
Příloha č. 4 

 

Požadavky na způsob zabezpečení místa pojištění, v nichž je výstava realizována  

pro pojištění odcizení věci krádeží vloupáním z uzamčeného místa 

pojištění a pro odcizení věci loupežným přepadením 

 

Odchylně od ustanovení pro limit plnění nad 4.000.000,- Kč dle kapitoly III. v LIM/14 se dále ujednává, 

že pojistitel poskytne max. pojistné limity plnění na 1. riziko pro místa pojištění uvedené v bodu I. této 

přílohy pro pojistné nebezpečí odcizení věci krádeží vloupáním a pro pojistné nebezpečí odcizení věci 

loupežným přepadením, pokud budou zabezpečeny způsobem uvedeným v bodě II. této přílohy. 

 

I. 

 

Místa pojištění: 

1) Královský Letohrádek, Mariánské hradby 52/1. Praha 1 – Hradčany 118 00  

Maximální limit plnění. xxxxxxxxxxxx,- Kč 

2) Tereziánské křídlo Starého královského paláce, III. nádvoří, Pražský hrad 

Maximální limit plnění. xxxxxxxxxxxxx,- Kč 

3) Císařská konírna, II. nádvoří, Pražský hrad 

Maximální limit plnění. xxxxxxxxxxxxxxx,- Kč  

4) Obrazárna Pražského Hradu, II. nádvoří, Pražský hrad 

Maximální limit plnění: xxxxxxxxxxxxxxx,- Kč  

5) Jízdárna Pražského hradu, U Prašného mostu 3, Praha 1 

Maximální limit plnění: xxxxxxxxxxxxxxx,- Kč 

 

II. 

 

Požadavky na zabezpečení pojištěných předmětů pro všechna místa pojištění uvedená v bodu I. této 

přílohy, přičemž místem pojištění se rozumí objekt, ve kterém jsou pojištěné předměty vystaveny: 

a) místo pojištění nebo areál, ve kterém se místo pojištění nachází, musí být ze všech stran 

(kromě částí, kde hranici jeho území tvoří pláště budov, vrata, brány a branky) oplocené plotem 

v dobrém technickém stavu, čímž se rozumí plot, který musí zabraňovat volnému vstupu, jeho 

podlezení, podkopání a prolomení bez použití hrubého násilí nebo nářadí (pákové kleště, pilka, 

apod.), 

b) mimo otvírací a provozní dobu výstavy pojištěných předmětů musí být vstupy v oplocení místa 

pojištění (vrata, brány a branky apod.) řádně uzavřeny a uzamčeny min. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  

c) obvodové konstrukce stěn místa pojištění musí být vyrobeny ze zdiva/železobetonu/ kamene o 

min. tl. xxx cm (kromě částí, kde plášť místa pojištění tvoří okna, prosklené plochy nebo 

vchodové exteriérové dveře) případně z jiných materiálů ekvivalentních z pohledu mechanické 

odolnosti proti vloupání, 

d) konstrukce podlah a stropů místa pojištění musí mít stejnou mechanickou odolnost proti 

vloupání jako jeho obvodové stěny, 

e) pojištěné předměty musí být připevněné/zavěšené ke/na zdi nebo jiných konstrukcí k tomu 

určených tak, aby bylo zamezeno jejich samovolnému pádu/uvolnění a současně jejich 

sundání/demontování bez použití hrubého násilí nebo speciálního nářadí k tomu určenému, 



nebo musí být postaveny ve stabilní poloze na podlaze a zajištěné proti jejich samovolnému 

pádu/uvolnění/pohybu, 

f) Mimo otvírací a provozní dobu výstav pojištěných předmětů musí mít místa pojištění řádně 

uzavřena všechna vnější okna, přičemž jejich uzavírací mechanismus nesmí být přístupný 

z venkovní strany. Dále místa pojištění musí mít řádně uzavřena a uzamčena všechny 

interiérové dveře vedoucí do místností s pojišťovanými předměty a vchodové (exteriérové) 

dveře vedoucí do zabezpečeného objektu, přičemž vchodovými dveřmi do objektu se rozumí 

dveře: 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

g) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

h) všechny vchodové (exteriérové) dveře vedoucí do místa pojištění z nádvoří, veřejných 

prostranství, ulic apod., musí být v nočních hodinách osvětlené, 

i) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  

j) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

k) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Výše uvedené pojistné limity plnění ani způsob zabezpečení se nevztahují na křehké předměty nebo 

předměty s rozměry menšími než 40x30 cm nebo s pojistnou částkou vyšší než 5 mil. Kč za jeden 

pojišťovaný kus - v případě požadavku pojištěného na pojištění těchto předmětů, je nutno ujednat 

způsob zabezpečení a limity plnění písemnou formou do této přílohy na základě individuálního 

posouzení rizika ze strany pojistitele. 



 

V případě nesplnění podmínek zabezpečení ve smyslu výše uvedených bodů může pojistitel krátit 

pojistné plnění. 

 

Pojistitel si vyhrazuje právo na provedení prohlídky místa pojištění se zaměřením na kontrolu výše 

uvedených podmínek zabezpečení. 
 

Výklad pojmů: 

Uzamčené místo pojištění – Uzamčeným místem se rozumí stavebně ohraničený prostor, který nájemce po 

právu užívá, a který má řádně uzavřeny a uzamčeny všechny vstupní dveře a který má řádně zevnitř 

uzavřena všechna okna a řádně zevnitř zabezpečeny všechny ostatní zvenku přístupné otvory. Jednotlivé 

části a díly dveří, oken, okenních nebo balkónových dveří a ostatních stavebních prvků, jejichž demontáží 

ztrácí uzamčený prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí být ze strany venkovního prostoru 

zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod. 
 

Bezpečnostní cylindrická vložka – je vložka zadlabávacího zámku s překrytým profilem chránícím vložku 

před jejím tzv. vyhmatáním. 
 

Dozický zámek – je zadlabávací zámek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen min. čtyřmi stavítky, která 

jsou ovládána jednostranným ozubeným klíčem.   

 

Bezpečnostní visací zámek – je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou 

nebo jiným uzamykacím mechanismem odolným proti vyhmatání.  

 

Funkční mříž – je mříž z ocelových prvků (prutů) o min. průřezu xxxxx cm2. Oka mříže nesmí mít větší 

rozměr než xxxxxxxx cm a musí být spojeny svařenci. Mříž musí být z vnější strany nerozebíratelná 

(ukotvená, zazděna do zdi apod.) nebo uzamčena min. jedním bezpečnostním zámkem. 

 

Fyzická ostraha – fyzickou ostrahou se rozumí osoba starší 18 let, která musí být psychicky a  fyzicky 

zdatná, trestně bezúhonná a odborně připravená pro vykonávání této činnosti, přičemž nesmí být pod vlivem 

drog.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

PZTS – Poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem se rozumí systém (dříve „elektrická 

zabezpečovací signalizace“), který jako celek musí splňovat min. 2. stupeň zabezpečení dle normy ČSN EN 

50131-1 ed. 2 nebo dle přechozích normy, přičemž ho musí mít doložen certifikátem vydaným certifikačním 

orgánem akreditovaným ČIA. Projekt a montáž musí být provedeny dle ČSN EN 50131-1 ed. 2 a ČSN 

CLC/TS 50131-7 v posledních platných zněních a firmou, která má k těmto činnostem příslušná oprávnění. 

Provoz, údržba, kontrola a revize PZTS musí být v souladu s návodem k obsluze a k údržbě; pokud není 

stanoveno četněji, musí být min. jednou za rok provedena prokazatelným způsobem komplexní kontrola 

PZTS vč. jeho funkční zkoušky výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací. Rozmístění a kombinace 

čidel PZTS musí být provedeny tak, aby spolehlivě registrovaly osobu, která jakýmkoliv způsobem vnikla do 

zabezpečeného prostoru nebo jej narušila. V případě napadení místa pojištění nebo PZTS musí být 

prokazatelně vyvolán poplach. 
 

PCO/PPC SBS – Pult Centralizované Ochrany/Poplachové Příjímací Centrum soukromé bezpečnostní 

služby nebo Policie ČR – jedná se o nepřetržitě obsluhované pracoviště/zařízení, které pomocí linek 



telekomunikační sítě, rádiové sítě, GSM či ISDN přijímá hlášení od PZTS o narušení zabezpečených 

prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje poplachové informace. Musí být trvale provozováno 

koncesovanou soukromou bezpečnostní službou nebo Policií ČR, mající pro tuto činnost oprávnění, která 

zajišťuje zásah v místě střeženého objektu s max. dobou dojezdu do xxx minut od vyhlášení poplachu do 

výstavních prostor s pojištěnými předměty. Doba překročení kontrolních zpráv mezi PZTS a PCO nesmí 

překročit xxx min., případné překročení této doby mezi nimi musí být kvalifikováno jako ztráta spojení. V 

případě ztráty spojení mezi PCO a PZTS musí být v PCO prokazatelným způsobem vyvolán poplach s 

následným zásahem v místě pojištění. Toto dohledové pracoviště se v technických předpisech může 

objevovat pod pojmy PPC (Poplachové příjímací centrum) a ARC (Alarm Receiving Centre).  
 

SBS – soukromá bezpečnostní služba mající pro tuto činnost platné oprávnění dle legislativy ČR. 
 

Krádež vloupáním – krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal chránící pojištěnou věc před 

odcizením, se rozumí přivlastnění si pojištěné věci tak, že se jí pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:  

a)  do místa, ve kterém byla věc uložena, se dostal tak, že ho prokazatelně překonal nástroji, které nejsou 

určeny k jeho řádnému otevírání, 

b)  v místě, ve kterém byla věc uložena, se prokazatelně skryl a po jeho uzamčení se pojištěných předmětů 

zmocnil, 

c)  místo, ve kterém byla věc uložena, otevřel klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně a 

prokazatelně zmocnil krádeží nebo loupeží.  
 

Loupežné přepadení – loupežným přepadením se rozumí přivlastnění si pojištěné věci tak, že pachatel 

použil proti pojištěnému, jeho pracovníkovi nebo jiné osobě pověřené pojištěným  

násilí předcházející zmocnění se pojištěné věci a to prokazatelně. 
 

Prokazatelně – termín prokazatelně značí jednoznačně, bez pochybností. Pokud zjištěné skutečnosti 

umožňují nejednoznačnost nebo pochybnost (např. na základě šetření Policie ČR), tak pojem "prokazatelně" 

není naplněn. 
 

Seznam citovaných norem: 

ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky 

a klasifikace. 

ČSN EN 50131–1 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část1: 

Systémové požadavky. 

ČSN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 7: 

Pokyny pro aplikace. 


