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Pojištění je upraveno touto zvláštní částí pojistných podmínek, 
Všeobecnými pojistnými podmínkami - obecná část - UCZ/14, které 
spolu tvoří nedílnou součást. Toto pojištění se sjednává jako pojištění 
škodové. 

Článek 1 
Rozsah pojištění, pojistná nebezpečí 

1. Pojištění se sjednává pro případy, kdy na pojištěné věci došlo ke škodě: 
a) krádeží vloupáním; 
b) loupežným přepadením; 
c) loupežným přepadením při přepravě pojištěných věcí (kromě zásob 

a zboží) pojištěným nebo jeho zaměstnancem (dále jen „posel"); 
d) vandalismem. 

Pojištění vandalismu, uvedené pod písm. d) tohoto odstavce, je vázá
no na sjednání pojištění dle písm. a) tohoto odstavce. Toto pojištění 
se sjednává vždy na první riziko. 

2. Právo na pojistné plnění vzniká I v plipadě, kdy byla pojištěná 
věc poškozena, zničena nebo odcizena v přímé souvislosti s po
jistnou událostí uvedenou v odst. 1. písm. a) až c) tohoto článku. 

3. Pojištění jednotlivých nebezpečí musí být ve smlouvě výslovně ujed
náno.

4. Právo na pojistné plnění dle odst. 1., písm. a) tohoto článku vzniká 
pouze tehdy, pokud byly pojištěné věci uloženy v uzamčeném prosto
ru budovy, stavby nebo místnosti v místě pojištění. Pro věci, které pro 
svou rozměrnost či hmotnost nemohly být uloženy v uzamčeném pro
storu budovy, stavby nebo místnosti, vzniká právo na plnění i tehdy, 
pokud došlo ke krádeži vloupáním na oploceném prostranství v místě 
pojištění. Pro cennosti vzniká právo na plnění, pokud byly umístěny 
v uzamčeném prostoru v místě pojištění a dále uzamčeny v pevných 
schránkách nebo trezorech. 
Je-li ve smlouvě výslovně ujednáno pojištění stavebních součástí, jsou 
pojištěny i škody na vnějších stavebních součástech a příslušenství 
pojištěných budov a staveb, způsobené jejich krádeží, poškozením či 
zničením při pokusu o jejich odcizení. Při jejich odcizení musí pachatel 
násilím překonat jejich pevné připevnění. Pojištění se vztahuje i na 
prostředky sloužící k zabezpečení požární ochrany pojištěných staveb 
(např. hasící přístroje, hadice, proudnice). Podmínkou plnění po
jistitele Je šetření škody Policií ČR. 

5. Právo na pojistné plnění dle odst. 1., písm. b) tohoto článku vzniká 
pouze tehdy, pokud byla loupež spáchána v místě pojištění. 

6. Právo na pojistné plnění dle odst. 1., písm. c) tohoto článku vzniká

pouze tehdy, pokud byl posel během přepravy o pojištěné věci 
oloupen. Počátek přepravy je okamžik převzetí pojištěné věci k bez
prostředně navazující přepravě, která musí být prováděna nejkrat
ší bezpečnou trasou a končí předáním přepravované věci v místě 
určení. Právo na pojistné plnění vzniká i v případě, pokud 
k odcizení či ztrátě došlo při dopravní nebo jiné nehodě, při níž 
byl posel zbaven možnosti přepravované věci opatrovat (nikoliv 
v příčinné souvislosti s požitím alkoholu, drogy či zneužití léků). 
Pojištění se vztahuje i na případy, kdy bylo bezprostředně před 
nebo po přepravě zásilky proti poslu použito násilí nebo hrozba 
bezprostředního násilí. 
Právo na pojistné plnění nevzniká, pokud byla přeprava prováděna na 
základě přepravních smluv. 

7. Právo na plnění dle odst. 1., písm. d) tohoto článku vzniká, pokud 
došlo k úmyslnému poškození nebo zničení předmětu pojištění 
v místě pojištění. Podmínkou plnění pojistitele je šetření škody 
Policií ČR. Pojištění se sjednává na první riziko. Škody způsobené ná
střikem nebo nánosem barev či chemikálií jsou vždy omezeny limitem 
sjednaným v pojistné smlouvě. 

Článek 2 
Předmět pojištění 

1. Předmětem pojištění jsou hmotné nemovité a movité věci. Pojištění 
může být sjednáno pro jednotlivé ve smlouvě vyjmenované věci 
nebo jako pojištění souboru věcí. Soubor věcí je tvořen věcmi stejné/ 
obdobné povahy/charakteru či účelu. Není-li uvedeno jinak, patří do 
souboru všechny věci dané povahy/charakteru či účelu v době pojist
né události. Je-li sjednáno pojištění souboru, vztahuje se pojištění i na 
věci, které se staly součástí pojištěného souboru po uzavření pojistné 
smlouvy, aniž tím je však jakkoli dotčena oznamovací či jiná povin
nost pojistníka/pojištěného vyplývající z platných právních předpisů, 
pojistné smlouvy či pojistných podmínek. Věci, které přestaly být 
součástí pojištěného souboru, pojištěny nejsou. 

2. Za hmotné nemovité věci se považují stavby (budovy a ostatní stavby) 
včetně jejich stavebních součástí a příslušenství. Podmínkou pro pojiš
tění ostatních staveb a také stavebních součástí a příslušenství je, že je 
pojistník prokazatelně zahrnul do pojištění v rámci sjednané pojistné 
částky. 
Za hmotné nemovité věci se nepovažují podzemní stavby se samo
statným účelovým určením. 

3. Pokud je tak v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, vztahuje 
se pojištění rovněž na : 

a) věci osobní potřeby zaměstnanců, které se obvykle nosí do zaměstnání; 
b) věci, které byly zaměstnancem do místa pojištění přineseny v souvislosti 

s výkonem povolání, na žádost nebo se souhlasem zaměstnavatele. 
Pojištění se nevztahuje na peníze v hotovosti, cenné papíry a motoro
vá vozidla zaměstnanců, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. 
Toto pojištění se sjednává vždy na první riziko pro pojistná nebezpečí 
uvedená v pojistné smlouvě. 

4. Pokud není ujednáno Jinak, pojištění se nevztahuje na : 
a) cennosti, včetně Jejich sbírek; 
b) nosiče dat a záznamů výrobní a provozní dokumentace; 
c) výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty a na výrobní zaří

zení nepoužitelná pro standardní produkci; 
d) motorová vozidla, plivěsy, návěsy a tažné stroje vč. součástí 

a plislušenství, kterým Jsou přidělovány SPZ resp. RZ, s výjim
kou, Jsou-li vedeny Jako zásoby; 

e) hrací, peněžní a obdobné automaty včetně Jejich obsahu; 
f) věci zvláštní hodnoty (za věci zvláštní hodnoty se považují věci 

historické, starožitné nebo umělecké hodnoty, včetně Jejich 
sbírek); 

g) stavební součásti a plislušenství budov; 



h) poškození nebo zničení uzamčených kontrolních a registrač
ních pokladen v důsledku krádeže vloupáním. 

5. Pojištění se nevztahuje na : 
a) na věci uložené v budově ve stavbě (nově zahajovaná stavba 

čl rekonstrukce), v budově, která není provozně využívána 
k danému účelu a na stavební součásti těchto budov. 

b) vodstvo, půdu a pozemky; 
c) rostliny, keře a stromy, není-li ujednáno jinak; 
d) vrtné věže včetně příslušenství; 
e) zařízení atomových elektráren a zařízení na přípravu jaderné

ho paliva pro tyto elektrárny, včetně příslušenství, 
f) skleněné výplně a plasty, jež nahrazují sklo, včetně na nich na

lepených snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií, 
nápisů, maleb a jiné výzdoby, 

g) historické nebo památkově chráněné objekty, 
h) podzemní stavby se samostatným účelovým určením. 

Článek 3 
Pojištěné náklady 

1. Pokud je v pojistné smlouvě ujednáno pojištění dle článku 1, odst.1, 
písm. a), b), d) těchto pojistných podmínek je možno dále sjednat 
pojištění: 

a) nákladů na výměnu zámků vnějších dveří budovy v místě pojištění, 
pokud došlo ke ztrátě klíče v důsledku pojistné události, nebo činu 
mimo místo pojištění podle článku 1, odst. 1., písm. a) až c) těchto 
pojistných podmínek; toto ujednání se nevztahuje na dveře od trezo
rových místností; 

b) pojištění nákladů vzniklých ztrátou klíčů od trezorových místností, 
vícestěnných ocelových skříní s minimální hmotností 300 kg, nebo 
zazděných ocelových skříní s vísestěnnými dveřmi v místě pojištění; 
jedná se o náklady na výměnu zámků, pořízení nových klíčů, stejně 
jako o nezbytné násilné otevření, a na pořízení nových schránek nebo 
uzavření těchto přístupů. 

2. Pojistitel uhradí jen účelné, přiměřené a hospodárně vynaložené ná
klady obvyklé v místě vzniku pojistné události. 

3. Pojištění nákladů specifikovaných v tomto článku se sjednává na 
jednotlivé položky či jejich kombinaci, a to vždy na první riziko pro 
pojistná nebezpečí uvedená v pojistné smlouvě. 

Článek4 
Zachraňovací náklady 

Pojistitel uhradí tyto zachraňovací náklady: 
a) účelně vynaložené náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící 

pojistné události nebo zmírnění následků již nastalé pojistné události; 
b) vynaložené náklady z důvodů hygienických, ekologických či bezpeč

nostních při odklízení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho 
zbytků. 
Úhrada vynaložených zachraňovacích nákladů podle písmen 
a) a b) tohoto článku se omezuje do výše S% ze sjednané po
jistné částky. 
Úhrada zachraňovacích nákladů, které byly vynaloženy na 
záchranu života a zdraví se omezuje do výše 30% ze sjednané 
pojistné částky nebo limitu pojistného plnění. 
Zachraňovací náklady, které oprávněná osoba vynaložila na 
základě písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez 
omezení. 

Článek S
Výluky z pojištění 

Tento seznam výluk není úplný a výluky, omezení pojistného 
plnění se vyskytují I na jiných místech v pojistných podmínkách 
a pojistné smlouvě. 

Pokud není ujednáno jinak, pojištění se bez ohledu na spolupůso
bící příčiny nevztahuje na: 
a) škody vzniklé v důsledku války, Invaze, činnosti zahraničního 

nepřítele, válečného stavu, válečných resp. vojenských akcí 
(bez ohledu na to, zda byla vyhlášena válka či nikoliv), ob
čanské války, povstání, vzpoury, vzbouření, srocení, stávky, 

výluky, občanských nepokojů, odboje, vojenské čl uzurpované 
moci, stanného práva, výjimečného stavu, jednání skupiny 
osob se zlým úmyslem, činu lidí jednajících pro politickou or
ganizaci nebo ve spojení s ní, spiknutí, zabavení pro vojenské 
účely, zničení nebo poškození z pokynu vlády působící de jure 
nebo de facto anebo jiného veřejného orgánu; 

b) škody vzniklé v důsledku trvalého nebo dočasného vyvlast
nění vyplývajícího z konfiskace, zabavení nebo jiných nároků 
vznesených ze strany orgánů veřejné správy; 

c) škody jadernou energií nebo radioaktivitou jakéhokoliv dru
hu; 

d) škody vzniklé v důsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti pojiš
těného, jeho zástupce, jeho zaměstnance, osoby, kterou pojiš
těný pověřil péčí o pojištěné věci nebo ostrahou místa pojištění, 
osoby pojištěnému blízké nebo osoby žijící ve společné domác
nosti s pojištěným; v případě, že pojištěným je právnická osoba, 
za zástupce pojištěného jsou považováni členové statutárních 
orgánů, prokuristé a jednatelé; 

e) odpovědnost, újmu, škodu ani na jakékoliv výdaje přímo nebo 
nepřímo způsobené, vyplývající nebo vzniklé v souvislosti s ja
kýmkoli teroristickým činem, bez ohledu na skutečnost, že na 
této události nebo na jakékoli části takové újmy, škody nebo 
výdaje mohla mít podíl i jiná příčina; pro účely této výluky 
se terorismem rozumí násilný čin nebo čin nebezpečný z hle
diska lidského života, hmotného nebo nehmotného majetku 
nebo Infrastruktury s úmyslem nebo účinkem ovlivnění vlády 
nebo vyvolání strachu ve veřejnosti nebo v její části. 

Článek6 
Pojistná hodnota, pojistná částka 

l. Pojistná částka vyjadřuje pojistnou hodnotu a je nejvyšší hranicí pl
nění pojistitele. Pojistná částka se stanoví pro jednotlivé položky věcí 
movitých a hmotných nemovitých (pokud jde o pojištěné náklady). 
Pojistnou částku stanoví vždy na vlastní odpovědnost pojistník. 

2. Pojištění lze sjednat na : 
a) novou cenu, tj. částku, za kterou lze v daném místě a v daném čase 

věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo 
novou stejného druhu nebo účelu; 

b) časovou cenu, tj. tj. cenu, kterou měla věc bezprostředně před pojist
nou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni 
opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, 
k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem; 

c) obecnou cenu, tj. cenu trvale znehodnocené věci či věci nepoužitelné 
obecně nebo v provozu pojištěného, pokud není dále uvedeno jinak; 
obecná cena je cena věci v místě obvyklá, za kterou by je pojistník/ 
pojištěný prodal. 

3. Pojištění výrobních a provozních zařízení a věcí zaměstnanců se sjed
nává na novou, časovou nebo obecnou cenu. 

4. Pojištění zásob, kterými jsou: 
a) zboží, které pojištěný vyrábí, včetně nedokončených výrobků; 
b) zboží, se kterým pojištěný obchoduje; 
c) suroviny; 
d) přírodní produkty se sjednává na novou cenu, která je omezena dosa

žitelnou prodejní cenou v okamžiku pojistné události. 

5. Pojistnou hodnotou cenných papírů přijatých k burzovnímu obchodu 
je jejich kurs uveřejněný v kursovním lístku burzy cenných papírů 
v den vzniku pojistné události. Pojistnou hodnotou ostatních cenných 
papírů je jejich tržní hodnota, pojistnou hodnotou disponibilních do
kladů (vkladních knížek apod.) je hodnota jejich aktiv.

6. Pojištění vzorů, modelů, prototypů, exponátů a výrobních zařízení 
nepoužitelných pro standardní produkci lze sjednat na časovou nebo 
obecnou cenu. 

7. Pojistnou hodnotou uměleckých předmětů a starožitností je obecná 
cena, tj. jejich cena obvyklá v místě a čase vzniku pojistné události. 

Článek 7 
Podpojištění, pojištění na první riziko, zlomkové pojištění 

1. Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka jednotlivé položky 



nižší než její pojistná hodnota, poskytne pojistitel pojistné plněn/, kte
ré je k výši škody ve stejném poměru, jako je pojistná částka k pojistné 
hodnotě. 

2. Pojištění na první riziko je možné sjednat pro jednotlivé položky uvede
né v pojistné smlouvě. 
Pojistná lástka pro jednotlivé položky je horní hranicí plněni 
pojistitele pro plnění ze všech pojistných událostí v průběhu 
jednoho pojistného období. V pojistné smlouvě musí být výslovně 
uvedeno, že se jedná o pojištění prvnfho rizika. 
Ustanovení odstavce 1. tohoto článku se v tomto přfpadě nepoužije. 
Došlo-li v prúběhu jednoho pojistného období v dúsledku pojistného 
plněni ke snfžení pojistné částky sjednané na první riziko, múže si
pojistník tuto pojistnou částku do její púvodní výše opět obnovit do
placením pojistného. 

3. Je-li v pojistné smlouvě ujednáno, že se pojištění vztahuje pouze na část 
hodnoty pojištěného majetku (zlomkové pojištění), stanoví se na návrh 
pojistnfka v pojistné smlouvě limity pojistného plnění pro jednotlivé 
pojištěné věci nebo jiné majetkové hodnoty a pojistná nebezpečf. 

Článek8 
Místo pojištění 

1. Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě. 

2. Pokud je sjednáno v pojistné smlouvě více míst pojištění, vztahuje se 
pojištění na všechna tato mfsta pojištění. 

3. Pojištění se vztahuje též na věci, které byly z dúvod� bezprostředně 
hrozfcí nebo již nastalé pojistné události přemístěny z mfsta pojištění. 

4. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území 
České republky, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 

Článek9 
Výpočet pojistného 

pojistné události provede opravu či nové pořízeni věci movité stejného 
druhu a kvality v místě pojištění, resp. nové pořízení věci nemovité i na 
jiném místě v České republice, není-li na stávajícím místě proveditelné. 

5. K úhradě pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnění 
maximálně do výše 

a) pojistné částky stanovené pro příslušnou položku za každou pojistnou 
událost; 

b) limitu pojistného plnění, sjednaného pro konkrétní danou pojištěnou 
položku, přičemž tento limit je maximální hranicí plnění pojistitele 
z jedné a všech pojistných událostí v pojistném období. 

6. V případě, kdy míra opotřebení nebo jiného znehodnocení části nebo
celku jednotlivé položky předmětu pojištění přesahuje v době vzniku
pojistné události 70 % nové ceny, poskytne pojistitel pojistné plnění
pouze v časové ceně.

7. Zbytky poškozené nebo zničené věci zústávají ve vlastnictví pojistníka/ 
pojištěného a jejich hodnota se odečítá od pojistného plněn/. 

Článek 11 
Znovunalezené věci 

1. Vlastnické právo k nalezenému pojištěnému majetku ztracenému 
v příčinné souvislosti s pojistnou událostí nepřechází na pojistitele. 

2. Pojistník/pojištěný/oprávněná osoba je povinna neprodleně oznámit 
pojistiteli nález pojištěných věcí a dále tyto věci

a) převzít,
b) vrátit pojistiteli vyplacené pojistné plnění po odečtení 

přiměřených nákladú, které musela vynaložit na opravu závad vznik
lých v době, kdy byla zbavena možnosti s majetkem nakládat, 

c) vyčkat s opravou nalezených věd na pokyn pojistitele, pokud
není potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo
jiných závažných dúvodú s opravou nebo s odstraněním zbytkú
začít dříve.

1. Pojistné je stanoveno sazbou z pojistných částek nebo limitú plnění pro Článek 12 
jednotlivé pojištěné položky.Výši sazby pojistného stanoví pojistitel. Spoluúčast 

2. Vyúčtování pojistného je součástí pojistné smlouvy. 1. V pojistné smlouvě múže být ujednáno, že oprávněná osoba se podílí 

Článek 10 
Pojistné plnění, limity pojistného plnění 

1. Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné 
smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná 
smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele 
poskytnout pojistné plnění. 

2. Byla-li pojištěná věc odcizena, poškozena nebo zničena, vzniká opráv
něné osobě právo, pokud není dále nebo v pojistné smlouvě stanove
no jinak, aby jí pojistitel vyplatil : 

a) při pojištění na novou cenu částku za opravu poškozené věci nebo 
částku za pořízení nové věci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu 
a účelu v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou 
o cenu využitelných zbytkú; 

b) při pojištění na časovou cenu částku za opravu poškozené věci nebo 
částku za pořízení nové věci stejné nebo srovnatelné, stejného druhu 
a účelu, v poměru časové ceny k nové ceně věci, tj. s přihlédnutím 
ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení či zhodnocení, ke 
kterému došlo opravou, modernizací nebo jiným zpúsobem v době 
bezprostředně před pojistnou událostí a sníženou o cenu využitel
ných zbytkú; 

c) pfi pojištění na obecnou cenu částku, za kterou lze stejnou nebo srov
natelnou věc v daném místě a v daném čase koupit. 

3. Pojištěná věc musí být zabezpečena zpúsobem uvedeným v Doplň
kových pojistných podmínkách pro toto pojištění. Není-li tomu tak, 
plní pojistitel pouze do výše limitú odpovídajích zpúsobu zabezpeče
ní v době pojistné události, pokud tak Dopňkové pojistné podmínky 
pro toto pojištění stanov/. 

4. Pokud je však věc pojištěna na novou cenu, poskytne pojistitel plnění 
přesahující časovou cenu pouze za předpokladu, že pojištěný do tří let od 

na pojistném plnění z každé pojistné události pevně stanovenou část
kou ( dále jen spoluúčast). 

2. Spoluúčast sjednaná ve smlouvě se odečítá od pojistného pl
nění. 

3. V pojistné smlouvě lze sjednat jiné formy spoluúčasti pro jednotlivé 
pojištěné položky. 

Článek 13 
Povinnosti pojistníka/pojištěného/oprávněné osoby 

1. Jsou povinni zabezpečit pojištěné věci podle jejich charakteru a hod
noty tak, aby jejich zpúsob zabezpečení odpovídal předepsanému
zpúsobu uvedenému v Doplňkových pojistných podmínkách pro
toto pojištění.

2. Vedle povinností stanovených v obecné části pojistných podmínek 
jsou povinni : 

a) dodržovat veškeré všeobecně závazné předpisy včetně bezpečnost
ních předpisú uvedených v doplňkových pojistných podmínkách 
a další povinnosti, které byly stanoveny v pojistné smlouvě; 

b) neprodleně oznámit pojistiteli změnu zpúsobu nebo druhu podnika
telské činnosti; 

c) vést samostatný seznam pojištěných věcí uvedených v článku 2 odst. 
4. písm. a) a f) těchto pojistných podmínek a tento seznam uložit tak, 
aby v případě pojistné události nemohl být zničen, poškozen nebo 
ztracen společně s jinými věcmi; 

d) oznámit pojistiteli, že uzavřeli další pojištění stejných položek na stej
né nebezpečí u jiného pojistitele, a sdělit jeho obchodní název a výši 
pojistné částky. 

3. Dále jsou povinni dbát, aby pojistná událost nenastala a provádět při
měřená opatření k jejímu odvrácení nebo ke zmírněni následkú škody, 



která již nastala, a podle možnosti si k tomu vyžádat pokyny pojistitele 
a řídit se jimi. 

4. V případě vzniku pojistné události jsou povinni: 
a) neprodleně oznámit policii vznik pojistné události, která nastala za 

okolností nasvědčujících spáchání trestného činu;
b) neměnit bez souhlasu pojistitele stav vzniklý pojistnou událostí, po

kud to není nutné k odvrácení nebo zmírnění následků škody nebo 
v rozporu s obecným zájmem; 

c) předložit pojistiteli do 15 dnů seznam poškozených, zničených a ztra
cených věcí; 

d) na požádání pojistitele předložit zejména účetnictví účetní jednotky 
a kopie daňových tvrzení k jednotlivým druhům daní dle právních 
předpisů České republiky případně cizího státu; v rámci šetření po
jistitele jsou povinni rovněž strpět případné ověřování pravdivosti 
a úplnosti sdělených údajů, předložených dokladů a věcí prováděných 
u třetích osob; 

5. Pokud v souvislosti s pojistnou událostí dojde ke ztrátě cenných pa
pírů, cenných listin nebo jiných disponibilních dokladů, je pojištěný 
povinen neprodleně zahájit jejich umořovací řízení. 

Článek 14 
Úprava výše pojistného 

1. Čl. S, odst. S.S. VPP UCZ/14 se doplňuje tak, že pojistitel Je 
oprávněn upravit výši pojistného v případech: 
kdy dojde ke změně právních předpisů majídch vliv na plněni 
pojistitele nebo na jeho odvodové povlnnostr vůči státu či jeho 
organizačním složkám nebo 
kdy z pohledu pojistné matematiky dojde z Jiných důvodů 
k ohrožení splnltelnostL závazků pojistitele nebo 
kdy dojde k růstu indexů vývoje cen pojištěných věd, případně 
cen prací na Jejich reprodukd, Jež zveřejňuje Český statistický 
úřad, pokud za sledované období tento růst čini vice neI S%. 

2, Ke zvýšení pojistného může dojit také Individuálně v přfpadě, 
kdy pojištěný dosahuje ze statistického pohledu nadprůměr
nou četnost škod. 

Článek 15 
Výklad pojmů 

1. Za budovy se považují stavby spojené se zemí pevnými základem, 
které jsou převážně uzavřeny obvodovými stěnami a střešními kon
strukcemi a které jsou určeny k tomu, aby chránily lidi, zvířata nebo 
věci před působením vnějších vlivů. 

2. Cennostmi se rozumí tuzemské a zahraniční bankovky a mince, 
drahé kovy, drahokamy a perly a předměty z nich vyrobené, vkladní 
a šekové knížky, platební karty, cenné papíry a ceniny, za které jsou
považovány i prostředky, jež mají hodnotu, ze které bude moci být po 
vydání do užívání čerpáno, jako jsou například poukázky nahrazující 
peníze, poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní a ostatní 
karty, telefonní kupony, stravenky do provozoven veřejného stravová
ní, jízdenky a obdobné prostředky 

3. Krádeži vloupánim se rozumí proniknutí pachatele do uzamčeného 
prostoru v místě pojištění tak, že s použitím síly prokazatelně překonal
jistící překážky, chránící věc před odcizením a zmocnil se pojištěné věci
některým dále uvedeným způsobem: 

a) vtlačením nebo vylomením dveří, oken nebo jiných částí budovy a/ne
bo do uzamčeného místa pojištění se dostal tak, že je otevřel nástroji, 
které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání; 

b) místo pojištění otevřel klíčem, který prokazatelně nabyl vloupáním do 
jiných míst, než je místo pojištění nebo loupeží; 

c) do pevné schránky, jejíž obsah je pojištěn, se dostal nebo ji prokaza
telně otevřel s použitím jiného technického prostředku než klíče nebo
prokazatelně překonal překážku vytvořenou specifickými vlastnostmi
schránky a jejíž zdolání vyžadovalo mimořádnou fyzickou nebo tech
nickou zdatnost. 
Za krádež vloupáním se nepovažuje přivlastnění si pojištěné věci, její 
části nebo příslušenství v případech, kdy ke vniknutí do uzamčeného 
místa pojištění došlo nezjištěným způsobem (např. beze stop násilí, 
použitím shodného klíče apod.) 

4. loupežným přepadenim se rozumí: 
a) přivlastnění si pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému, 

jeho zástupci, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě pověřené pojištěným 
prokázané násilí předcházející zmocnění se pojištěné věd;

b) využití náhlé fyzické nebo psychické tísně pojištěného, jeho zástupce 
nebo zaměstnance, ke které došlo úrazem (nikoliv v příčinné souvis
losti s požitím alkoholu, drogy či zneužití léků). 

5. Movitou věcí se rozumí taková věc, která nemá charakter budovy
nebo stavby.

6. Pevnou schránkou se rozumí ocelová schránka uzamčená zámkem
s cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem, která je uložena 
a uzamčena v těžkém kusu nábytku, jakož i kontrolní a registrační
pokladny. Podmínka uložení v těžkém kusu nábytku pro kontrolní 
a registrační pokladny neplatí. 

7. Poškozenim věd se rozumí takový rozsah snížení funkčnosti nebo 
estetického dojmu, kdy náklad na uvedení do původního stavu nepře
sahuje časovou hodnotu věci v době těsně před pojistnou událostí. 

8. Prokazatelně - musí být jednoznačně, na základě zjištěných stop 
prokázána činnost pachatele. 

9. Příslušenstvím stavby/budovy je vše co k ní patří, ale není její sou
částí. Jedná se o věci určené k trvalému užívání se stavbou/budovou, 
které jsou k ní odmontovatelně připojeny. Jedná se např. o antény, 
EZS, EPS apod. 

10. Sbirkou se rozumí množina předmětům (známek a mincí), která je ve 
své celistvosti významná pro historii nebo umění. Sbírka musí mít od
borně odpovídající způsob uložení, popisy a administrativní evidenci. 

11. Za stavbu se považují veškerá stavební díla, která vznikají stavební 
nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich technické provede
ní, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití
a dobu trvání.

12. Uzamčeným prostorem se rozumí stavba, budova nebo místnost 
v místě pojištění, jejíž veškeré vstupy a technické otvory jsou řádně 
uzavřeny a uzamčeny způsobem uvedeným v Doplňkových pojistných 
podmínkách pro toto pojištění. 

13. Vandalismem se rozumí úmyslné poškození nebo zničení pojištěné
ho předmětu v místě pojištění jinou než oprávněnou osobou nebo 
pojistníkem nebo pojištěným, osobou těmto osobám blízkou nebo 
jinou o�obou z podnětu těchto osob. 

14. Znlčenim věci se rozumí takový rozsah poškození, kdy uvedení do 
původního stavu by již převýšilo časovou hodnotu věci v době těsně 
před pojistnou událostí. 

Článek 16 
Účinnost 

Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014. 



UNIQA poji�ťovna, a.s. 
Zapsána u Ml.stskfho soudu v Praze, 
oddíl B, l. violky 2012. 

Evropská 136, 160 12 Praha 6 
IČ:49240480 

Doplňkové pojistné podmínky 
Tel.: +420 800 120 020 k pojištění majetku pro případ odcizení 

Pojištěni podle Všeobecných pojistných po?mínek - zvláštní část -
UCZ/Odc/14 je dále upraveno těmito doplňkovými pojistnými podmín
kami, které spolu tvoří nedílnou součást. Pojištěné věci musí být v době 
pojistné události zabezpečeny či uloženy způsobem uvedeným níže. Na 
tento způsob se váži limity pojistného plnění (rovněž níže), -které jsou 
maximální hranicí plnění pojistitele. 

Článek 1 
Krádež vloupáním z uzamčeného prostoru 

Kapitola I. 
Pojištěné věci s vyloučením cenností 

Pro předepsaný způsob zabezpečení "A-G" uzamčeného prosto
ru v běžném konstrukčním provedení zdí a stropů (např. plná, 
děrovaná nebo voštinová cihla o min. ti. 10 cm, betonové nebo 
železobetonové konstrukce o min. ti. 70 mm nebo jejich ekvlva
lentni materiály z pohledu mechanické odolnosti proti krádeží 
vloupáním) platí limity pojistného plnění I. 
Pro uzamčený prostor v jiném provedeni (např. lehké montova
né stavby, stánky, kiosky, obytné buňky) platí Hmity pojistného 
plněni li. 
Pfedepsaný způsob zobezpeCení a lirnltv poHstného plněn(; 

A 
dveře 

I - do 75.000,- Kč 11 - do 30.000,- Kč 

všechny vchodové dveře musí být typu 1 a řádně uzamčeny min. 
jedním zadlabaám zámkem s cylindrickou vložkou a kováním (ne
demontovatelným z venkovní strany) nebo musí být řádně uzamče
ny min. jedním zadlabacím dozickým zámkem, dále tyto dveře musí 
být zabezpečeny proti vysazeni ze závěsů 
pokud jsou vchodové dveře dvoukřídlé, pak musí být zabezpečeny 
proti vyháčkování (např. na pevné neotvíratelné straně křídla zástr
čemi, které jsou zajištěny zámkem nebo šroubem, ocelovými čepy 
zakotvenými do zárubně) a vysazeni 

okna a ostatní vstupy 
všechna okna (včetně střešních, vikýřových apod.) musí být řádně 
uzavřena z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s nimž 
nelze manipulovat z venkovní strany 
ostatní vstupy a technické otvory s plochou větší než 300 cm2 musí 
být řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, 
s nimž nelze manipulovat z venkovní strany, nebo zneprůchodněny 
bezpečnostní mříží 

B 
dveře 

I - do 250.00,- Kč li - do 50.000,- Kč 

všechny vchodové dveře musí být typu 2 a řádně uzamčeny min. 
jedním bezpečnostním uzamykacím systémem v BT 3 dle požadavků 
normy ČSN P ENV 1627 nebo bezpečnostní třídě RC 3 dle požadavků 
normy ČSN EN 1627 nebo dvěma samostatnými zadlabacími zámky 
s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním v BT 
2 nebo RC 2 dle požadavků výše uvedených norem nebo uzamčeny 
jiným ekvivalentním uzamykacím zařízením z pohledu mechanické 
odolnosti proti krádeži vloupáním; 
pokud jsou vchodové dveře dvoukřídlé, pak musí být zabezpečeny 
způsobem dle písm. A) 

okna a ostatní vstupy 
musí být zabezpečeny způsobem dle písm. A) 

C I - do 800.000,- Kč 11- do 100.000,· Kč 
dveře 

všechny vchodové dveře jako celek (tzn. dveřní křídlo, zámky, zárub
ně a způsob jejich montáže) musí být bezpečnostního typu, respek
tive jako celek musí splňovat min. BT 2 dle požadavků normy ČSN P 
ENV 1627 nebo bezpečnostní třídu RC 2 dle požadavků normy ČSN 
EN 1627; jejích ekvivalentem jsou vchodové dveře vyrobené z ma
sivního dřeva o celk. min. ti. 40 mm, které musí být z vnitřní strany 

po celé ploše dostatečně zpevněné plechem o min. ti. 0,7 mm nebo 
vnitřními ocelovými výztuhami o stejné tloušťce nebo zabezpečené 
instalací bezpečnostní mříže, přičemž dále musí být zabezpečeny 
proti vysazení ze závěsů a proti roztažení zárubni (vyzděním, vybe
tonováním apod.) a řádně uzamčeny min. jedním bezpečnostním 
uzamykacím systémem v BT 2 nebo RC 2 a druhým samostatným 
zadlabacím nebo přídavným bezpečnostním zámkem v BT 2 nebo 
RC 2 dle požadavků výše uvedených norem, nebo musí být uzamče
ny jiným ekvivalentním uzamykacím zařízením minimálně ve dvou 
bodech (dvoubodovým rozvorovým bezpečnostním zámkem, dveř
ní dvoustrannou závorou apod.) z pohledu mechanické odolnosti 
proti krádeži vloupáním 
pokud jsou vchodové dveře dvoukřídlé, pak musí být zabezpečeny 
dle písm. B) a dále musí být zabezpečeny proti vyraženi (jednou 
příčnou závorou, rozvorovým systémem apod.) 

okna a ostatní vstupy 

D 

musí být zabezpečeny způsobem dle písm. B) a dále všechna okna, 
prosklené dveře, ostatní prosklené plochy o velikosti nad 300 cm2, 
které jsou svou spodní hranou do výše 3 m nad okolním terénem ne
bo nad snadno přístupnou přiléhající konstrukcí, musí být vyrobeny 
z bezpečnostního skla nebo zabezpečeny bezpečnostní mříží nebo 
bezpečnostní folií nebo bezpečnostní roletou nebo chráněny PZTS/ 
EZS definovanou ve způsobu zabezpečeni dle písm. D) 

I - do 2.500,000,- Kč li - do 300.000,· Kč 
dveře 

všechny vchodové dveře jako celek (tzn. dveřní křídlo, zámky, zá
rubně a způsob jejich montáže) musí být bezpečnostního typu, 
respektive jako celek musí splňovat BT 3 dle požadavků normy ČSN P 
ENV 1627 nebo bezpečnostní třídu RC 3 dle požadavků normy ČSN 
EN 1627; jejím ekvivalentem jsou vchodové dveře vyrobené z ma
sivního dřeva o celk. min. ti. 40 mm, které musí být z vnitřní strany 
po celé ploše dostatečně zpevněné plechem o min. ti. 3 mm nebo 
vnitřními ocelovými výztuhami o stejné tloušťce nebo zabezpečené 
instalaci bezpečnostní mříže, přičemž dále musí být zabezpečeny 
proti vysazeni ze závěsů a proti roztažení zárubní (vyzděním, vybe
tonováním apod.) a řádně uzamčeny min. jedním bezpečnostním 
uzamykacím systémem v BT 3 nebo RC 3 a druhým samostatným 
zadlabávacím nebo přídavným bezpečnostním zámkem v BT 3 nebo 
RC 3 dle požadavků výše uvedených norem, nebo musí být uzamče
ny jiným ekvivalentním uzamykacím zařízením minimálně ve třech 
bodech (tříbodovým rozvorovým bezpečnostním zámkem, dveřní 
dvoustrannou závorou apod.) z pohledu mechanické odolnosti proti 
krádeži vloupáním 

okna a ostatní vstupy 
musí být zabezpečeny způsobem dle písm. C) 

PZTS/EZS 

uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou 
PZTS/EZS uvedenou v době pojistné události do stavu střežení 
s napojením na zvukové a světelné signalizační zařízení umístěné 
vně uzamčeného prostoru a současně na funkční a zapnutý mobilní 
telefon osoby (pověřené pojištěným), která ho musí mít trvale u sebe 
pro bezodkladné přivolání Policie ČR; PZTS/EZS musí splňovat krité
ria minimálně 2. stupně zabezpečeni podle ČSN EN 50131-1 ed. 2 

E 
dveře 

1- do 5.000,000,- Kč 11 - do 500.000,· Kč 

musí být zabezpečeny způsobem dle písm. D) 
okna a ostatní vstupy 

musí být zabezpečeny způsobem dle písm. D) 
PZTS/EZS 

uzamčený prostor musí být chráněn řádně instalovanou PZTS/EZS 
uvedenou v době pojistné události do stavu střežení s napojením 
na PPC/PCO nebo do místa trvalé fyzické ostrahy tvořené alespoň 
jednou osobou se stanovištěm (vrátnici) v místě pojištění; PZTS/EZS 
musí splňovat kritéria min. 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 
50131-1 ed. 2 

tísňový hlásič/tlačítko 
místo pojištění musí být vybaveno v době pojistné události skrytým 



funkčním tísňovým hlásičem/tlačítkem pro případ přepadení s vy
vedením poplachového signálu na PPC/PCO nebo do místa trvalé 
funkční fyzické ostrahy nebo k osobě, která v případě poplachu 
bezodkladně přivolá pomoc (Policii ČR apod.); tísňový hlásič/tlačítko 
musí být funkční i při vypnuté PZTS/EZS 

F 1- do 10.000.000,- Kč li - do 1.000.000,- Kč 
dveře, okna a ostatni vstupy 

musí být zabezpečeny způsobem dle písm. E) a dále proti otevření 
kliky zvenku přes navrtanou díru v rámu 

tisňový hláslč/tlačitko 
musí být zabezpečeny způsobem dle písm. E) 

PZTS/EZS 

G 

uzamčený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou PZTS/ 
EZS uvedenou v době pojistné události do stavu střežení s vyvede
ním poplachového signálu na PPC/PCO nebo do místa trvalé fyzické 
ostrahy tvořené alespoň dvěma osobami se stanovištěm v místě 
pojištění (na vrátnici apod.), které musí být standardně vyzbrojeni 
a vystrojeni dle výkladu pojmu (který je uveden na konci těchto 
podmínek), přičemž jedna z nich musí být dále ozbrojena krátkou 
palnou zbraní nebo doprovázena služebním psem 
PZTS/EZS musí splňovat kritéria minimálně 3. stupně zabezpečení 
podle ČSN EN 50131-1 ed. 2 

1- nad 10.000.000,- Kč 11- nad 1.000.000,- Kč 
podmínky pojištění a zabezpečení individuálně sjednává centrála 
pojistitele 

Kapitola li. 
Cennosti 

Pro cennosti uložené v uzamčeném trezoru nebo pevné schránce 
umístěné v uzamčeném prostoru běžného provedení plati limity 
pojistného plněni uvedené v následující tabulce. Pro uzamčený 
prostor v jiném provedení nelze pojištění cennosti sjednat. 

Tabulka limitů pojistného plnění (v tis.Kč) 

Uložen/ cennosti Zabezpečeni místa pojiltěnf způsobem dle kapitoly I. 

A B C D E 

Pevná schránka 5 8 10 15 15 15 

Trezor BTO nebo 
nezjištěné konstrukce 20 30 50 80 200 500 

trezor BT 1- velmi lehký : 30 80 150 300 450 900 

trezor BT li - lehký 50 100 200 400 800 2000 

trezor BT Ill - stfednl 100 I 300 500 800 2000 5000 

trezor BT IV - těžký 200 500 900 1500 5000 10000 

bezpečnostní třída trezoru (BT) stanovená podle ČSN EN 1143-1 
všechny trezory o nižší hmotnosti než 500 kg musí být připevněny ke 
stěně nebo podlaze způsobem znemožňujícím jejich odnesení bez 
předchozího otevření trezoru 
klíče od trezoru nesmí být v mimopracovní době uloženy v místě 
pojištění a nesmí k nim mít přístup fyzická ostraha 
schránky hracích a obdobných automatů nejsou považovány za 
pevné schránky. Za pojistnou událost na peněžní hotovosti v těchto 
automatech poskytne pojistitel plnění do výše maximálně 3.000,- Kč 
pro jeden automat 
Jiný způsob zabezpečení a vyšší limity pojistného plnění individu
álně sjednává centrála pojistitele formou odchylného ujednání do 
pojistné smlouvy 
odchylný způsob zabezpečení a vyšší pojistné částky sjednává cent
rála pojistitele 

Kapitola Ill. 
Věci zvláštní hodnoty 

Pro věci zvláštní hodnoty uložené v uzamčeném prostoru běžné
ho provedení platí níže uvedené limity pojistného plnění. 
Limity poUstného plnění při zabezpečení místa poJištění způso
bem dle kapitoly I, 

C - do S0.000,- Kč 
D - do 300.000,- Kč 
E- do 1.000.000,- Kč 
F - do 4.000.000,- Kč 
Podmínky pojištění v uzamčeném prostoru jiného provedení nebo vyšší 
pojistné částky sjednává centrála pojistitele. 

Článek 2 
Krádež vloupáním z uzamčeného oploceného prostranství 

Pojištěné věci s vyloučenim cenností a věcí zvláštní hodnoty 
Pro pi'edepsaný způsob zabezpečení "H - M" oploceného pro
stranství platí uvedené limity pojistného plněni. 
Pouze věcí, jež pro svou rozměrnost nelze ukládat do uzamčeného pro
storu - např. stavební materiály (viz. VPP) 

Předepsaný způsob znbezpečenf o llrnltx poHstného plnění; 

H - do S0.000,- Kč 
předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném 
funkčním oplocením. Vrata musí být uzamčena dozickým zámkem 
nebo dvěma visacími zámky s tloušťkou třmenu min. průměru 
8 mm. Prvky, jež oka zámku spojuje a uzamyká k sobě, musí mít 
minimálně stejný průřez, jako oko zámku. Vrata minimálně stejně vy
soká jako oplocení musí být zajištěna proti vysazení z pantů a rovněž 
opatřena vrcholovou ochranou 

I - do 300.000,- Kč 
předmět pojištění musí být uložen na místě pojištění ohraničeném 
funkčním oplocením a v horní části opatřena vrcholovou ochranou. 
Vrata musí být uzamčena dozickým zámkem nebo dvěma bezpečnost
ními visacími zámky s profilovanou cylindrickou vložkou a tlouštkou 
třmenu min. průměru 8 mm. Prvky, jež oka zámku spojuje a uzamyká 
k sobě, musí mít minimálně stejný průřez, jako oko zámku. Vrata o stej
né výšce jako oplocení musí být zajištěna proti vysazení z pantů 

J - do 1.000.000,- Kč 
zajištěno způsobem "I" 
místo pojištění musí být v mimopracovní době střeženo minimálně 
jednočlennou fyzickou ostrahou 

K - do 2.000.000,- Kč 
zajištěno způsobem "I" 
místo pojištění musí být v mimopracovní době střeženo minimálně 
jednočlennou funkční fyzickou ostrahou dále ozbrojenou krátkou 
palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem nebo dvoučlen
nou fyzickou ostrahou 

L - do 3.000.000,- Kč 
zajištěno způsobem "I" 
místo pojištění musí být v mimopracovní době střeženo dvoučlen
nou funkční fyzickou ostrahou ozbrojenou krátkou palnou zbraní 
nebo doprovázenou služebním psem 
celý oplocený prostor musí být dále chráněn řádně instalovanou 
PZTS/EZS uvedenou v době pojistné události do stavu střežení 
s napojením do místa fyzické ostrahy (vrátnice apod.) splňující min. 
2 stupeň zabezpečení podle ČSN EN 50131-1 ed. 2 

M - nad 3.000.000,- Kč 
Podmínky pojištění a zabezpečení individuálně sjednává centrála pojisti
tele formou odchylného ujednání. 

Článek 3 
Loupežné přepadení 

Kapitola I. 
Loupežné přepadení při přepravě cenností 

Pro loupežné přepadení při přepravě cenností platí limity pojist
ného plnění podle způsobu zabezpečení NN - T" 

Předepsaný způsob zabezpečeni a limity pol!stného plněni; 

N - do S0.000,- Kč 
přeprava jednou pověřenou osobou 
cennosti uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele nebo kufříku 

O - do 200.000,- Kč 
přeprava jednou pověřenou osobou vybavenou obranným prostřed
kem (el. paralyzérem, pepřovým sprejem apod.) 



cennosti uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele nebo kufříku 

P - do S00.000,- Kč 
přeprava dvěma pověřenými osobami vybavenými obranným pro
středkem (el.paralyzérem, pepřovým sprejem apod.) 
cennosti uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele nebo kufříku 

R - do 1.000.000,- Kč 
přeprava dvěma pověřenými osobami vybavenými obranným pro
středkem (el. paralyzérem, pepřovým sprejem apod.) 
cennosti uloženy v uzamčeném bezpečnostním kufříku nebo bez
pečnostní ledvince 

S - do 2.000.000,- Kč 
přeprava v osobním automobilu dvěma pověřenými osobami 
(mimo řidiče), z nichž alespoň jedna musí být ozbrojena krátkou 
palnou zbraní 
cennosti musí být uloženy v uzamčeném bezpečnostním kufříku 

T - nad 2.000.000,- Kč 
Způsob zabezpečení a vyšší limity plnění individuálně sjednává 
centrála pojistitele formou odchylného ujednání. 

Kapitola li. 
Loupežné přepadení při přepravě movitých věcí s vyloučením 
zásob, zboží a cenností 

Pro loupežné pn:padeni při pn:pravě movitých věcí platí limity 
pojistného plněni podle způsobu zabezpečeni "U ;-- V" 

Předepsaný způsob zabezpeCenl a Hmity pojistného plněni: 

U - do 200.000,- Kč 
přeprava jednou pověřenou osobou 
vozidlo nesmí být po dobu přepravy bez dozoru 

V - nad 200.000,- Kč 
Způsob zabezpečení a vyšší limity plnění individuálně sjednává 
centrála pojistitele formou odchylného ujednání. 

Kapitola Ill.
Loupežné přepadení v místě pojištění 

Pro pojištěné věci (vč. věcí zvláštní hodnoty) s vyloučením cen
nosti není stanoven zvláštní Hmit pojistného plnění. 
Pro cennosti uložené v uzamčených trezorech nebo pevných 
schránkách (popřípadě ve schránkách hracích a obdobných 
automatů) platí stejné limity plnění jako pro krádež vlou
páním. 
Limity Jsou uvedeny v Článku 1, kapitole li těchto doplňkových 
pojistných podmínek 
Pro cennosti uložené mimo uvedené uzamčené trezory a pevné 
schránky platí limity pojistného plněni podle způsobu zabezpe
čení "X - V" 

Předepsaný způsob zabe,:peCeni a Hmity pol!stného plněni; 

X - do S0.000,- Kč 
cennosti uložené v uzamčené kontrolní či registrační pokladně 

Y - do 20.000,- Kč 
cennosti uložené jinak. 

Výklad pojmů: 

Funkční oploceni - se rozumí oplocení, které má ve všech místech 
min. výšku 180 cm s maximálními velikostmi ocelových ok 6 x 6 cm 
a případnou vrcholovou ochranou dle požadavku těchto doplňkových 
pojistných podmínek. Pevné opory oplocení musí být pevně ukotvené/ 
zabetonované do země, jejich ukotvení a samotná montáž musí zabra
ňovat volnému vstupu a překonání (podlezení, podkopání, prolezení, 
prolomení) bez použití speciálního nářadí (pákové nůžky, pilka na žele
zo, rozbrušovací pila apod.) a současně hrubého násilí. 

Vrcholová ochrana funkčního oploceni - jedná se o ochranu na 
vrcholu zdi či plotu. Mezi takovou ochranu patří konstrukce z ostna
tých drátů, konstrukce z tzv. žiletkového drátu, hroty na vrcholu plotu 
a zdí. 

Vrata -vrata musí vykazovat min. stejné parametry jako funkční oploce
ní z pohledu mechanické odolnosti proti krádeží vloupáním. 

Přilehlé konstrukce - přilehlými konstrukcemi se rozumí venkovní 
schodiště, lešení, přístavky, pavlače, balkóny, střechy stavebně přilehlých 
objektů apod. 

Vchodové dven: typu 1 -dveřní křídlo musí být v dobrém technickém 
stavu, vyrobené ze dřeva (např. plné jednokřídlé o tloušťce min. 40 mm, 
může být i voštinové), plastu (např. vícekomorové dveře typu EURO), 
kovu (např. plechu o min. ti. 0,7 mm osazené v pevném rámu s jekly 
a dostatečně tuhé proti ohybu hrubým násilím) s celkovou prosklenou 
plochou do 1050 cm2 nebo v jejich kombinaci z pohledu použitého ma
teriálu a provedení. Zárubeň dveří musí být dřevěná, plastová nebo ko
vová v dobrém technickém stavu, pevně spojená s ostěním a nadpražím. 

Vchodové dven: typu 2 -musí splňovat stejné parametry jako vchodo
vé dveře typu 1, ale pokud jejich prosklené plochy mají celkovou plochu 
větší než 1050 cm2, pak musí být zabezpečené bezpečnostním sklem 
nebo bezpečnostní fólií nebo bezpečnostní mříží (viz. výklad pojmů) 
a současně musí být dveřní křídlo zabezpečené proti vysazeni. 

Bezpečnostní cylindrická vložka - je bezpečnostní cylindrická vložka 
zadlabávacího zámku, která musí splňovat danou bezpečnostní třídu 
uvedenou u konkrétního limitu pojistného plnění dle požadavků normy 
ČSN P ENV 1627 nebo dle ČSN EN 1627. 

Dozický zámek- je zadlabávací zámek, jehož uzamykací mechanismus 
je tvořen min. čtyřmi stavítky, která jsou ovládána jednostranným ozu
beným klíčem. 

Bezpečnostní uzamykací systém - je komplet, který se skládá ze tří 
prvků: zadlabávacího (stavebního) zámku, bezpečnostní cylindrické 
vložky a kování (bezpečnostního štítu), které jako jednotlivé prvky musí 
splňovat danou bezpečnostní třídu uvedenou u konkrétního limitu pojist
ného plnění dle požadavků normy ČSN P ENV 1627 nebo ČSN EN 1627. 

Jiné uzamykací zařízeni - mající osvědčení podle ČSN P ENV 1627 
nebo ČSN EN 1627 minimálně 3. bezpečnostní třídy. 

Bezpečnostní kování- bezpečnostním kováním se rozumí kování, kte
ré splňuje bezpečnostní třídu uvedenou u konkrétního limitu pojistného 
plnění dle požadavků normy ČSN P ENV nebo dle ČSN EN 1627 (zejmé
na chrání bezpečnostní cylindrickou vložku proti rozlomení a nesmí být 
demontovatelné z vnější strany). 

Přídavný bezpečnostní zámek - je další zámek, kterým jsou vcho
dové dveře uzavřeny, a který splňuje bezpečnostní třídu uvedenou 
u konkrétního limitu pojistného plnění dle požadavků normy ČSN P ENV 
nebo dle ČSN EN 1627. 

Dvoubodový rozvorový zámek- je zámek, který splňuje bezpečnost
ní třídu 3 dle ČSN P ENV nebo bezpečnostní třídu RC 3 dle ČSN EN 1627. 
Má především zvýšenou odolnost proti vyhmatání, rozlomení, vytržení 
a odvrtáni. Tento zámek má zajistit dveřní křídlo rozvorami do dvou stran. 

Tříbodový rozvorový zámek - je zámek, který splňuje bezpečnostní 
třídu 3 dle ČSN P ENV nebo bezpečnostní třídu RC 3 dle ČSN EN 
1627. Má především zvýšenou odolnost proti vyhmatání, rozlomení, 
vytržení a odvrtání. Tento zámek má zajistit dveřní křídlo rozvorami 
do tří stran. 

Bezpečnostní dveřní dvoustranná závora - jedná se o bezpečnostní 
závoru, která splňuje bezpečnostní třídu 3 dle ČSN P ENV 1627 nebo 
bezpečnostní třídu RC 3 dle ČSN EN 1627. Především chrání dveřní křídlo 
před otevřením násilným vyražením. 

Bezpečnostní mříž - je mříž, která splňuje bezpečnostní třídu 2 dle 
ČSN P ENV nebo bezpečnostní třídu RC 2 dle ČSN EN 1627, nebo taková 
mříž, která je vyrobena z ocelových prvků (prutů) o min. průřezu 0,8 cm2, 
Oka mříže nesmí mít větší rozměr než 20 x 15 cm a musí být spojeny sva
řenci. Mříž musí být z vnější strany nerozebíratelná (ukotvená, zazděna do 
zdi apod.) nebo uzamčena min. dvěma bezpečnostními visacími zámky 
v bezpečnostní třídě 2. 

Bezpečnostní fólie - je fólie, která musí splňovat min. třídu odolnosti 
P2A dle požadavků normy ČSN EN 356, a která musí být řádně nalepená 
na vnitřní straně skla dle návodu výrobce. 



Bezpečnostní sklo - se rozumí zasklení sklem, které splňuje třídu odol
nosti P2A dle požadavků normy ČSN EN 356 nebo bezpečnostní třídu 
RC2 dle ČSN EN 1627. 

Bezpečnostni roleta - se rozumí roleta, která splňuje požadavky min. 
v bezpečnostní třídě 2 dle ČSN P ENV 1627 nebo bezpečnostní třídu RC 
2 dle ČSN EN 1627 , nebo taková roleta, kterou lze z venkovní strany de
montovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčkem, pilkou na železo 
apod.). 

Zábrana proti vysazení II vyražení - se rozumí zábrana, která za
braňuje nadzvednutí dveřního křídla a jeho vysazení ze závěsů a dále 
vyražení dveřního křídla na straně závěsů. 

Zabezpečení zárubní proti roztažení - se rozumí opatření znemož
ňující násilné zvětšení vzdáleností mezi závěsovou a zámkovou stojkou 
(stranou) zárubně. 

Zabezpečení proti vyháčkování - se rozumí zařízení zabraňující 
odjištění zástrčí pevné poloviny dvoukřídlých dveří jejich uzamčením, 
přišroubováním nebo překrytím apod. 

Uzavřená kabela nebo kufřík - musí být opatřena min. jedním uzá
věrem nebo zámkem a nesmí být zhotoven z látky, silonu a obdobných 
měkkých materiálů. 

Bezpečnostní kufřík - speciálně určený pro přepravu peněz a cennos
tí, vybavený zvukovým, kouřovým, paralyzujícím nebo obdobným zaří
zením, které se uvede v činnost při násilné manipulaci nebo při vytržení/ 
odjištění spouštěcího zařízení. 

Bezpečnostní ledvinka - je zamykatelná bezpečnostní ledvinka. 
Přední, zadní a boční části musí být vyztužené odolnou a lehkou oce
lovou sítí, zabraňující proříznutí, opasek musí být zesílený ocelovým 
lankem, odolný proti přeseknutí. Osoba přepravující cennosti ji musí mít 
řádně upnutou kolem pasu s úložným prostorem na straně břicha. 

PZTS/EZS - poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem se 
rozumí systém (dříve „elektronická zabezpečovací signalizace") s prosto
rovou ochranou a plášťovou min. na všech vchodových dveří místa po
jištění, který jako celek musí splňovat min. 2 stupeň zabezpečení (pokud 
není uvedeno jinak) dle normy ČSN EN 50131-1 ed. 2, přičemž ho musí 
mít doložen certifikátem vydaným certifikačním orgánem akreditova
ným 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 proka
zatelným způsobem komplexní kontrola PZTS vč. jeho funkční zkoušky 
výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací. Rozmístění a kom
binace 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. Instalace EZS do 31.12.2000 musí spl
ňovat min. kategorii 3 dle normy ČSN 334590- Zařízení elektrické zabez
pečovací signalizace a dále podle ČSN a právních předpisů souvisejících 
s citovanou ČSN, která je ale již neplatná. 

PPC/PCO - je nepřetržitě (trvale) obsluhované zařízení na dohledovém 
pracovišti, které pomocí linek telekomunikační sítě, rádiové sítě, GSM či 
ISDN přijímá hlášení od PZTS/EZS o narušení zabezpečených prostor, 
dále zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje poplachové informace. PPC/ 
PCO musí být trvale provozováno Policií ČR nebo koncesovanou sou
kromou bezpečnostní službou, mající pro tuto činnost oprávnění, která 
zajišťuje zásah v místě střeženého objektu (místa pojištění) pověřenou 
osobou/osobami do 15 minut od vyhlášení poplachu. Doba překročení 
kontrolních zpráv mezi PZTS/EZS a PPC/PCO nesmí překročit 5 minut. 
Případné překročení této doby musí být kvalifikováno jako ztráta spojení 
mezi nimi. Toto dohledové pracoviště se v technických předpisech může 
objevovat pod pojmy PPC (Poplachové přijímací centrum) a ARC (Alarm 
Receiving Centre). 

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

Tísňový hlásič/tlačítko - skrytý spínač (funkčně nezávislý na aktivaci 
PZTS/EZS), kterým lze v případě ohrožení přivolat pomoc (Policii ČR, 
Městskou policii, fyzickou ostrahu, zásahovou skupinu SBS apod.). 

Fyzická ostraha - fyzickou ostrahou se rozumí osoba starší 18 let, 
která musí být psychicky a fyzicky zdatná, trestně bezúhonná a odborně 
připravena pro vykonávání této činnosti, přičemž nesmí být pod vlivem 
alkoholu a jiných psychotropních látek. Fyzická ostraha musí být vy
bavena ochranným prostředkem (pepřovým sprejem, obuškem nebo 
tonfou) a spolehlivou spojovací technikou (mobilním telefonem, radio
stanicí - vysílačkou apod.) pro bezodkladné přivolání pomoci (Policie 
ČR, PPC/PCO apod.). V případě, že se jedná o více členů fyzické ostrahy, 
pak všichni musí být vybaveni radiostanicí - vysílačkou pro vzájemné 
dorozumívání. Ostraha musí vykonávat nepravidelně pochůzky v místě 
pojištění nejméně 1 x za 120 minut, o kterých musí být prokazatelným 
způsobem vedeny záznamy (např. zápisem do knihy pochůzek nebo 
použitím systému čipových bodů). 

Krátká palná zbraň - krátkou palnou zbraní se rozumí krátká kulová 
zbraň kategorie A dle § 4 nebo kategorie B dle § 5 zákona č.119/2002 
Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o střelných zbraních a střelivu). 

Služební pes - služebním psem se rozumí pes, který je určený a vycviče
ný ke strážení a ochranné službě. Služební pes musí absolvovat příslušné 
zkoušky v rozsahu Zkoušky základního minima (ZMT) dle Zkušebního 
řádu Speciálního kynologického svazu „TART" (http://www.vycvikpsa. cz) 
nebo jiné zkoušky v obdobném doložitelném rozsahu. O vykonávání 
těchto zkoušek musí být vedena písemná evidence formou zápisu do 
výkonnostní knížky psa. 

U mechanických prvků zabezpečení uvedených výše je požadováno, 
aby jejich bezpečnostní úroveň/třída byla ověřena certifikátem shody, 
vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro 
akreditaci (dále jen „ČIA") nebo obdobným zahraničním certifikačním 
orgánem a na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební 
laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána zařazením do pří
slušné bezpečnostní třídy podle ČSN P ENV 1627 nebo ČSN EN 1627. 
Na základě ustanovení příslušných norem a certifikačních pravidel musí 
být certifikované výrobky označovány certifikačními štítky a značkami, 
které poskytují údaje o jejich bezpečnostní třídě, technických paramet
rech a příslušné dokumentaci nebo je jejich bezpečnostní třída doložena 
příslušným certifikátem. 

Seznam citovaných norem: 

ČSN EN 1143-1 

ČSN ENV 1303 

ČSN EN 356 

ČSN P ENV 1627 

ČSN EN 1627 

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasi
fikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání 

- Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře a komo
rové trezory

Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky -
Požadavky a zkoušení 

Sklo ve stavebnictví - Zkoušení a klasifikace odol
nosti proti ručně vedenému útoku 

Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému 
vniknutí - Požadavky a klasifikace 

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a oke
nice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a kla
sifikace 

ČSN EN 50131-1 ed.2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací 
a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky 

ČSN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací 
a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace 

ČSN 334590 - Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace 

Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014. 



UNIQA 
Příloha č. 3 - Požadavky na způsob zabezpečení 

Minimální podmínky zabezpečení 
pro pojištění věcí zvláštní hodnoty na pojistné nebezpečí odcizení 

(krádež vloupáním z uzamčeného prostoru, loupežné přepadení a vandalismu) 

Pro pojištěné věci zvláštní hodnoty uložené/vystavené v řádně uzavřených a uzamčených výstavních 
prostorech místa pojištění se odchylně od VPP UCZ/Odc/14 a DPP LIM/14 ujednává, že pojistitel poskytne 
pojistné plnění pro níže uvedené limity plnění na 1. riziko, pokud budou předměty pojištění zabezpečeny 
minimálně následujícím způsobem: 

Pro limit plnění do 300.000,- Kč 
Místo pojištění musí být zabezpečené ve smyslu písmene C), Kapitoly I., DPP LIM/14. 

Pro limit plnění do 1.000.000,- Kč 
Místo pojištění musí být zabezpečené ve smyslu písmene D), Kapitoly I., DPP LIM/14 a dále: 

všechny vnitřní dveře, vedoucí do prostorů s pojištěnými předměty, musí být řádně uzavřeny a 
uzamčeny všemi jejich instalovanými zámky; 
v otvírací době výstavy musí být ,ve výstavních prostorech trvale přítomna min. 1 pověřené osoba 
(vlastní zaměstnanec, kustod apod.), která musí dohlížet na chování návštěvníků s důrazem na 
ochranu pojištěných předmětů, přičemž musí být trestně bezúhonná, psychicky, fyzicky zdatná a 
nesmí být pod vlivem omamných látek. Dále musí být vybavená spolehlivou spojovací technikou 
(mobilním telefonem apod.) pro případ nutnosti bezodkladného přivolání Policie ČR či jiné obdobné 
pomoci a funkčním obranným prostředkem (el. paralyzérem, obranným slzným nebo pepřovým 
sprejem), který musí umět ovládat a musí ho mít trvale u sebe pro jeho použití v případě nouze. 

Pro limit plnění do 4.000.000,- Kč 
Místo pojištění musí být zabezpečené ve smyslu písmene E), Kapitoly I., DPP LIM/14 a dále: 

všechny vnitřní dveře, vedoucí do prostorů s pojištěnými předměty, musí být řádně uzavřeny a 
uzamčeny všemi jejich instalovanými zámky; 
v otvírací době výstavy musí být ve výstavních prostorech trvale přítomni min. 2 pověřené osoby 
(vlastní zaměstnanec, kustod apod.), které musí dohlížet na chování návštěvníků s důrazem na 
ochranu pojištěných předmětů, přičemž musí být trestně bezúhonné, psychicky a fyzicky zdatné a 
nesmí být pod vlivem omamných látek. Dále musí být vybaveny spolehlivou spojovací technikou 
(mobilním telefonem apod.) pro případ nutnosti bezodkladného přivolání Policie ČR či jiné obdobné 
pomoci a funkčním obranným prostředkem (el. paralyzérem, obranným slzným nebo pepřovým 
sprejem), který musí umět ovládat a musí ho mít trvale u sebe pro jeho použití v případě nouze. 

Dále se ujednává pro všechny výše uvedené limity plnění, že pojištěné předměty musí být zavěšeny na zdech 
nebo závěsných systémech takovým způsobem, aby nešly demontovat nebo sundat bez použití nářadí nebo 
hrubého násilí, nebo musí být uloženy v řádně uzavřených a uzamčených skleněných vitrínách splňující 
minimálně bezpečnostní třídu P2A dle normy ČSN EN 356, které musí být pevně připevněné k podstavci 
pevně ukotvenému k podlaze nebo zdi. Mince a exponáty menší než 40 cm musí být umístěny v 
uzamykatelných skleněných vitrínách výše uvedené specifikace. 

Pojištěný je povinen zabezpečit exponáty podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení 
minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení uvedenému v této příloze. Porušil-li 
pojištěný tuto povinnost a porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na 
zvětšení rozsahu jejích následků, poskytne pojistitel plnění z takové pojistné události z pojištění pro 
případ odcizení nebo vandalismu pouze do výše limitu pojistného plnění, který by dle těchto podmínek 
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UNIQA 
zabezpečení odpovídal skutečnému způsobu zabezpečení pojištěných exponátů v době vzniku pojistné 
události. 

Pojistitel si vyhrazuje právo na provedení prohlídky místa pojištění se zaměřením na kontrolu plnění výše 
uvedených podmínek zabezpečení. 

Výklad pojmů se řídí podle VPP UCZ/Odc/14 a OPP LIM/14 
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