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Pojistná smlouva  

číslo: 510948015 

 
uzavřená mezi smluvními stranami: 

 

 

 

Obchodní jméno:  Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 2742 

Sídlo:   Česká Republika, 120 00 Praha 2, Římská 45 

IČ:    46973451 

Zastoupená:  Ing. Petrem Sajdlem – na základě plné moci 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  Praha 

Číslo účtu:   2252383/0300 

    ( dále jen „pojistitel“ ) 

 

 

a 

 

 

Obchodní jméno:  Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  

Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 781 

Sídlo:   430 01 Chomutov, Školní 999/6 

IČ:    64053466 

Zastoupená:  Ing. Petrem Maxou, ředitelem společnosti 

    ( dále jen „pojistník“ ) 
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Článek I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pojištění se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále všeobecnými pojistnými 

podmínkami pojistitele (dále jen „VPP“), smluvními ujednáními uvedenými u jednotlivých 

pojištění (dále jen „SU“) a doplňkovými pojistnými podmínkami uvedenými u jednotlivých 

pojištění (dále jen ,,DPP“), které jsou součástí této smlouvy: 

- VPP obecná část pro škodové pojištění   T.č.: NP/01/2014, 

- SU pro pojištění staveb T.č.: NP/08/2005 

- SU pro pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005 

- Limity pojistného plnění a podmínky zabezpečení movitých věcí pro případ odcizení T.č.: 

ÚNP/9/99 

- Dodatek pojištění rizika vandalismus T.č.: NP/05/2009 

- SU pro pojištění elektroniky T.č.: NP/21/2007 

      -     SU pro pojištění strojů a strojních zařízení T.č.: NP/01/2013 

      -     Informační dokumenty dle zákona č. 170/2018 Sb. 

2. Tato pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře DVORNÍ REALITNÍ 

CHOMUTOV, s.r.o., Blatenská 2167/103, 430 03 Chomutov, IČ: 25025732.  Pojištěný pověřuje 

pojišťovacího makléře výhradním vedením a zpracováním jeho pojistného zájmu a s tím 

souvisejících služeb ( vyřizování pojistných událostí, včetně oznámení a podepisování hlášení 

pojistných událostí a výše plnění, vyřizování vinkulací, výpovědi z pojistných smluv, sjednávání 

pojistných smluv, včetně povinného ručení ). Obchodní styk a veškeré úkony, které se budou týkat 

této pojistné smlouvy, budou prováděny výhradně prostřednictvím tohoto zplnomocněného 

makléře. Smluvně závazná opatření předávaná mezi smluvními stranami jsou platná okamžikem 

jejich doručení zplnomocněnému makléři. 

3. Pojištění majetku se sjednává: 

a) Na novou cenu 

b) Pro jednu a každou pojistnou událost 

4. Pojistník je zároveň i pojištěným. 

5. Pojistitel není plátcem DPH 

 

Článek II. 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

1. Živelní pojištění 

Živelní pojištění je upraveno VPP – obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/01/2014, SU pro pojištění 

staveb T.č.: NP/08/2005 a SU pro pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005.  

Pojištění se sjednává v rozsahu čl. 2, odst. 3 SU - sdružené živelní pojištění, tj. požár, výbuch, přímý úder 

blesku, náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje nebo jeho části či nákladu, vichřice, 

krupobití, sesuv lavin, zřícení skal nebo zemin, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromu, stožáru a jiných 

předmětů, zemětřesení, náraz silničního dopravního prostředku, voda nebo topné médium vytékající 

z vodovodních zařízení, povodeň, záplava, jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí.  

 

 

 

 

 



PS 510948015 Stránka 3 
 

Místo pojištění: dle přílohy č. 1  

 

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „sdružený živel“ (povodeň včetně záplavy)  

Předmět pojištění  agregovaná/ 

celková/ 

pojistná 

částka  

spoluúčast  pojištění se 

sjednává  

max. roční limit poj. 

plnění  

                                          (Kč)  (Kč)  (Kč)  

Soubor vlastních 

budov, staveb, včetně 

vedlejších a stavebních 

součástí  

196 300 000  „požár“ a „povodeň“  

20 000  

ostatní 1 000  

nesjednává se  

Soubor vlastních věcí 

movitých  

86 300 000  „povodeň“ 20 000  

ostatní 1 000  

nesjednává se  

Soubor vlastních věcí 

movitých (trolejbusy a 

autobusy umístěné v 

hale denního ošetření) 

------  1 000  první riziko  10 000 000  

Odchylně od pojistných podmínek jsou předmětem i motorová a přípojná vozidla s přidělenou RZ nebo 

SPZ a to pouze trolejbusy a autobusy umístěné v pojištěné hale denního ošetření, které nemají sjednáno 

havarijní pojištění.  

Poznámka: rozpis pojistných částek uveden na příloze č. 1  

Místo pojištění: 431 11 Jirkov, Kostelní, Zaječická – budova autobusového nádraží  

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „sdružený živel“  

Předmět pojištění  agregovaná/ 

celková/ 

pojistná 

částka  

spoluúčast  pojištění se 

sjednává  

max. roční limit poj. 

plnění  

                                          (Kč)  (Kč)  (Kč)  

Soubor vlastních věcí 

movitých (jedná se o 

vybavení AN)  

50 000  1 000                                   nesjednává se  

 

Limity pojistného plnění nastalé v průběhu jednoho pojistného roku jsou omezeny maximálním ročním 

limitem pojistného plnění následovně: 

Riziko voda nebo topné médium vytékající z vodovodních zařízení – limit 10.000.000,- Kč.  

Riziko povodeň nebo záplava – limit 10.000.000,- Kč. 

Riziko vichřice, krupobití, zemětřesení – limit 30.000.000,- Kč. 

Riziko atmosférické srážky – limit 200.000,- Kč. (odchylně od SU T.č.: NP/08/2005 a SU T.č.: 

NP/09/2005).  

Riziko přepětí, podpětí, nepřímý úder blesku – limit 200.000,- Kč (odchylně od SU T.č.: NP/08/2005 a SU 

T.č.: NP/09/2005). 

Riziko sesuv lavin, zřícení skal nebo zemin, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromu, stožáru a jiných 

předmětů, náraz silničního dopravního prostředku, jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí.  

– limit 30.000.000,- Kč. 

Ostatní rizika (požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz nebo zřícení letadla) do výše pojistné částky. 
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2. Pojištění pro případ odcizení  

Pojištění je upraveno VPP - obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/01/2014, SU pro pojištění staveb 

T.č.: NP//08/2005, SU pro pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005 a Limity pojistného plnění 

a podmínky zabezpečení movitých věcí pro případy odcizení T.č.: ÚNP/9/99. 

 

Pojištění se sjednává v rozsahu čl. 2, odst. 4.11. SU pro pojištění staveb T.č.: NP/08/2005 a SU pro 

pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005., tj. škoda vzniklá:  

- při krádeži nebo ztrátě pojištěné věci, ke které došlo v přímé souvislosti se živelnou událostí,  

- při krádeží vloupáním, 

- loupeží 

 

 

 

Místo pojištění: území ČR a dle přílohy č. 1 

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „odcizení“  

Předmět pojištění  pojistná částka  spoluúčast  pojištění se 

sjednává  

max. roční limit 

poj. plnění  

                                (Kč)  (Kč)  (Kč)  

Soubor vlastních 

budov, staveb, 

včetně vedlejších 

a stavebních 

součástí  

------  1 000  první riziko  1 000 000  

Soubor vlastních 

věcí movitých  

------  1 000  první riziko  2 000 000  

 

 

 

 

Místo pojištění: 431 11 Jirkov, Kostelní, Zaječická – budova autobusového nádraží  

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „odcizení“  

Předmět pojištění  pojistná částka  spoluúčast  pojištění se 

sjednává  

max. roční limit 

poj. plnění  

                                   (Kč)  (Kč)  (Kč)  

Ostatní vlastní věci 

movité  

50 000  1 000  nesjednává se  

Poznámka: - Soubor vlastních věcí movitých (vybavení AN)  

- způsoby zabezpečení se stanovují takto: EZS s vývodem na PCO, bezpečnostní fólie na sklech, mříže 

na oknech, vstup s bezpečnostním zámkem.  

Vlastní cennosti     1 000                          první riziko  20 000  

Poznámka: - způsoby zabezpečení se stanovují takto: EZS s vývodem na PCO, bezpečnostní fólie na 

sklech, mříže na oknech, vstup s bezpečnostním zámkem, cennosti umístěny v trezoru.  
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Místo pojištění: Obchodní zóna 251, 431 11 Otvice - správní budova DPCHJ  

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „odcizení“  

Předmět pojištění  agregovaná/ 

celková/ pojistná 

částka  

spoluúčast  pojištění se 

sjednává  

max. roční limit 

poj. plnění  

                                 (Kč)  (Kč)  (Kč)  

1) Soubor 

vlastních cenností 

a cenin – 

pokladna ve 3. NP  

------  1 000  první riziko  100 000  

Poznámky: způsoby zabezpečení se stanovují takto:  

- zabezpečení: Před budovou je umístěna vrátnice s nepřetržitou službou 24/7/365 (zajišťuje 

bezpečnostní agentura). V přízemí budovy s výhledem na vchodové dveře je umístěn dispečink DPCHJ 

s nepřetržitou službou 24/7/365, kancelář s trezorem uzamčena min. zámkem bez specifikace 

uzamykacího systému.  

- umístění: uzamčený úschovný objekt.  

2) Soubor 

vlastních cenností 

a cenin – místnost 

s depozitním 

terminálem, 

trezorem a 

schránkami na 

mince v 1. NP  

------  1 000  první riziko  400 000  

Poznámka: způsoby zabezpečení se stanovují takto:  

- zabezpečení: Před budovou je umístěna vrátnice s nepřetržitou službou 24/7/365 (zajišťuje 

bezpečnostní agentura). V přízemí budovy s výhledem na vchodové dveře je umístěn dispečink DPCHJ 

s nepřetržitou službou 24/7/365, vchodové dveře do místnosti zabezpečeny elektronicky, veškeré 

cennosti uzamčeny v depozitním terminálu nebo kovové skříni nebo trezoru o hmotnosti nad 100 kg, 

umístěném v zorném poli kamerového systému, celý prostor pokryt EZS. Všechna okna musí být 

pokryta bezpečnostní fólií a řádně uzavřena.  

 

 

Místo pojištění: 430 01 Chomutov, Školní 999/6 – budova autobusového nádraží  

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „odcizení“  

Předmět pojištění  pojistná částka  spoluúčast  pojištění se 

sjednává  

max. roční limit 

poj. plnění  

                                (Kč)  (Kč)  (Kč)  

Vlastní cennosti  ------  1 000  první riziko  50 000  

Poznámka: - způsoby zabezpečení se stanovují takto: EZS s vývodem na PCO, vstup s bezpečnostním 

zámkem, cennosti umístěny v trezoru, fólie na oknech, bezpečnostní fólie na sklech, kamerový systém.  

 

 

3. Pojištění pro případ vandalismu   

Pojištění vandalismu je upraveno VPP – obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/01/2014, SU pro 

pojištění staveb T.č.: NP/08/2005, SU pro pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005 a Dodatkem pojištění 

rizika vandalismus T.č.: NP/05/2009. Odchylně od tohoto Dodatku T.č.: NP/05/2009 se pojištění vztahuje i 

na škody způsobené barevným postřikem (sprejery), poškrábáním, nápisy a pomalováním a na škody na 

sklech. 
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Místo pojištění: území ČR  

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „vandalismus“ (zjištěný i nezjištěný pachatel, včetně sprejerství)  

Předmět pojištění  pojistná částka  spoluúčast  pojištění se 

sjednává  

max. roční limit 

poj. plnění  

                                   (Kč)  (Kč)  (Kč)  

Soubor vlastních 

budov, staveb, 

včetně vedlejších 

a stavebních 

součástí  

------  1 000  první riziko  100 000  

Soubor vlastních 

věcí movitých  

------  1 000  první riziko  100 000  

 

4. Pojištění strojů a elektroniky 

 

Pojištění strojů a strojních zařízení a elektroniky je upraveno VPP – obecná část pro škodové pojištění 

NP/01/2014, SU pro pojištění strojů a strojních zařízení T.č. NP/01/2013 a SU T.č.: NP/21/2007 pro 

pojištění elektroniky.  

Sjednává se pojištění all risk. Pojištění se vztahuje na všechna rizika, která nejsou vyloučena v SU pro 

pojištění strojů a strojních zařízení T.č. NP/01/2013 a SU T.č.: NP/21/2007 pro pojištění elektroniky.  

 

Místo pojištění: území ČR (dle účetní evidence pojistníka)  

Rozsah pojištění: Pojištění elektroniky a strojů (All risk), včetně elektronických součástí strojů.  

Předmět pojištění  

pojištěná zařízení  

agregovaná/ 

celková/ pojistná 

částka  

spoluúčast  pojištění se 

sjednává  

max. roční limit poj. 

plnění  

                                        (Kč)  (Kč)  (Kč)  

Soubor - vlastní a 

cizí zařízení, jako:  

35 000 000  1 000  10 000 000  

Veškerá technologická zařízení pevně spojená s budovou podle přílohy č. 1 k ZD;  

Veškerá mobilní zařízení;  

Měřicí a diagnostická zařízení;  

Veškeré vybavení dílen, hal, myčky, včetně topení, kompresorů, lisů, odsávání výfukových plynů;  

Kompletní zařízení čerpacích stanic PHM a CNG v Areálu DPCHJ a.s.;  

Vysokozdvižný vozík  

Kompletní hardware VPN (virtuální privátní síť), včetně wifi-routerů  

Technika  

(včetně kompletního příslušenství)  

- kancelářská, výpočetní, telefonická, ústředny, audiovizuální, klimatizační, včetně ovládání;  

- tiskárny, kopírky;  

- EZS, EPS, UPS (záložní zdroje), kamerový systém, el. ovládání bran a závor (vstup, výstup; vjezd, 

výjezd), včetně ovládání;  

- terminály dobíjecí samoobslužné;  

- frankovací stroj;  

- servery, modemy;  

- světelné reklamy;  

- čtečky, testery;  

- bezpečnostní infrastruktura.  
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Zařízení pro datový a komunikační přenos v MHD a Linkové dopravě (LD), (včetně kompletního 

příslušenství)  

- vybavení dispečinku  

- vybavení vozidel MHD  

- radiostanice (základnové, vozidlové, ruční) 

- radiostanice pro měnírny  

- radiostanice rezervní  

- modemy, wifi-routery - i mobilní  

- hands-free  

- mapové podklady  

- dig. záznamová zařízení  

- antény, slučovače, držáky,  

- kabely, rozvody  

- záložní baterie  

- převaděčová skříň  

- nabíjecí zdroje  

INTEGROVANÝ ODBAVOVACÍ SYSTÉM MĚSTSKÉ HROMADNÉ A MEZIMĚSTSKÉ 

LINKOVÉ DOPRAVY propojitelný s IDS Ústeckého kraje.  

Odbavovací zařízení může být umístěno i ve vozidlech užívaných DPCHJ a.s. v rámci operativního 

leasingu a v cizích vozidlech ve vlastnictví subjektů provádějících přepravu na základě smluvního 

vztahu s DPCHJ a.s.  

Při vzniku pojistné události pojištěný doloží kopii výpisu z účetní evidence vztahující se ke 

konkrétnímu poškozenému zařízení, technický průkaz vozidla, ve kterém bylo zařízení instalováno a 

jedná-li se o cizí vozidlo, doloží kopii smlouvy mezi DPCHJ a.s. a třetím subjektem, na základě které 

je prováděna přeprava.  

 

Způsoby zabezpečení se stanovují takto:  

pro zařízení upevněné v kabině řidiče:  

- zařízení konstrukčně upevněno v kabině řidiče, vozidlo řádně uzamčeno, po pracovní době je vozidlo 

odstaveno v Areálu DPCHJ, a.s., kde je stálá strážní služba a uzamčeno;  

pro zařízení upevněné na plášti budovy:  

- zařízení konstrukčně upevněno na budově.  

správní budova DPCHJ (Areál DPCHJ):  

- před budovou je umístěna vrátnice s nepřetržitou strážní službou 24/7/365 (zajišťuje bezpečnostní 

agentura), v denní době 1 pracovník, v noční době 2 pracovníci - 1 s pochůzkou), s elektronicky 

kontrolovaným vstupem a výstupem a vjezdem a výjezdem přes vrátnici. V přízemí budovy, s výhledem na 

vchodové dveře, je umístěn dispečink DPCHJ a.s. s nepřetržitou službou 24/7/365, kancelář s trezorem 

uzamčena min. zámkem, bez specifikace uzamykacího systému.  

- Areál DPCHJ a.s. monitorován nepřetržitě kamerovým systémem v denní i noční době (zajišťuje 

bezpečnostní agentura).  

Jirkov, Kostelní, Zaječická – budova AN:  

- EZS s vývodem na PCO, bezpečnostní fólie na sklech, mříže na oknech, vstup s bezpečnostním zámkem.  

Chomutov, Školní – budova AN:  

- EZS s vývodem na PCO, bezpečnostní fólie na sklech, mříže na oknech, monitorováno kamerou, 

elektronický zámek, objekt řádně uzamčen,  

- umístěn pod shodným zabezpečením i platební terminál.  

Hypermarket Globus Chomutov: (platební terminál) EZS s vývodem na PCO, objekt řádně uzamčen v 

mimopracovní době (zajišťuje provozovatel HM).  

OC Central Chomutov: kamerový systém, objekt řádně uzamčen v mimopracovní době (zajišťuje 

provozovatel OC).  

Hypermarket Tesco Jirkov: (platební terminál) EZS s vývodem na PCO, objekt řádně uzamčen v 

mimopracovní době (zajišťuje provozovatel HM).  
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Článek III. 

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 
 

 

1. Pojistitel akceptuje stanovení pojistné částky jako nové ceny nemovitého a movitého majetku. Smluvní 

strany ujednaly podle § 2854 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že v 

případě pojistných událostí nebude u nemovitého a movitého majetku sníženo pojistné plnění.  

2. V případě parciálních škod bude pojistitel vycházet z nové ceny poškozené věci, která nebude snížena o 

amortizovanou částku a odečte sjednanou spoluúčast.  

3. Pojistitel souhlasí se zveřejněním nabídkových cen.  

4. V případě písemného požadavku pojistníka na prodloužení pojištění touto pojistnou smlouvou o 

pojistnou dobu tří (3) měsíců, podaného v době trvání pojištění podle této smlouvy, se pojistitel zavazuje 

dobu trvání pojištění této pojistné smlouvy takto jedenkrát prodloužit a garantovat sazby pojistného a slevy 

dle této pojistné smlouvy.  

 

Článek IV. 

HLÁŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ 

 

Vznik pojistné události nahlásí pojištěný bez zbytečného odkladu v souladu s všeobecnými pojistnými 

podmínkami a smluvními ujednáními na příslušném tiskopisu, dopisem na adresu  pojistitele: Hasičská 

vzájemná pojišťovna, a.s., Římská 45, 120 00 Praha 2 nebo tel.: 222 119 125 nebo email: skody@hvp.cz. 

KONTAKTNÍ OSOBA POJISTITELE: Ing. Petr Sajdl, telefon: 475 211 520, 724 368 119, email: 

sajdl@hvp.cz 

 

 

Článek V. 

POJISTNÉ 

1. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet 

zplnomocněného makléře, číslo účtu 6322047001/2700, variabilním symbolem je číslo pojistné smlouvy 

510948015 

2. Výše ročního pojistného. 

Živelní pojištění 182.945,- Kč 

Pojištění odcizení 24.250,- Kč 

Pojištění vandalismu 9.500,- Kč 

Pojištění strojů a elektroniky 182.000,- Kč 

Základní pojistné 398.695,- Kč 

Sleva za dobu pojištění 10% 39.870,- Kč 

Obchodní sleva 10 % 39.870,- Kč 

ROČNÍ POJISTNÉ PO SLEVĚ 318.955,- Kč 

 

mailto:skody@hvp.cz
mailto:sajdl@hvp.cz
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3. Celkové roční upravené pojistné po slevě činí 318.952,- Kč. 

4. Roční pojistné je splatné ve čtyřech splátkách ve výši 79.738,- Kč, a to k 01. 03., 01. 06., 01. 09. a 01. 12. 

na účet zplnomocněného makléře na základě vystavené faktury zplnomocněným makléřem. 

5. Celkové pojistné po slevách za dobu trvání pojištění od 1.3.2021 do 28.2.2025 činí 1.275.808,-Kč. 

6. Pojistitel není plátcem DPH. 

 
Článek VI. 

UJEDNÁNÍ O BONIFIKACI 

 

1. Pojistitel poskytne bonifikaci za příznivý škodní průběh na účet pojistníka, a to do jednoho měsíce po 

obdržení písemného uplatnění práva na výplatu bonifikace, takto: 

a) v případě, že plnění pojistitele nepřesáhne 5 % z celkového ročního pojistného, bude vyplacena 

bonifikace ve výši 15 % z celkového ročního pojistného,  

b) v případě, že plnění pojistitele nepřesáhne 10 % z celkového ročního pojistného, bude vyplacena 

bonifikace ve výši 10 % z celkového ročního pojistného. 

c) v případě, že plnění pojistitele nepřesáhne 15 % z celkového ročního pojistného, bude vyplacena 

bonifikace ve výši 5 % z celkového ročního pojistného. 

2. Právo na výplatu bonifikace vzniká jedenkrát ročně po ukončení pojistného roku pokud: 

a) byly pojistníkem uhrazeny všechny splátky pojistného roku v plné výši, 

b) a zároveň bylo uplatněno do jednoho roku po ukončení pojistného roku, za který má být bonifikace 

přiznána. 

3. Nárok na bonifikaci nevznikne při ukončení pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku. 

4. Uplatněním práva na bonifikaci stvrzuje pojistník vyrovnání všech závazků pojistitele vůči 

pojištěnému za uplynulý pojistný rok. 

5. Vyplacenou bonifikaci nelze započítat proti pojistnému a bude vyplacena na účet.  

 

Článek VI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou s počátkem pojištění od 01. 03. 2021 do 28. 02. 2025.  

2. Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámen s jejím obsahem, se 

zněním všeobecných pojistných podmínek, doplňkových pojistných podmínek a smluvních ujednání, které 

jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy. 

3. Přílohy k pojistné smlouvě: 

- Příloha číslo 1: Pojistné částky nemovitého a movitého majetku a seznam míst pojištění 

- Příloha číslo 2: Výpis z OR pojistníka 

- Příloha číslo 3: Plná moc ředitele DP 

- Příloha číslo 4: Plná moc pro Ing. Petra Sajdla 

- Příloha číslo 5: Plná moc makléře 

4. Spory mezi spotřebitelem a pojistitelem lze rovněž řešit cestou mimosoudního řešení spotřebitelských 

sporů. Věcně příslušným subjektem mimo soudního řešení spotřebitelských sporů, u sporů týkající se 



PS 510948015 Stránka 10 
 

pojistných smluv neživotního pojištění, je Česká obchodní inspekce, jejíž internetové stránky jsou 

umístěny na adrese www.coi.cz.  

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž pojistník, pojistitel a makléř obdrží po jednom 

výtisku. 

 

 

 

Za pojistitele:                                                    

V Ústí nad Labem dne 22.2.2021                                            ……………………………………  

                Ing. Petr Sajdl 

 

 

Za pojištěného:                                                    

V Chomutově dne  ………                                                   ……………………………………. 

                        Ing. Petr Maxa, ředitel 

 



Poř. 

č.
Název objektu (s pozemky p.č.) Adresa Pojistná částka 

1. správní budova (608/11) Areál DPCHJ 68 000 000 Kč

2. hala denního ošetření (601/2) Areál DPCHJ 46 000 000 Kč

3. dílny trakč. vedení (600/5,9) Areál DPCHJ 13 000 000 Kč

4. myčka, vč. zdrže (608/28) Areál DPCHJ 29 000 000 Kč

5. měnírna MR 3 (608/8) Areál DPCHJ 7 000 000 Kč

6. měnírna MR 1 (3186/4) Chomutov, Pražská 5 000 000 Kč

7. měnírna MR 2 (4865/123) Chomutov, Moravská 5 000 000 Kč

8. měnírna MR 4 (3870/1) Jirkov, Dvořákova 1734 5 000 000 Kč

9. obj. sociál. zázemí (3820/45) Jirkov, Vinařická 1733 800 000 Kč

10. obj. sociál. zázemí (2186/1) Chomutov, Hálkova 800 000 Kč

11. obj. sociál. zázemí (5748/19) Chomutov, Jirkovská 5354 800 000 Kč

12. oplocení areálu (kompletní) 1 300 m Areál DPCHJ 2 000 000 Kč

13. trakční vedení 2828400 Chomutov, sídl. Písečná i ul. Písečná 900 000 Kč

14. trakční vedení 2828401 Jirkov, Dvořákova, Studentská 1 400 000 Kč

15.

čerpací stanice PHM (NM, AdBlue),                                                                             

vč. kompl. příslušenství a nádrží 

(599/4,8,10,11)

Areál DPCHJ 1 500 000 Kč

16.
plnící stanice CNG,                                                    

vč. kompl. příslušenství (608/27)
 Areál DPCHJ 10 100 000 Kč

196 300 000 Kč

Poř. 

č.
Předmět Místo pojištění Pojistná částka

1 technologie MR1 (vnitřní vybavení a technologie) Chomutov, Pražská 15 000 000 Kč

2 technologie MR2 (vnitřní vybavení a technologie) Chomutov, Moravská 15 000 000 Kč

3 technologie MR3 (vnitřní vybavení a technologie) Areál DPCHJ 30 000 000 Kč

4 technologie MR4 (vnitřní vybavení a technologie) Jirkov, Dvořákova 14 000 000 Kč

5 tankovací nádrž AdBlue (inv. č. 4000001) Areál DPCHJ 300 000 Kč

6
hala denního ošetření (vnitřní vybavení a 

technologie)
Areál DPCHJ 2 000 000 Kč

Předmět Místo pojištění Roční limit plnění

7

trolejbusy a autobusy umístěné v hale 

denního ošetření (na první riziko), které 

nemají sjednáno havarijní pojištění. 

Areál DPCHJ 10 000 000 Kč

86 300 000 Kč

Pojistné částky (či LPP) movitého majetku

CELKEM »»»

Rozsah pojištění - sdružený živel

CELKEM »»»

Příloha č. 1 k PS č. 510948015

Pojistné částky nemovitého majetku

Rozsah pojištění - sdružený živel

599/8,9,10; 600/8; se stavbami na: 608/11; 608/28; 601/2; 600/5,9; 599/4,8,10,11; 608/8; 608/27 - k.ú. Otvice

"Areál DPCHJ" = Areál DPCHJ a.s., Obchodní zóna 251, 431 11 Otvice, na pozemcích p.č. 608/27; 599/4;



ČLÁNEK 1
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 2
POČÁTEK A DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ČLÁNEK 3
ZÁNIK A ZMĚNY POJIŠTĚNÍ

1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
(dále jen pojistitel), se řídí právním řádem České republiky, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen
Občanský zákoník), těmito všeobecnými pojistnými podmínkami –
obecná část pro škodové pojištění (dále jen VPP), příslušnými
doplňkovými pojistnými podmínkami, smluvními ujednáními
a ustanoveními pojistné smlouvy.

2. Osoba, která uzavře s pojistitelem ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí
osoby pojistnou smlouvu, je v těchto pojistných podmínkách označena
jako pojistník.

3. Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost nebo jinou
hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje, je pojištěným.

4. Ten, komu je pojistitel v případě pojistné události povinen za pojištěného
poskytnout pojistné plnění, za majetkovou újmu, za kterou pojištěný
odpovídá, je v těchto pojistných podmínkách označen jako poškozený.

5. Pojistitel a pojistník jsou v těchto pojistných podmínkách označeni
společně jako smluvní strany.

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

1. K uzavření pojistné smlouvy je třeba, aby nabídka pojistitele na pojištění
byla druhou stranou přijata do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky
druhé straně. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo
jiné změny, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku.
Odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky
nabídky, je rovněž odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku.
Tento odstavec platí obdobně i pro případ, kdy smluvní strana navrhuje
změnu pojistné smlouvy.

2. Nabídku pojistitele lze přijmout též zaplacením pojistného ve výši uvedené
v nabídce, jestliže se tak stane ve lhůtě stanovené v odstavci 1. pojistná
smlouva je v takovém případě uzavřena, jakmile bylo pojistné zaplaceno.

3. Pojištění vzniká prvním dnem následujícím po dni uzavření pojistné
smlouvy, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto, že vznikne již uzavřením
pojistné smlouvy nebo později.

4. Není-li v pojistné smlouvě dojednáno jinak, pojistná smlouva se uzavírá na
dobu neurčitou s pojistným obdobím jeden rok.

5. Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné
smlouvy.

1. Pojištění zaniká zejména:
1.1. uplynutím pojistné doby, na kterou bylo pojištění sjednáno. Bylo-li

pojištění ujednáno na dobu určitou, lze ujednat, že uplynutím této
doby pojištění nezanikne, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně
šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně nesdělí, že
nemá zájem na dalším trvání pojištění. Nezanikne-li pojištění
a nejsou-li ujednány podmínky a doba prodloužení, prodlužuje se
pojištění za týchž podmínek o tutéž dobu, na kterou bylo ujednáno,

1.2. je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na
základě písemné výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci
pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později
než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká
pojištění ke konci následujícího pojistného období,

1.3. písemnou výpovědí pojistitele nebo pojistníka podanou do dvou
měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní doba je
osmidenní a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní
straně. Jejím uplynutím pojištění zaniká,

1.4. zánikem pojištěné věci nebo jiné majetkové hodnoty, dnem zániku
pojištěné právnické osoby bez právního nástupce, zánikem
pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby nebo dnem
odmítnutí pojistného plnění, nestanoví-li pojistná smlouva jinak,

1.5. písemnou dohodou pojistitele s pojistníkem. V této dohodě musí být
určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného
vyrovnání závazků,

1.6. upomene-li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho
v upomínce, že pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplaceno ani
v dodatečné lhůtě, která musí být stanovena nejméně v trvání
jednoho měsíce ode dne doručení upomínky, zanikne pojištění
marným uplynutím této lhůty. Lhůtu pro zaplacení dlužného
pojistného lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit,

1.7. zanikne-li pojistný zájem za trvání pojištění, zanikne i pojištění;
pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku
pojistného zájmu dozvěděl.

2. Pojistitel i pojistník mají po každé pojistné události právo pojištění písemně
vypovědět do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události.
Výpovědní doba v délce jednoho měsíce počíná běžet dnem doručení
výpovědi a jejím uplynutím pojištění zaniká.

3. Prokáže-li pojistitel, že by uzavřel smlouvu za jiných podmínek, pokud by
pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu existovalo již při uzavírání smlouvy,
má právo navrhnout novou výši pojistného. Neučiní-li tak do jednoho
měsíce ode dne, kdy mu změna byla oznámena, jeho právo zaniká. Není-li

návrh přijat nebo nově určené pojistné zaplaceno v ujednané době, jinak
do jednoho měsíce ode dne doručení návrhu, má pojistitel právo pojištění
vypovědět s osmidenní výpovědní dobou; toto právo však pojistitel nemá,
neupozornil-li na možnost výpovědi již v návrhu. Nevypoví-li pojistitel
pojištění do dvou měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas s návrhem,
nebo kdy marně uplynula doba podle tohoto odstavce, zanikne jeho právo
vypovědět pojištění.

4. Prokáže-li pojistitel, že by vzhledem k podmínkám platným v době
uzavření smlouvy smlouvu neuzavřel, existovalo-li by pojistné riziko ve
zvýšeném rozsahu již při uzavírání smlouvy, má právo pojištění vypovědět
s osmidenní výpovědní dobou. Nevypoví-li pojistitel pojištění do jednoho
měsíce ode dne, kdy mu změna byla oznámena, zanikne jeho právo
vypovědět pojištění.

5. Pojistitel může pojistné plnění odmítnout, byla-li příčinou pojistné události
skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události, a kterou při
sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit v důsledku
zaviněného porušení povinnosti stanovené v § 2788 Občanského
zákoníku a pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy
tuto smlouvu neuzavřel, nebo pokud by ji uzavřel za jiných podmínek.
Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne.

6. Nebylo-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, že pojištění změnou
vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku nezaniká, zanikne
pojištění dnem oznámení této změny pojistiteli.

7. Jakýchkoliv změn v pojistné smlouvě lze dosáhnout písemnou dohodou
smluvních stran.

1. Pro účely doručování písemností v souvislosti s pojištěním se doručování
provádí na adresu bydliště nebo sídla smluvní strany uvedené v pojistné
smlouvě. V případě změny adresy jsou smluvní strany povinny tuto změnu
bez zbytečného odkladu prokazatelným způsobem písemně oznámit
druhé smluvní straně.

2. V případě, že se písemnosti z takto uvedených adres vrátí jako
nedoručené, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni,
kdy byla vrácena zpět odesilateli, a to i když se smluvní strana o tomto
doručení nedozvěděla.

3. Zmaří-li vědomě druhá strana dojití písemnosti, platí, že písemnost řádně
došla.

1. zahájit bez zbytečného odkladu, po oznámení vzniku škodné události,
šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření
je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na
pojistné plnění; na žádost této osoby jí pojistitel v písemné formě zdůvodní
výši pojistného plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí,

2. ukončit šetření do tří měsíců po tom, co mu byla tato událost podle odst.
1 oznámena. Nemůže-li ukončit šetření v této lhůtě je pojistitel povinen
sdělit oznamovateli důvody, pro které nelze šetření ukončit. Požádá-li o to
oznamovatel, sdělí mu pojistitel důvody dle předchozí věty v písemné
formě,

3. poskytnout osobě, která uplatňuje právo na pojistné plnění, na základě její
písemné žádosti, přiměřenou zálohu na výplatu pojistného plnění, trvá-li
šetření ohledně výše pojistného plnění déle než tři měsíce a je-li
nepochybné, že došlo k pojistné události, ze které bude pojistné plnění
poskytnuto; to neplatí, je-li rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít,

4. umožnit pojištěnému nahlédnout do spisových materiálů pojistitele
týkajících se jeho pojistné události a umožnit mu pořídit si kopii,

5. projednat s pojištěným výsledky šetření nutného ke zjištění výše
pojistného plnění nebo mu je sdělit,

6. vrátit pojištěnému zapůjčené doklady, které si vyžádá.

1. Vedle povinností, které jsou stanoveny právními předpisy, jsou pojištěný
a pojistník dále povinni:
1.1. dát pravdivé a úplné odpovědi na veškeré písemné dotazy pojistitele

vznesené v souvislosti se sjednáním pojištění nebo změnou pojistné
smlouvy,

1.2. dbát, aby pojistná událost nenastala a neprodleně odstranit každou
závadu nebo nebezpečí, které by mohlo mít vliv na vznik pojistné
události. Pokud již pojistná událost nastala, učinit taková opatření,
aby újma byla co nejmenší,

1.3. bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, že pojistná
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Pojištění se z důvodu nezaplacení pojistného ve smyslu Občanského
zákoníku během pojistné doby nepřerušuje.

Odstoupení od pojistné smlouvy je upraveno příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.

Kromě povinností, které jsou stanoveny právními předpisy je pojistitel dále
povinen:
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událost nastala. V souvislosti s šetřením pojistné události podat
pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události,
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění,
předložit doklady potřebné ke zjištění okolností rozhodných pro
posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši a umožnit pojistiteli
pořídit si kopie těchto dokladů. Pokud byla pojistná událost
oznámena jinak než písemně, je povinností učinit tak dodatečně na
příslušném tiskopise pojistitele. Pojistník, pojištěný nebo jiný
oznamovatel pojistné události je povinen bezodkladně vyrozumět
pojistitele, kde je možno poškozené nebo zničené věci prohlédnout.
Je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, má tuto povinnost
oprávněná osoba,

1.4. písemně oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli skutečnost, že
proti němu poškozený uplatnil právo na náhradu a vyjádřit se ke své
povinnosti nahradit vzniklou újmu, k požadované náhradě a k její výši,

1.5. došlo-li k pojistné události, nesmí měnit bez souhlasu pojistitele stav
pojistnou událostí způsobený, dokud nejsou poškozené pojištěné
věci pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty. Toto však
neplatí, je-li taková změna nutná z bezpečnostních, ekologických
a hygienických důvodů, v obecném zájmu nebo pro zmírnění výše
újmy nebo ji oprávněný orgán nařídil. V takovém případě je povinen
zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu pojistné události
uchováním poškozených věcí, fotografickým nebo filmovým
materiálem, videozáznamem, svědectvím třetích osob a škodným
protokolem,

1.6. v řízení o náhradě újmy z pojistné události postupovat v souladu
s pokyny pojistitele, zejména se nesmí bez souhlasu pojistitele
zavázat k náhradě promlčené pohledávky a nesmí bez jeho souhlasu
uzavřít soudní smír. Proti rozhodnutí příslušných orgánů, které se
týkají náhrady újmy, je povinen se včas odvolat, pokud v odvolací
lhůtě neobdrží jiný pokyn od pojistitele,

1.7. učinit opatření, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práva na
náhradu újmy, které podle Občanského zákoníku a jiných právních
předpisů přechází na pojistitele,

1.8. uplatnit vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení
vyplacené částky pojistného plnění, vzniklo-li mu na to právo. Pokud
pojistitel za pojištěného již tuto částku zaplatil, přechází toto právo na
pojistitele. Na pojistitele přechází též právo pojištěného na úhradu
nákladů řízení o náhradě újmy, které mu bylo přiznáno proti odpůrci,
pokud je pojistitel za něj uhradil. Pokud tyto právní skutečnosti
nastanou, je pojištěný povinen to neprodleně oznámit pojistiteli
a předložit mu doklady potřebné k uplatnění těchto práv,

1.9. sdělit bez zbytečného odkladu pojistiteli, že v souvislosti s pojistnou
událostí bylo zahájeno trestní řízení proti pojištěnému nebo jeho
zaměstnanci, a pojistitele informovat o průběhu a výsledcích tohoto
řízení,

1.10. bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že se našla věc
pohřešovaná v souvislosti s pojistnou událostí. V případě, že obdržel
pojistné plnění za tuto věc, je povinen vrátit pojistiteli pojistné plnění
snížené o přiměřené a účelně vynaložené náklady potřebné na
opravu této věci, pokud byla poškozena v době od pojistné události
do doby, kdy byla nalezena, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno
jinak,

1.11. bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli změnu nebo zánik
pojistného rizika,

1.12. bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli všechny změny
skutečností, na které byl pojistitelem při sjednání pojištění tázán,

1.13. neprodleně oznámit pojistiteli, že uzavřel další pojištění proti témuž
pojistnému nebezpečí u jiného pojistitele a sdělit název pojistitele
a výši pojistných částek nebo výši limitů pojistného plnění,

1.14. netrpět porušování uložených povinností ze strany třetích osob
(u pojištěné právnické osoby se za třetí osoby považují také všechny
fyzické a právnické osoby pro pojištěného činné),

1.15. plnit i další povinnosti uložené mu pojistitelem v pojistné smlouvě
nebo pojistných podmínkách.

2. Pojistník nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné
nebezpečí nebo pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; zjistí-li až
dodatečně, že bez pojistitelova souhlasu dopustil, že se pojistné
nebezpečí nebo pojistné riziko zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného
odkladu oznámí. Zvýší-li se pojistné nebezpečí nebo pojistné riziko
nezávisle na pojistníkově vůli, oznámí to pojistník pojistiteli bez
zbytečného odkladu poté, co se o tom dozvěděl. Je-li pojištěno cizí
pojistné riziko, má tuto povinnost pojištěný.

3. Poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení pojistného
rizika, 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 dozvěděl, zanikne jeho právo vypovědět
pojištění. Poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení
pojistného rizika a nastala-li po této změně pojistná událost, má pojistitel
právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký je poměr pojistného, které
obdržel, k pojistnému, které by měl obdržet, kdyby se byl o zvýšení
pojistného rizika z oznámení včas dozvěděl.

4. Mělo-li porušení povinností uvedených v tomto článku těchto
všeobecných pojistných podmínek nebo i jiných povinností pojistníka,
pojištěného nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný
vliv na stanovení nižšího pojistného nebo vznik pojistné události, její
průběh nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události anebo
zjištění nebo určení výše pojistného plnění, je pojistitel oprávněn pojistné

plnění vyplývající z pojistné smlouvy snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo
toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

1. Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění. Pojistné je úplatou
za pojištění. Stanovené pojistné za dobu trvání pojištění platí pojistník,
nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Právo na zaplacení
pojistného vzniká pojistiteli dnem uzavření pojistné smlouvy nebo dnem
dohodnutým v pojistné smlouvě. Je-li pojistník v prodlení s placením
pojistného, je pojistitel oprávněn požadovat zejména náhradu
upomínacích výloh dle Sazebníku poplatků a úroku z prodlení ve výši,
kterou určuje platný právní předpis. Pojistné zaplacené za dobu po zániku
pojištění je tzv. nespotřebované pojistné.

2. V pojistné smlouvě se stanoví pojistná doba, to je doba, na kterou bylo
pojištění sjednáno. Je-li pojištění sjednáno na dobu určitou a pojistné
stanoveno na celou dobu pojištění, jedná se o jednorázové pojistné. Je-li
sjednáno pojištění na dobu neurčitou, platí se pojistné za dohodnutá
pojistná období (běžné pojistné). Nebylo-li dohodnuto jinak, je
jednorázové pojistné splatné dnem počátku pojištění a běžné pojistné
prvním dnem pojistného období. Pojistitel není povinen zasílat pojistníkovi
žádné výzvy k zaplacení pojistného.

3. Pojistný rok je rok, který začíná vždy ve výroční den pojištění a končí jeden
den před následujícím výročním dnem pojištění. Výroční den počátku
pojištění je den v kalendářním roce, který se svým označením, tj. číslem
dne v kalendářním měsíci i číslem kalendářního měsíce shoduje se dnem
počátku pojištění.

4. V pojistné smlouvě lze dohodnout splátky pojistného, termíny splatnosti
a výši jednotlivých splátek. Nebude-li některá splátka uhrazena řádně
a včas a v dohodnuté výši, výhoda splátky odpadá a pojistitel má právo
žádat zaplacení zbývající části pojistného najednou.

5. Není-li běžné pojistné za příslušné pojistné období zaplaceno v plné výši,
použije pojistitel jakoukoliv další platbu pojistného, popř. její část, na
úhradu dlužného pojistného, a to i v případě, je-li tato další platba
pojistníkem určena na jiné pojistné období.

6. Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky
pojistného a jiné splatné pohledávky, včetně náhrady upomínacích výloh
a úroku z prodlení, a to i tehdy, není-li oprávněná osoba totožná
s pojistníkem. Případné přeplatky pojistného použije pojistitel na úhradu
pojistného za další pojistné období nebo je vrátí pojistníkovi. Pojistitel je
rovněž oprávněn odečíst dlužné pojistné z případného vloženého
mimořádného pojistného.

7. Pojistné stanoví pojistitel zejména podle rozsahu a obsahu pojištění,
ohodnocení přijímaného rizika, výše pojistné částky a dohodnuté výše
spoluúčasti. Na žádost pojistníka je pojistitel povinen sdělit zásady pro
stanovení výše pojistného.

8. Zanikne-li pojištění v důsledku pojistné události, náleží pojistiteli pojistné
do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala. V takovém
případě náleží pojistiteli jednorázové pojistné celé.

9. Pojistitel má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro
stanovení výše pojistného upravit nově výši běžného pojistného na další
pojistné období. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného
sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě dvou měsíců před dnem splatnosti
pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.
Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí, může svůj
nesouhlas uplatnit do jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované
změně výše pojistného dozvěděl. V tomto případě pak pojištění zanikne
uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li
dohodnuto jinak. Pojistitel je povinen ve sdělení o nově stanovené výši
pojistného pojistníka na tento následek upozornit. Pokud není v uvedené
době takový nesouhlas dán, platí, že pojistník s novou úpravou souhlasí.

10. Sníží-li se podstatně pojistné riziko v pojistné době, vzniká pojistiteli
povinnost snížit pojistné úměrně k snížení pojistného rizika s účinností
ode dne, kdy se o tomto snížení dozvěděl.

11. Pojistitel je oprávněn stanovit výši minimálního běžného pojistného. Bez
ohledu na jiná ustanovení těchto všeobecných pojistných podmínek platí,
že pojistník je povinen hradit pojistiteli, z jedné pojistné smlouvy,
minimálně běžné pojistné ve výši stanoveného minimálního běžného
pojistného. Výše minimálního běžného pojistného je stanovena v pojistné
smlouvě. Pokud není výše minimálního běžného pojistného stanovena
v pojistné smlouvě, platí, že minimální běžné pojistné bylo mezi
pojistníkem a pojistitelem dohodnuto ve výši uvedené v Sazebníku
poplatků.

1. Pojistnou hodnotou je nejvyšší možná majetková újma, která může nastat
v důsledku pojistné události.

2. Pojistná hodnota věci může být vyjádřena jako:

3. Pojištění může být sjednáno i na jinou cenu, která musí být výslovně
ujednána v pojistné smlouvě.
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nová cena věci, tj. cena, za kterou lze v daném místě a v daném
čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou
nebo novou, stejného druhu a účelu, pokud je pojištění sjednáno
na novou cenu,
časová cena, tj. cena, kterou měla věc bezprostředně před
pojistnou událostí. Stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží
ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo zhodnocení
věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným
způsobem, pokud je pojištění sjednáno na časovou cenu.



ČLÁNEK 11
POJISTNÁ ČÁSTKA

ČLÁNEK 12
PODPOJIŠTĚNÍ A PŘEPOJIŠTĚNÍ

ČLÁNEK 13
VYMEZENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI A VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

ČLÁNEK  14
POJISTNÉ PLNĚNÍ

1. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, je pojistné plnění pojistitele
omezeno horní hranicí. Horní hranice se určí pojistnou částkou nebo
limitem pojistného plnění.

2. Pojistná částka se stanoví na návrh a odpovědnost pojistníka tak, aby
odpovídala pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí
v době uzavření pojistné smlouvy. Vztahuje-li se pojištění na několik
pojištěných souborů věcí, určí se pojistná částka nebo limit pojistného
plnění na každý soubor samostatně. Věci, které se staly součástí
pojištěného souboru po uzavření pojistné smlouvy, jsou pojištěny. Věci,
které přestaly být součástí souboru, přestávají být pojištěny.

3. Nelze-li v době uzavření pojistné smlouvy určit pojistnou hodnotu, určí se
na návrh a odpovědnost pojistníka horní hranice pojistného plnění limitem
pojistného plnění. Limit pojistného plnění se v pojistné smlouvě stanoví
i v případě, že pojištění se vztahuje pouze na část hodnoty pojištěného
majetku nebo jestliže tomu odpovídá pojistný zájem.

4. Z jedné pojistné události je pojistitel povinen plnit do výše pojistné částky
(resp. limitu pojistného plnění) dohodnuté v pojistné smlouvě. Bylo-li
v pojistné smlouvě sjednáno pojištění pro jednu a všechny pojistné
události vzniklé v pojistném roce, je pojistná částka (resp. limit pojistného
plnění) horní hranicí plnění pojistitele pro plnění ze všech pojistných
událostí, které vznikly v témže pojistném roce.

5. Při sjednání pojištění na první riziko může být pojistná částka po dohodě
smluvních stran vědomě snížena pod pojistnou hodnotu pojišťované věci
nebo souboru věcí. Tento způsob pojištění musí být výslovně v pojistné
smlouvě uveden. Sjednaná pojistná částka je horní hranicí plnění pro
jednu a všechny pojistné události, ke kterým došlo v průběhu sjednané
doby pojištění (pojistného období).

1. Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota
pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru,
v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty
pojištěného majetku.

2. Ustanovení odst. 1 neplatí:

3. Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku, mají
pojistitel i pojistník právo navrhnout druhé smluvní straně, aby byla
pojistná částka snížena při současném poměrném snížení pojistného pro
další pojistné období, následující po této změně. Nepřijme-li strana návrh
do jednoho měsíce ode dne, kdy jej obdržela, pojištění zaniká.

4. Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku a bylo-
li ujednáno jednorázové pojistné, má pojistitel právo domáhat se snížení
pojistné částky pod podmínkou, že bude poměrně sníženo i pojistné,
a pojistník má právo domáhat se snížení pojistného pod podmínkou, že
bude poměrně snížena i pojistná částka.

1. Pojistnou událostí je nahodilá událost, se kterou je spojen vznik povinnosti
pojistitele plnit.

2. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nevztahuje se pojištění na
újmy zapříčiněné:
2.1. válečnými událostmi, jinými ozbrojenými konflikty (např. vzpoura,

povstání, nebo jiné hromadné násilné nepokoje motivované politicky,
sociálně, ideologicky, nábožensky či jinak) a s tím spojenými
vojenskými, policejními a úředními opatřeními; stávkou;
teroristickými činy vedenými přímo nebo nepřímo proti pojištěnému,

2.2. působením jaderné energie, radiace, exhalace a emisemi; při
hospodaření s azbestem a formaldehydem nebo neoprávněném či
neopatrném použití nebezpečných látek (např. hořlaviny, výbušniny,
jedy); znečištěním životního prostředí, (např. kontaminací vody,
hornin, půdy, ovzduší, flóry a fauny).

1. Právo na pojistné plnění vznikne, nastanou-li skutečnosti uvedené
v pojistné smlouvě, se kterými je spojen vznik povinnosti pojistitele
poskytnout pojistné plnění. Pojistné plnění poskytne pojistitel v penězích
(v tuzemské měně), pokud nerozhodne, že poskytne naturální plnění. Pro
přepočet cizí měny se použije kurzu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni
vzniku pojistné události.

2. Pokud o vzniku povinnosti pojištěného k náhradě újmy rozhoduje soud
nebo jiný oprávněný státní orgán, platí, že pojistitel je povinen poskytnout
pojistné plnění teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní
moci.

3. Pojistné plnění je splatné do 15. dnů po skončení šetření pojistitele,
nutného ke zjištění rozsahu pojistného plnění. Šetření je skončeno,
jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky pojištěnému nebo oprávněné osobě,
která uplatnila právo na pojistné plnění.

4. Pojistitel není v prodlení s pojistným plněním po dobu, po kterou je
pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba v prodlení s plněním
povinností, které jsou uloženy pojistnými podmínkami nebo pojistnou
smlouvou.

5. Pojistitel uhradí v případě pojištění věci na novou cenu:
5.1. u zničených a pohřešovaných věcí částku odpovídajícím nákladům

na znovupořízení nové nebo stejné věci nebo nákladům na výrobu

2.1. byla-li pojistná částka stanovena pojistitelem a takto výslovně
uvedena v pojistné smlouvě,

2.2. bylo-li pojištění sjednáno na první riziko.

věci stejného druhu a kvality, sníženou o cenu případných zbytků,
vždy však nižší z uvedených částek,

5.2. u poškozených věcí částku odpovídající přiměřeným nákladům na
opravu poškozené věci, sníženou o cenu upotřebitelných zbytků
nahrazovaných částí poškozené věci.

6. Pojistitel uhradí v případě pojištění věci na časovou cenu:
6.1. u zničených a pohřešovaných věcí částku odpovídajícím nákladům

na znovupořízení nové věci nebo nákladům na výrobu věci stejného
druhu a kvality, sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení
nebo jiného znehodnocení a zvýšenou o případné zhodnocení věci
před pojistnou událostí a dále sníženou o cenu případných
upotřebitelných zbytků,

6.2. u poškozených věcí částku odpovídající přiměřeným nákladům na
opravu poškozené věci sníženou o částku odpovídající stupni
opotřebení nebo jinému znehodnocení a zvýšenou o případné
zhodnocení poškozené věci z doby před pojistnou událostí a dále
sníženou o cenu upotřebitelných zbytků nahrazovaných částí
poškozené věci.

7. Došlo-li k pojistné události na věci pojištěné na jinou cenu, řídí se plnění
pojistitele příslušnými ustanoveními pojistné smlouvy. Pokud není
v pojistné smlouvě uvedeno jinak, nesmí plnění přesáhnout částku
odpovídající nákladům na znovupořízení věci v době bezprostředně před
pojistnou událostí sníženou o cenu případných upotřebitelných zbytků.

8. Pojistitel dále uhradí:
8.1. u pojištěných zásob zničených nebo pohřešovaných, náklady na

jejich novou výrobu nebo pořízení, nejvýše však částku, kterou by
pojištěný obdržel při jejich prodeji v době pojistné události sníženou
o hodnotu ušetřených nákladů na prodej a distribuci a cenu
upotřebitelných zbytků,

8.2. u pojištěných zásob poškozených částku, která je potřebná na jejich
opravu nebo úpravu v době bezprostředně před pojistnou událostí
sníženou o cenu upotřebitelných zbytků,

8.3. u pojištěných nosičů dat a záznamů na nich, písemností, plánů,
obchodních knih, kartoték, výkresů a jiné obdobné dokumentace,
které byly poškozeny, zničeny nebo pohřešovány, částku
odpovídající přiměřeným nákladům na jejich opravu či
znovupořízení, jestliže je pojištěný vynaložil. Od této částky se odečte
hodnota upotřebitelných zbytků. Pokud pojištěný tyto náklady
nevynaložil, pojistitel je oprávněn poskytnout pojistné plnění
odpovídající hodnotě materiálu,

8.4. u pojištěných cizích věcí poškozených, zničených nebo
pohřešovaných částku odpovídající nákladům na jejich
znovupořízení v době bezprostředně před pojistnou událostí
sníženou o cenu upotřebitelných zbytků. Pojistitel poskytne plnění jen
tehdy, je-li pojištěný povinen vynaložit náklady na uvedení
poškozených věcí do původního stavu nebo tyto náklady již vynaložil,

8.5. u pojištěných věcí zvláštní hodnoty vzniká pojištěnému v případě
jejich poškození, zničení nebo pohřešování nárok, aby mu pojistitel
vyplatil pojistné plnění odpovídající nákladům na uvedení do
původního stavu. Nelze-li věc do původního stavu uvést, pojistitel
poskytne pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky nebo limitu
pojistného plnění. Pojištění nezohledňuje historickou ani uměleckou
hodnotu pojištěné věci,

8.6. u pojištěných vkladních a šekových knížek, platebních karet, cenných
papírů a cenin, došlo-li k jejich poškození, zničení nebo pohřešování,
vyplatí pojistitel částku na jejich umoření.

9. Finanční náklady na provizorní opravu pojištěných věcí nahradí pojistitel
pouze tehdy, pokud tyto náklady jsou součástí celkových nákladů na
opravu a nezvyšují celkové plnění pojistitele. Expresní příplatky, práci
přesčas, cestovní náklady servisních techniků hradí pojistitel pouze tehdy,
pokud se k tomu zavázal.

10. Pokud pojistitel rozhodl o tom, že poskytne naturální pojistné plnění,
a pojištěný přesto provedl opravu nebo výměnu věci jiným než
stanoveným způsobem, poskytne pojistitel pojistné plnění jen do té výše,
kterou by poskytl, kdyby pojištěný postupoval podle jeho pokynů.

11. Veškeré ceny při poskytování pojistného plnění nebo stupně opotřebení či
zhodnocení budou vždy stanoveny odborným posouzením nebo
odhadem pojistitele, případně k tomu způsobilou osobou po dohodě
s pojistitelem. Dále pojistitel rozhodne, kdy se jedná o poškození věci nebo
zničení věci.

12. Pojistitel uhradí vždy pouze přiměřené a hospodárně vynaložené náklady
na opravu. Přiměřeným nákladem na opravu věci je cena opravy věci nebo
její části, která je v místě opravy obvyklá a je prováděna obvyklou
technologií bez příplatků za urychlení opravy a nepřesáhne pojistnou
hodnotu věci.

13. U jednotlivých věcí tvořících jeden celek nebere pojistitel v úvahu celkové
znehodnocení, které utrpí i jednotlivé nepoškozené předměty
poškozením, zničením nebo ztrátou ostatních věcí.

14. Jestliže pojištěný nahradil poškozenému újmu sám, je pojistitel oprávněn
přezkoumat a zhodnotit všechny skutečnosti týkající se vzniku práva na
plnění z pojištění, jako by k náhradě újmy pojištěným nedošlo.

15. Právo na pojistné plnění nevznikne, byla-li pojistná událost způsobena
pojištěným nebo oprávněnou osobou úmyslně nebo z jejího podnětu,
úmyslným jednáním statutárních zástupců, rodinných příslušníků nebo
osob žijících s pojištěným ve společné domácnosti.

16. Pokud byly náklady šetření vynaložené pojistitelem, vyvolány nebo
zvýšeny porušením povinností pojistníka nebo pojištěného, má pojistitel
právo požadovat na tom, kdo povinnost porušil přiměřenou náhradu.

17. Vznikla-li pojistná událost za okolností vzbuzujících podezření z trestného



činu nebo pokusu o něj, vzniká právo na pojistné plnění až po oznámení
této skutečnosti a rozsahu způsobené újmy příslušným policejním
orgánům.

18. Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení
vyplacené částky, přechází toto právo na pojistitele, pokud za pojištěného
tuto částku zaplatil. Na pojistitele přechází též právo pojištěného na
úhradu nákladů řízení o náhradě újmy, které mu bylo přiznáno proti
odpůrci, pokud je pojistitel za něj uhradil. Pokud tyto právní skutečnosti
nastanou, je pojištěný nebo oprávněná osoba povinna postupovat tak, aby
pojistitel mohl toto právo uplatnit (mj. neprodleně oznámit tuto skutečnost
pojistiteli a předložit mu doklady potřebné k uplatnění těchto práv).

19. Zmařil-li pojištěný nebo oprávněná osoba přechod svých nároků na
pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnění snížit až do výše částek, které
by jinak mohl získat. Projeví-li se následky takového jednání až po výplatě
pojistného plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného plnění až do
výše částek, které by jinak mohl získat.

20. V pojistné smlouvě lze dohodnout, že pojistitel neposkytne pojistné
plnění, pokud výše újmy nepřesáhne hranici stanovenou v pojistné
smlouvě. Lze dohodnout, že pojištěný nebo oprávněná osoba se bude
podílet na úhradě vzniklé újmy způsobem stanoveným v pojistné smlouvě
(spoluúčast). Spoluúčast je v pojistné smlouvě vyjádřena sjednanou
pevnou částkou, procentem nebo kombinací pevné částky a procenta.
Spoluúčast se stanoví z hodnoty pojistného plnění. Spoluúčast pojistitel
odečte od vypočtené výše pojistného plnění a vyplatí oprávněné osobě
pojistné plnění ve výši po odečtení spoluúčasti.

21. Není-li v době pojistné události pojištěný, resp. poškozená osoba, plátcem
daně z přidané hodnoty, pak se uvedená daň zahrnuje do pojistného
plnění.

1. Jestliže pojištěný způsobí újmu svým jednáním, které bylo ovlivněno
požitím alkoholu nebo aplikací omamných nebo psychotropních látek
nebo přípravku takovou látku obsahujícího, má pojistitel proti němu právo
na náhradu toho co za něho plnil.

2. Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy pojištěný užil léky
obsahující návykové látky nebo přípravky obsahující návykové látky,
pokud tyto léky užil způsobem předepsaným lékařem a pokud nebyl
lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době aplikace těchto léků
nelze vykonávat činnost, v důsledku které způsobil újmu.

1. Učinil-li pojistník nebo pojištěný opatření, i bezúspěšná, která mohl
vzhledem k okolnostem považovat za nutná k odvrácení bezprostředně
hrozící pojistné události nebo na zmírnění již nastalé pojistné události,
pojistitel mu uhradí účelně vynaložené náklady, byly-li úměrné ceně
pojištěné věci nebo částce, kterou by byl pojistitel povinen plnit.

2. Pokud měl pojistník nebo pojištěný povinnost z důvodů hygienických,
ekologických či bezpečnostních učinit opatření k odklizení poškozeného
pojištěného majetku nebo jeho zbytků, a pokud k poškození došlo
pojistnou událostí, uhradí mu pojistitel i tyto účelně vynaložené náklady.

3. Zachraňovací náklady prokazatelně vynaložené podle odstavce 1 a 2 jsou
omezeny částkou 20% pojistné částky nebo limitu sjednaného pojistného
plnění, nejvýše však pojistitel vyplatí 100.000,- Kč, pokud toto omezení
není zákonem zakázáno.

4. Zachraňovací náklady, které pojistník vynaložil se souhlasem a na pokyn
pojistitele a k nimž by jinak nebyl povinen, pojistitel uhradí bez omezení.

5. Plnění poskytnuté podle tohoto článku se do vyplacených pojistných
plnění nezapočítávají.

6. Pojistitel nehradí náklady vynaložené na běžnou údržbu nebo ošetřování
pojištěné věci a na zásah hasičů nebo jiných osob, které jsou povinny
zasáhnout ve veřejném zájmu.

1. Pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud není ujednáno jinak, jen tehdy,
došlo-li k pojistné události v době trvání pojištění, a to v místě určeném
v pojistné smlouvě jako místo pojištění.

2. Pojištění se vztahuje i na věci, které byly z důvodu bezprostředně hrozící
nebo již nastalé pojistné události přemístěny z místa pojištění, a to na
nezbytně nutnou dobu.

1. Pojistitel je oprávněn účtovat pojistníkovi poplatky za mimořádné úkony,
které provádí na žádost pojistníka a určovat jejich výši. Uvedeny jsou
v Sazebníku poplatků přístupném na obchodních místech a webových
stránkách pojistitele. Sazebník poplatků je seznam poplatků, které je
pojistitel oprávněn účtovat pojistníkovi za mimořádné úkony a pravidla pro
provádění těchto úkonů vydávané pojistitelem. Do Sazebníku poplatků je
možno u pojistitele nahlédnout.

2. Poplatky jsou účtovány za provedené úkony podle platného Sazebníku

ČLÁNEK 15
PRÁVO POJISTITELE NA NÁHRADU POJISTNÉHO PLNĚNÍ

ČLÁNEK 16
ZACHRAŇOVACÍ NÁKLADY

ČLÁNEK 17
MÍSTO POJIŠTĚNÍ

ČLÁNEK 18
PROMLČENÍ

ČLÁNEK 19
PŘÍSLUŠNOST SOUDU A POUŽITELNÉ PRÁVO

ČLÁNEK 20
NÁKLADY A POPLATKY

Právo na plnění z pojištění se promlčí nejpozději za 3 roky; promlčecí lhůta
u práva na pojistné plnění počíná běžet za 1 rok po vzniku pojistné události.

Jakýkoliv spor vyplývající z pojištění sjednaného s pojistitelem bude řešen
u příslušného soudu v České republice podle právních předpisů platných na
území České republiky.

poplatků k datu provedení úkonu. Úhrada poplatků je splatná předem.
Poplatky nejsou součástí pojistného.

1. Pojistitel zpracovává osobní údaje účastníků pojištění, v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Účastníci pojištění
podpisem návrhu na uzavření pojistné smlouvy s jejich zpracováváním
souhlasí.

2. Pro účely tohoto článku těchto VPP jsou pojistník a pojištěný označováni
společně jako účastníci pojištění.

3. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů udělil účastník pojištění
uzavřením, respektive podpisem pojistné smlouvy, jejíž nedílnou součástí
jsou tyto VPP, pojistiteli souhlas ke zpracování osobních údajů
obsažených v pojistné smlouvě za účelem nabízení obchodu nebo služeb
pojistitele, pojistitelem účastníkovi pojištění.

4. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů udělil účastník pojištění
uzavřením, respektive podpisem, pojistné smlouvy, jejíž nedílnou
součástí jsou tyto VPP, pojistiteli souhlas ke zpracování osobních
a citlivých údajů za účelem provozování pojišťovací činnosti, činností
souvisejících s pojišťovací činností a zajišťovací činnosti.

5. Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů
uděluje účastník pojištění pojistiteli souhlas k tomu, aby k údajům
v rozsahu podle ustanovení § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů
získaným pojistitelem, coby správcem, přiřazoval pojistitel další osobní
údaje účastníka pojištění.

6. Všechny výše uvedené souhlasy uděluje účastník pojištění pojistiteli na
dobu od okamžiku uzavření pojistné smlouvy, jejímž uzavřením,
respektive podpisem, účastník pojištění výše uvedené souhlasy pojistiteli
udělil a jejíž nedílnou součástí jsou tyto VPP, do uplynutí pěti let od zániku
posledního právního vztahu pojištění sjednaného uvedenou pojistnou
smlouvou, resp. v případě zpracování citlivých údajů na dobu trvání práv
a povinností z pojištění sjednaného uvedenou pojistnou smlouvou.

7. Dále účastník pojištění souhlasí s předáváním jeho osobních údajů do
jiných států.

8. Pojistitel tímto informuje a poučuje účastníka pojištění o tom, že:

9. Ve smyslu ustanovení § 13 c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, souhlasí účastník pojištění s tím, aby ve stejném rozsahu, za
stejným účelem a po stejnou dobu jako ostatní osobní údaje bylo
využíváno rodné číslo, jehož je účastník pojištění nositelem.

10. V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, uděluje účastník pojištění pojistiteli výslovný souhlas
k využití podrobností jeho elektronického kontaktu obsažených v pojistné
smlouvě, jejímž uzavřením, respektive podpisem, účastník pojištění výše
uvedené souhlasy pojistiteli udělil a jejíž nedílnou součástí jsou tyto VPP,
za účelem šíření obchodních sdělení pojistitele, elektronickými
prostředky.

11. V souladu s ustanovením ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009
Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, uděluje účastník
pojištění pojistiteli výslovný souhlas s poskytnutím informací týkajících se
pojištění, k němuž se vztahuje právní jednání, jehož obsahovou součástí
tento souhlas je,

1. Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit písemnou
dohodou odchylně.

2. Stížnosti pojistníků, pojištěných, oprávněných osob nebo zájemců lze
podat písemně na adresu sídla pojistitele. Pojistitel každou stížnost
prošetří a stěžovateli písemně odpoví do 30 dnů od doručení stížnosti.
Nebude-li z objektivních důvodů možné stížnost v této lhůtě vyřídit, bude
stěžovatel písemně informován o důvodech, proč se tak stalo. Podáním
stížnosti pojistiteli není dotčeno právo obrátit se se stížností na orgán
dohledu nad pojišťovnami, kterým je Česká národní banka.

3. Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014
a jsou nedílnou součástí těch pojistných smluv, které se na ně výslovně
odvolávají a ke kterým jsou připojeny.

ČLÁNEK 21
INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ČLÁNEK 22
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) osobní údaje účastníka pojištění budou zpracovány v rozsahu
osobních údajů obsažených v pojistné smlouvě, jejímž uzavřením,
respektive podpisem, účastník pojištění výše uvedené souhlasy
pojistiteli udělil a jejíž nedílnou součástí jsou tyto VPP a v rozsahu
osobních údajů sdělených účastníkem pojištění pojistiteli
v souvislosti s právním vztahem pojištění,

b) osobní údaje účastníka pojištění budou zpracovány za účelem
provozování pojišťovací činnosti, činností souvisejících
s pojišťovací činností, zajišťovací činnosti, a dále za účelem
nabízení obchodu nebo služeb pojistitele, účastníkovi pojištění
pojistitelem,

c) osobní údaje účastníka pojištění bude zpracovávat pojistitel,
d) poskytnutí osobních údajů účastníkem pojištění pojistiteli je

dobrovolné,
e) účastník pojištění je oprávněn využít práv (zejména práva přístupu

k osobním údajům a práva na opravu osobních údajů) daných mu
ustanovením § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

a) zajišťovnám pojistitele,
b) ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví

a zájmovým sdružením či korporacím těchto subjektů.
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 SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ 

 pro pojištění staveb 

 ČLÁNEK 1 

 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Toto pojištění je upraveno příslušnými ustanoveními Všeobecných 

pojistných podmínek HVP, a.s., obecná část pro škodové pojištění, těmito 

smluvními ujednáními a ustanoveními pojistné smlouvy. 

2. Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. 

3. Pojištění sjednané dle těchto smluvních ujednání je pojištěním škodovým. 

 ČLÁNEK 2 

 ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

1. Pojištění lze sjednat proti poškození nebo zničení předmětu pojištění dále 

uvedenými pojistnými nebezpečími. 

2. Základní živelní pojištění: 

2.1. požár, 

2.2. výbuch, 

2.3. přímý úder blesku, 

2.4. náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho 

části nebo nákladu. 

3. Sdružené živelní pojištění: 

3.1. požár, 

3.2. výbuch, 

3.3. přímý úder blesku, 

3.4. náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho 

části nebo nákladu,  

3.5. vichřice, 

3.6. krupobití, 

3.7. sesuv lavin, 

3.8. zřícení skal nebo zemin,  

3.9. tíha sněhu nebo námrazy, 

3.10. pád stromu nebo stožáru, 

3.11. náraz silničního dopravního prostředku, 

3.12. voda nebo topné médium vytékající z vodovodních zařízení, 

3.13. povodeň a záplava, 

3.14. jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí. 

4. Dodatkové připojištění: 

4.1. vichřice, 

4.2. krupobití, 

4.3. zemětřesení, 

4.4. zřícení skal nebo zemin,  

4.5. sesuv lavin, 

4.6. tíha sněhu nebo námrazy, 

4.7. povodeň a záplava, 

4.8. pád stromu nebo stožáru, 

4.9. náraz silničního dopravního prostředku, 

4.10. voda nebo topné médium vytékající z vodovodních zařízení, 

4.11. odcizení; právo na plnění vzniká: 

4.11.1. při krádeži nebo ztrátě pojištěné věci, ke které došlo v 

přímé souvislosti se živelnou událostí, 

4.11.2. při krádeži vloupáním. 

5. Dodatkové pojištění je možno sjednat v případě, že bylo sjednáno základní 

živelní pojištění nebo sdružené živelní pojištění. 

6. Výběr (specifikaci) pojištěných nebezpečí dohodnou účastníci v pojistné 

smlouvě. 

 ČLÁNEK 3 

 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ 

1. Pojištění se vztahuje na stavby, jejichž vlastníkem je pojištěný. Je-li to v 

pojistné smlouvě dojednáno, vztahuje se pojištění i na stavby, které nejsou 

ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný po právu užívá nebo 

spravuje. 

2. Na dále uvedené příslušenství a součásti předmětu pojištění, tj. na vedlejší 

stavby, jednoduché stavby, drobné stavby, seskupení a soubory staveb atp., 

kterým nebylo přiděleno popisné či evidenční číslo, na trvalé porosty, 

terénní úpravy a na vnější anténní systémy či konzole elektrického nebo 

jiného vedení instalované na pojištěné stavbě, se pojištění vztahuje, jen 

když je to v pojistné smlouvě výslovně dojednáno. 

3. Je-li to v pojistné smlouvě dojednáno, vztahuje se pojištění i na drobnou 

stavební mechanizaci, nedokončené stavby (tj. stavební objekty ve 

výstavbě) a na stavební materiál, určený k dokončení nebo údržbě 

pojištěné stavby. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojistné smlouvy 

je, že stavební dílo je zhotovováno v souladu s právními předpisy a že 

stavební materiál je řádně uskladněn v místě pojištění, tj. v prostoru, 

dostatečně zajištěném proti znehodnocení, zničení, ztrátě a odcizení. 

4. Výběr (specifikaci) pojištěných věcí dohodnou účastníci v pojistné 

smlouvě. 

 ČLÁNEK 4 

 VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 

1. Toto pojištění nezakládá právo na pojistné plnění v případě, že škoda na 

předmětu pojištění je přímým nebo nepřímým důsledkem těchto 

nebezpečí: 

1.1. zatečení, koroze, eroze, kavitace, oxidace, opotřebení vlivem provozu, 

postupné stárnutí, únavy materiálu, nedostatečné používání, 

dlouhodobé uskladnění, usazování kotelního kamene nebo jiných 

usazenin, působení dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu, 

hniloby, kontaminace vody, hornin, půdy, ovzduší, flóry a fauny a 

nedostatečná údržba pojištěné věci, 

1.2. hospodaření s radioaktivními látkami, pozvolné působení tepla, plynů, 

vlhkostí, páry a usazenin, 

1.3. poddolování půdy, zřícení skal, zemin, sněhu a ledu, atp., pokud k 

němu došlo v důsledku stavební a geologické činnosti, popřípadě 

jiného lidského jednání či opomenutí, 

1.4. sesuv půdy, 

1.5. tlak spodní vody a nedostatečná či poškozená hydroizolace předmětu 

pojištění. 

2. Z pojištění nevzniká nárok na plnění za: 

2.1. ušlý zisk a výdělek, za nepřímé škody všeho druhu (např. škody 

vzniklé nemožností používat určitou věc, nemožností vykonávat 

určitou činnost), na následné škody a vedlejší škody (např. vzniklé 

úhradou expresních příplatků) za škody, vzniklé vynaložením dalších 

nákladů, za škody, způsobené uvedením věci do původního stavu 

(např. odstraněním zničených věcí nebo opravou či nahrazením za věc 

novou), 

2.2. uložené nebo uplatňované pokuty, úroky z prodlení, penále či jiné 

sankční platby. 

3. V pojistné smlouvě lze dojednat další výluky z pojištění. 

 ČLÁNEK 5 

 POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO 

Vedle povinností stanovených zákonem a Všeobecnými pojistnými 

podmínkami – obecná část, je podmínkou vzniku práva na pojistné plnění z 

pojištění pro případ poškození nebo zničení vodou z vodovodních zařízení, 

že pojištěný v chladných ročních obdobích budovu buď dostatečně vytápí 

nebo udržuje všechna vodovodní zařízení prázdná (bez vody nebo 

zamrzajícího topného média). 

 ČLÁNEK 6 

 LIMITY PLNĚNÍ 

1. Plnění z jedné pojistné události nesmí přesáhnout pojistnou částku 

dojednanou v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech plnění 

poskytnutých z jedné pojistné události nebo z více časově spolu 

souvisejících pojistných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze 

stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí. 

2. Celková částka vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v 

průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek pojistné 

částky sjednané v pojistné smlouvě. Plnění, které přesáhne tuto hranici, je 

pojišťovna oprávněna odmítnout. 

3. Horní hranicí pojistného plnění z jedné pojistné události a jedné pojištěné 

nemovité stavby je u dodatkového připojištění nebezpečí povodeň a 

záplava podle čl. 2 odst. 4.7. pojistná částka. Horní hranice pojistného 

plnění ze sdruženého živelného pojištění podle čl. 2, odst. 3.13. (nebezpečí 

povodeň a záplava) činí 5.000,- Kč z jedné pojistné události a jedné 

pojištěné nemovité stavby. 

4. Horní hranice pojistného plnění v případě škody, vzniklé na předmětu 

pojištění odcizením jejího příslušenství či součásti, činí 50.000,- Kč z 

jedné pojistné události, nedohodnou-li se účastníci v pojistné smlouvě 

jinak. 

5. Horní hranice pojistného plnění v případě škody, vzniklé na pojištěném 

stavebním materiálu  určeném pojištěným pro údržbu pojištěné stavby činí 

20.000,- Kč z jedné pojistné události, není-li v pojistné smlouvě dojednána 

částka vyšší. 

6. Horní hranice pojistného plnění v případě vzniku škody na pojištěném 

stavebním materiálu, který je určen na zhotovení stavby, vestavbu, 

přístavbu, nadstavbu atp., tj. na stavební činnosti, k jejichž provádění 

zákon stanoví souhlas příslušného stavebního úřadu, je pojistné plnění 

omezeno dohodnutou pojistnou částkou, není-li v pojistné smlouvě 

dojednáno jinak. 

7. Horní hranice pojistného plnění v případě škody vzniklé na pojištěných 

drobných stavebních strojích je omezena částkou 10.000,- Kč, není-li v 

pojistné smlouvě dojednáno jinak. 
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8. Pokud byl pojistník povinen vynaložit zachraňovací náklady ve smyslu 

znění Všeobecných pojistných podmínek – obecná část, uhradí mu 

pojistitel tyto náklady  do výše 20 % z pojistné částky pojištěné věci, 

nejvýše však 100.000 Kč. 

9. Pojištění na první riziko - Není-li možné stanovit pojistnou hodnotu nebo 

dohodnou-li se tak účastníci pojistné smlouvy, určí pojistnou částku 

pojištěný podle svého uvážení a své pojistné potřeby. Takto určená 

pojistná částka je horní hranicí pojistného plnění ze všech pojistných 

událostí nastalých v pojistném roce nebo období, na které bylo sjednáno 

pojištění. V pojistné smlouvě musí být výslovně uvedeno, že se jedná o 

pojištění prvního rizika. V tomto případě pojistitel neuplatní podpojištění. 

 ČLÁNEK 7 

 VÝKLAD POJMŮ 

V těchto ujednáních, pojistné smlouvě a v každém doplňku, který bude do ní 

včleněn, budou následující slova a výrazy mít význam, který je jím v tomto 

článku přiřazen, ledaže by z kontextu vyplynulo něco jiného: 

1. Stavbou je nemovitá stavba, prostorově soustředěná a navenek převážně 

uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi. Má jeden nebo 

více  ohraničených užitkových prostorů. 

2. Příslušenstvím pojištěné stavby se rozumí předměty patřící vlastníku 

pojištěné stavby, které jsou určeny k tomu, aby se s hlavní věcí (stavbou) 

trvale užívaly. Jedná se o vedlejší stavby, drobné stavby, přístavby, garáže 

atp. 

3. Součástí věci se rozumí to, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být 

odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Součástí pozemku jsou trvalé 

porosty, studny, bazény, vodovodní, plynové, telefonní, elektrické a jiné 

rozvody, přípojky a zařízení po patu domu, terénní úpravy, kanalizační 

přípojky, žumpy, zpevněné plochy, ploty a jiné věci podobného druhu. 

Stavebními součástmi se rozumí věci, které jsou pevně spojené s 

pojištěnou stavbou, jako např. ohřívače vody, kotle všeho druhu a etážové 

či jiné topení, zařízení koupelen, vodovodní baterie, vestavěný nábytek, 

obklady stěn a stropů, příčky, lepené koberce a jiné podlahové krytiny 

pevně spojené s podlahou, malby stěn, tapety, venkovní anténní systémy, 

či konzole elektrického nebo telefonního vedení  instalované na pojištěné 

budově. 

4. Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl 

mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou; 

požárem není žhnutí a doutnání s omezeným přístupem kyslíku, jakož i 

působení užitkového ohně a tepla. Požárem dále není působení tepla při 

zkratu v elektrickém vedení (zařízení), pokud se plamen zkratem vzniklý 

dále nerozšíří. 

5. Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v 

rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá reakce nestabilní soustavy). Za 

výbuch tlakové nádoby (kotle, potrubí atp.) se stlačeným plynem nebo 

párou se považuje  roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k 

náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějškem a vnitřkem nádoby. 

6. Přímým úderem blesku se rozumí bezprostřední působení energie blesku 

(atmosférického elektrického výboje) nebo tepla jeho výboje na pojištěnou 

věc. Přímým úderem blesku není škoda na pojištěné věci, vzniklá jako 

důsledek přímého působení energie blesku na elektrickou síť. 

7. Krádeží se rozumí jednání pachatele, spočívající v přisvojení si pojištěné 

věci, tím, že se jí zmocní. 

8. Krádeží vloupáním se rozumí jednání pachatele spočívající v přisvojení 

si pojištěné věci krádeží s překonáním překážky. Za krádež s překonáním 

překážky se považuje zmocnění se pojištěné věci proti vůli jejího 

vlastníka, pokud tato věc byla jednotlivě proti odcizení zabezpečena nebo 

byla odcizena násilným vniknutím do uzamčeného prostoru vloupáním.  

Za překonání překážky se nepovažuje zejména: podvodné nebo lstivé 

opatření klíčů od prostoru, kde se pojištěná věc nalézá, vniknutí do 

pojištěného prostoru, jestliže v nepřítomnosti pojištěného nebo jiných 

odpovědných osob nebyla všechna uzamykací, uzavírací a zabezpečovací 

zařízení v činnosti, použití shodného nebo nepravého klíče, neprokázané 

(pravděpodobné) použití planžety nebo jiného zařízení podobného určení, 

vniknutí do pojištěných prostor nezjištěným způsobem, případně beze stop 

násilí atp. 

9. Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, 

která se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží nebo tyto břehy či hráze 

protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením 

průtočného profilu toku. 

10. Záplavou se rozumí jev, při kterém v důsledku atmosférických srážek 

došlo k vytvoření souvislé vodní plochy, která v místech pojištění po 

určitou dobu stojí  nebo proudí. Za záplavu se nepovažuje souvislá vodní 

hladina, která v místě pojištění vznikla v důsledku zvednutí hladiny 

podzemních vod nebo vody, vytékající z vodovodního zařízení. 

11. Vodou z vodovodních zařízení se rozumí: 

11.1. voda, unikající z poškozených vodovodních zařízení a nádrží, jež 

jsou součástí pojištěné stavby. Vodovodní zařízení je přivádějící a 

odpadové potrubí vody. Vodovodním zařízením nejsou vnitřní a 

vnější dešťové svody. Nádrž je zčásti otevřený nebo uzavřený 

prostor o obsahu vody do 200 litrů, pokud je součástí pojištěné 

stavby, 

11.2. kapalina nebo pára unikající z poškozeného ústředního, etážového 

a dálkového topení, 

11.3. hasící médium, vytékající ze samočinného hasícího zařízení, jež 

je součástí pojištěné stavby. 

Právo na plnění pojišťovny nevznikne, jestliže škoda vznikla selháním 

měřících, regulačních anebo zabezpečovacích zařízení nebo nedostatkem 

vody v těchto zařízeních. 

12. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se 

pohybuje rychlostí vyšší než 20,8 metrů za sekundu (75 km/hod). Není-

li tato rychlost pro místo škody zjistitelná, musí pojištěný prokázat, že 

pohyb vzduchu způsobil v okolí místa pojištění škody na řádně 

udržovaných budovách nebo shodně odolných jiných věcech anebo že 

škoda při bezvadném stavu pojištěné budovy mohla vzniknout pouze v 

důsledku vichřice. 

13. Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, 

velikostí, váhy a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou 

věc a tím dochází k jejímu poškození nebo zničení. 

14. Zřícením skal se rozumí pád kamenů vyvolaný porušením rovnováhy. 

15. Lavinou sněhu nebo ledu se rozumí sesuv této hmoty působením 

gravitace, vyvolané porušením rovnováhy; za lavinu se považuje rovněž 

sesuv sněhu a ledu se střechy. 

16. Jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí je jev, při 

kterém pachatel zničil nebo poškodil stavební součásti předmětu 

pojištění bránící odcizení pojištěné věci. 

 ČLÁNEK 8 

 ÚČINNOST 

Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti 1.1.2005. 

 ČLÁNEK 9 

 ČÍSELNÍK KÓDŮ POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ 

POJISTNÉ NEBEZPEČÍ KÓD 

Základní živelní pojištění 007 

Sdružené živelní pojištění 006 

Dodatkové připojištění vichřice 505 

 krupobití 506 

 zřícení skal nebo zemin 508 

 zemětřesení 515 

 sesuv lavin 507 

 tíha sněhu, námrazy 512 

 povodeň, záplava 514 

 pád stromu, stožáru 513 

 náraz dopravního prostředku 510 

 voda z vodovodních zařízení 509 

 odcizení 526 
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 SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ 
 pro pojištění movitých věcí 

 ČLÁNEK 1 
 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Toto pojištění je upraveno příslušnými ustanoveními Všeobecných pojistných 
podmínek HVP, a.s., obecná část pro škodové pojištění, těmito smluvními 
ujednáními a ustanoveními pojistné smlouvy. 

2. Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. 
3. Pojištění sjednané dle těchto smluvních ujednání je pojištěním škodovým. 

 ČLÁNEK 2 
 ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

1. Pojištění lze sjednat proti poškození nebo zničení předmětu pojištění dále 
uvedenými pojistnými nebezpečími. 

2. Základní živelní pojištění: 
2.1. požár, 
2.2. výbuch, 
2.3. přímý úder blesku, 
2.4. náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části 

nebo nákladu. 
3. Sdružené živelní pojištění: 

3.1. požár, 
3.2. výbuch, 
3.3. přímý úder blesku, 
3.4. náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části 

nebo nákladu,  
3.5. vichřice, 
3.6. krupobití, 
3.7. sesuv lavin, 
3.8. zřícení skal nebo zemin, 
3.9. tíha sněhu nebo námrazy, 
3.10. pád stromu nebo stožáru, 
3.11. náraz silničního dopravního prostředku, 
3.12. voda nebo topné médium vytékající z vodovodních zařízení, 
3.13. povodeň a záplava, 
3.14. jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí. 

4. Dodatkové připojištění: 
4.1. vichřice, 
4.2. krupobití, 
4.3. zemětřesení, 
4.4. zřícení skal nebo zemin,  
4.5. sesuv lavin, 
4.6. tíha sněhu nebo námrazy, 
4.7. povodeň a záplava, 
4.8. pád stromu nebo stožáru, 
4.9. náraz silničního dopravního prostředku, 
4.10. voda nebo topné médium vytékající z vodovodních zařízení, 
4.11. odcizení; právo na plnění vzniká: 

4.11.1. při krádeži nebo ztrátě pojištěné věci, ke které došlo v přímé 
souvislosti se živelnou událostí, 

4.11.2. při krádeži vloupáním. 
5. Dodatkové pojištění je možno sjednat v případě, že bylo sjednáno základní 

živelní pojištění nebo sdružené živelní pojištění. 
6. Výběr (specifikaci) pojištěných nebezpečí dohodnou účastníci v pojistné 

smlouvě. 

 ČLÁNEK 3 
 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ 

1. Pojištění se vztahuje na věci uvedené v odst. 2., 3. a 4. tohoto článku, pokud 
v době vzniku pojištění byly v provozuschopném stavu. Soubor movitých 
věcí je pojištěn jen je-li takto v pojistné smlouvě pojmenován a označen. 

2. Pojištění se vztahuje na dále uvedené věci jejichž vlastníkem je pojištěný. Na 
věci které nejsou ve vlastnictví pojištěného, se kterými však pojištěný po 
právu nakládá, se pojištění vztahuje jen když je tak v pojistné smlouvě 
výslovně ujednáno. Pojištěny jsou: 
2.1. věci provozní, výrobní a obchodní povahy, 
2.2. hotové a rozpracované výrobky a zásoby. 

3. Pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění rovněž na dále 
uvedené věci ve vlastnictví pojištěného: 
3.1. cennosti, 
3.2. věci zvláštní hodnoty, 
3.3. výrobní a provozní dokumentaci, 
3.4. průmyslové vzory, modely a prototypy. 

4. Výběr (specifikaci) pojištěných věcí dohodnou a označí účastníci v pojistné 
smlouvě. Cennosti a věci zvláštní hodnoty, musí být v příloze pojistné 
smlouvy uvedeny samostatně (zvlášť). 

5. Věci, které se staly příslušenstvím pojištěného souboru po uzavření pojistné 
smlouvy, jsou pojištěny. Věci, které přestaly být příslušenstvím věci hlavní, a 
staly se tedy samostatnou právní věcí, pojištěny nejsou. 

 ČLÁNEK 4 
 VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 

1. Toto pojištění nezakládá právo na pojistné plnění v případě, že škoda na 
předmětu pojištění je přímým nebo nepřímým důsledkem těchto nebezpečí: 
1.1. zatečení, koroze, eroze, kavitace, oxidace, opotřebení vlivem provozu, 

postupné stárnutí, únavy materiálu, nedostatečné používání, dlouhodobé 
uskladnění, usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin, působení 
dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu, hniloby, kontaminace vody, 
hornin, půdy, ovzduší, flóry a fauny a nedostatečná údržba pojištěné 
věci, 

1.2. hospodaření s radioaktivními látkami, pozvolné působení tepla, plynů, 
vlhkostí, páry a usazenin, 

1.3. poddolování půdy, zřícení skal, zemin, sněhu a ledu, atp., pokud k němu 
došlo v důsledku stavební a geologické činnosti, popřípadě jiného 
lidského jednání či opomenutí, 

1.4. sesuv půdy, 
1.5. tlak spodní vody a nedostatečná či poškozená hydroizolace předmětu 

pojištění, 
1.6. škoda vzniklá na dílech a nástrojích, které se vyměňují při změně 

pracovního úkonu nebo opotřebení (např. formy, kokily, matrice, 
razidla, zápustky, listy pil, pneumatiky), 

1.7. výpadek, přepětí nebo podpětí elektrického proudu, a to bez ohledu na 
příčinu, která tento jev vyvolala. 

2. Z pojištění nevzniká nárok na plnění za: 
2.1. ušlý zisk a výdělek, za nepřímé škody všeho druhu (např. škody vzniklé 

nemožností používat určitou věc, nemožností vykonávat určitou 
činnost), na následné škody a vedlejší škody (např. vzniklé úhradou 
expresních příplatků) za škody, vzniklé vynaložením dalších nákladů, za 
škody, způsobené uvedením věci do původního stavu (např. odstraněním 
zničených věcí nebo opravou či nahrazením za věc novou), 

2.2. uložené nebo uplatňované pokuty, úroky z prodlení, penále či jiné 
sankční platby, 

2.3. škody, vzniklé zničením, poškozením, odcizením nebo ztrátou datových 
souborů nebo nosičů těchto souborů, 

2.4. škodu, vzniklou na činných médiích jako jsou maziva, paliva, 
katalyzátory. 

3. V pojistné smlouvě lze dojednat další výluky z pojištění. 

 ČLÁNEK 5 
 POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO 

Vedle povinností stanovených zákonem a Všeobecnými pojistnými 
podmínkami – obecná část je podmínkou vzniku práva na pojistné plnění 
následující: 
1. pokud je sjednáno pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí povodní, 

záplavou nebo vodou z vodovodních zařízení, jsou tyto věci uskladněny 
(uloženy) podle doporučení výrobce těchto věcí, nejméně však 15 cm nad 
úrovní podlahy, 

2. pojištěné věci jsou zabezpečeny způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě a 
všechna bezpečnostní a ochranná zařízení jsou v provozuschopném stavu. 

 ČLÁNEK 6 
 LIMITY PLNĚNÍ 

1. Plnění z jedné pojistné události nesmí přesáhnout pojistnou částku 
dojednanou v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech plnění 
poskytnutých z jedné pojistné události nebo z více časově spolu souvisejících 
pojistných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje, 
příčiny, události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí. 

2. Celková částka vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu 
jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek pojistné částky 
sjednané v pojistné smlouvě. Plnění, které přesáhne tuto hranici, je 
pojišťovna oprávněna odmítnout. 

3. Pokud byl pojistník povinen vynaložit zachraňovací náklady ve smyslu znění 
Všeobecných pojistných podmínek – obecná část, uhradí mu pojistitel tyto 
náklady do výše 20 % z pojistné částky pojištěné věci, nejvýše však 100.000 
Kč. 

4. Pojištění na první riziko - Není-li možné stanovit pojistnou hodnotu nebo 
dohodnou-li se tak účastníci pojistné smlouvy, určí pojistnou částku pojištěný 
podle svého uvážení a své pojistné potřeby. Takto určená pojistná částka je 
horní hranicí pojistného plnění ze všech pojistných událostí nastalých v 
pojistném roce nebo období, na které bylo sjednáno pojištění. V pojistné 
smlouvě musí být výslovně uvedeno, že se jedná o pojištění prvního rizika. V 
tomto případě pojistitel neuplatní podpojištění. 
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 ČLÁNEK 7 
 VÝKLAD POJMŮ 

V těchto ujednáních, pojistné smlouvě a v každém doplňku, který bude do ní 
včleněn, budou následující slova a výrazy mít význam, který je jím v tomto 
článku přiřazen, ledaže by z kontextu vyplynulo něco jiného: 
1. Soubor věcí tvoří předměty, které mají podobný nebo stejný charakter, 

anebo jsou určeny ke stejnému hospodářskému účelu. 
2. Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl 

mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou; 
požárem není žhnutí a doutnání s omezeným přístupem kyslíku, jakož i 
působení užitkového ohně a tepla. Požárem dále není působení tepla při 
zkratu v elektrickém vedení (zařízení), pokud se plamen zkratem vzniklý 
dále nerozšíří. 

3. Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v 
rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá reakce nestabilní soustavy). Za 
výbuch tlakové nádoby (kotle, potrubí atp.) se stlačeným plynem nebo párou 
se považuje  roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému 
vyrovnání tlaku mezi vnějškem a vnitřkem nádoby. 

4. Přímým úderem blesku se rozumí bezprostřední působení energie blesku 
(atmosférického elektrického výboje) nebo tepla jeho výboje na pojištěnou 
věc. Přímým úderem blesku není škoda na pojištěné věci, vzniklá jako 
důsledek přímého působení energie blesku na elektrickou síť. 

5. Krádeží se rozumí jednání pachatele, spočívající v přisvojení si pojištěné 
věci, tím, že se jí zmocní. 

6. Krádeží vloupáním se rozumí jednání pachatele spočívající v přisvojení si 
pojištěné věci krádeží s překonáním překážky. Za krádež s překonáním 
překážky se považuje zmocnění se pojištěné věci proti vůli jejího vlastníka, 
pokud tato věc byla jednotlivě proti odcizení zabezpečena nebo byla odcizena 
násilným vniknutím do uzamčeného prostoru vloupáním.  
Za překonání překážky se nepovažuje zejména: podvodné nebo lstivé 
opatření klíčů od prostoru, kde se pojištěná věc nalézá, vniknutí do 
pojištěného prostoru, jestliže v nepřítomnosti pojištěného nebo jiných 
odpovědných osob nebyla všechna uzamykací, uzavírací a zabezpečovací 
zařízení v činnosti, použití shodného nebo nepravého klíče, neprokázané 
(pravděpodobné) použití planžety nebo jiného zařízení podobného určení, 
vniknutí do pojištěných prostor nezjištěným způsobem, případně beze stop 
násilí atp. 

7. Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, 
která se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží nebo tyto břehy či hráze 
protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením 
průtočného profilu toku. 

8. Záplavou se rozumí jev, při kterém v důsledku atmosférických srážek došlo 
k vytvoření souvislé vodní plochy, která v místech pojištění po určitou dobu 
stojí  nebo proudí. Za záplavu se nepovažuje souvislá vodní hladina, která v 
místě pojištění vznikla v důsledku zvednutí hladiny podzemních vod nebo 
vody, vytékající z vodovodního zařízení. 

9. Vodou z vodovodních zařízení se rozumí: 
9.1. voda, unikající z poškozených vodovodních zařízení a nádrží, jež jsou 

součástí pojištěné stavby. Vodovodní zařízení je přivádějící a odpadové 
potrubí vody. Vodovodním zařízením nejsou vnitřní a vnější dešťové 
svody. Nádrž je zčásti otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu vody do 
200 litrů, pokud je součástí pojištěné stavby, 

9.2. kapalina nebo pára unikající z poškozeného ústředního, etážového a 
dálkového topení, 

9.3. hasící médium, vytékající ze samočinného hasícího zařízení, jež je 
součástí pojištěné stavby. 

Právo na plnění pojišťovny nevznikne, jestliže škoda vznikla selháním 
měřících, regulačních anebo zabezpečovacích zařízení nebo nedostatkem 
vody v těchto zařízeních. 

10. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje 
rychlostí vyšší než 20,8 metrů za sekundu (75 km/hod). Není-li tato rychlost 
pro místo škody zjistitelná, musí pojištěný prokázat, že pohyb vzduchu 
způsobil v okolí místa pojištění škody na řádně udržovaných budovách nebo 
shodně odolných jiných věcech anebo že škoda při bezvadném stavu 
pojištěné budovy mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice. 

11. Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, 
velikostí, váhy a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou věc a 
tím dochází k jejímu poškození nebo zničení. 

12. Zřícením skal se rozumí pád kamenů vyvolaný porušením rovnováhy. 
13. Lavinou sněhu nebo ledu se rozumí sesuv této hmoty působením 

gravitace, vyvolané porušením rovnováhy; za lavinu se považuje rovněž 
sesuv sněhu a ledu se střechy. 

14. Cennostmi se rozumí: 
14.1. peníze, kterými jsou platné tuzemské a zahraniční bankovky, 

státovky a běžné mince. 
14.2. drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly, 

drahokamy a předměty z nich vyrobené. 
14.3. vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné podobné dokumenty, 

cenné papíry a ceniny (např. platné poštovní známky, kolkové 
známky, lístky a časové kupóny MHD). 

15. Věcmi zvláštní hodnoty se rozumí: 
15.1. věci umělecké hodnoty, kterými jsou obrazy, grafická a sochařská 

díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, 
gobelíny atp.; jedná se o originální nebo unikátní díla, jejichž 
prodejní cena není  dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou 
kvalitou, originalitou a  autorem díla, 

15.2. věci historické hodnoty, což jsou věci, jejichž hodnota je dána tím, 
že mají vztah k historii, historické osobě či události atp., 

15.3. starožitnosti jsou věci, zpravidla starší 100 let, které mají taktéž 
uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu, 

15.4. sbírky, 
15.5. jiné cenné věci, kterými jsou předměty s pojistnou hodnotou nad 

50.000,- Kč. 
16. Jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí je jev, při 

kterém pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěné věci 
před odcizením a při kterém poškodil nebo zničil předmět pojištění. 

 ČLÁNEK 8 
 ÚČINNOST 

Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti 1.1.2005. 

 ČLÁNEK 9 
 ČÍSELNÍK KÓDŮ POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ 

POJISTNÉ NEBEZPEČÍ KÓD  
Základní živelní pojištění 007 
Sdružené živelní pojištění  006 
Dodatkové připojištění vichřice 505 
 krupobití 506 
 zřícení skal nebo zemin 508 
 zemětřesení 515 
 sesuv lavin 507 
 tíha sněhu a námrazy 512 
 povodeň, záplava 514 
 pád stromu, stožáru 513 
 náraz dopravního prostředku 510 
 voda z vodovodních zařízení 509 
 odcizení  526 
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Limity pojistného plnění a podmínky zabezpečení movitých věcí  
pro případy odcizení 

 
Maximálním plněním pojišťovny je pojistná částka sjednaná pro riziko odcizení. Dojde-li však k odcizení 
pojištěných věcí poskytne pojišťovna pojistné plnění maximálně do výše odpovídající skutečnému  
zabezpečení v době vzniku pojistné události, a to: 
 
1. Při odcizení pojištěných věcí umístěných ve výkladních skříních  (tj. zasklený uzamčený prostor), poskytne 

pojišťovna plnění: 

a) do 10.000,- Kč  při běžném uzamčení a zasklení tabulovým sklem o síle min. 4mm,  

b) do 50.000,- Kč v případě, že bude výkladní skříň opatřena bezpečnostní fólií resp. funkční mříží nebo 
roletou 

Výkladní skříň, která se otvírá zvenčí, musí být uzamykaná bezpečnostním zámkem nebo bezpečnostním 
visacím zámkem. 

2. Při odcizení pojištěných movitých věcí (včetně peněz a cenin, drahých kovů a výrobků z nich) z 
uzamčeného prostoru (budova, místnost), poskytne pojišťovna pojistné plnění: 

a) do 50.000,- Kč za věci movité běžné tam, kde vchodové prostory jsou zabezpečeny zadlabacím zámkem s 
cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem, nebo jsou opatřeny masivní petlicí a bezpečnostním visacím 
zámkem, okenní části jsou z běžného tabulového skla. Peníze a ceniny, drahé kovy a výrobky z nich musí 
být uzavřeny v příruční pokladně. 

b) do 200.000,- Kč za věci movité běžné tam, kde vchodové prostory jsou zabezpečeny bezpečnostní 
cylindrickou vložkou zabraňující vyhmatání a bezpečnostním kováním, dvoukřídlé dveře musí být opatřeny 
závorou nebo rozvorovým zámkem, na oknech bezpečnostní fólie o tl. min. 250 mikronů nebo funkční 
mříže. Peníze a ceniny, drahé kovy a výrobky z nich musí být v takto zabezpečených prostorech, uloženy v 
trezoru nebo sejfu zabudovaném v podlaze nebo ve zdi s bezpečnostním zámkem, zadní stěna sejfu 
pancéřová, překryta vrstvou zdiva o síle min. 250 mm. 

c) do 500.000,- Kč, bude-li uzamčený prostor zabezpečen způsobem dle bodu b), dále bezpečnostními dveřmi  
s přídavným bezpečnostním zámkem, nebo funkční mříží před dveřmi, instalací elektronické zabezpečovací 
signalizace (EZS), poplachový signál akustický, zvukové a poplachové zařízení umístěné tak, aby bylo silně 
slyšitelné, peníze a ceniny, drahé kovy a výrobky z nich v trezoru nebo pancéřové pokladně o hmotnosti 
minimálně 90 kg s bezpečnostním zámkem. 

d) do 1.000.000,- Kč, bude-li uzamčený prostor zabezpečený způsobem dle bodu c) s uzamykajícím systémem 
zabraňujícím vyhmatání, rozlomení a odvrtání vložky. Oplechované dveře zabezpečené dvojitou 
bezpečnostní závorou nebo rozvorou, nebo funkční mříže přede dveřmi. Peníze a ceniny, drahé kovy a 
výrobky z nich dle bodu c. 

e) do 3.500.000,- Kč, bude-li uzamčený prostor zabezpečený způsobem dle bodu d) a funkční EZS 
celoplošnou nebo plášťovou, vyvedenou na pult centrální ochrany (PCO) objektů bezpečnostní služby nebo 
policie, nebo trvalou strážní službou v mimopracovní době. Peníze a ceniny, drahé kovy a výrobky z nich v 
trezoru nebo pancéřové pokladně s bezpečnostním zámkem o hmotnosti minimálně 150 kg. 

f) nad 3.500.000,- Kč, bude zabezpečení stanoveno individuálně v součinnosti s pověřenými pracovníky 
generálního ředitelství. 

 
3. Při odcizení krádeží vloupáním pojištěných věcí v areálu mimo uzamčený prostor, pojišťovna škodu na 

cennostech nehradí a za všechny ostatní pojištěné movité věci poskytne plnění max.do výše 500.000,- Kč, 
je-li areál opatřen funkčním oplocením pozemku s minimální výší 2 metry s uzamykatelnými vraty se 
dvěma bezpečnostními zámky a trvalou strážní službou v mimopracovní době. 

 
4. Při odcizení loupežným přepadením při přepravě peněz a cenin poskytne pojišťovna pojistné plnění:  

a)  do 100.000,- Kč, jestliže přepravu provádí pojištěný nebo jím pověřená osoba + další pověřená osoba a 
pojištěné věci jsou uloženy v běžném kufříku nebo pevné tašce s pevným uzávěrem. 

b) do 300.000,- Kč, jestliže přepravu provádí pojištěný nebo jím pověřená osoba + další pověřená osoba 
vybavená střelnou zbraní a pojištěné věci jsou uloženy v běžném kufříku nebo pevné tašce s pevným 
uzávěrem. 
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c) do 500.000,- Kč, jestliže přepravu provádí pojištěný nebo jím pověřená osoba + další pověřená osoba 
vybavená střelnou zbraní a pojištěné věci jsou uloženy v bezpečnostním zavazadle vybaveném poplašným 
zařízením s akustickým alarmem. 

d) do 1.000.000,- Kč, jestliže přepravu provádí pojištěný nebo jím pověřená osoba + další dvě pověřené osoby 
vybavené střelnou zbraní a pojištěné věci jsou uloženy v bezpečnostním zavazadle s kouřovým nebo 
zvukovým alarmem.  

Výklad pojmů  
Areál - oplocený prostor (výška oplocení minimálně 2 metry) 

Bezpečnostní dveře - musí odolávat po celé ploše proražení, rozlomení a proříznutí, roztažení zárubní, 
vypáčení a vyražení, vysazení ze závěsů. Musí mít nejméně cylindrickou vložku zabraňující rozlomení, 
odvrtání a vyhmatání a bezpečnostní kování. Záruky požadovat od výrobce (atest apod.). 

Bezpečnostní fólie - na tabulové sklo, za mokra lepené speciální vrstvené fólie, chrání prosklené části budov 
před vloupáním. Je uznávána jako plnohodnotná náhrada mříží. Pro potřeby pojišťovny se uznává bezpečnostní 
fólie o síle od 250 mikronů a to pro prosklené části až do výše prvního nadzemního podlaží. Pro druhé a další 
nadzemní podlaží se tato ochrana nevyžaduje. 

Bezpečnostní kování - šrouby držící kování nesmí být z vnější strany dveří volně přístupné, cylindrická vložka 
nesmí přesahovat z vnější strany dveří bezpečnostní kování, typ vložky musí být odolný proti odvrtání a 
vyhmatání. 

Bezpečnostní zámek - zámek schválený Kriminalistickým ústavem ČR s cylindrickou vložkou zabraňující 
vyhmatáním s bezpečnostním štítem odolným proti rozlomení a odvrtání vložky.  

Bezpečnostní visací zámek - visací zámek s kaleným okem o průměru min. 8 mm. 

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS): 

- plášťová ochrana znamená instalaci čidel, které pokrývají plochy vymezující chráněný pojišťovaný objekt - 
ať již jde o celou budovu nebo určené vnitřní prostory 

- prostorová ochrana celoplošná znamená instalaci čidel ve všech prostorách pojišťovaného objektu kde se 
nacházejí pojišťované věci. 

Funkční mříže, rolety - ocelový materiál nebo legovaný hliník o průměru min. 16 mm, ploché pruty o 
rozměrech min. 20 x 5 mm. Mezery mezi jednotlivými pruty musí být takové velikosti, aby byl znemožněn 
průvlek osoby a nebo roztažení prutů. Mříž nebo roleta musí být uzamčena min. dvěma bezpečnostními 
visacími zámky nebo jedním bezpečnostním uzamykacím systémem. 

Masivní petlice - nesmí být vyrobena z obyčejného tenkého plechu, oko petlice min. průměr 8 mm, zakalené. 
Petlice musí být ukotvena dvěma šrouby s maticí jištěnou z vnitřní strany dveří.  

Osoba přepravující cennosti - musí být starší 21 let, musí být způsobilá k právním úkonům a být fyzicky 
schopna tuto činnost vykonávat.     

Trezor - bezpečnostní opancéřovaná schránka opatřená bezpečnostním zámkem volně ložená nebo připevněná 
k podlaze nebo ke stěně. 

Sejf - bezpečnostní schránka opatřená bezpečnostním zámkem zabudovaná ve zdi nebo v podlaze. 

Strážní služba - fyzická osoba určená k nepřetržité ochraně majetku v určeném prostoru, vybavená střelnou 
zbraní a plánem ostrahy. 

Rozvory a závory - mechanismy, které zabezpečují vstupní dveře, většinou se montují nad stávající dveřní 
kování. Otočením klíče v zámkovém mechanismu se pohybují západky na obou koncích závory současně. 
Rozvory jsou obdobou závor, ale mají tři až pět uzamykatelných bodů po obvodu dveří. 

Nárok na pojistná plnění pojištěnému vzniká pouze tehdy, jestliže v době vloupání byly dveře, 
bezpečnostní schránka prokazatelně uzamčeny. Elektronická zabezpečovací signalizace musí být 
funkční, svod signálu je vyveden do vnější sirény blikače, popřípadě do místa stálé obsluhy.  

 



 
 

Dodatek  

ke smluvním ujednáním pro pojištění staveb T.č.:NP/08/2005 

a ke smluvním ujednáním pro pojištění movitých věcí T.č.:NP/09/2005 

 

 

 

Pojištění rizika vandalismus 
 

 

 

Článek 2. Rozsah pojištění se doplňuje o odst. 4.12., který zní: 

4.12. vandalismus - úmyslné zničení nebo poškození pojištěného nemovitého (movitého) 

majetku. 

Pojištění se nevztahuje na škody způsobené barevným postřikem, poškrábáním, nápisy a 

pomalováním a na škody na sklech. 

 

Článek 9. Číselník kódů pojistných nebezpečí se doplňuje o kód 516 – vandalismus 

 

 

Spoluúčast pojištěného je 10 %, minimálně 1.000 Kč. 
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1  T.č.:  NP/21/2007 

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ  
pro pojištění elektroniky 

Článek 1 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Toto pojištění je upraveno příslušnými ustanoveními Všeobecných 
pojistných podmínek HVP, a.s., obecná část pro škodové pojištění, 
těmito smluvními ujednáními a ustanoveními pojistné smlouvy. 

2. Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. 
3. Pojištění sjednané dle těchto smluvních ujednání je pojištěním 

škodovým. 

Článek 2 
ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

1. Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení předmětu 
pojištění jakoukoliv nahodilou událostí, která nastane nečekaně a náhle a 
není dále vyloučena. Právo na pojistné plnění vzniká, dojde-li k pojistné 
události zejména z těchto příčin: 
1.1. požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, jeho 

části nebo jeho nákladu, 
1.2. záplava, povodeň, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal 

nebo zemin, tíha sněhu nebo námrazy, sesouvání nebo zřícení lavin, 
1.3. pád pojištěné věci, pád stromů a jiných předmětů, náraz, 
1.4. voda vytékající z vodovodních zařízení, 
1.5. nesprávná obsluha. 

2. Pojištění se sjednává pro takový případ poškození nebo zničení pojištěné 
věci, které omezuje nebo vylučuje její funkčnost. 

3. Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc nebo její část 
pohřešována v příčinné souvislosti s událostí, za kterou vzniklo 
pojištěnému právo na plnění podle těchto pojistných podmínek. 

Článek 3 
POJIŠTĚNÉ VĚCI 

Pojištění se vztahuje pouze na takové věci a jejich příslušenství a součásti, 
které byly v době vzniku pojištění v provozuschopném stavu a které jsou i s 
pojistnou částkou v pojistné smlouvě jmenovitě uvedeny. 

Článek 4 
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 

1. Z pojištění nevzniká právo na plnění za jakékoliv škody, zvětšení škod 
přímo či nepřímo vzniklé následkem:  
1.1. vady, kterou měl předmět pojištění již v době uzavření pojištění a 

která byla nebo mohla být známa pojištěnému, jeho zmocněncům 
nebo zástupcům bez ohledu na to, zda byla známa pojišťovně, 

1.2. zastavení nebo přerušení činnosti předmětu pojištění, a to 
částečného nebo úplného, 

1.3. havárie zapříčiněné testem pojištěné věci, jejím úmyslným 
přetížením nebo experimenty, které vystavují pojištěnou věc 
abnormálnímu zatížení. 

2. Z pojištění nevzniká právo na plnění za: 
2.1. škody způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, 

kavitace, oxidace, opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného 
stárnutí, únavy materiálu, nedostatečného používání, dlouhodobého 
uskladnění, usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin, 

2.2. škody, za které je odpovědný dodavatel, smluvní partner podle 
zákona nebo smlouvy a škody, způsobené úmyslným jednáním 
pojištěného nebo výše uvedených osob z jejich podnětu a škoda, 
která vznikla nesplněním povinnosti těchto osob k jejímu odvrácení, 

2.3. škody na dílech, které podléhají zvýšenému opotřebení nebo se 
běžně vyměňují v důsledku své specifické funkce, např. 
vyměnitelné nosiče dat, pojistky, řemeny, hadice, akumulátorové 
články, typová kola, zdroje světla, řezné lisovací a ostatní nástroje,  

2.4. škody vzniklé na činných médiích jako jsou maziva, paliva, 
katalyzátory, chemikálie, filtrační hmoty, chladiva a na spotřebním 
materiálu jako např. tonery, cartridge, barevné pásky, vývojky, 
filmy, 

2.5. škody vzniklé na pojištěných věcech přímým účinkem zamrznutí 
chladicí kapaliny, vody nebo podobného média, 

2.6. tlakem spodní vody nebo nedostatečně či poškozené hydroizolace, 
škody vzniklé vlivem atmosférických srážek, 

2.7. škody všeho druhu na zvukových, obrazových, datových a jiných 
záznamech, 

2.8. škody, vzniklé odcizením, ztrátou nebo pohřešováním předmětu 
pojištění s výjimkou případu upraveného v bodě 3 článku 2. 

3. Z pojištění nevzniká nárok na plnění : 
3.1. za ušlý zisk a výdělek, za nepřímé škody všeho druhu (např.: škody 

vzniklé nemožností používat určitou věc, nemožností vykonávat 
určitou činnost), na následné škody a vedlejší škody (např.: vzniklé 

úhradou expresních příplatků) za škody vzniklé vynaložením 
dalších nákladů (vícenáklady), za škody způsobené uvedením věci 
do původního stavu (např.: odstraněním zničených věcí nebo 
opravou či nahrazením za věc novou atp.) a ztráty vzniklé 
z prodlení, ztrátou trhu nebo kontraktu, 

3.2. za uložené nebo uplatňované pokuty, úroky z prodlení, penále či 
jiné sankční platby, 

3.3. za škodu způsobenou úmyslně. 
4. V pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění se nevztahuje i na jiné 

škody, než uvedené v tomto článku. 

Článek 5 
PLNĚNÍ POJIŠŤOVNY 

1. Byl-li předmět pojištění poškozen, vzniká pojištěnému právo (pokud 
není dále stanoveno jinak), aby mu pojišťovna zaplatila částku, 
odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozeného předmětu 
pojištění, včetně nákladů na dopravu pojištěné věci do opravny a z 
opravny a nákladů na celní poplatky. Od takto stanovených nákladů 
odečte pojišťovna hodnotu zbytků nahrazovaných částí.  

2. Pokud byla pojištěná věc zničena, vzniká pojištěnému právo, aby mu 
pojišťovna vyplatila částku odpovídající nové hodnotě pojištěné věci v 
době pojistné události, sníženou o hodnotu upotřebitelných zbytků a 
přiměřené náklady na demontáž.  

3. Přiměřenými náklady na opravu věci je cena opravy věci nebo její části, 
která je v době vzniku pojistné události v místě pojištění obvyklá. 

Článek 6 
LIMITY PLNĚNÍ 

1. Plnění z jedné pojistné události nesmí přesáhnout pojistnou částku 
dojednanou v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech plnění 
poskytnutých z jedné škodní události nebo z více časově spolu 
souvisejících škodních událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze 
stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí. 

2. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, plnění vyplacené ze všech pojistných 
událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v pojistném 
období nesmí přesáhnout sjednanou pojistnou částku za jednu a všechny 
škody.  

3. Pokud byl pojistník povinen vynaložit zachraňovací náklady ve smyslu 
znění Všeobecných pojistných podmínek – obecná část, uhradí mu 
pojistitel tyto náklady do výše 20 % z pojistné částky pojištěné věci, 
nejvýše však 100.000 Kč. 

Článek 7 
VÝKLAD POJMŮ 

V těchto ujednáních, pojistné smlouvě a v každém doplňku, který bude do ní 
včleněn, budou následující slova a výrazy mít význam, který je jím v tomto 
článku přiřazen, ledaže by z kontextu vyplynulo něco jiného: 
1. Příslušenství věci - právně samostatné věci, které jsou vlastníkem této 

věci či jinou oprávněnou osobou určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí 
trvale užívány, tj. aby s hlavní věcí tvořily jeden funkční celek. 

2. Součást věci - to, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být 
odděleno, aniž by se tím věc funkčně znehodnotila. 

3. Soubor věcí tvoří předměty, které mají podobný nebo stejný charakter, 
anebo jsou určeny ke stejnému hospodářskému účelu. 

4.  Požár - oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo 
určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou; 
požárem není žhnutí a doutnání s omezeným přístupem kyslíku, jakož i 
působení užitkového ohně a tepla. Požárem dále není působení tepla při 
zkratu v elektrickém vedení (zařízení), pokud se plamen zkratem vzniklý 
dále nerozšíří. 

5. Výbuch - náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti 
plynů nebo par (velmi rychlá reakce nestabilní soustavy). Za výbuch 
tlakové nádoby (kotle, potrubí atp.) se stlačeným plynem nebo párou se 
považuje  roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému 
vyrovnání tlaku mezi vnějškem a vnitřkem nádoby. 

6. Přímý úder blesku - bezprostřední působení energie blesku 
(atmosférického elektrického výboje) nebo tepla jeho výboje na 
pojištěnou věc. Přímým úderem blesku není škoda na pojištěné věci 
vzniklá jako důsledek přímého působení energie blesku na elektrickou 
síť. 

7.  Povodeň - zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se 
vylila z břehů vodních toků nebo nádrží nebo tyto břehy či hráze 
protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením 
průtočného profilu toku. 

8. Záplava - jev, při kterém v důsledku atmosférických srážek došlo k 
vytvoření souvislé vodní plochy, která v místech pojištění po určitou 
dobu stojí  nebo proudí. Za záplavu se nepovažuje souvislá vodní 
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hladina, která v místě pojištění vznikla v důsledku zvednutí hladiny 
podzemních vod nebo vody, vytékající z vodovodního zařízení. 

9. Voda z vodovodních zařízení: 
9.1. voda, unikající z poškozených vodovodních zařízení a nádrží jež 

jsou součástí pojištěné stavby. Vodovodní zařízení je přivádějící a 
odpadové potrubí vody. Vodovodním zařízením nejsou vnitřní a 
vnější dešťové svody. Nádrž je zčásti otevřený nebo uzavřený 
prostor o obsahu vody do 200 litrů, pokud je součástí pojištěné 
stavby, 

9.2. kapalina nebo pára unikající z poškozeného ústředního, etážového a 
dálkového topení, 

9.3. hasící médium, vytékající ze samočinného hasícího zařízení, jež je 
součástí pojištěné stavby. 

Právo na plnění pojišťovny nevznikne, jestliže škoda vznikla selháním 
měřících, regulačních anebo zabezpečovacích zařízení nebo nedostatkem 
vody v těchto zařízeních. 

10. Vichřice - dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje 
rychlostí vyšší než 20,8 metrů za sekundu (75 km/hod). Není-li tato 
rychlost pro místo škody zjistitelná, musí pojištěný prokázat, že pohyb 
vzduchu způsobil v okolí místa pojištění škody na řádně udržovaných 
budovách nebo shodně odolných jiných věcech anebo že škoda při 

bezvadném stavu pojištěné budovy mohla vzniknout pouze v důsledku 
vichřice. 

11. Krupobití - jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikostí, váhy a 
hustoty vytvoření v atmosféře dopadají na pojištěnou věc a tím dochází 
k jejímu poškození nebo zničení. 

12. Zřícení skal - pád kamenů vyvolaný porušením rovnováhy. 
13. Lavina sněhu nebo ledu - sesuv této hmoty působením gravitace, 

vyvolané porušením rovnováhy; za lavinu se považuje rovněž sesuv 
sněhu a ledu se střechy. 

Článek 8 
ÚČINNOST 

Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti 1.8.2007. 

Článek 9 
ČÍSELNÍK KÓDŮ POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ 

 Pojistné nebezpečí Kód nebezpečí 

Pojištění věcí na všechna nebezpečí 039 
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 SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ  
 pro pojištění strojů a strojních zařízení 

 ČLÁNEK 1 
 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pojištění strojů a strojních zařízení je upraveno příslušnými ustanoveními 
Všeobecných pojistných podmínek HVP, a.s., obecná část pro škodové 
pojištění, těmito smluvními ujednáními a ustanoveními pojistné smlouvy. 

2. Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. 
3. Pojištění strojů a strojních zařízení sjednané dle těchto smluvních ujednáních 

je pojištěním škodovým. 

 ČLÁNEK 2 
 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ 

1. Pojištění se vztahuje pouze na stroje a strojní zařízení a jejich příslušenství a 
součásti, které byly v době vzniku pojištění v provozuschopném stavu. Je-li 
pojištěn soubor strojů, musí být takto (jako soubor strojů) v pojistné smlouvě 
označen. 

2. Předmětem pojištění jsou stroje a strojní zařízení ve vlastnictví pojištěného; 
je-li v pojistné smlouvě ujednáno, jsou předmětem pojištění rovněž stroje a 
strojní zařízení, které pojištěný užívá nebo spravuje na základě smlouvy.  

3. Je-li pro uvedení pojištěné věci do provozu vyžadován zkušební provoz, je 
věc považována ve smyslu odst. 1 tohoto článku za provozuschopnou, 
pokud zkušební provoz byl úspěšně ukončen a pojištěná věc dosahuje 
projektovaných parametrů. Věc je považována za provozuschopnou i tehdy, 
je-li v odstávce, je rozebrána proto, aby byla v rámci údržby vyčištěna, je 
sestavována po provedeném čištění atp. 

4. Věci, které se staly příslušenstvím pojištěného souboru movitých věcí po 
uzavření pojistné smlouvy, jsou rovněž pojištěny. Věci, které přestaly být 
příslušenstvím věci hlavní, a staly se tedy samostatnou právní věcí, pojištěny 
nejsou 

 ČLÁNEK 3 
 ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

1. Tato smluvní ujednání se vztahují na poškození nebo zničení předmětu 
pojištění pojistnými nebezpečími uvedenými v odstavci 2 a 3 tohoto článku, 
ke kterému došlo v době trvání pojištění. Z pojištění vzniká právo na 
pojistné plnění, jestliže pojištěná věc byla poškozena nebo zničena dále 
uvedenými pojistnými nebezpečími: 

2. Základní strojní pojištění: 
2.1. chybou konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní vadou, 
2.2. přetlakem či podtlakem páry, plynu nebo kapaliny, 
2.3. nedostatkem vody v kotli, 
2.4. nevyvážeností nebo roztržením odstředivou silou, 
2.5. zkratem či jiným působením elektrického proudu (např.: přepětím, 

vadou izolace, koronou, mechanickým namáháním způsobeným 
elektrickým proudem, indukcí účinkem blesku), 

2.6. selháním měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení, 
2.7. vniknutím cizího tělesa do pojištěné věci, 
2.8. nesprávnou obsluhou. 

3. Dodatkové živelní připojištění: 
3.1. požárem, 
3.2. výbuchem, 
3.3. přímým úderem blesku, 
3.4. nárazem nebo zřícením posádkou řízeného letícího tělesa, jeho části 

nebo jeho nákladu, 
3.5. vichřicí, 
3.6. krupobitím, 
3.7. sesuvem lavin, 
3.8. zřícením skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské 

činnosti, 
3.9. vodou nebo topným médiem vytékajícím z vodovodních zařízení, 
3.10. nárazem silničního dopravního prostředku, 
3.11. povodní nebo záplavou, 
3.12. tíhou sněhu, námrazy, 
3.13. pádem stromu nebo stožáru. 

4. Dodatkové připojištění pro případ odcizení.  
5. Pojištění se sjednává pro takový případ poškození nebo zničení pojištěné 

věci, které omezuje nebo vylučuje její funkčnost. 
6. Výběr (specifikaci) pojištěných pojistných nebezpečí dohodnou účastníci v 

pojistné smlouvě. Vybraná pojistná nebezpečí označí v pojistné smlouvě 
podle článku 11 těchto smluvních ujednání.  

 ČLÁNEK 4 
 VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 

1. Z pojištění nevzniká právo na plnění za jakékoliv škody, zvětšení škod 
přímo či nepřímo vzniklé následkem:  
1.1. vady, kterou měl předmět pojištění již v době uzavření pojištění a která 

byla nebo mohla být známa pojištěnému, jeho zmocněncům nebo 
zástupcům bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli, 

1.2. jaderné reakce, jaderného záření nebo radioaktivní kontaminace, 
1.3. zastavení nebo přerušení činnosti předmětu pojištění, a to částečného 

nebo úplného, 
1.4. havárie zapříčiněné testem pojištěné věci, jejím úmyslným přetížením 

nebo experimenty, které vystavují pojištěnou věc abnormálnímu 
zatížení. 

1.5. používáním pojištěné věci v rozporu s předpisy a pokyny výrobce, 
technickými pravidly, normami a ustanoveními právních předpisů. 

2. Z pojištění nevzniká právo na plnění za: 
2.1. škody způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, kavitace, 

oxidace, opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí, únavy 
materiálu, nedostatečného používání, dlouhodobého uskladnění, 
usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin, 

2.2. škody, za které je odpovědný dodavatel, smluvní partner podle zákona 
nebo smlouvy a škody, způsobené úmyslným jednáním pojištěného 
nebo výše uvedených osob z jejich podnětu a škoda, která vznikla 
nesplněním povinnosti těchto osob k jejímu odvrácení, 

2.3. škody vzniklé následkem zřícení budovy, poddolováním půdy, zřícení 
skal, sněhu a ledu atp., pokud k němu došlo v důsledku stavební a 
geologické činnosti, popřípadě jiného lidského jednání či opomenutí, 

2.4. škody na dílech a nástrojích, které se běžně vyměňují při změně 
pracovního úkonu nebo pro opotřebení (např. matrice, formy, razidla, 
raznice, zápustky, ryté a vzorkované válce, šablony, vrtáky a vrtací 
hlavy, nože, břity, listy pil, ostatní řezné a lisovací nástroje, pracovní 
části drtičů, pásy, lana, dráty, pneumatiky, žáruvzdorné vyzdívky, 
hadice, těsnění apod.), 

2.5. škody vzniklé na činných médiích jako jsou maziva, paliva, 
katalyzátory, 

2.6. škody všeho druhu na zvukových, obrazových, datových a jiných 
záznamech. 

3. Nedošlo-li z téže příčiny a ve stejném čase i k jinému poškození pojištěné 
věci, za které je pojistitel povinen plnit, pojistitel neposkytne plnění za 
poškození nebo zničení: 
3.1. strojních součástí pro kluzná a valivá uložení pro přímočarý i rotační 

pohyb (např.: ložiska, písty, vložky válců apod.), 
3.2. skleněných součástí, 
3.3. akumulátorových baterií, elektrochemických článků apod., 
3.4. elektronických prvků a elektronických součástek (např.: integrované 

obvody, mikroprocesory, tranzistory, relé, stykače, jističe, 
elektromagnetické ventily, odpory, odporová topná tělesa, žárovky, 
výbojky, apod., 

3.5. zvukových, obrazových, datových a jiných záznamů a jejich nosičů. 
4. Pokud není ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na mobilní stroje a na 

základy strojů a zařízení.  
5. Z pojištění nevzniká nárok na pojistné plnění: 

5.1. za ušlý zisk a výdělek, za nepřímé škody všeho druhu (např.: škody 
vzniklé nemožností používat určitou věc, nemožností vykonávat určitou 
činnost), na následné škody a vedlejší škody (např.: vzniklé úhradou 
expresních příplatků) za škody, vzniklé vynaložením dalších nákladů 
(vícenáklady), za škody, způsobené uvedením věci do původního stavu 
(např.: odstraněním zničených věcí nebo opravou či nahrazením za věc 
novou apod.) a ztráty vzniklé z prodlení, ztrátou trhu nebo kontraktu, 

5.2. za uložené nebo uplatňované pokuty, úroky z prodlení, penále či jiné 
sankční platby. 

 ČLÁNEK 5 
 MÍSTO POJIŠTĚNÍ 

Pojistitel poskytne pojistné plnění, došlo-li k pojistné události na území České 
republiky, a to v místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění. 
Pojištění pracovních mobilních strojů platí pro celé území ČR. 

 ČLÁNEK 6 
 POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO  

Vedle povinností stanovených zákonem a všeobecnými pojistnými 
podmínkami, obecnou částí pro škodové pojištění, má pojištěný dále za 
povinnost dodržovat pokyny výrobce týkající se provozu, prohlídek a revize, 
stejně tak, jako všechny platné předpisy týkající se provozu a údržby 
pojištěných strojů a na požádání předložit předpisy a pokyny výrobce, 
technická pravidla a normy. 
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 ČLÁNEK 7 
 POJISTNÁ HODNOTA, POJISTNÁ ČÁSTKA 

1. Pojistnou hodnotou se rozumí reálná cena pojištěného stroje nebo strojního 
zařízení, rozhodná pro stanovení pojistné částky. 

2. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistnou hodnotou 
pojištěných věcí ve smyslu těchto smluvních ujednání je nová cena těchto 
věcí. 

 ČLÁNEK 8 
 POJISTNÉ PLNĚNÍ  

1. Byl-li předmět pojištění poškozen, vzniká pojištěnému právo (pokud není 
dále stanoveno jinak), aby mu pojistitel zaplatil částku, odpovídající 
přiměřeným nákladům na opravu poškozeného předmětu pojištění, včetně 
nákladů na dopravu pojištěné věci do opravny a z opravny a nákladů na 
celní poplatky. Od takto stanovených nákladů odečte pojistitel hodnotu 
upotřebitelných zbytků nahrazovaných částí.  

2. Finanční náklady na provizorní opravu pojištěných věcí nahradí pojistitel 
pouze tehdy, pokud tyto náklady jsou součástí celkových nákladů na opravu 
a nezvyšují celkové plnění pojistitele; náklady, vyplacené za odměny práce 
přesčas, v noci a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, expresní 
příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náklady servisních 
techniků a expertů, hradí pojistitel jen když, se k tomu zavázal.  

3. Pokud náklady na opravu specifikované v odst. 1 tohoto článku jsou rovny 
nebo převyšují časovou hodnotu pojištěné věci v době pojistné události, 
poskytne pojistitel pojistné plnění jako za věc zničenou podle odst. 4 tohoto 
článku.   

4. Pokud byl pojištěný stroj nebo strojní zařízení zničen, vzniká pojištěnému 
právo, aby mu pojistitel vyplatil částku odpovídající časové hodnotě 
pojištěné věci v době pojistné události, sníženou o hodnotu upotřebitelných 
zbytků zničené věci a přiměřené náklady na demontáž. Vztahuje se i na 
případy, kdy pojistnou hodnotou pojištěných věcí je podle pojistné smlouvy 
nová cena.   

5. Nelze-li časovou hodnotu určit obvyklým způsobem, stanoví se tato cena 
odhadem.  

6. Byly-li pojištěné cizí věci, které pojištěný po právu užívá nebo spravuje, 
poškozeny, zničeny, nebo jsou-li pohřešovány, je pojistitel povinen 
poskytnout plnění jen tehdy, je-li pojištěný povinen vynaložit náklady na 
uvedení poškozené věci do původního stavu, anebo tyto náklady vynaložil. 

7. Přiměřenými náklady na opravu věci je cena opravy věci nebo její části, 
která je v době vzniku pojistné události v místě pojištění obvyklá. 

 ČLÁNEK 9 
 ZACHRAŇOVACÍ NÁKLADY 

Pokud byl pojistník povinen vynaložit zachraňovací náklady ve smyslu znění 
Všeobecných pojistných podmínek – obecná část, uhradí mu pojistitel takto 
vynaložené náklady do 20 % ze sjednané pojistné částky, maximálně 100 000,- 
Kč. 

 ČLÁNEK 10. 
 VÝKLAD POJMŮ 

V pojistné smlouvě a v každém doplňku, který bude do tohoto ujednání 
včleněn, budou následující slova a výrazy mít význam, který je jim v tomto 
článku přiřazen, ledaže by z kontextu vyplynulo něco jiného. 
1. Cizím tělesem se rozumí jakýkoliv hmotný předmět, který není součástí 

pojištěné věci a netvoří s pojištěnou věcí jednotný a funkční celek. 
2. Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, 

velikostí, váhy a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou věc 
a tím dochází k jejímu poškození nebo zničení. 

3. Lavinou sněhu nebo ledu se rozumí sesuv této hmoty působením 
gravitace, vyvolané porušením rovnováhy; za lavinu se považuje rovněž 
sesuv sněhu a ledu ze střechy. 

4. Nesprávnou obsluhou se rozumí činnost osoby, která je k obsluze 
pojištěné věci kvalifikovaná, pověřená a oprávněná, a její poškození 
způsobila náhodně a neúmyslně.    

5. Odcizením se rozumí jednání pachatele spočívající v přisvojení 
si pojištěné věci krádeží s překonáním překážky. Za krádež s překonáním 
překážky se považuje zmocnění se pojištěné věci proti vůli jejího 
vlastníka, pokud tato věc byla jednotlivě proti odcizení zabezpečena nebo 
byla odcizena násilným vniknutím do uzamčeného prostoru vloupáním. 
Za překonání překážky se nepovažuje zejména: podvodné nebo lstivé 
opatření klíčů od prostoru, kde se pojištěná věc nalézá, vniknutí do 
pojištěného prostoru, jestliže v nepřítomnosti pojištěného nebo jiných 
odpovědných osob nebyla všechna uzamykací, uzavírací a zabezpečovací 
zařízení v činnosti, použití shodného nebo nepravého klíče, neprokázané 
(pravděpodobné) použití planžety nebo jiného zařízení podobného určení, 
vniknutí do pojištěných prostor nezjištěným způsobem, případně beze stop 
násilí atp. 

6. Poškozením věci se rozumí hmotné porušení (změna) věci, kterou je 
objektivně možné a účelné odstranit opravou. Je-li hmotné porušení trvalé 
a věc nelze opravou vrátit do původního stavu, popřípadě přestala-li věc 
existovat zcela (např. shořela), jde o totální škodu - úplné zničení věci.  

7. Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, 
která se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží nebo tyto břehy či hráze 
protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením 
průtočného profilu toku. 

8. Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl 
mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou; 
požárem není žhnutí a doutnání s omezeným přístupem kyslíku, jakož i 
působení užitkového ohně a tepla. Požárem dále není působení tepla při 
zkratu v elektrickém vedení (zařízení), pokud se plamen zkratem vzniklý 
dále nerozšíří 

9. Příslušenstvím věci se rozumí právně samostatné věci, které jsou 
vlastníkem této věci či jinou oprávněnou osobou určeny k tomu, aby byly 
s hlavní věcí trvale užívány, tj. aby s hlavní věcí tvořily jeden funkční 
celek. 

10. Provozní činností se rozumí činnost pojištěného specifikovaná v pojistné 
smlouvě, která souvisí s předmětem podnikatelské či obchodní činnosti 
pojištěného, pokud jí pojištěný vykonávaná na základě povolení 
příslušného orgánu, zřizovací listiny, živnostenského oprávnění, nebo 
jiného než živnostenského zákona podle zvláštních předpisů, 

11. Přímým úderem blesku se rozumí bezprostřední působení energie blesku 
(atmosférického elektrického výboje) nebo tepla jeho výboje na pojištěnou 
věc. Přímým úderem blesku není škoda na pojištěné věci, vzniklá jako 
důsledek přímého působení energie blesku na elektrickou síť. 

12. Soubor věcí tvoří předměty, které mají podobný nebo stejný charakter, 
anebo jsou určeny ke stejnému hospodářskému účelu. 

13. Součástí věci se rozumí to, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být 
odděleno, aniž by se tím věc funkčně znehodnotila. 

14. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která 
se pohybuje rychlostí vyšší než 20,8 metrů za sekundu (75 km/hod). Není-
li tato rychlost pro místo škody zjistitelná, musí pojištěný prokázat, že 
pohyb vzduchu způsobil v okolí místa pojištění škody na řádně 
udržovaných budovách nebo shodně odolných jiných věcech anebo že 
škoda při bezvadném stavu pojištěné budovy mohla vzniknout pouze v 
důsledku vichřice. 

15. Vodou z vodovodních zařízení se rozumí: 
15.1. voda, unikající z poškozených vodovodních zařízení a nádrží, jež 

jsou součástí pojištěné stavby. Vodovodní zařízení je přivádějící a 
odpadové potrubí vody. Vodovodním zařízením nejsou vnitřní a 
vnější dešťové svody. Nádrž je zčásti otevřený nebo uzavřený 
prostor o obsahu vody do 200 litrů, pokud je součástí pojištěné 
stavby, 

15.2. kapalina nebo pára unikající z poškozeného ústředního, etážového a 
dálkového topení, 

15.3. hasící médium, vytékající ze samočinného hasicího zařízení, jež je 
součástí pojištěné stavby. 
Právo na plnění pojistiteli nevznikne, jestliže škoda vznikla 
selháním měřících, regulačních anebo zabezpečovacích zařízení 
nebo nedostatkem vody v těchto zařízeních. 

16. Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající 
v rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá reakce nestabilní soustavy). 
Za výbuch tlakové nádoby (kotle, potrubí atp.) se stlačeným plynem nebo 
párou se považuje roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k 
náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějškem a vnitřkem nádoby. 

17. Záplavou se rozumí jev, při kterém v důsledku atmosférických srážek 
došlo k vytvoření souvislé vodní plochy, která v místech pojištění 
po určitou dobu stojí nebo proudí. Za záplavu se nepovažuje souvislá 
vodní hladina, která v místě pojištění vznikla v důsledku zvednutí hladiny 
podzemních vod nebo vody, vytékající z vodovodního zařízení. 

18. Zřícením skal se rozumí pád kamenů vyvolaný porušením rovnováhy. 

 ČLÁNEK 11 
 ČÍSELNÍK KÓDŮ RIZIK 

Pojistné nebezpečí Kód rizika 
Základní - strojní pojištění 013 
Dodatkové připojištění - živelní pojištění 006 
Dodatkové připojištění – odcizení 526 

 ČLÁNEK 12 
 ÚČINNOST 

Tato smluvní ujednání nabývají účinnosti 24. 6. 2013  
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Pojištění staveb 
Informační dokument o pojistném produktu 

Společnost:  Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., 
Česká republika 

Produkt: Pojištění podnikatelů 

Úplné  předsmluvní  a  smluvní  informace  o  produktu  jsou  poskytnuty  v  jiných  dokumentech,  a  to  zejména  v  pojistné  smlouvě 
a pojistných podmínkách. 

O jaký druh pojištění se jedná? 
Jedná se o pojištění podnikatelských staveb včetně pojištění příslušenství, tj. vedlejších staveb, jednoduchých staveb, drobných 
staveb, přístaveb, garáží atp. 
      

Co je předmětem pojištění?  Na co se pojištění nevztahuje? 

 stavby  uvedené  v pojistné  smlouvě  včetně 
stavebních  součástí  a příslušenství  pojištěných 
staveb, 

 pokud je v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se 
pojištění také na: 
o drobnou stavební mechanizaci, 
o stavby ve výstavbě, 
o stavební  materiál  určený  k dokončení  nebo 

údržbě pojištěné stavby. 

 na škody, které vznikly před počátkem nebo po konci 
pojištění, 

 na pojistná nebezpečí neuvedená v pojistné smlouvě, 
 škody  vzniklé  v důsledku  zatečení,  koroze,  eroze, 

kavitace,  oxidace,  opotřebení  vlivem  provozu, 
postupného  stárnutí,  únavy  materiálu, 
nedostatečného  používání,  dlouhodobého 
uskladnění, usazování kotelního kamene nebo jiných 
usazenin,  působením  dřevokazných  hub 
a dřevokazného hmyzu, hniloby, kontaminace vody, 
hornin,  půdy,  ovzduší,  flóry  a  fauny,  nedostatečná 
údržby pojištěné věci, 

 na škody vzniklé v důsledku sesuvu půdy, 
 škody  vzniklé  v důsledku  tlaku  spodní  vody 

a nedostatečné či poškozené hydroizolace. 
Další  výluky  jsou  uvedeny  v  zákoně,  pojistné  smlouvě 
a pojistných podmínkách v části výluky z pojištění.

   

 

Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 

! pojistné  plnění  z jedné  pojistné  události  nesmí 
přesáhnout pojistnou  částku dojednanou v pojistné 
smlouvě, 

! celková částka vyplacená ze všech pojistných událostí 
nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí 
přesáhnout  dvojnásobek  pojistné  částky  sjednané 
v pojistné smlouvě, 

! některá  pojistná  nebezpečí  jsou  omezena  horní 
hranicí pojistného plnění, 

! horní  hranice  pojistného  plnění  z jedné  pojistné 
události a  jedné pojištěné stavby  je u dodatkového 
připojištění  nebezpečí  povodeň  a  záplava  pojistná 
částka, 

! horní  hranice  pojistného  plnění  z jedné  pojistné 
události  a  jedné  pojištěné  stavby  je  u  sdruženého 
živelního pojištění nebezpečí povodeň a záplava činí 
5.000 Kč, 

! horní  hranice  pojistného  plnění  v případě  škody 
vzniklé na předmětu odcizením jejího příslušenství či 
součásti  činí  50.000  Kč  z jedné  pojistné  události, 
nedohodnou‐li se účastníci v pojistné smlouvě jinak, 

! horní  hranice  pojistného  plnění  v případě  škody 
vzniklé na pojištěném stavebním materiálu určeném 
pojištěným  pro  údržbu  pojištěné  stavby  činí 
20.000 Kč z jedné pojistné události, není‐li v pojistné 
smlouvě dojednána částka vyšší, 

! horní  hranice  pojistného  plnění  v případě  škody 
vzniklé na pojištěných drobných stavebních strojích 
je  omezena  částkou  10.000 Kč,  není‐li  v pojistné 
smlouvě dojednáno jinak, 
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! pokud  byl  pojistník  povinen  vynaložit  zachraňovací 
náklady  ve  smyslu  znění  Všeobecných  pojistných 
podmínek  –  obecná  část,  uhradí mu  pojistitel  tyto 
náklady do výše 20 % z pojistné částky pojištěné věci, 
nejvýše však 100.000 Kč. 

Další omezení jsou uvedena v zákoně, pojistné smlouvě 
a pojistných podmínkách v části pojistné plnění a limity 
pojistného plnění. 

       

 

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 

 V místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě. 

       

 

Jaké mám povinnosti? 

V souvislosti se sjednáním pojištění nebo změnou pojistné smlouvy máte povinnost dát pravdivé a úplné odpovědi na veškeré 
písemné dotazy pojistitele. 
Pokud uzavřete s pojistitelem pojistnou smlouvu, máte zejména tyto povinnosti: 

- platit pojistiteli pojistné ve výši uvedené v pojistné smlouvě, 
- dbát, aby nenastala pojistná událost. Pokud již pojistná událost nastala, máte povinnost učinit taková opatření, aby újma 

byla co nejmenší, 
- v souvislosti s šetřením pojistné události podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události, o právech 

třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, a dále pak předložit doklady potřebné ke zjištění okolností rozhodných 
pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši, 

- v případě změny adresy tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, 
- nesmíte bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; pokud se pojistné riziko 

zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámíte, 
- došlo‐li  k  pojistné  události,  nesmíte  měnit  bez  souhlasu  pojistitele  stav  pojistnou  událostí  způsobený,  dokud  nejsou 

poškozené pojištěné věci pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty. Toto však neplatí, je‐li taková změna nutná 
z bezpečnostních, ekologických a hygienických důvodů, v obecném zájmu nebo pro zmírnění výše újmy nebo ji oprávněný 
orgán nařídil. V takovém případě je Vaší povinností zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu pojistné události, 

- bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že se našla věc pohřešovaná v souvislosti s pojistnou událostí. 
Další povinnosti jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách v části povinnosti pojištěného a pojistníka. 

 

 

Kdy a jak provádět platby? 

Výše pojistného,  jeho splatnost a  frekvence placení pojistného  (jednorázově, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně apod.)  jsou 
uvedeny v pojistné smlouvě. 
Platbu pojistného je třeba identifikovat variabilním symbolem, který je shodný s číslem pojistné smlouvy, resp. návrhu pojistné 
smlouvy.  
Pojistné je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet pojistitele, složenkou nebo v hotovosti.

         

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 

Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě. 
Pojištění může být sjednáno na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. 
Pokud  je pojištění  sjednáno na dobu určitou, pak pojištění  končí dnem uvedeným  v pojistné  smlouvě. Pojištění dále  zaniká 
z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

    

Jak mohu smlouvu vypovědět? 

Pojištění můžete vypovědět výpovědí adresovanou pojistiteli, a to zejména takto: 

 s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, 

 s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, 

 je‐li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; je‐li však 
výpověď doručena druhé straně později, než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění 
ke konci následujícího pojistného období. 

Od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně. 
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Pojištění movitých věcí 
Informační dokument o pojistném produktu 

Společnost:  Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., 
Česká republika 

Produkt: Pojištění podnikatelů 

Úplné  předsmluvní  a  smluvní  informace  o  produktu  jsou  poskytnuty  v  jiných  dokumentech,  a  to  zejména  v  pojistné  smlouvě 
a pojistných podmínkách. 

O jaký druh pojištění se jedná? 
Jedná se o pojištění movitých věcí. 
      

Co je předmětem pojištění?  Na co se pojištění nevztahuje? 

Předmětem pojištění můžou být: 
 movité  věci,  které  jsou  uvedeny  v pojistné 

smlouvě samostatně nebo  jako soubor movitých 
věcí  (věci  provozní,  výrobní  a obchodní  povahy, 
hotové a rozpracované výrobky, zásoby, věci cizí), 

 cennosti, 
 věci zvláštní hodnoty, 
 výrobní a provozní dokumentaci, 
 průmyslové vzory, modely a prototypy. 
 

 na  škody,  které  vznikly  před  počátkem  nebo  po 
konci pojištění, 

 na  pojistná  nebezpečí  neuvedená  v pojistné 
smlouvě, 

 na  škody  vzniklé  v důsledku  zatečení,  koroze, 
eroze,  kavitace,  oxidace,  opotřebení  vlivem 
provozu,  postupného  stárnutí,  únavy materiálu, 
nedostatečného  používání,  dlouhodobého 
uskladnění,  usazování  kotelního  kamene  nebo 
jiných  usazenin,  působením  dřevokazných  hub 
a dřevokazného  hmyzu,  hniloby,  kontaminace 
vody,  hornin,  půdy,  ovzduší,  flóry  a  fauny, 
nedostatečná údržby pojištěné věci, 

 na škody vzniklé v důsledku sesuvu půdy, 
 na  škody  vzniklé  v důsledku  tlaku  spodní  vody 

a nedostatečné či poškozené hydroizolace, 
 na  škody  vzniklé na dílech a nástrojích,  které  se 

vyměňují  při  změně  pracovního  úkonu  nebo 
opotřebení  (např.  formy, kokily, matrice,  razidla, 
zápustky, listy pil, pneumatiky), 

Další výluky jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě 
a pojistných podmínkách v části výluky z pojištění. 

    

 

Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 

! pojistné  plnění  z jedné  pojistné  události  nesmí 
přesáhnout pojistnou částku dojednanou v pojistné 
smlouvě, 

! celková  částka  vyplacená  ze  všech  pojistných 
událostí  nastalých  v průběhu  jednoho  pojistného 
roku  nesmí  přesáhnout  dvojnásobek  pojistné 
částky sjednané v pojistné smlouvě, 

! některá  pojistná  nebezpečí  jsou  omezena  horní 
hranicí pojistného plnění, 

! pokud byl pojistník povinen vynaložit zachraňovací 
náklady  ve  smyslu  znění  Všeobecných  pojistných 
podmínek – obecná část, uhradí mu pojistitel tyto 
náklady  do  výše  20 %  z pojistné  částky  pojištěné 
věci, nejvýše však 100.000 Kč, 

Další  omezení  jsou  uvedena  v zákoně,  pojistné 
smlouvě  a  pojistných  podmínkách  v části  pojistné 
plnění a limity pojistného plnění. 

       

 

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 

 V místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě.
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Jaké mám povinnosti? 

V souvislosti  se  sjednáním pojištění nebo  změnou pojistné  smlouvy máte povinnost dát pravdivé a úplné odpovědi na 
veškeré písemné dotazy pojistitele. 
Pokud uzavřete s pojistitelem pojistnou smlouvu, máte zejména tyto povinnosti: 
- platit pojistiteli pojistné ve výši uvedené v pojistné smlouvě, 
- dbát, aby nenastala pojistná událost. Pokud již pojistná událost nastala, máte povinnost učinit taková opatření, aby újma 
byla co nejmenší, 

- v  souvislosti  s  šetřením  pojistné  události  podat  pravdivé  vysvětlení  o  vzniku  a  rozsahu  následků  takové  události, 
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, a dále pak předložit doklady potřebné ke zjištění okolností 
rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši, 

- v případě změny adresy tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, 
- nesmíte bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; pokud se pojistné riziko 
zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámíte, 

- došlo‐li k pojistné události, nesmíte měnit bez souhlasu pojistitele stav pojistnou událostí způsobený, dokud nejsou 
poškozené pojištěné věci pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty. Toto však neplatí, je‐li taková změna 
nutná z bezpečnostních, ekologických a hygienických důvodů, v obecném zájmu nebo pro zmírnění výše újmy nebo ji 
oprávněný orgán nařídil. V takovém případě je Vaší povinností zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu pojistné události, 

- bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že se našla věc pohřešovaná v souvislosti s pojistnou událostí. 
Další  povinnosti  jsou  uvedeny  v zákoně,  pojistné  smlouvě  a  pojistných  podmínkách  v  části  povinnosti  pojištěného 
a pojistníka. 

 

 

Kdy a jak provádět platby? 

Výše pojistného, jeho splatnost a frekvence placení pojistného (jednorázově, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně apod.) 
jsou uvedeny v pojistné smlouvě. 
Platbu pojistného  je  třeba  identifikovat variabilním symbolem, který  je shodný s číslem pojistné smlouvy,  resp. návrhu 
pojistné smlouvy.  
Pojistné je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet pojistitele, složenkou nebo v hotovosti. 

         

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 

Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
Pojištění může být sjednáno na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. 
Pokud je pojištění sjednáno na dobu určitou, pak pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění dále zaniká 
z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách. 

    

Jak mohu smlouvu vypovědět? 

Pojištění můžete vypovědět výpovědí adresovanou pojistiteli, a to zejména takto:

 s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, 

 s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, 

 je‐li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; je‐li 
však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká 
pojištění ke konci následujícího pojistného období. 

Od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně. 
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Pojištění elektroniky 
Informační dokument o pojistném produktu 

Společnost:  Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., 
Česká republika 

Produkt: Pojištění podnikatelů 

Úplné  předsmluvní  a  smluvní  informace  o  produktu  jsou  poskytnuty  v  jiných  dokumentech,  a  to  zejména  v  pojistné  smlouvě 
a pojistných podmínkách. 

O jaký druh pojištění se jedná? 
Jedná se o pojištění elektroniky podnikatelů. 
      

Co je předmětem pojištění?  Na co se pojištění nevztahuje? 

 elektronika  a  její  příslušenství  a  součásti, která
byla  v době  vzniku pojištění  v provozuschopném 
stavu  a  která  je  i  s pojistnou  částkou  v pojistné 
smlouvě uvedena. 
 

 

 na  škody,  které  vznikly  před  počátkem  nebo  po 
konci pojištění, 

 na  pojistná  nebezpečí  neuvedená  v pojistné 
smlouvě, 

 na vadu, kterou měl předmět pojištění  již v době 
uzavření  pojištění  a  která  byla  nebo mohla  být 
známa  pojištěnému,  jeho  zmocněncům  nebo 
zástupcům  bez  ohledu  na  to,  zda  byla  známa 
pojišťovně, 

 na havárie zapříčiněné testem pojištěné věci, jejím 
úmyslným  přetížením  nebo  experimenty,  které 
vystavují pojištěnou věc abnormálnímu zatížení, 

 na  škody  způsobené  bezprostředním  následkem 
koroze,  eroze,  kavitace,  oxidace,  opotřebení, 
trvalého  vlivu  provozu,  postupného  stárnutí, 
únavy  materiálu,  nedostatečného  používání, 
dlouhodobého  uskladnění,  usazování  kotelního 
kamene nebo jiných usazenin, 

 na  škody,  za  které  je  odpovědný  dodavatel, 
smluvní  partner  podle  zákona  nebo  smlouvy 
a škody,  způsobené  úmyslným  jednáním 
pojištěného  nebo  výše  uvedených  osob  z  jejich 
podnětu  a  škoda,  která  vznikla  nesplněním 
povinnosti těchto osob k jejímu odvrácení. 

Další výluky jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě 
a pojistných podmínkách v části výluky z pojištění. 

    

 

Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 

! pojistné  plnění  z jedné  pojistné  události  nesmí 
přesáhnout pojistnou částku dojednanou v pojistné 
smlouvě, 

! pokud  není  v pojistné  smlouvě  ujednáno  jinak, 
plnění  vyplacené  ze  všech  pojistných  událostí 
nastalých  v průběhu  jednoho  pojistného  roku 
nesmí  přesáhnout  pojistnou  částku  sjednanou 
v pojistné smlouvě, 

! pokud byl pojistník povinen vynaložit zachraňovací 
náklady  ve  smyslu  znění  Všeobecných  pojistných 
podmínek – obecná část, uhradí mu pojistitel tyto 
náklady  do  výše  20 %  z pojistné  částky  pojištěné 
věci, nejvýše však 100.000 Kč 

Další  omezení  jsou  uvedena  v zákoně,  pojistné 
smlouvě  a  pojistných  podmínkách  v části  pojistné 
plnění a limity pojistného plnění. 
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 

 V místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě.
 

       

 

Jaké mám povinnosti? 

V souvislosti  se  sjednáním pojištění nebo  změnou pojistné  smlouvy máte povinnost dát pravdivé a úplné odpovědi na 
veškeré písemné dotazy pojistitele. 
Pokud uzavřete s pojistitelem pojistnou smlouvu, máte zejména tyto povinnosti: 
- platit pojistiteli pojistné ve výši uvedené v pojistné smlouvě, 
- dbát, aby nenastala pojistná událost. Pokud již pojistná událost nastala, máte povinnost učinit taková opatření, aby újma 
byla co nejmenší, 

- v  souvislosti  s  šetřením  pojistné  události  podat  pravdivé  vysvětlení  o  vzniku  a  rozsahu  následků  takové  události, 
o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění, a dále pak předložit doklady potřebné ke zjištění okolností 
rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši, 

- v případě změny adresy tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, 
- nesmíte bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; pokud se pojistné riziko 
zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámíte, 

- došlo‐li k pojistné události, nesmíte měnit bez souhlasu pojistitele stav pojistnou událostí způsobený, dokud nejsou 
poškozené pojištěné věci pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty. Toto však neplatí, je‐li taková změna 
nutná z bezpečnostních, ekologických a hygienických důvodů, v obecném zájmu nebo pro zmírnění výše újmy nebo ji 
oprávněný orgán nařídil. V takovém případě je Vaší povinností zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu pojistné události, 

- bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že se našla věc pohřešovaná v souvislosti s pojistnou událostí. 
Další  povinnosti  jsou  uvedeny  v zákoně,  pojistné  smlouvě  a  pojistných  podmínkách  v  části  povinnosti  pojištěného 
a pojistníka. 

 

 

Kdy a jak provádět platby? 

Výše pojistného, jeho splatnost a frekvence placení pojistného (jednorázově, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně apod.) 
jsou uvedeny v pojistné smlouvě. 
Platbu pojistného  je  třeba  identifikovat variabilním symbolem, který  je shodný s číslem pojistné smlouvy,  resp. návrhu 
pojistné smlouvy.  
Pojistné je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet pojistitele, složenkou nebo v hotovosti. 

         

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 

Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
Pojištění může být sjednáno na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. 
Pokud je pojištění sjednáno na dobu určitou, pak pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění dále zaniká 
z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách. 

    

Jak mohu smlouvu vypovědět? 

Pojištění můžete vypovědět výpovědí adresovanou pojistiteli, a to zejména takto:

 s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, 

 s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, 

 je‐li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; je‐li 
však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká 
pojištění ke konci následujícího pojistného období. 

Od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně.  
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Pojištění strojů a strojních zařízení 
Informační dokument o pojistném produktu 

Společnost:  Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., 
Česká republika 

Produkt: Pojištění podnikatelů 

Úplné  předsmluvní  a  smluvní  informace  o  produktu  jsou  poskytnuty  v  jiných  dokumentech,  a  to  zejména  v  pojistné  smlouvě 
a pojistných podmínkách. 

O jaký druh pojištění se jedná? 
Jedná se o pojištění strojů a strojních zařízení podnikatelů. 
      

Co je předmětem pojištění?  Na co se pojištění nevztahuje? 

 stroje  a  strojní  zařízení  a  jejich  příslušenství 
a součásti,  které  byly  v době  vzniku  pojištění 
v provozuschopném stavu, 

  je‐li  pojištěn  soubor  strojů,  musí  být  takto 
v pojistné smlouvě označen. 
 

 na  škody,  které  vznikly  před  počátkem  nebo  po 
konci pojištění, 

 na  pojistná  nebezpečí  neuvedená  v pojistné 
smlouvě, 

 na vadu, kterou měl předmět pojištění  již v době 
uzavření  pojištění  a  která  byla  nebo mohla  být 
známa  pojištěnému,  jeho  zmocněncům  nebo 
zástupcům  bez  ohledu  na  to,  zda  byla  známa 
pojistiteli, 

 na  škody  vzniklé  následkem  zastavení  nebo 
přerušení  činnosti  předmětu  pojištění,  a  to 
částečného nebo úplného, 

 na  škody  způsobené  bezprostředním  následkem 
koroze,  eroze,  kavitace,  oxidace,  opotřebením, 
trvalého  vlivu  provozu,  postupného  stárnutí, 
únavy  materiálu,  nedostatečného  používání, 
dlouhodobého  uskladnění,  usazování  kotelního 
kamene nebo jiných usazenin, 

 na  škody,  za  které  je  odpovědný  dodavatel, 
smluvní  partner  podle  zákona  nebo  smlouvy 
a škody,  způsobené  úmyslným  jednáním 
pojištěného  nebo  výše  uvedených  osob  z  jejich 
podnětu  a  škoda,  která  vznikla  nesplněním 
povinnosti těchto osob k jejímu odvrácení. 

Další výluky jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě 
a pojistných podmínkách v části výluky z pojištění. 

    

 

Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 

! pokud  byl  pojištěný  stroj  nebo  strojní  zařízení 
zničen, vzniká pojištěnému právo, aby mu pojistitel 
vyplatil  částku  odpovídající  časové  hodnotě 
pojištěné  věci  v době pojistné události,  sníženou 
o hodnotu  upotřebitelných  zbytků  zničené  věci 
a přiměřené náklady na demontáž. Vztahuje se i na 
případy, kdy pojistnou hodnotou pojištěných věcí 
je podle pojistné smlouvy nová cena.  

! Pokud  byl  pojištěný  stroj  nebo  strojní  zařízení 
poškozen,  vzniká pojištěnému právo  (pokud není 
v pojistné  smlouvě,  resp.  pojistných  podmínkách 
uvedeno  jinak),  aby mu  pojistitel  zaplatil  částku, 
odpovídající  přiměřeným  nákladům  na  opravu 
poškozeného předmětu pojištění, včetně nákladů 
na dopravu pojištěné věci do opravny a z opravny 
a nákladů na celní poplatky. Od takto stanovených 
nákladů odečte pojistitel hodnotu upotřebitelných 
zbytků nahrazovaných částí.  

! Pokud byl pojistník povinen vynaložit zachraňovací 
náklady  ve  smyslu  znění Všeobecných pojistných 
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podmínek – obecná část, uhradí mu pojistitel tyto 
náklady do  výše 20 %  z pojistné  částky pojištěné 
věci, nejvýše však 100.000 Kč 

Další  omezení  jsou  uvedena  v zákoně,  pojistné 
smlouvě  a  pojistných  podmínkách  v části  pojistné 
plnění a limity pojistného plnění. 

       

 

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 

 V místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě.
 

       

 

Jaké mám povinnosti? 

V souvislosti  se  sjednáním pojištění nebo  změnou pojistné  smlouvy máte povinnost dát pravdivé a úplné odpovědi na 
veškeré písemné dotazy pojistitele. 
Pokud uzavřete s pojistitelem pojistnou smlouvu, máte zejména tyto povinnosti: 

- platit pojistiteli pojistné ve výši uvedené v pojistné smlouvě, 
- dbát, aby nenastala pojistná událost. Pokud již pojistná událost nastala, máte povinnost učinit taková opatření, aby 

újma byla co nejmenší, 
- v  souvislosti  s  šetřením pojistné události podat pravdivé  vysvětlení o  vzniku  a  rozsahu následků  takové události, 

o právech  třetích osob  a o  jakémkoliv  vícenásobném pojištění,  a dále pak předložit doklady potřebné  ke  zjištění 
okolností rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši, 

- v případě změny adresy tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, 
- nesmíte bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit; pokud se pojistné 

riziko zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámíte, 
- došlo‐li k pojistné události, nesmíte měnit bez souhlasu pojistitele stav pojistnou událostí způsobený, dokud nejsou 

poškozené pojištěné věci pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty. Toto však neplatí, je‐li taková změna 
nutná z bezpečnostních, ekologických a hygienických důvodů, v obecném zájmu nebo pro zmírnění výše újmy nebo ji 
oprávněný orgán nařídil. V  takovém  případě  je Vaší  povinností  zabezpečit dostatečné  důkazy  o  rozsahu  pojistné 
události, 

- bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že se našla věc pohřešovaná v souvislosti s pojistnou událostí. 
Další  povinnosti  jsou  uvedeny  v zákoně,  pojistné  smlouvě  a  pojistných  podmínkách  v  části  povinnosti  pojištěného 
a pojistníka. 

 

 

Kdy a jak provádět platby? 

Výše pojistného, jeho splatnost a frekvence placení pojistného (jednorázově, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně apod.) 
jsou uvedeny v pojistné smlouvě. 
 Platbu pojistného  je třeba  identifikovat variabilním symbolem, který  je shodný s číslem pojistné smlouvy, resp. návrhu 
pojistné smlouvy.  
Pojistné je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet pojistitele, složenkou nebo v hotovosti. 

         

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 

Pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
Pojištění může být sjednáno na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. 
Pokud je pojištění sjednáno na dobu určitou, pak pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění dále zaniká 
z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách 

    

Jak mohu smlouvu vypovědět? 

Pojištění můžete vypovědět výpovědí adresovanou pojistiteli, a to zejména takto:

 s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, 

 s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, 

 je‐li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; je‐li 
však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká 
pojištění ke konci následujícího pojistného období. 

Od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně. 
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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 
podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v úplném znění 

 

1. Pojišťovací zprostředkovatel („PZ“) 
A. Údaje o PZ 

1. Název: DVORNÍ REALITNÍ CHOMUTOV, s.r.o. 2. IČ: 250 25 732 

3. Zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12866. 

4. Sídlem: Blatenská 2167/103, 430 03 Chomutov 3 5. Místo podnikání: ČR 

6. Pracovníci PZ jednající přímo se zákazníkem: Ing. Pavel KAFKA (jednatel), a zaměstnanci Lenka KUČEROVÁ, 
Bc. Lucie ŠUSTROVÁ, Edita BOHUSLAVICKÁ, Martina ZIENEROVÁ , Petr LIŠKA a Ing. Lukáš DANĚK. 

7. PZ je zapsán v registru vedeném Českou národní bankou („ČNB“) jako „Samostatný zprostředkovatel“ a pro zákazníka 
zprostředkovává pojištění v postavení „Pojišťovacího makléře“. 

B. Další údaje 
8. Kontaktní  :   +420 474 638 741 (745, 725) 9. Kontaktní e-mail:   dvorni@dvorni.cz  a web: www.dvorni.cz  

10. Registraci PZ lze ověřit u ČNB, dálkovým přístupem na www.cnb.cz. Bližší informace k PZ - viz webové stránky - bod 9. 

11. Stížnost na PZ lze podat u ČNB; u životního pojištění lze řešit mimosoudní spory prostřednictvím finančního arbitra. 

12. PZ nemá jakýkoliv přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění 
sjednáno. Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu, nemá jakýkoliv přímý 
ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu PZ. 

13. PZ je odměňován pojišťovnou provizním způsobem po sjednání pojištění a po změně pojištění. V případě odměny PZ 
hrazené přímo zákazníkem sdělí PZ zákazníkovi metodu výpočtu takové odměny. 

14. Při distribuci pojištění PZ: 
a) musí uchovávat všechny pořízené dokumenty a záznamy získané při distribuci pojištění; 
b) zpracovává osobní údaje týkající se fyzických osob zúčastněných na vzniku a změnách distribuovaného pojištění.  
 

2. Zákazník 
Údaje o zákazníkovi 

15. Jméno a příjmení/Název: Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. 

16. Trvalé bydliště/Sídlo: Školní 999/6, 430 01 Chomutov 

17. RČ / IČ: 640 53 466 
18. Jednající osoba: Ing. Petr Maxa - ředitel,                                 Karla Wirthová - Specialista-správa společnosti 
19. Kontaktní , č. ú.: +420 474 616 111, 777 792 318 
20. Kontaktní e-mail: wirthova@dpchj.cz 
 

3. Údaje pojistné smlouvy („PS“), k níž se Záznam z jednání vztahuje 
A. Základní údaje PS 
21. Číslo PS: 510948015 22. Účinnost (od): 01. 03. 2021 

23. Pojišťovna: HVP 24. Doba trvání PS: 4 roky, do 28. 02. 2025 ! 

25. Celkové roční pojistné po všech slevách po (Kč): 318 952 

26. Výše splátky pojistného (Kč):                                                               1/4 79 738 

27. Období, za které je splátka pojistného předepsána:          1/4 letní 

28. Splatnost pojistného (ke dni):     01. 03.; 01. 06.; 01. 09. a 01. 12. každého roku 

29. Číslo bankovního účtu PZ, na který je pojistné splatné: 632 204 7001 / 2700 

30. Název bankovního ústavu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

31. Variabilní symbol (číslo PS): 510948015 

B. Ostatní informace k PS 
32. Nesrovnalosti ve smyslu § 2789 NOZ: Nejsou.  
 

mailto:dvorni@dvorni.cz
http://www.dvorni.cz/
http://www.cnb.cz/
mailto:wirthova@dpchj.cz
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4. Pojištění 
33. Požadavky, cíle a potřeby zákazníka související s daným pojištěním: 
Zákazník požádal k výročnímu dni 01. 03. 2021 obnovit pojištění majetku společnosti pomocí soutěže v rámci VZMR, s ohledem na 
zánik stávající PS č. 0013880063 (D2) dnem 28. 02. 2021.  
Aktualizace stavu majetku, pojištění min. ve stávajícím rozsahu. Nově pojistná doba určitá - 4 roky, pojistné období roční, 
frekvence placení pojistného zachovat 1/4 letní.  
 

34. Dopady sjednání na zákazníka nebo podstatné změny, související rizika (analýza): 
V souladu s požadavkem a potřebou zákazníka zpracována zadávací dokumentace (ZD), s širším pojistným krytím oproti 
stávajícímu stavu. Do ZD zapracovány opět požadavky na zvláštní ujednání (ZU), týkající se akceptace pojistných částek majetku 
jako nových cen a v případě PU neuplatnění podpojištění ze strany pojistitele (§2854 NOZ), a u parciálních škod neuplatnění 
amortizace. Dále zapracován požadavek na vratkovou bonifikaci za příznivý škodný průběh. Byl zaktualizován stav majetku, který 
je pojištěn a zpřesněna a doplněna místa pojištění. Kontrola a nastavení pojistných hodnot pojištěného majetku.  
ZD uveřejněna neurčitému okruhu dodavatelů-pojistitelů a rozeslána pojistitelům: Allianz, ČPP, ČSOB, GČP, HVP, KOOP 
a UNIQA. Nabídky předloženy v termínu 4 - od HVP, GČP, ČPP a Allianz.  
Nabídky HVP, GČP a ČPP splnily zadání, včetně uvedení ZU. Nabídka Allianz nesplnila zadání a byla i nejdražší.  
V nové PS zahrnuto zejména: 
• pojištění nemovitého a movitého majetku, zahrnující živelní rizika (FLEXA a připojištění), včetně trolejbusů a autobusů 

nacházejících se v hale denního ošetření, u kterých není uzavřeno havarijní pojištění; 
• pojištění nemovitého a movitého majetku s rozsahem „odcizení“ a „vandalismus“; 
• pojištění cenností a peněz s rozsahem „odcizení“; 
• pojištění strojních a elektronických rizik. 
Postup podle § 31 (za užití § 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (VZMR).  
Jako nejvhodnější nabídka byla zákazníkem vybrána nabídka HVP, po analýze předložených nabídek s doporučením PZ, která 
splnila zadání a nabídla nejnižší pojistné.  
Pojistná doba na 4 roky (dle pokynu zákazníka) s ohledem na slevu z platby pojistného za dlouhodobost, pojistné období roční, 
zachovány 1/4 splátky pojistného bez področní přirážky, pojistné běžné.  
Se zákazníkem náležitě projednáno a odsouhlaseno. 
 

35. Doporučení a důvody, na kterých je založeno doporučení nebo podstatné změny pojištění: 
Pojistná ochrana vychází z dlouhodobého vývoje a pro potřeby DPCHJ a.s. se jeví jako optimální. Novou soutěží v rámci VZMR 
generována úspora na ročním pojistném ve výši 63 304 Kč, při širším pojistném rozsahu, oproti stávajícímu pojištění. 
DOPORUČUJEME uzavřít nové pojištění od 01. 03. 2021 s pojistitelem HVP, jehož nabídka splnila podmínky zadání a nabídla 
nejlepší cenu = nejlevnější pojistné.  

 
Zákazník svým podpisem potvrzuje, že: 

 jeho výše uvedené požadavky, cíle a potřeby jsou jasně, přesně a srozumitelnou formou zaznamenány; 
 výše uvedené informace mu byly poskytnuty jasně, přesně a srozumitelnou formou; 
 převzal originál tohoto Záznamu z jednání. 

 
 
 
 
V Chomutově dne 22.02. 2021.  Ing. Lukáš Daněk 
  Jméno, příjmení a podpis osoby jednající za PZ 

 
 

 
 
 

 
V Chomutově dne   2021.  Ing. Petr Maxa                                          
  Podpis zákazníka (a razítko) 

 


