devi
zového trhu vyhlášeným Českou národní 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 je skutečnost, že pojiš
těný za újmu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby 
trvání pojištění a dále že:
a) příčina škodné události nastala během trvání pojištění;
b) ke škodné události došlo v době trvání pojištění;
c) v době platnosti pojištění bylo pojištěnému poprvé doručeno pí

semné 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 a vznik škodné 
události nastaly 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 6
Speciální výluky z pojištění

1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se nevzta
huje na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou: 
a) na samotném výrobku (na poskytnuté práci);

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 vzdušného do
pravního prostředku;

e) výrobkem (poskytnutou prací), který nebyl dostatečně testován 
podle uznávaných pravidel vědy a techniky nebo způsobem sta
noveným závazným právním předpisem;

f) výrobkem (poskytnutou prací), který je z technického hlediska bez 
vady, ale nedosahuje avizovaných funkčních parametrů;

g) tabákem nebo tabákovým výrobkem nebo jinými výrobky použí
vanými v souvislosti s tabákovými výrobky;

h) poškozením či narušením celistvosti výrobku nebo provedením 
nepovolených změn;

i) na věci dodané pojištěným, pokud k újmě došlo z důvodu, že do
daná věc byla vadná.

2. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se nevzta
huje, pokud tak není ujednáno v pojistné smlouvě, na povinnost pojiš
těného nahradit újmu vzniklou:
a) na jmění, která vznikla jinak než jeho poškozením, zničením nebo 

pohřešováním;
b) výrobou vozidel, pneumatik anebo ochranných přileb vyjma vý

roby komponentů zabudovaných anebo používaných do těchto 
konečných výrobků;

c) vlastnictvím, provozem nebo použitím letadel a vozidel na vzdu
chovém polštáři včetně konstrukce, oprav nebo instalačních prací 
na letadlech a vozidlech na vzduchovém polštáři;

d) vynaložením nákladů na stažení vadného výrobku z trhu;
e) vynaložením nákladů na odstranění, odklizení či demontáže vad

ného výrobku (vadně poskytnuté práce);
f) výrobkem (poskytnutou prací), jehož součástí jsou látky pocházejí

cí z lidského těla nebo z těchto látek získané deriváty nebo biosyn- 
tetické výrobky;

g) na věci, která vznikla spojením, smísením, dalším zpracováním, 
opracováním, zabudováním nebo zapracováním vadného výrob
ku (vadného komponentu) dodaného pojištěným s jinými výrobky 
(komponenty), a jejíž funkcionalita je na uvedeném přímo závislá;

h) na věci převzaté, na které pojištěný vykonával objednanou čin
nost, pokud k újmě došlo tím, že objednaná činnost byla provede
na vadně.

Článek 7
Výklad pojmů

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

nepovažuje duševní práce (například poskytnutí odborné služby, po
skytnutí grafické úpravy, poskytnutí SW, poradenství, konzultační čin
nost 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 přihléd
nutím k době, kdy byl výrobek uveden na trh. Výrobek nelze považovat 
za vadný, jen protože byl později uveden na trh výrobek dokonalejší. Za 
vadný výrobek se nepovažují výsledky duševní práce (například posud
ky, projekty, SW a další).

4. Vadou poskytnuté práce vadně vykonaná fyzická (manuální) práce, 
která se projeví po jejím předání. Za vadně poskytnutou práci se ne
považuje vadně vykonaná duševní práce (například vadné poskytnutí 
odborné služby, vadné poskytnutí grafické úpravy, vadné poskytnutí 
software, vadné poskytnutí poradenství či konzultační činnost a další).

5. Výrobcem ten, kdo výrobek nebo jeho součást vyrobil, vytěžil, vypěs
toval 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 podnikatelské činnosti.

6. Výrobkem movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena, vypěstována 
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 8
Závěrečné ustanovení

Tyto ZPPVV nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.
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Doložka 001 - VÝLUKA „KYBERNETICKÝCH RIZIK"

Ujednává se, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, ztrátu užitné 
hodnoty, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo 
způsobené, ať plně nebo částečně:

a) užíváním, zneužitím, fungování selháním Internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, 
internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,

b) jakýmikoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném 
zařízení,

c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
e) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou 

ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru 
instrukcí jakéhokoli druhu,

f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, 
programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení 
závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku 
činnosti na straně pojištěného,

g) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. 
ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Výše uvedené výluky se však neuplatní, vznikne-li zvýše uvedených příčin následné poškození nebo 
zničení pojištěné věci některým z pojistných nebezpečí „flexa", „povodeň a záplava", „vichřice, 
krupobití, zemětřesení", „sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin", „náraz dopravního prostředku" nebo 
„únik kapaliny z technických zařízení", je-li předmět pojištění proti takovému pojistnému nebezpečí 
v pojistné smlouvě pojištěn.
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 
(dále jen „Informace o zpracování osobních údajů")

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.,Vienna Insurance Group, IČO: 63998530, 
se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku ve
deném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3433 (dále jen „my") považuje 
ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči klientům. Ochra
ně osobních údajů proto věnujeme náležitou pozornost a při zajištění ochrany 
osobních údajů jednáme v souladu s právními předpisy.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje ve vztahu k fy
zickým osobám zpracováváme v případě uzavřených pojistných smluv nebo v sou
vislosti s nimi. Naleznete zde informace, zda osobní údaje zpracováváme na základě 
Vašeho souhlasu nebo na základě jiného právního základu (důvodu), kjakým úče
lům údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se 
zpracováním Vašich osobních údajů práva. Považujte tedy prosím tento dokument 
za důležitý zdroj informací o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů upravují zpracování osobních údajů 
pojistníka, pojištěného a třetích osob a použijí se také přiměřeně na zpracování 
osobních údajů zájemce o pojištění, budoucího pojistníka nebo budoucího 
pojištěného. Tyto Informace o zpracování osobních údajů se vztahují na:

• Pojištění přerušení provozu
• Pojištění přepravy
• Pojištění odpovědnosti
■ Pojištění majetku
• Cestovní pojištění
• Pojištění právní ochrany

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:
a) Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, 

rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého poby
tu, státní příslušnost, číslo a platnost průkazu totožnosti, obchodní firma, 
místo podnikání a identifikační číslo podnikající fyzické osoby, bankovní 
spojení

b Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují 
kontakt s Vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová 
adresa apod.

c) Údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění, kterými se rozumí 
zejména informace o předmětu pojištění, jeho ocenění a umístění (v po
jištění majetku), o charakteru vykonávané činnosti (v případě pojištění 
přerušení provozu nebo pojištění odpovědnosti), o délce pobytu a cílové 
destinaci (v případě cestovního pojištění), včetně originálů nebo kopií do
kumentů poskytnutých za tímto účelem

d) Údaje o využívání služeb, kterými se rozumí zejména údaje o sjednání 
a využívání našich služeb, o nastavení smluv a parametrech pojištění, úda
je získané během likvidace, údaje získané v rámci služby MojeČPP, zázna
my emailové komunikace a záznamy telefonních hovorů

e) Údaje o zdravotním stavu a genetické údaje, kterými se rozumí údaje 
o Vašem tělesném a duševním zdraví, včetně údajů o poskytnutí zdravot
ních služeb vypovídajících o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje za
hrnující zejména Vaše predispozice k různým chorobám a onemocněním. 
Tyto údaje však zpracováváme pouze u těch pojištění, kde je uzavření po
jistné smlouvy nebo pojistné plnění vázáno na zjišťování zdravotního stavu.

V případě, že podepisujete pojistnou smlouvu nebo jiný dokument prostřednic
tvím podepisovacího zařízení, zpracováváme také biometrické údaje v tomto 
podpisu obsažené. Jde například o rychlost, tlak, zrychlení a sklon pera vjednot- 
livých částech podpisu.

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci pojišťovací činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v růz
ném rozsahu bud':

a) na základě Vašeho souhlasu, nebo
b) bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zá

jmu, z důvodu plnění právní povinnosti nebo na základě nezbytnosti pro 
určení, obhajobu a výkon právních nároků.

Zda Váš souhlas vyžadujeme, je závislé na tom, o jaké konkrétní zpracování jde 
a v jaké pozici ve vztahu k nám vystupujete. Můžete být zejména v postavení po
jistníka, tedy osoby, která uzavírá pojistnou smlouvu, pojištěného, tedy osoby, 
na jejíž pojistné nebezpečí je pojistná smlouva uzavřena, nebo třetí osoby, jakou

je oprávněná osoba, které bude v případě likvidace pojistné události vyplaceno 
pojistné plnění.

B.1 ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování citlivých osobních údajů pojištěného a poškozeného 
Jste-li pojištěný nebo poškozený a vyžaduje-li to povaha pojištění nebo pojistné 
události, zpracováváme v nezbytném rozsahu údaje o Vašem zdravotním stavu 
a genetické údaje bez Vašeho souhlasu na základě nezbytnosti pro určení, vý
kon nebo obhajobu právních nároků, a to pro účely:

- likvidace pojistné události (jinak řečeno pro to, abychom mohli poskytnout 
pojistné plnění v případě pojistné události),

- správy a ukončení pojistné smlouvy (jinak řečeno pro to, abychom i po uza
vření smlouvy mohli údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje 
použit pro vyřizování Vašich žádostí),

- ochrany našich právních nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit 
naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení),

- prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání 
(jinak řečeno pro to, abychom zamezili škodám, které nám mohou vznik
nout v důsledku páchání pojistných podvodů).

Pro tyto účely uchováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje po 
dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích z pojiště
ní, tedy po dobu provedení likvidace pojistné události a po dobu trvání promlčecí 
doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo 
souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu 
našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného říze
ní zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání 
takových řízení.

Zpracování citlivých osobních údajů pojistníka, pojištěného a dalších osob 
Ať jste pojistník, pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba podepisující smlouvu nebo 
jiný dokument prostřednictvím podepisovacího zařízení, zpracováváme biomet
rické údaje obsažené ve Vašem podpisu také na základě nezbytnosti pro urče
ní, výkon nebo obhajobu právních nároků, a to pro účel:

• ochrany našich právních nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit 
naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení).

Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k re
alizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po 
dobu trvání pojištění) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let 
od skončení pojištěni") nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním pro
dlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V pří
padě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní 
údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ 
PROVOZU PRO NEZÁVISLÉ ČINNOSTI

Tato část se na Vás vztahuje, pouze pokud dochází ke zpracování osobních úda
jů v rámci pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti nebo v souvislosti 
s ním.

Zpracování citlivých osobních údajů na základě Vašeho souhlasu 
Jste-li pojištěný v rámci tohoto pojištění, případně dotčená osoba dle pojistné 
smlouvy, zpracováváme v nezbytném rozsahu na základě Vašeho výslovného 
souhlasu údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje, a to pro účely:

- kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy (jinak řečeno pro to, aby
chom pro Vás mohli připravit pojištění dle Vašich požadavků a potřeb),

- posouzení přijatelnosti do pojištěni (jinak řečeno pro to, abychom zhodno
tili Váš zdravotní stav ve vazbě na riziko pojistné události),

- zajištění a soupojištění (jinak řečeno pro to, abychom mohli údaje o Vašem 
zdravotním stavu a genetické údaje předat zajistiteli, tedy společnosti, se 
kterou jsme si rozdělili pojistné riziko a která v případě pojistné události 
ponese část výdajů na pojistné plnění, nebo jiné pojišťovně, abychom si 
rovněž s ní rozdělili pojistné riziko).

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme tyto údaje po dobu trvání procesu 
uzavírání smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.

Tento souhlas je dobrovolný, avšak je podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy, 
resp. přistoupení k pojistné smlouvě. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Od-
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voláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů o zdravotním stavu 
a genetických údajů do okamžiku odvolání.

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat písemně na adrese Česká podnikatel
ská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, 
nebo zasláním kopie dokumentu s Vaším podpisem na email info@cpp.cz. K od
volání souhlasu můžete využít formulář„Odvolání souhlasu se zpracováním údajů 
o zdravotním stavu a genetických údajů", který je dostupný na našich webových 
stránkách www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI".

Informace o odvolání souhlasu můžete také získat prostřednictvím klientské linky 
na čísle +420957444555 nebo na emailu info@cpp.cz.

Zpracování citlivých osobních údajů bez Vašeho souhlasu 
Jste-li pojištěný v rámci tohoto pojištění, případně dotčená osoba dle pojistné 
smlouvy, zpracováváme v nezbytném rozsahu bez Vašeho souhlasu údaje o Va
šem zdravotním stavu a genetické údaje na základě nezbytnosti pro určení, vý
kon nebo obhajobu právních nároků, a to pro účely:

• likvidace pojistné událostí (jinak řečeno pro to, abychom mohli poskytnout 
pojistné plnění v případě pojistné události),

• správy a ukončení pojistné smlouvy (jinak řečeno pro to, abychom i po uza
vření smlouvy mohli údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje 
použít pro vyřizování Vašich žádosti"), s výjimkou změny pojistné smlouvy 
zahrnující posouzení přijatelnosti do pojištění, kterou provádíme na základě 
Vašeho souhlasu,

• prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání 
(jinak řečeno pro to, abychom zamezili škodám, které nám mohou vznik
nout v důsledku páchání pojistných podvodů),

• ochrany našich právních nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit 
naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení).

Pro tyto účely uchováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje 
po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze 
vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání pojištění) a po dobu trvání 
promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení pojištění) nároků vyplýva
jících nebo souvisejících s pojištěním prodlouženou o další jeden rok s ohledem 
na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo 
jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou 
dobu trvání takových řízení.

B.2 ZPRACOVÁNÍ OSTATNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (TJ. VYJMA CITLIVÝCH 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Zpracování osobních údajů pojistníka a pojištěného

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě plnění smlouvy a našich 
oprávněných zájmů
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, pokud jste pojist- 
ník, nebo na základě našich oprávněných zájmů, pokud jste pojištěný, když 
v těchto případech oprávněné zájmy spočívají v zajištění řádného chodu naší 
pojišťovací činnosti a plnění našich závazků vůči pojistníkovi. Na těchto právních 
základech zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro oce
nění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb, a to pro účely:

• kalkulace (modelace), návrhu a uzavření pojistné smlouvy (jinak řečeno pro to, 
abychom pro Vás mohli připravit pojištění dle Vašich požadavků a potřeb),

• posouzení přijatelnosti do pojištění (jinak řečeno pro to, abychom zhodno
tili všechny okolnosti ve vazbě na riziko pojistné události),

• správy a ukončení pojistné smlouvy (jinak řečeno pro to, abychom mohli 
vyřizovat Vaše požadavky související s pojištěním),

• likvidace pojistné události (jinak řečeno pro to, abychom mohli poskytnout 
pojistné plnění v případě pojistné události).

V případě, že jste pojištěný a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě na
šich oprávněných zájmů, máte proti tomuto zpracování právo uplatnit námitku 
podrobněji popsanou v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování". Pokud 
využijete svého práva vznést námitku proti zpracováníVašich osobních údajů, jsme 
povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření 
Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě našich dalších oprávněných 
zájmů
Ať jste pojistník nebo pojištěný, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní 
údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání 
služeb na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) též 
pro účely:

• zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem a sou
visejících vztahů s pojištěným, kde je naším oprávněným zájmem zajištění 
řádného chodu naší pojišťovací činnosti (např. pro vedení našich interních 
evidencí, provádění průzkumů spokojenosti),

• zajištění a soupojištění (jinak řečeno pro to, abychom mohli Vaše údaje pře
dat zajistiteli, tedy společnosti, se kterou jsme si rozdělili pojistné riziko 
a která v případě pojistné události ponese část výdajů na pojistné plnění, 
nebo jiné pojišťovně, abychom si rovněž s ní rozdělili pojistné riziko), kde 
je naším oprávněným zájmem rozložení rizika ochrana solventnosti,

■ statistiky a cenotvorby (jinak řečeno pro to, abychom mohli na základě Va
šich údajů přesněji odhadovat pojistné riziko), kde je naším oprávněným 
zájmem vyhodnocování a řízení rizik,

• ochrany našich právních nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit 
naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení), 
kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na straně po
jistitele,

■ prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání 
(jinak řečeno pro to, abychom zamezili škodám, které nám mohou vznik
nout v důsledku páchání pojistných podvodů), kde je naším oprávněným 
zájmem předcházení vzniku pojistného podvodu a zabránění vzniku škod.

V případě skupinového pojištění zpracováváme na základě našich oprávněných 
zájmů ke shora uvedeným účelům identifikační a kontaktní údaje pojištěných 
osob, které nám poskytl pojistník.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k re
alizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po 
dobu trvání pojištění) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let 
od skončení pojištěni") nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním pro
dlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V pří
padě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní 
údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou 
v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování". Pokud využijete svého práva 
vznést námitku proti zpracováníVašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní 
údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistí
me, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Zpracování bez Vašeho souhlasu - na základě plnění právních povinností
I my jako pojišťovna musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud 
Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro 
takové zpracování Váš souhlas.

Ať jste pojistník nebo pojištěný, zpracováváme na tomto právním základě Vaše 
identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojiš
tění, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

• zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (tento zákon stanoví podmínky 
výkonu pojišťovací činnosti a ukládá povinnost pojišťovnám vzájemně se 
informovat o skutečnostech týkajících se pojištění a osobách na pojištění 
se podílejících, a to za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu 
a jiného protiprávního jednání),

• zákona upravujícího distribuci pojištění (tento zákon nám ukládá zejména 
kontrolovat dodržování povinností pojišťovacích zprostředkovatelů, a za 
tímto účelem Vás můžeme kontaktovat pro zjištění Vaší zpětné vazby tý
kající se průběhu sjednávání pojištění),

• zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (tento zákon 
ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem mezinárodních 
sankcí).

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpra
cování ukládají právní předpisy, tj. maximálně po dobu 10 let ode dne ukončení 
smluvního vztahu. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti 
tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto 
údaje zpracovávat.

Zpracování osobních údajů třetích osob

Zpracování osobních údajů třetích osob na základě našich dalších oprávně
ných zájmů
Na základě oprávněného zájmu dále zpracováváme bez jejich souhlasu identifi
kační a kontaktní údaje

- poškozených a oprávněných osob pro účely likvidace pojistných událos
tí, ochrany našich právních nároků a prevence a odhalování pojistných pod
vodů a jiných protiprávních jednání a zajištění řádného nastavení a plnění 
smluvních vztahů s pojistníkem a souvisejících vztahů s pojištěným, případně 
poškozeným nebo oprávněnou osobou (jinak řečeno pro to, abychom v pří
padě pojistné události vyplatili pojistné plnění správné osobě), kde je na
ším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na straně pojistitele,

- zástupců právnických osob, zákonných zástupců a jiných osob opráv
něných zastupovat pojistníka nebo pojištěného pro účely kalkulace, 
návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, li
kvidace pojistných událostí, ochrany našich právních nároků, prevence a od
halování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, kde je naším 
oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti 
a předcházení vzniku škod na straně pojistitele,

- lékařů a pověřených poskytovatelů zdravotních služeb, kteří vedou či 
zajišťují zdravotní dokumentaci pojištěného nebo poškozeného, pro úče
ly kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do 
pojištění a likvidace pojistných událostí, kde je naším oprávněným zájmem 
zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné 
k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy 
po dobu trvání pojištění) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně
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15 let od skončení pojištění) nároků vyplývajících nebo souvisejících s pojištěním 
prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. 
V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme osobní 
údaje třetích osob v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Jste-li některou z výše uvedených osob, máte právo uplatnit námitku proti to
muto zpracování podrobněji popsanou v kapitole „Právo vznést námitku proti 
zpracování". Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich 
osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracová
vat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování 
závažné oprávněné důvody.

Zpracování osobních údajů třetích osob na základě plnění právních povin
ností
Osobní údaje třetích osob zpracováváme také proto, abychom splnili zákonné 
povinnosti, které nám ukládají zejména následující zákony:

• zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (tento zákon stanoví podmínky 
výkonu pojišťovací činnosti a ukládá povinnost pojišťovnám vzájemně se 
informovat o skutečnostech týkajících se pojištění a osobách na pojištění 
se podílejících, a to za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu 
a jiného protiprávního jednání),

• zákon upravující distribuci pojištění (tento zákon nám ukládá zejména 
kontrolovat dodržování povinností pojišťovacích zprostředkovatelů, a za 
tímto účelem Vás můžeme kontaktovat pro zjištění Vaší zpětné vazby tý
kající se průběhu sjednávání pojištění),

• zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (tento zákon 
ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem mezinárodních 
sankcí).

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpra
cování ukládají právní předpisy, tj. maximálně po dobu 10 let ode dne ukončení 
smluvního vztahu. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti 
tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto 
údaje zpracovávat.

C. Proč zpracováváme osobní údaje pro účely marketingu?

V rámci pojišťovací činnosti se Vám snažíme nabízet naše produkty a služby, pří
padně Vás odměňovat formou odměn a slev u některých našich partnerů. Tyto 
marketingové aktivity vykonáváme

a) v určitých případech bez Vašeho souhlasu na základě našeho oprávněné
ho zájmu;

b) v určitých případech pouze na základě Vašeho souhlasu.

Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného zájmu 
Na základě našeho oprávněného zájmu budeme zpracovávat Vaše identifikační 
a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb a informovat Vás o našich nových 
produktech a službách. Nabídku od nás můžete dostat elektronicky, zejména 
SMSkou, emailem, přes sociální sítě nebo telefonicky, nebo klasickým dopisem či 
osobně od našich zástupců.
Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou 
v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování". Pokud využijete svého práva 
vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely, 
jsme povinni Vaše osobní údaje pro tento účel dále nezpracovávat.
Nepřejete-li si pouze, abychom Vás kontaktovali s elektronickými obchodními 
sděleními, máte právo jejich zasílání od počátku odmítnout postupem uvedeným 
v pojistné smlouvě, případně v každém elektronickém sdělení, které Vám zašleme.

Marketingové aktivity prováděné pouze s Vaším souhlasem 
Jste-li pojistník, budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše identifi
kační a kontaktní údaje, údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení vhod
nosti pojištění, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o vy
užívání služeb, a to pro účely:

• zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostřed
ky, a

• provádění našich vlastních marketingových aktivit, které přesahují náš 
oprávněný zájem, kdy se jedná o zpracování za účelem vyhodnocení Va
šich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek, v rámci kterého můžeme 
sledovat Vaše chování, spojovat osobní údaje shromážděné pro odlišné 
účely a používat pokročilé analytické techniky.

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv 
odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, nebude možné některé naše nabídky 
plně přizpůsobit Vašim potřebám a nebudeme Vám zasílat slevy či nabídky tře
tích stran.

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat písemně na adrese Česká 
podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 
186 00 Praha 8, nebo zasláním kopie dokumentu s Vaším podpisem na email 
info@cpp.cz. K odvolání souhlasu můžete využít formulář„Odvolání souhlasu se 
zpracováním osobních údajů pro účely marketingu", který je dostupný na našich 
webových stránkách www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI".

Informace o odvolání souhlasu můžete také získat prostřednictvím klientské linky 
na čísle+420957444555 nebo na emailu info@cpp.cz.

D. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že 
my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďu
jeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří 
osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

a) externí tiskárny v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely tisku 
a rozesílání korespondence týkající se pojištění, tedy pro účely naší vnitřní 
administrativní potřeby,

b) advokáti a společnosti zajišťující vymáhání pohledávek v případě, kdy 
zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků,

c) marketingové agentury v případě, kdy zpracovávají osobní údaje, aby 
nám pomohly s přípravou a koordinací našich obchodních a reklamních 
aktivit, tedy pro účely nabízení našich vlastních produktů a služeb,

d) externí likvidátoři v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely likvi
dace pojistných událostí,

e) smluvní lékaři v případě, kdy zpracovávají osobní údaje o zdravotním sta
vu pro účely posouzení přijatelnosti do pojištění nebo likvidace pojistných 
událostí,

f) pojišťovací zprostředkovatelé v případě, kdy zpracovávají osobní údaje 
pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukonče
ní pojistné smlouvy nebo pro účely zasílaní našich reklamních sděleni,

g) poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, 
kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní 
administrativní potřeby,

h) další pojišťovny, které pro nás v rámci outsourcingu provádějí zpracování 
na základě příslušné smlouvy o sdílení nákladů.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nachází v roli 
správce. Jedná se zejména o zajišťovny, tedy společnosti, se kterými jsme si rozděli
li pojistné riziko a které v případě pojistné události ponesou část výdajů na pojistné 
plnění, nebo jiné pojišťovny, abychom si rovněž s nimi rozdělili pojistné riziko.

Vzhledem k tomu, že zpracovatele a zajistitele, které zapojujeme do zpracování, 
můžeme změnit, jejich aktuální seznam naleznete na webové stránce www.cpp.cz 
v sekci„0 SPOLEČNOSTI".

Současně můžeme předávat osobní údaje také České asociaci pojišťoven 
(IČO: 49624024) a ostatním pojišťovnám, a to v rámci plnění povinností při pre
venci a odhalování pojistného podvodu dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnic
tví, a dále v nezbytném rozsahu společnostem provádějícím audit naší činnosti. 
Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, 
soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu v případě, že nás 
o to požádají. Rovněž můžeme osobní údaje předávat těmto subjektům a exeku- 
torům na základě našich oprávněných zájmů.

PŘEDÁVÁNI OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ

V některých případech cestovního pojištění (zejména v případě repatriace) pře
dáváme Vaše osobní údaje a údaje o zdravotním stavu a genetické údaje 
zdravotnickým zařízením v zahraničí a dle sjednaného pojištění i v zemích mimo 
Evropskou unii. To vždy pouze v případě, kdy je takové předání nezbytné k po
skytnutí zdravotních služeb v těchto zemích.

E. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty pří
mo Vámi v rámci jednání o uzavřeni pojistné smlouvy nebo v rámci jakéhokoliv 
jiného kontaktu s Vámi (změna smlouvy, uplatnění práva na opravu apod.), a to 
případně i v souvislosti s jiným pojištěním.

Nejvíce osobních údajů získáváme přímo od Vás, tím že nám je vyplníte na pří
slušných formulářích a ve smluvní dokumentaci a v rámci telefonických hovorů, 
a to jak při kalkulaci, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, tak při následné správě 
pojištění a řešení pojistných událostí.

Údaje o Vašem zdravotním stavu získáváme především prostřednictvím zdravotní
ho dotazníku, hlášení pojistné události a zdravotní dokumentace (lékařské zprávy).

V případě, že jste pojištěný, ať již v rámci individuálního nebo skupinového pojištění, 
získáváme prostřednictvím těchto formulářů Vaše osobní údaje v některých přípa
dech přímo od pojistníka (např. pokud rodič poskytuje informace o svých dětech).

Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje 
z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou jak veřejné evidence (zejména veřejný 
rejstřík, insolvenční rejstřík), tak Vámi zveřejněné údaje na internetu, a to vždy 
v souladu se zákonnými požadavky.

Dalším zdrojem osobních údajů mohou být jiné subjekty, pokud tak stanoví 
zvláštní předpis (např. § 129 b zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví) nebo 
pokud jinému subjektu dáte souhlas s předáváním Vašich osobních údajů 
(např. udělením souhlasu k nabízení výrobků a služeb třetích stran).
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F. Kdy dochází k automatizovanému rozhodování?

Při zpracování osobních údajů využíváme v některých případech prvky automati
zovaného rozhodování. To se uplatní zejména v rámci kalkulace, návrhu pojistné 
smlouvy (včetně jejího obnovení) a dále v rámci její správy, jedná se tak o zpraco
vání, které je nezbytné k uzavření nebo plnění pojistné smlouvy.

Automatizované rozhodování spočívá v tom, že náš kalkulační program na zá
kladě Vašich osobních údajů a dalších dostupných informací vypočítá pojistné, 
popř. pojistnou částku.

Stejně tak tento program kontroluje a hlídá zejména včasné zaplacení pojistného 
nebo v případě prodlení s úhradou Vás upozorní, případně informuje o zániku 
pojistné smlouvy. Prostřednictvím tohoto programu je také zajištěna automatic
ká obnova smluv. Tyto procesy probíhají automatizovaně bez zapojení lidského 
prvku. Toto nám ve výsledku umožňuje soustředit se na to, abychom Vám posky
tovali i jiné služby a zlepšovali naše produkty.

Můžete požadovat, aby takové rozhodnutí bylo přezkoumáno, zejména pokud 
se domníváte, že automatizované rozhodnutí je nesprávné, a to způsobem po
drobněji popsaným v kapitole„Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí".

G. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních 
údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato 
práva patří:

Právo na přístup
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým 
účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, 
kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním 
Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto Informacích o zpracování 
osobních údajů. Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o Vás zpracovává
me, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či 
nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup 
k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii 
zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně 
a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu
Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou 
nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu 
opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz
V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše 
osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z ná
sledujících důvodů:

• Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpraco
vávali,

• odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o úda
je, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný 
důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro 
obhajobu našich právních nároků),

• využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola 
„Právo vznést námitku proti zpracování") u osobních údajů, které zpra
cováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již 
žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, ne
máme, nebo

• ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být 
v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená 
to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní 
v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

• splnění naší právní povinnosti (viz výše kapitola „Zpracování bez Vašeho 
souhlasu"),

• účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické úče
ly, nebo

• určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz výše kapitola 
„Zpracování bez Vašeho souhlasu").

Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení 
zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech po
žadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly před
mětem žádných dalších operací zpracování - v tomto případě však nikoliv navždy 
(jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.

Zpracování osobních údajů musíme omezit když:
• popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou 

správné,
• Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu 

(např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výma
zem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud 
očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl),

• Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracová
ní, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních 
nároků, nebo

• vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji po
psáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování". Po dobu, 
po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování 
Vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám 
poskytl a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění 
smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně použí
vaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snad
no převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně 
v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést 
vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnil v našich formulářích 
(například Váš vlastnoruční podpis).

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází 
na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše kapitoly„Zpracování bez Vašeho 
souhlasu" a „Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného 
zájmu"). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracová
vat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné 
oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí
Máte právo žádat přezkum automatizovaného rozhodnutí, a to zejména pokud 
se domníváte, že takové rozhodnutí je nesprávné. Toto právo můžete uplatnit 
způsobem uvedeným níže v kapitole „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?". V rámci 
tohoto práva můžete požadovat, aby rozhodnutí bylo přezkoumáno člověkem, 
a můžete vyjádřit svůj názor ve vztahu k takovému rozhodnutí.

Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo po
dat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže 
v kapitole„Jaklze uplatnit jednotlivá práva?" Toto právo můžete uplatnit zejména 
v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně 
nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

H. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již 
jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet 
na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Aktuální kontaktní infor
mace jsou dostupné na našich webových stránkách www.cpp.cz v sekci „O SPO
LEČNOSTI".

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:
Emailem na: dpo@cpp.cz
Písemně na adrese: Pobřežní 665/23, Karlín, Praha 8,186 00 
Informace o možnostech kontaktovat pověřence můžete také získat prostřednic
tvím klientské linky na čísle +420957444555.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho mě
síce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, 
jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném 
prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Formuláře k uplatnění práv
Abychom Vám ještě více usnadnili uplatnění Vašich práv, můžete využít formu
láře, které jsou dostupné na našich webových stránkách www.cpp.cz v sekci 
„O SPOLEČNOSTI" nebo na vyžádání na jakékoliv naší pobočce.

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat 
u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7.

Další informace a novinky z oblasti ochrany osobních údajů naleznete na našich 
webových stránkách www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI". Na tomto místě také na
leznete vždy nejaktuálnější verzi tohoto dokumentu.
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Lesy České republiky, s.p. Seznam pojištěných strojů Příloha č.S

Poř.
číslo OJ STŘEDISKO Druh Značka Typ RZ VIN č. VTP Hmotnost Počet mist 

k sezení Pojistná částka kód Rok
výroby Spoluúčast Doplňkové zabezpečení 

stroje Poznámka

6 LZ Konopiště pracovní stroj Ponsse Ergo - harvestor H001586 051134 ZA150960 19700 : 9 852 478 Kč S 2008 10 000.-Kč vypínač baterie včetně výbavy dodané dodavatelem stroje
2 6 LZ Konopiště pracovní stroj Ponsse Buřfaio • vyvážeš HQ01584 030600 ZA150962 18500 1 6 833 730 Kč S 2008 10 000,-Kč vypínač baterie včetně výbavy dodané dodavatelem stroje
3 5 LZ Boubín pracovní stroj Ponsse Buffalo - vyvážeč H001792 030605 ZA150963 18500 1 6 833 730 Kč S 2008 10 000,-Kč vypínač baterie včetně výbavy dodané dodavatelem stroje
4 5 LZ Boubín pracovní stroj Ponsse Ergo - harvestor H005786 051144 ZA150961 19700 1 9 852 478 KČ S 2008 10 000,-Kč vypínač baterie včetně výbavy dodané dodavatelem stroje
5 9 LZ Kladská pracovní stroj John Deere 810 DT3 - vyvážeč K002842 WJ0810D002182 ZA153160 11800 1 5 433 526 Kč S 2008 10 000,-Kč odpojovač akumulátorů včetně výbavy dodané dodavatelem stroje
9 5 LZ Boubín pracovní stroj Ponsse WISENT - vyvážeč H008471 530061 ZA150965 21820 1 6 592 854 Kč S 2014 10 000,-Kč vypínač baterie včetně výbavy dodané dodavatelem stroje
10 5 LZ Boubín pracovní stroj Ponsse BEAVER - harvestor H008472 450068 ZA150958 17300 1 8 508 221 Kč S 2014 10 000,-Kč vypínač baterie včetně výbavy dodané dodavatelem stroje
1 6 LZ Konopiště pracovní stroj ROTTNE Rottne F10B - vyvážecí souprava H022871 R12614 ZA227050 20500 1 5 970 000 Kč S 2015 10 000,-Kč vypínač baterie včetně výbavy dodané dodavatelem stroje
2 6 LZ Konopiště pracovní stroj ROTTNE Rottne H11 - harvestor H022872 R56501 ZA227049 18800 1 8 230 000 Kč S 2015 10 000,-Kč vypínač baterie včetně výbavy dodané dodavatelem stroje
3 6 LZ Konopiště pracovní stroj ROTTNE Rottne H8B - harvestor H022921 R63421 ZA262063 8500 1 7 432 182 Kč S 2016 10 000,-Kč vypínač baterie včetně výbavy dodané dodavatelem stroje
4 6 LZ Konopiště pracovní stroj WELTE WELTE W230 - víceúčelový těžební stroj H008678 216230111 ZA142466 18000 1 10 370 000 Kč S 2016 10 000,-Kč vypínač baterie včetně výbavy dodané dodavatelem stroje
5 9 LZ Kladská pracovní stroj John Deere 1110EIT4 - vyvážecí traktor H0Q8519 1WJ1170ECHE0Q4Q38 ZA264183 18000 1 8 727 894 Kč s 2017 10 000,-Kč odpojovač akumulátorů včetně výbavy dodané dodavatelem stroje
6 9 LZ Kladská pracovní stroj John Deere 1170E IT4 - harvestor H008517 1WJ1170EVHE002522 ZA 264182 22000 1 11 658 348 Kč s 2017 10 000,-Kč odpojovač akumulátorů včetně výbavy dodané dodavatelem stroje
7 6 LZ Konopiště pracovní stroj HSM HSM 208 F - vyvážecí souprava H022980 W09208218GWHC6111 ZA 142596 18000 1 7 010 906 Kč S 2017 10 000,-Kč vypínač baterie včetně výbavy dodané dodavatelem stroje
8 9 LZ Kladská pracovní stroj ROTTNE Rottne H8B - harvestor H022957 R63422 ZA262Q62 8500 1 7 404 787 Kč s 2016 10 000,-Kč vypínač baterie včetně výbavy dodané dodavatelem stroje
9 6 LZ Konopiště pracovní stroj Ponsse SCORPION KING - harvestor H006071 PONS38HCCAA010391 ZA274873 22500 1 11 900 300 Kč s 2017 10 000,-Kč vypínač baterie včetně výbavy dodané dodavatelem stroje
10 6 LZ Konopiště pracovní stroj Ponsse Buffalo - vyvážecí souprava H006073 PONS38HCCAA080473 ZA231498 18500 1 7 416 544 Kč S 2017 10 000,-Kč vypínač baterie včetně výbavy dodané dodavatelem stroje
7 5 LZ Boubín pracovní stroj Ponsse SCORPION KING - harvestor H006072 PONS37HCAAA010386 ZA274875 22500 1 11 900 300 Kč s 2017 10 000,-Kč vypínač baterie včetně výbavy dodané dodavatelem stroje
8 5 LZ Boubín pracovní stroj Ponsse Buffalo - vyvážecí souprava H006075 PONS38HCTAA080466 ZA231499 18500 1 7 416 544 Kč S 2017 10 000,-Kč vypínač baterie včetně výbavy dodané dodavatelem stroje
9 6 LZ Konopiště pracovní stroj Ponsse SCORPION KING - harvestor H006121 PONS211CLAA010479 ZA274884 22500 1 12 412 414 Kč S 2018 10 000,-Kč vypínač baterie včetně výbavy dodané dodavatelem stroje
10 6 LZ Konopiště pracovní stroj Ponsse Buffalo - vyvážecí souprava H006122 PONS21ICCAA080642 ZA274885 18500 1 9 683 287 Kč S 2018 10 000,-Kč vypínač baterie včetně výbavy dodané dodavatelem stroje

181 440 523 Kč
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Příloha č. 6 k PS - Garantované sazby 
Lesy České republiky, s.p.

Živelní pojištění
Předměty pojištění Pojistná částka v Kč Sazba %o Pojistné v Kč

Soubor budov, hal a ostatních staveb (včetně 
opěrných zdí, rozvodných inženýrských sítí, 
podzemních staveb, přípojek, komunikací a mostů i 
osvětlení v areálech) včetně oplocení i venkovních 
úprav a dále specifikovaných dle přiloženého 
seznamu, který tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy 2 028 513 702 0,850 1 724 237
Soubor budov, hal a ostatních staveb (včetně 
opěrných zdí, rozvodných inženýrských sítí, 
podzemních staveb, přípojek, komunikací a mostů i 
osvětlení v areálech) včetně oplocení i venkovních 
úprav na území České republiky 10 000 000 0,850 8 500
Zpevněné plochy i lesní cesty a cesty, stavby na 
vodních tocích, mosty a tunely 1 000 000 0,850 850
Soubor vlastního a cizího movitého majetku, 
včetně movitého majetku umístěného mimo 
budovu 400 000 000 0,850 340 000
Soubor vlastních a cizích zásob 150 000 000 0,850 127 500
Soubor věcí zvláštní hodnoty 50 000 000 0,850 42 500
Soubor písemností, plánů a jiné dokumentace 500 000 0,810 405
Soubor nedokončených a dosud nezařazených 
investic 10 000 000 0,680 6 800
Náklady na hašení, demolici, odvoz suti, likvidaci 
zbytků a následků pojistné události včetně 
dočasného přemístění majetku 10 000 000 0,680 6 800

Pojištění stro ů a elektroniky
Předměty pojištění Pojistná částka v Kč Sazba Pojistné

Soubor vlastních a cizích strojů dle přílohy 181 440 523 9,5 1 723 685

Soubor vlastních a cizích elektronických zařízení 1 000 000 50 50 000
Součet 4 031277

Pojištění odpovědnosti za újmu
Předmět pojištění/riziko Limit/sublimit v Kč Sazba v %o Pojistné

Pojištění odpovědnosti za újmu včetně pojištění 
odpovědnosti za úmu způsobenou vadou výrobku

50 000 000 /jedna PU
100 000 000/rok 9 450 000

Odpovědnost za újmu způsobenou/vzniklou na věci, 
kterou pojištěný převzal za účelem provedení 
objednané činnosti 10 000 000 5 50 000
Odpovědnost za újmu způsobenou/vzniklou na věci, 
kterou pojištěný převzal za účelem užívání 10 000 000 5 50 000
Věci zaměstnanců 1 000 000 10,47 10 470
Regresy zdravotních pojišťoven, dávky nemocenského 
pojištění 10 000 000 4 40 000
Regresy zdravotních pojišťoven, dávky nemocenského 
pojištění zaměstnanců 10 000 000 4 40 000
Znečištění životního prostředí způsobené náhle a 
nahodile 10 000 000 8 80 000
Čisté finanční škody 10 000 000 7 70 000
Součet 790 470

Roční pojistné celkem 4 821 747






