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Anotace 

 

Tato diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s návrhem pojistné ochrany 

majetku vybraného podnikatelského subjektu. Obsahuje analýzu rizik a návrh takové 

pojistné ochrany majetku, díky níž budou nejzávažnější rizika minimalizována 

pojištěním tak, aby neomezovala běžný chod podnikatelského subjektu. 
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This master’s thesis analyzes problems  related to property insurance of the selected 

business subject. Includes analysis of all risks and suggestion of a property insurance 

that can help the selected business subject minimize the most serious risks to its 

activities through commercial insurance and reduce to lowest level the threats to those 

activities. 
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ÚVOD A CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Riziko je v dnešní době bezpochyby součástí běžného života. Potýká se s ním každý 

subjekt, ať už v osobním nebo profesním životě. Pro někoho však riziko neznamená 

objekt, kterým by se musel zabývat, pro někoho ale znamená existenční problém, pokud 

by riziko nezvládal. Tím jsou myšleny například podnikatelské subjekty, které jsou 

ohroženy nesčetným množstvím rizik. Tato rizika pak musí pro zachování svého 

běžného chodu neustále analyzovat, měřit, minimalizovat a případné ztráty z realizace 

těchto rizik krýt pojištěním. 

 

Pojištění je jedním ze způsobů finančního krytí rizik. Tento způsob je využíván 

subjekty, které vlastní nějaký majetek a tento majetek má pro ně má nějakou hodnotu. 

V diplomové práci se mimo jiné budu zabývat výběrem majetku podnikatelského 

subjektu, který je třeba ochránit pojištěním. 

 

Pojištění nabízejí instituce, které za tímto účelem byly vytvořeny a tuto činnost 

provádějí za účelem dosažení zisku a udržení si tržní pozice. Tyto instituce se nazývají 

komerční pojišťovny. Oblast jejich podnikání patří mezi významné a dynamicky se 

rozvíjející odvětví ekonomiky. Klientů požadujících pojistnou ochranu totiž neustále 

přibývá a díky tomu přibývá také počet komerčních pojišťoven. Klient má tedy na výběr 

z velkého počtu komerčních pojišťoven pro ochranu svého majetku a záleží na různých 

kritériích, kterou z nich si vybere. V první polovině roku 2007 byl počet pojišťoven na 

pojistném trhu 52.1  

 

V této diplomové práci se budu zabývat návrhem vhodného pojistného krytí majetku 

vybraného podnikatelského subjektu. Zkoumaný podnikatelský subjekt je významná 

polygrafická společnost s ručením omezeným zabývající se především tiskem a 

vázáním knih a časopisů a tiskem plakátů a prospektů. Pro účely diplomové práce jsem 

podnikatelskému subjektu změnila název, protože jeho management si přál zůstat 

v anonymitě. Fiktivní název podnikatelského subjektu zní PRINT, s.r.o. 

                                                 
1 Zdroj: Pojišťovnictví. Česká národní banka. [online]. [cit. 2008-5-8]. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/dohled_pojistovny/souhrnne_udaje/pojistovnictvi_vyvoj_od_2001.h
tml 
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Již pátým rokem společnost PRINT, s.r.o. provozuje svoji činnost v nových luxusních 

prostorách, kde provoz na velmi drahých a kvalitních strojích trvá nepřetržitě 24 hodin 

denně 7 dní v týdnu. 

 

Cílem diplomové práce je navrhnout vhodnou pojistnou ochranu majetku vybraného 

podnikatelského subjektu, který je životně důležitý pro jeho existenci. Pro splnění 

tohoto cíle je nezbytné nejprve provést analýzu rizik ohrožujících činnost 

podnikatelského subjektu. Analýza rizik musí být provedena s pomocí zástupce 

managementu podnikatelského subjektu, který identifikuje rizika ohrožující jeho 

činnost, přiřadí k nim pravděpodobnosti a četnosti výskytu a určí dopad jednotlivých 

rizik. Z této analýzy vzejdou všechna rizika, kterými se budu zabývat v diplomové 

práci. 

 

Nezbytnou součástí výběru pojistné ochrany majetku je výběr komerční pojišťovny, 

který bude proveden na základě různých kritérií, která podnikatelský subjekt považuje 

za důležité. Tento výběr komerční pojišťovny provedu pomocí dvou metod – fuzzy 

logiky a vyhodnocovacího scoring modelu. Do průzkumu budou zahrnuty i taková 

kritéria, jako je kompletnost nabídky pojistných produktů jednotlivých komerčních 

pojišťoven nebo výše pojistného. 

 

Před doporučením konkrétní komerční pojišťovny a pojistné ochrany majetku je 

důležité zjistit, zda by byl podnikatelský subjekt schopen vybranou pojistnou ochranu 

financovat tak, aby neohrozila chod společnosti. Poté již konečně mohu doporučit 

pojistnou ochranu majetku odpovídající potřebám podnikatelského subjektu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

V této kapitole se v první řadě zabývám problematikou, co je to riziko a jak je možné ho 

klasifikovat, analyzovat, měřit, řídit nebo minimalizovat. V druhé řadě stručně 

charakterizuji pojištění a možné způsoby jeho rozdělení. 

 

1.1 Riziko 

„Pro většinu lidí představuje riziko určitý druh nejistoty z výsledku v konkrétní situaci. 

Znamená to, že existuje předpoklad vzniku události, a způsobu jak k ní dojde. Výsledek 

nemusí být příznivý a tedy ne takový, jaký bychom původně očekávali. 

 

Slovo riziko obsahuje v sobě pochybnost o budoucnosti, ale také fakt, že výsledek nás 

může dostat do horší situace než v jaké se momentálně nacházíme.“ (1, str.3) 

 

Existuje celá řada definic rizika. Jako příklad uvádím několik definic podle autorů 

Smejkala a Raise, podle kterých může být riziko definováno následovně: 

� Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 

� Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení. 

� Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. 

� Nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko). 

� Nebezpečí chybného rozhodnutí. 

� Možnosti, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost. 

 

1.1.1 Klasifikace rizik 

Existuje celá řada způsobů a kritérií, podle kterých lze klasifikovat rizika. Do této 

kapitoly jsem vybrala jen některé možné klasifikace rizik, které považuji za zajímavé a 

důležité. 
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1) Interní a externí riziko 

Mezi interní rizika  se řadí ta, která se projevují uvnitř podniku a která je podnikatel či 

management podniku schopen víceméně řídit a ovlivňovat. Jako příklady lze uvést 

velikost organizace, finanční síla organizace, zaměstnanci, výrobky, výrobní procesy. 

Faktory interních rizik jsou ve vzájemné interakci a vytvářejí celkové vnitřní riziko.  

 

Externí rizika  jsou faktory prostředí, ve kterém podnik musí fungovat, a které jsou vně 

přímé kontroly a řízení podniku. Zejména se jedná o obchodní podmínky, legální 

požadavky zákazníků, změny u konkurence, ochranu životního prostředí, bezpečnostní 

situaci, daně, zaměstnaneckou legislativu, úrokové míry. (16) 

 

2) Pojistitelné riziko a nepojistitelné riziko 

Riziko pojistitelné je z hlediska komerční pojišťovny takové, ne které může komerční 

pojišťovna sjednat pojistnou smlouvu, a to na základě pojistně-technických podmínek. 

Komerční pojišťovna pojistí pouze ta rizika, při kterých existuje možnost stanovení 

pravděpodobnosti škody a její ocenění rizikového vyrovnání v rámci dostatečně velkého 

pojistného kmene či rizikového společenství. 

Pojistitelná rizika musí splňovat následující kritéria : 

� kritérium identifikovatelnosti  – představuje jednoznačné určení příčiny 

událostí, jejímž výsledkem byla ztráta krytá pojištěním; v pojistné smlouvě musí 

být jednoznačně charakterizované každé riziko a pojistná událost, 

� kritérium vy číslitelnosti – pokud by nebylo možné vyčíslit ztráty, potom se 

pojištění nemůže po ekonomické stránce realizovat a nemá smysl, 

� kritérium ekonomická přijatelnost rizika  – je dáno tím, že pojišťovna přijme 

do pojištění jen takové riziko, jež jí nepřinese ztrátu a je ekonomicky vyrovnané, 

� kritérium nahodilost projevu rizika  – je jednou z rozhodujících podmínek 

pojištění; pokud by byla jistota, že riziko (negativní událost) skutečně nastane, 

potom je možné krytí ztrát jiným způsobem a ne pojištěním 

 

Riziko nepojistitelné je takové, které výše uvedené podmínky nesplňuje. (15) 
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3) Skutečné riziko a spekulativní riziko 

Toto dělení rizik je jedním z nejužitečnějších. 

 

Spekulativní riziko popisuje situaci, kdy existuje možnost ztráty nebo zisku. Typickým 

příkladem může být podnikání, kde společně s nadějí na úspěch existuje reálné 

nebezpeční neúspěchu. 

 

Čisté riziko se používá k označení těch situací, které znamenají pouze možnost ztráty 

nebo žádné ztráty. Nejlepší příklad čistého rizika je vlastnictví majetku, kdy osoba, 

která si pořídí např. notebook , od počátku čelí nebezpečí, že se notebook poškodí nebo 

zničí. Možný výsledek je tak ztráta nebo žádná ztráta. (19, str.107) 

 

4) Riziko teritoriální a riziko komer ční 

Tato rizika jsou spojená se zahraničně-obchodními operacemi. 

 

„Jako teritoriální rizika jsou kvalifikovány takové skutečnosti, které vyplývají 

z politické a makroekonomické země zahraničního kupujícího, především celkové 

platební neschopnosti, devizových omezení, válečných událostí apod. Patří sem i rizika 

vyplývající z kontraktu, kdy je kupujícím stát nebo jím přímo řízená instituce, jejíž 

platební schopnost závisí více na finančním stavu země než na výsledcích vlastního 

hospodaření. 

Za komerční (ekonomická) rizika jsou považovány takové skutečnosti, které jsou 

způsobené ekonomickou nebo finanční situací samotného zahraničního kupujícího, jeho 

platební neschopností vyvolanou konkurzním řízením nebo vyrovnáním s dlužníky a 

nebo jeho platební nevůlí. Komerční rizika přicházejí do úvahy u kupujících fungujících 

jako soukromé subjekty na komerčním principu.“ (15, str.25) 

 

5) Riziko tržně zajistitelné a riziko tržně nezajistitelné 

Tržně nezajistitelné riziko je takové, pro které nelze nalézt zajištění na mezinárodním 

zajistném trhu a úkoly zajistitele na sebe přebírá stát prostřednictvím státního rozpočtu a 

fondů. Příkladem tržně nezajistitelného rizika může být válka, revoluce, povstání, 

stávka, vyhlášení platební neschopnosti cílového státu českého vývozu apod. Na 
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základě uvedených příkladů lze říci, že většina z těchto rizik patří také do rizik 

teritoriálních. 

 

Tržně zajistitelné riziko je možné zajistit zajištěním, které poskytují mezinárodní 

zajistitelé.  

 

6) Klasifikace rizik dle velikosti 

Klasifikaci rizik dle velikosti provádíme na základě jejich četnosti a závažnosti. 

Závažností se v tomto případě myslí např. velikost nákladů vynaložených na škodní 

událost nebo velikost ztráty z přerušeného provozu. Rizika rozdělíme do pětistupňového 

systému podle jejich velikosti následujícím způsobem: 

Zanedbatelné riziko (M) – představuje zanedbatelný náklad na překonání vzniklých 

škod. Vyrovnání škod v daném případě neovlivní náklady podniku nebo jen ve velmi 

malém rozsahu, nebude třeba čerpat finanční rezervy a rozsah škody nemá vliv na 

výrobní proces. 

Malé riziko  (S) – představuje nízký náklad na překonání vzniklých škod. Vyrovnání 

škod si vyžaduje čerpání finanční rezervy jen v malém rozsahu a rozsah škody má jen 

velmi malý vliv na výrobní proces. 

Střední riziko (V) – představuje citelné náklady na odstranění škod, jež mohou výrazně 

ovlivnit celkové náklady podniku a musí se sáhnout na finanční rezervy. Celkový 

rozsah škody zpomalí výrobní proces. 

Velké riziko (Z) – představuje vysoké poškození hmotných a jiných hodnot podniku 

nebo občana. Odstranění škod je možné jen využitím velké části finančních a hmotných 

rezerv, případně jiných forem financování škod. Rozsah škod je tak velký, že může vést 

k dlouhodobému ohrožení hospodářského procesu. 

Katastrofické riziko  (K) – představuje mimořádně rozsáhlé poškození hmotných a 

jiných hodnot podnikatelského subjektu. Vede k dlouhodobému zastavení výroby nebo 

ke zřícení celého systému. Odstranění škod je možné s velkými těžkostmi, s využitím 

všech hmotných a finančních rezerv a s jinými formami financování. (15) 

 

Pro názorné zobrazení velikostí rizik podle jejich četností a závažností je vhodné použít 

následující tabulku, kde jsou různé velikosti rizik odlišeny také barevně. 
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          Obrázek 1-1 – Pětistupňový systém členění rizik dle velikosti 

 

 

 

1.1.2 Postoj podnikatel ů a managementu k riziku 

Existují tři postoje k riziku, které může podnikatel mít. Podle toho, který si zvolí, se 

buď k riziku přiklání, riziku se vyhýbá a nebo jsou obě možnosti vyrovnané. Postoje 

k riziku jsou tyto: 

� averze k riziku – subjekt s averzí k riziku se snaží vyhnout projektům 

s vysokým rizikem a vyhledává ty projekty, které mu s vysokou jistotou zaručují 

dosažení pro něj přijatelných výsledků 

� sklon k riziku  – subjekt se sklonem k riziku vyhledává značně rizikové projekty 

s možností dosažení lepších výsledků, ale s vyšším rizikem ztráty, méně 

rizikovým projektům se spíše vyhýbá 

� neutrální postoj k riziku  – subjekt s neutrálním postojem k riziku má averzi a 

sklon k riziku ve vzájemné rovnováze 

 

Zda podnikatelský subjekt riziko převezme nebo se mu raději vyhne, závisí na mnoha 

faktorech. K nejdůležitějším z nich patří následující faktory: 

� osobní založení subjektu – pokud subjekt není ochoten nést podnikatelské 

riziko, nemůže být pravděpodobně úspěšným podnikatelem či manažerem, 

� kapitálová síla a velikost podniku – jejich vliv na postoj manažera podniku 

k riziku není jednoznačný; pro kapitálově silný podnik může být poměrně 

vysoké riziko výzvou, kdežto pro kapitálově slabý a malý podnik je toto riziko 

zcela nepřijatelné, avšak i přesto na sebe musí brát malé podniky vysoké riziko, 

aby získaly své místo na trhu, 

če
tn

os
t 

závažnost 

M – zanedbatelné riziko 

S – malé riziko 

V – střední riziko 

Z – velké riziko 

K – katastrofické riziko 

Zdroj: (15, str. 18) 
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� systém podnikového řízení a podnikové klima – tyto faktory mohou buď 

podporovat přípravu a realizaci dosti rizikových podnikatelských projektů, nebo 

pro ně mohou vytvářet překážky (důležitou roli může hrát například systém 

motivace a zainteresovanosti. (16) 

 

1.1.3 Řízení rizik podnikatelských subjekt ů 

Téměř každá riziková událost vede nejen k bezprostřední věcné škodě, ale i ke škodám 

následným. Tyto škody pak mohou mít za následek nejen snížení výsledku hospodaření, 

ale také ztrátu důvěry zaměstnanců nebo i obchodních partnerů Takové následky se 

odstraňují velice obtížně a dlouho. Proto je nutné, aby měl každý podnikatelský subjekt 

svého rizikového manažera, který se stará o maximální minimalizaci možného vzniku 

rizikových událostí, pokud možno o jejich úplné odstranění. 

 

Základní úkoly rizikového manažera a fáze cyklu řízení rizik lze charakterizovat 

například podle autorky Martinovičové, a to následovně: 

  

Základní úkoly rizikového manažera: 

� dosažení požadovaného stupně bezpečnosti a jistoty při vynaložení minimálních 

nákladů na prevence a pojištění; 

� zabezpečit, aby v případě škody nebo havárie byly okamžitě k dispozici finanční 

prostředky na uvedení podniku do původního nebo požadovaného stavu. 

 

Řízení rizika lze rozčlenit do čtyř základních fází: 

 

1. fáze ���� Identifikace rizikových faktor ů a stanovení jejich významnosti 

V této fázi je úkolem managera rizik rozpoznat všechny rizikové faktory podniku. Je 

také nezbytné posoudit jejich významnost (některé rizikové faktory mají na 

podnikatelský subjekt zanedbatelný vliv), což umožní snížit značné množství všech 

rizikových faktorů na relativně malý počet, kterému se v dalších fázích managementu 

rizika věnuje zvýšená pozornost. 
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2. fáze ���� Stanovení rizika podnikatelských aktivit 

Tato fáze je velice obtížná, protože není jednoduché určit rizika, která ohrožují 

podnikatelské aktivity. Určitým pomocníkem zde mohou být některé nástroje 

rizikového rozhodování, resp. manažerské rozhodovací analýzy (zjišťují se 

pravděpodobnosti, rozptyly, směrodatné odchylky, které představují významné míry 

rizika). Jednodušší je však odvození míry rizika od velikosti vlivů změn rizikových 

faktorů na podnik a jeho prosperitu (nezjišťuje se pravděpodobnost změn těchto 

faktorů). 

 

3. fáze ���� Zvládání rizika 

Některá rizika je management či podnikatel schopen uplatněním vhodných postupů a 

opatření snížit. Podnikatel může riziko minimalizovat preventivními opatřeními, mezi 

která lze zařadit například diverzifikaci, dělení rizika, transfer rizika, termínové 

obchody, faktoring a forfaiting. Jako další opatření jsou používána operativní opatření, 

která jsou realizována v době, kdy již riziková situace nastala. Jsou obvykle zaměřena 

na zastavení rizikové situace, nebo alespoň na její zpomalení a na zamezení dalšího 

rozšiřování o možné následné jevy. V případě, že podnikatel neuplatnil předchozí dvě 

opatření, přichází na řadu tzv. pokrizová opatření, jejichž úkolem je uvést podnik do 

původního stavu, nebo stabilizovat pokrizovou úroveň, a v nejhorším případě připravit 

podnik k prodeji nebo k likvidaci.  

 

Následky rizik je samozřejmě nutné finančně krýt, a to způsoby, kterým se budu 

věnovat v kapitole 3.1.5. 

 

4. fáze ���� Operativní řízení rizika 

Tato fáze představuje konečnou fázi managementu rizika. Hlavním bodem této fáze je 

především systematické sledování významných externích a interních faktorů, které by 

mohly svým nepříznivým vývojem ohrozit úspěšnost podnikatelského subjektu. 

Aktivity zaměřené na sledování těchto významných faktorů by se měly monitorovat. 

Výsledkem tohoto monitorování je pak: 

� včasná identifikace situací, na které by měla organizace reagovat, 

� realizace připravených plánů korekčního opatření, 
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� identifikace dalších rizikových faktorů, které nebyly dosud rozpoznány. 

 

4. fáze tedy souvisí s 1. fází, ve které se identifikují rizikové faktory. K nově 

rozpoznaným rizikovým faktorům se opět musí přiřadit významnosti a musí se zvažovat 

opatření, která by vedla ke snížení nepříznivých důsledků těchto rizikových faktorů. 

(15) 

 

1.1.4 Opatření proti riziku 

„Volba opatření proti riziku závisí na mnoha okolnostech – především na finančních a 

lidských zdrojích, je má rozhodovatel k dispozici, a dále na proveditelnosti opatření, jež 

nemusí být vždy úměrná objemu a kvalitě zdrojů. Mnohá rizika se prostě omezit nebo 

dokonce odstranit nedají.“ (20, str. 229) 

 

Rizikový manažer je nucen na základě výsledků analýzy rizik učinit rozhodnutí o volbě 

opatření proti riziku. Jednou z možností je využití některé ze čtyř strategií rozhodování 

o riziku, shrnutých pod označení „Take, Treat, Transfer, Terminate“ (zkráceně 4T). 

 

1) Strategie „Take“ (převezmi) 

Strategie převzetí rizika spočívá v tom, že subjekt je srozuměn s náklady, které mohou 

vzniknout realizací nebezpečí a tyto náklady si hradí sám z vlastních rezerv. Projevem 

této strategie je úplné převzetí rizika, tzn. že subjekt vědomě neudělá žádná opatření. 

Pokud je tato strategie nejméně nákladným způsobem opatření proti riziku, je 

rozhodnutí manažera o strategii Take na místě. Pokud ale tyto náklady nelze odhadnout, 

může si tuto strategii dovolit pouze subjekt s finančními rezervami nebo zdroji 

úměrnými riziku. 

 

2) Strategie „Treat“ (ošetři) 

Ošetření rizik  se skládá ze tří základních forem: 

� prevence – jedná se o snížení nebo eliminování některých nebo všech rizik 

v portfoliu; prevence může být proaktivní , kdy se nebezpečí předchází 
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zamezení jeho vzniku, anebo reaktivní , kde je cílem být na realizaci nebezpečí 

připraven; 

� diverzifikace – jde o přeskupení nebo zvětšení počtu rizik v portfoliu, přičemž 

za cenu vzrůstu některého z rizik nebo přidání dalších rizik se docílí poklesu 

jiných rizik, tím se celkové riziko portfolia zmenší; jde tedy o přestavbu 

portfolia rizik, ale je nutné především zjistit, zda je riziko možné vůbec 

diverzifikovat; 

� alokace – zde se rizika projektu rozmísťují, resp. přidělují subjektům, které se 

ho zúčastňují; rozlišujeme zde dva přístupy – centralizace rizik (většina rizik se 

soustřeďuje u jedné osoby) a decentralizace rizik (nejvýhodnější pro celý 

projekt je, když riziko nese ten subjekt, který je schopen jej nejúčinněji ovládat).  

 

3) Strategie „Transfer“ (předej) 

Podstatou strategie přenesení rizika je přenesení rizika na třetí osobu při současném 

poskytnutí nějaké úplaty za převzetí rizika této osobě. Tato osoba je buď ochotna za 

úplatu riziko převzít nebo na tom má dokonce komerční zájem. V podstatě jde o 

nějakou formu zálohování procesu třetí osobou. Může jít např. o: 

� zálohování zástavním právem 

� přenesení rizika na pojistitele 

� zajištění rizika ručitelem 

� sdílení rizika se společníky 

� sdílení rizika s účastníky závazkových vztahů 

 

4) Strategie „Terminate“ (ukonči) 

Strategie ukončení projektu se považuje za krajní strategii. Není totiž vždy tím 

nejlepším řešením. Záleží na tom, v jaké fázi se „ukončený“ projekt právě nachází. 

Např. pokud projekt nebyl ještě zahájen a odstoupilo se od něj ve fázi záměru, uplatní se 

riziko z neúčasti na projektu, které může mít mnoho podob, počínaje tzv. ztrátou 

spekulativního rizika a konče ztrátou image, pověsti apod. Pokud se projekt ukončí ve 

fázi realizace, např. odstoupením od smlouvy, vzniká tím kromě skutečných nákladů 

spojených s ukončením procesu mnoho rizik pro všechny jeho účastníky. (20) 
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1.1.5 Možnosti finan čního krytí následk ů rizik 

„Mezi možnosti finančního krytí rizik patří samopojištění a dále rozložení rizika na více 

subjektů, kam se řadí dohoda o vzájemné pomoci mezi podniky, vytvoření společných 

finančních fondů, vytvoření družstev, založení kaptivní pojišťovny a v neposlední řadě 

komerční pojištění.“ (16, str.10) 

 

1) Samopojištění 

Samopojištění představuje vytvoření takových předpokladů, aby byla každá 

předpokládaná ztráta krytá z vlastních zdrojů. Může jít o: 

� vlastní zdroje – vytvoření vlastních materiálních nebo peněžních rezerv pro 

případ náhrady neočekávané ztráty, 

� úvěr – realizuje se až po vzniku ztráty, nevytváří se rezerva z vlastních 

peněžních zdrojů. 

 

2) Dohoda o vzájemné pomoci mezi podniky 

Jedná se o dohodu mezi partnery, dodavateli, přáteli apod., ve které se účastníci 

zavazují, že se budou spolupodílet na škodách, které kterýkoli z nich utrpí, anebo že si 

vzájemně pomohou při jejich odstraňování.   

 

3) Vytvoření společných finančních zdrojů nebo družstev 

Pro případ možnosti větších ztrát se více podnikatelů sdružuje a ukládají společné 

prostředky do speciálních fondů. Podle dohodnutých pravidel se tyto prostředky 

přerozdělují těm členům sdružení, které postihne nějaká ztráta. Fond může být určen 

pro jakékoli ztráty, ale ve většině případů je určen pro přesně definované ztráty. Při 

vytvoření družstev se sdružují určité skupiny podnikatelů, kteří jsou ohrožování stejným 

nebo podobným rizikem. 

 

4) Vytvoření kaptivních pojišťoven 

Velké společnosti s přiměřeně rozloženým rizikem mohou vytvářet kaptivní pojišťovny 

jako dceřiné společnosti, jejichž účelem je realizovat pojištění a pojišťování pro 

mateřskou společnost, případně později se kaptivní pojišťovna v oblasti pojišťovací 

činnosti otvírá i další klientele.Výhodou je to, že mateřská společnost vloží prostředky, 
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které by jinak vložila do pojištění v jiné pojišťovně, do vytvoření kaptivní pojišťovací 

společnosti. Přebytek prostředků je pak investován a současně poskytuje mateřské 

společnosti pojistnou ochranu. 

 

5) Soukromé pojištění 

Pro finanční uspořádání ztrát je přijatelnější formou rozložení rizika mezi více subjektů. 

Sem patří i pojištění jako organizovaná, efektivní forma vytváření a využívání 

finančních rezerv, jež se tvoří z pojistného. Pojištěný nemusí mít vlastní peněžní zdroje 

na krytí ztrát vzniklých neočekávanou událostí v momentě realizace rizika. Pojištění se 

v zásadě vztahuje na události, jejichž vznik závisí na náhodě, je neurčitý, ale 

pravděpodobný. Tento fakt platí u jednotlivce a jednotlivého rizika, ale vstupem do 

pojištění se mění na statistickou zákonitost. (16) 

 

1.1.6 Analýza rizik 

Základem pro jakékoliv nakládání s riziky je jejich důkladná analýza. V první řadě je 

nutné definovat všechny hrozby, k nim přiřadit pravděpodobnosti jejich vzniku a 

dopadu na aktiva. Jde tedy o určení rizik a jejich závažností. Proces analýzy rizik se 

skládá z těchto čtyř bodů: 

1. identifikace aktiv – v této části se vymezí zkoumaný podnikatelský subjekt a 

charakterizují se aktiva, která vlastní, 

2. stanovení hodnoty aktiv – subjekt určí hodnotu aktiv a jejich význam, ohodnotí 

možný dopad jejich ztráty, změny či poškození na svoji existenci, 

3. identifikace hrozeb a slabin – identifikují se události a akce, které mohou negativně 

ovlivnit hodnotu aktiv a určí se slabá místa, která mohou umožnit působení hrozeb, 

4. stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určení pravděpodobnosti výskytu 

hrozby a míry zranitelnosti vůči dané hrozbě.     

                                               

„Hodnocení rizik představuje neustále zvažování: 

a) poškození aktiv, která mohou být způsobena naplněním hrozeb, přičemž je 

nutno vzít v úvahu veškeré potenciální důsledky, 
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b) reálné pravděpodobnosti výskytu takových rizik z pohledu převažujících hrozeb, 

zranitelnosti a aktuálně implementovaných opatření.“ (19, str. 81) 

 

Pro lepší pochopení výše uvedené problematiky si vysvětlíme některé důležité pojmy. 

 

Aktivum   

Aktivum je všechno, co má pro subjekt hodnotu, která může být zmenšena působením 

hrozby. Aktiva se dělí na hmotná (nemovitosti, peníze) a nehmotná (informace, morálka 

pracovníků). Také sám subjekt může být aktivem, neboť hrozba může působit na celou 

jeho existenci. 

 

Základní charakteristikou aktiva je hodnota aktiva, která je založena na objektivním 

vyjádření obecně vnímané ceny nebo na subjektivním oceněním důležitosti aktiva pro 

daný subjekt, popřípadě kombinaci obou přístupů. Hodnota aktiva je relativní 

v závislosti na úhlu pohledu hodnocení.. 

 

Při hodnocení aktiva se berou v úvahu především následující hlediska: 

1. pořizovací náklady či jiná hodnota aktiva, 

2. důležitost aktiva pro existenci či chování subjektu, 

3. náklady na překlenutí případné škody na aktivu, 

4. rychlost odstranění případné škody na aktivu, 

5. jiná hlediska. 

 

Hrozba 

Hrozba je síla, událost, aktivita nebo osoba, která má nežádoucí vliv na bezpečnost 

může způsobit škodu. Hrozbou může být například požár, přírodní katastrofa, krádež 

zařízení, kontrola finančního úřadu nebo růst kurzu české koruny vzhledem k evropské 

měně apod. 

 

Škoda, kterou způsobí hrozba při jednom působení na určité aktivum, se nazývá dopad 

hrozby. Absolutní dopad hrozby může být odvozen od absolutní hodnoty ztrát, do které 
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jsou zahrnuty náklady na znovuobnovení činnosti aktiva nebo náklady na odstranění 

následků škod způsobených subjektu hrozbou. 

 

Základní charakteristikou hrozby je její úroveň, která se hodnotí podle následujících 

faktorů: 

� nebezpečnost – schopnosti hrozby působit škodu, 

� přístup – pravděpodobnost, že se hrozba dostane k aktivu, 

� motivace – zájem iniciovat hrozbu vůči aktivu. 

 

Zranitelnost 

Zranitelnost je nedostatek, slabina nebo stav analyzovaného aktiva, který může hrozba 

využít pro uplatnění svého nežádoucího vlivu. Tato veličina je vlastností aktiva a 

vyjadřuje, jak citlivé je aktivum na působení dané hrozby. 

 

Zranitelnost vznikne všude tam, kde dochází k interakci mezi hrozbou a aktivem. 

Základní charakteristikou zranitelnosti je její úroveň, která se hodnotí podle 

následujících faktorů: 

� citlivost – náchylnost aktiva být poškozeno danou hrozbou, 

� kritičnost – důležitost aktiva pro analyzovaný subjekt. 

 

Protiopatření 

Protiopatření je postup, proces, procedura, technický prostředek nebo cokoliv, co bylo 

speciálně navrženo pro zmírnění působení hrozby, snížení zranitelnosti nebo dopadu 

hrozby. Protiopatření se navrhují s cílem předejít vzniku škody neb s cílem usnadnit 

překlenutí následků vzniklé škody. 

 

Z hlediska analýzy rizik je protiopatření charakterizováno efektivitou a náklady. 

Efektivita protiopatření vyjadřuje, nakolik protiopatření sníží účinek hrozby. Používá se 

ve fázi zvládání rizik jako jeden z hlavních parametrů při hodnocení vhodnosti použití 

daného protiopatření. Do nákladů na protiopatření se započítávají náklady na pořízení, 

zavedení a provozování protiopatření. Výběr vhodného protiopatření spočívá 
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v optimalizaci, kdy se hledají nejúčinnější protiopatření, jejichž realizace přinese co 

nejmenší náklady.  

 

Mechanizmus uplatnění rizika 

� Hrozba využije zranitelnosti, překoná protiopatření a působí na aktivum, kde způsobí 

škodu. 

� Aktivum motivuje útočníka k aktivaci hrozby. Vůči působení hrozby se aktivum 

vyznačuje určitou zranitelností. Aktivum je zároveň chráněno protiopatřeními před 

hrozbami. 

� Protiopatření chrání aktiva, detekuje hrozby a zmírňuje nebo zcela zabraňuje jejich 

působení na aktiva. Protiopatření  zároveň odrazují od aktivování hrozeb. 

� Hrozba působí jednak přímo na aktivum nebo na protiopatření s cílem získat přístup 

k aktivu. Aby mohla hrozba působit, musí být aktivována. Pro svou aktivaci vyžaduje 

zdroje. (19) 

 

1.1.7 Měření rizik 

Z vlastní zkušenosti všichni víme, že riziko je v určitých situacích větší než v situacích 

jiných. Výše rizika vyplývá z hodnoty aktiva, úrovně hrozby a zranitelnosti aktiva. 

V této kapitole si stručně nastíníme, jak se velikost rizika měří a co znamená, že jedna 

možnost zahrnuje více rizika nebo méně rizika než možnost jiná. 

 

Při analýze rizik se pracuje s veličinami, které nelze v mnoha případech přesně změřit a 

určení jejich velikosti mnohdy spočívá na kvalifikovaném odhadu specialisty 

vyjadřujícího se jen na základě svých zkušeností. 

 

Nejběžněji přijímaný výklad pojmu stupeň rizika je vztažen k pravděpodobnosti jeho 

výskytu. Jevy s vysokou pravděpodobností ztráty běžně považujeme za rizikovější než 

ty jevy, u kterých je tato pravděpodobnost nízká. U těch rizik, která jsou definována 

jako možnost odchylky od žádoucího výsledku, je stupeň rizika měřen 

pravděpodobností této odchylky. Jednotlivec doufá, že ke ztrátě nedojde, takže 

pravděpodobnost odchylky od toho, v co doufá, se mění přímo s pravděpodobností, že 
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dojde ke ztrátě. V případě jednotlivce tedy měříme riziko podle pravděpodobnosti 

nepříznivé odchylky od výsledku, v nějž doufáme. A čím vyšší je pravděpodobnost, že 

dojde k nepříznivé události, tím vyšší je pravděpodobnost odchylky od výsledku, v nějž 

doufáme. 

 

V některých případech měříme riziko velikostí možné ztráty. Velikost této ztráty je 

v dané situaci pravděpodobnost ztráty násobená velikostí potenciální ztráty. V úvahu je 

třeba brát také třetí faktor, kterým je čas. Hodnota ztráty se časem mění a mění se i 

pravděpodobnost výskytu události způsobené hrozbou. Výpočet velikosti 

předpokládané ztráty Z(t) v časovém intervalu < 0; T0 > se potom bude rovnat této 

rovnici: 

 

            ( ) ( ) ( ) dttvtrtZ
T

⋅⋅= ∫
0

0

 

kde: 

r(t) je funkce rizika v čase, vyjádřené pravděpodobností z intervalu < 0; 1 >, 

v(t) je funkce ztráty v čase - v praxi je často skoková, nabývající hodnoty 0 nebo 1, 

Z(t) je velikost předpokládané ztráty podniku v časovém intervalu < 0; T0 >. 

Cílem je najít minimum funkce Z(t). (19) 

 

K měření rizik ohrožujících podnikatelský subjekt se běžně používají dvě metody, a to 

metoda kvalitativní  a metoda kvantitativní. 

 

Kvalitativní metoda se vyznačuje tím, že rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu, 

například obodována (1-10), nebo určena pravděpodobností nebo slovně (malé, střední, 

velké). Úroveň by měla být určena kvalifikovaným odhadem.  

 

Kvantitativní metoda je založena na matematickém výpočtu rizika z frekvence 

výskytu hrozby a jejího dopadu. Vyjadřuje dopad obvykle ve finančních termínech, 

například tisíce Kč. Riziko je nejčastěji vyjádřeno ve formě roční předpokládané ztráty, 

která je vyjádřena finanční částkou. 
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Nejznámější metodikou měření rizik kvantitativní metodou je metodika CRAMM, která 

se ujala především v oblasti bezpečnosti organizací a jejich informačních systémů. 

 

Existují také obecné metodiky pro kvantitativní analýzu rizik, jako jsou metodika 

@RISK, která určuje pravděpodobnostní rozdělení hrozeb a rizik, metodika RiskPAC, 

která slouží k automatizaci dotazníkových přístupů a metodika RiskWatch, která 

automaticky zpracovává výsledky získané na základě souborů otázek strukturovaných 

podle definovaných bezpečnostních oblastí. (5) 

 

1.2 Charakteristika pojišt ění 

„Ekonomický subjekt má dvě možnosti, jak se finančně vyrovnat s nahodilými 

událostmi. Může je krýt z vlastních zdrojů (samopojištěním), nebo může využít 

pojištění (přesun rizika na instituci provozující pojištění). Z tohoto hlediska je pojištění 

nástroj finanční eliminace negativních důsledků nahodilosti. Pojištění nemůže 

ovlivňovat výskyt náhodných událostí, vznik škod. Pojištění ale finančně eliminuje 

dopad nahodilých událostí (pomocí pojištění lze finančně nahradit ztráty vzniklé při 

realizaci čistých rizik).“ (8, str.19) 

 

1.2.1 Pojistný trh 

„Nabídka a poptávka v oblasti přenášení rizika pojištěním, specifickém druhu peněžní 

služby, se uskutečňuje na pojistném trhu. Existence solidního, důvěryhodného 

pojistného trhu je symptomem zdravé, úspěšné ekonomiky a dobrého fungování 

finanční sféry na daném teritoriu. Pojistný trh má zhruba stejné základní rysy jako 

jakýkoliv jiný trh, pro hladné fungování střetu nabídky a poptávky vstupují někdy mezi 

klienty a pojistitele tzv. zprostředkovatelé pojištění, jakými jsou agenti, makléři, poradci 

apod. S ohledem na to, že pojištění je založeno na principu rezerv, nacházejí se obecně 

v pojišťovnách dočasně volné peněžní prostředky, nabídka a poptávka po těchto 

prostředcích představuje vedle prvoplánového věcného pojistného trhu tzv. investiční 

pojistný trh, kterým pojistný trh ještě výrazněji prolíná do trhů finančních. Věcný 
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pojistný trh je trhem, ne kterém převládá nabídka, což určitým způsobem determinuje 

způsoby prodeje pojistných produktů.“ (4, str.45) 

 

1.2.2 Klasifikace pojišt ění 

Pojištění lze stejně jako riziko klasifikovat různými způsoby, například podle toho, jaké 

třídění právě odpovídá konkrétní situaci. V této kapitole si některé vybrané klasifikace 

podrobněji vysvětlíme. 

 

1) Klasifikace pojištění podle formy vzniku pojištění 

Tato klasifikace pojištění vyjadřuje členění podle způsobu jeho vzniku. Pojištění může 

vznikat v několika formách, a to jako zákonné pojištění nebo smluvní pojištění, které 

vystupuje jako dobrovolné nebo povinné. V České republice se toto členění plně 

využívá, a to zejména v oblasti pojištění podnikatelských subjektů, které je pro tuto 

prácí klíčové. 

 

Při zákonném pojištění vzniká pojistný vztah na základě právního předpisu a pojistná 

smlouva se neuzavírá. Právní předpis určuje všechny náležitosti pojistného vztahu 

včetně pojišťovny, která pojištění vykonává, výši pojistného, pojistné podmínky a 

podobně. Pojištění je dále v platnosti bez ohledu na to, jestli bylo nebo nebylo 

zaplacené pojistné na příslušné období. Nezaplacením pojistného se porušuje zákon. 

 

Vznik smluvního povinného pojištění je daný právním předpisem, který určuje 

činnosti, kde je povinnost hospodářských subjektů nebo občanů sjednat s pojišťovnou 

pojistnou smlouvu. Není-li pojistná smlouva na pojistné riziko uzavřena, nepovolí 

příslušný státní orgán výkon této činnosti. Pojištění je zaměřené na odpovědnost za 

škodu, která může touto činností vzniknout. Toto pojištění má obdobnou úlohu jako 

zákonné pojištění, ale je pružnější. Dává možnost určitého výběru pojistitelů a rizik a 

umožňuje i využití některých stimulů, jako je například bonus a malus, neboť je 

založeno na konkrétní pojistné smlouvě. 
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Smluvní dobrovolné pojištění je nejobvyklejším způsobem vzniku právního vztahu 

mezi pojistitelem a pojistníkem. Zde je v plném rozsahu respektována smluvní volnost 

jeho účastníků i jejich rovné postavení. V případě pojistného zájmu má pojistník 

možnost vybrat si pojistitele, který je požadované pojištění oprávněn provozovat a jehož 

pojistné podmínky mu nejlépe vyhovují. Pojistný vztah mezi pojištěným a pojišťovnou 

vzniká dobrovolně uzavřením pojistné smlouvy. 

 

2) Klasifikace pojištění podle způsobu tvorby rezerv 

Pojištění podle způsobu tvorby rezerv rozlišuje riziková či neživotní pojištění a 

rezervotvorná či životní pojištění. 

 

Riziková pojištění či neživotní pojištění jsou pojištění, ve kterém pojistitel neví 

jednoznačně, jestli pojistná událost vznikne nebo ne, jestli bude poskytovat pojistné 

plnění a v jaké výši. Jedná se například o všechna pojištění majetku, odpovědnosti za 

škodu, úrazu a podobně. Pojistná rezerva se stanoví podle rozsahu pojištěného rizika a 

pravděpodobnosti vzniku pojistných událostí a také podle rozsahu způsobených škod. 

 

Rezervotvorné či životní pojištění jsou pojištění, ve kterém se vždy vytváří pojistná 

rezerva na pojistné události. Tyto pojistné události v budoucnosti jednoznačně 

vzniknou. Je to především pojištění osob, kde se vyplatí pojistné plnění při dožití se 

konce pojistného období nebo při úmrtí po během doby platnosti pojištění. 

 

3) Klasifikace pojištění podle předmětu pojištění 

Podle této klasifikace se rozlišuje: 

� pojištění majetku – pro případ realizace poškození, zničení, ztráty a odcizení 

nebo jiných škod, které na něm vzniknou, 

� pojištění osob – pro případ tělesného poškození, smrti, dožití určitého věku nebo 

pro případ jiné pojistné události související se životem osob, 

� pojištění odpovědnosti za škodu – pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na 

životě a zdraví nebo na věci, případně odpovědnosti za jinou majetkovou škodu. 
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1.2.3 Pojistná smlouva 

„Pojistná smlouva je doklad o pojištění. Vymezuje rámec pro pojištění. Je tedy určitou 

formou hospodářské smlouvy, konkretizuje podmínky, podle kterých se komerční 

pojišťovna a pojistník, resp. pojištěný, dohodli na realizaci pojištění. Pojistná smlouva 

je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku 

nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit 

pojistiteli pojistné. 

V pojistné smlouvě je možné dohodnout podmínky pojištění odlišně od všeobecných 

pojistných podmínek komerční pojišťovny. Potom se jedná o smluvní ujednání či 

specifické pojistné podmínky. Toto platí pro smluvní pojištění. V případě zákonného 

pojištění zákon stanovuje podmínky, podle kterých se pojištění realizuje a pojistná 

smlouva se neuzavírá. 

 

Všeobecné pojistné podmínky jsou podmínky, které všeobecně vymezují způsob 

pojišťování pro určitý druh pojištění, a to takto 

� vymezují předmět pojištění, pojistná rizika, 

� stanovují, kdy vzniká a kdy zaniká povinnost pojišťovny poskytnout pojistné 

plnění, resp. pojistnou náhradu, 

� stanovují rozsah a splatnost pojistného plnění, 

� pojistiteli stanovují platit pojistné plnění, 

� pojistníkům, resp. pojištěným, stanovují platit pojistné, 

� stanovují podmínky vzniku a zániku pojistné smlouvy, 

� vymezují pojistnou dobu a čas platnosti pojištění, 

� stanovují také principy, podle kterých se bude pojištěný podílet na přebytku, 

resp. zisku.“ (15, str.138) 

 

Při sjednávání pojistné smlouvy na konkrétní pojistný produkt je v zájmu klienta velmi 

vhodné se co nejdříve obeznámit se všeobecnými pojistnými podmínkami v komerční 

pojišťovně. Seznamovat se s nimi po podpisu pojistné smlouvy je již pozdě. (15) 
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO 
PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU 

 
Pro zpracování diplomové práce jsem si vybrala společnost, jejíž management si přál, 

aby zůstala v anonymitě. Zvolila jsem tedy fiktivní název, a to PRINT, s.r.o. Společnost 

PRINT, s.r.o. je česká organizace bez účasti zahraničního kapitálu. Vlastní činnost 

společnosti probíhá od roku 1992, kdy byly získány prostředky pro nákup strojového 

vybavení a přestavbu pronajatého objektu. Společnost má 3 společníky, kteří jsou 

zároveň jednateli, a jejich vklady tvoří základní kapitál 10 000 000,- Kč. 

 

Předmět podnikání společnosti je: 

� koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

� sítotist, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk, 

� knihtisk, 

� polygrafická výroba, 

� vydavatelské a nakladatelské činnosti, 

� grafické práce a kresličské práce, 

� reklamní činnost. 

 

Od samého počátku činnosti si společnost vytkla za cíl usadit se pevně na trhu s 

polygrafickými a reklamními službami, jejichž hlavním prvkem bude kvalita. Tomuto 

cíli byla přizpůsobena i filozofie firemního působení, jak ve výchově a přípravě 

pracovníků firmy, tak ve zpracování zakázek a celkovém přístupu k zákazníkům. 

 

Vzhledem ke zvládnutí nestandardních technologických postupů, zájmu společnosti 

rozvíjet netradiční technologie, jež nebyly doposud v polygrafii na českém trhu 

používány, získala společnost za dobu svého působení řadu stálých velkých klientů. 

 

V současné době společnost zaměstnává 115 zaměstnanců ve stálém pracovním poměru 

a cca 350 pracovníků na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce 

na výpomoci při tiskových kampaních. Výroba je zajištěna v nepřetržitém třísměnném 

provozu. 
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Nejmodernější strojové vybavení firmy řadí společnost na přední místa v polygrafickém 

oboru a umožňuje vyhovět všem klientům, kteří požadují vysoce kvalitní ofsetový tisk, 

knihařské zpracování a výrobu špičkových reklamních materiálů i ve velkém nákladu za 

krátký výrobní čas. (13) 

 

2.1 Produkce a výrobní program 

Společnost PRINT, s.r.o. je významnou polygrafickou společností, která v kraji, kde 

sídlí, zaujímá svým tržním podílem druhé místo. V celé České republice je ale velmi 

silná konkurence a velké množství tiskařských společností, proto zde zaujímá 

zanedbatelný tržní podíl, a to asi 0,5%. 

 

Společnost poskytuje 90% svých služeb klientům v České republice a zbylých 10% 

klientům v EU. Klienti jsou rozděleni na dvě hlavní skupiny. Větší skupinu tvoří 

koncoví klienti, kteří zaujímají 55%, druhou skupinou se 45% jsou reklamní agentury. 

Produkce je rozdělena následovně: 

� knihy a časopisy - 35% 

� plakáty a prospekty - 30% 

� pohlednice, přání - 15% 

� reklamní předměty - 10% 

� reklamní tiskoviny se zpracováním - 10% 

 

Výrobní program  společnosti je tvořen z ofsetového tisku, DTP a Pre pressu, výroby 

reklam, knihařského zpracování a nákupu a prodeje. K realizaci výroby se vztahuje 

následující postup: 

1. Plánování realizačních procesů. 

2. Procesy vztahující se k zákazníkovi, komunikace se zákazníkem. 

3. Návrh a vývoj + plánování návrhu a vývoje, vstupy a výstupy, přezkoumání, 

ověření, validace a řízení změn návrhu vývoje. 

4. Nakupování. 

5. Výroba a poskytování služeb – řízení, validace procesů, identifikace a sledovanost, 

majetek zákazníka (pokud dodá vlastní), ochrana výrobku. 
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6. Řízení měřících a monitorovacích zařízení. (13) 

 

Úspěšné vykonávání všech předchozích činností zajistilo společnosti pozitivní trend 

tržeb, které se za poslední tři roky vyvíjely následovně: 

 

                                    Graf 2-1– Vývoj tržeb společnosti PRINT, s.r.o. v letech 2005 až 2007 
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2.2 Majetková a finan ční struktura spole čnosti PRINT, s.r.o. 

Z interních materiálů z roku 2006 (interní materiály za rok 2007 nebyly k dispozici) 

vyplývá, že společnost PRINT, s.r.o. disponuje celkovými aktivy ve výši 91,6 mil. Kč, 

které se oproti roku 2005 zvýšily o 7 mil. Kč. Oběžná aktiva, která tvoří největší část 

celkových aktiv a oproti roku 2005 se zvýšila o 5 mil. Kč, tvoří z této částky 58% a 

stálá aktiva 34%. Zbylých 8% tvoří časové rozlišení. Struktura oběžných aktiv je 

taková, že 61,5% připadá na krátkodobé pohledávky, 0,5% na dlouhodobé pohledávky, 

20% na zásoby a 16% na materiál. Na ostatní oběžná aktiva připadají 2%. 

 

Strukturu celkových pasiv tvoří z největší části cizí zdroje, a to 74%, dále vlastní kapitál 

25,5% a časové rozlišení 0,5%. Vlastní kapitál se oproti roku 2005 navýšil o 1 mil. Kč a  

je tvořen těmito položkami - výsledek hospodaření minulých let 47%, základní kapitál 

43%, výsledek hospodaření běžného účetního období 5,5% a rezervní fondy 4,5%. 

Z této struktury vyplývá, že nejvíce prostředků je ve výsledku hospodaření minulých 

let, který společnost využívá jako rezervu. Cizí zdroje se meziročně zvýšily o téměř 6 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 
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mil. Kč. Jejich největší část tvoří krátkodobé závazky, a to 52%, dále bankovní úvěry a 

výpomoci 36%, rezervy 11,5%, časové rozlišení 0,5%. Dlouhodobé závazky jsou 0 Kč. 

Krátkodobý finanční majetek se meziročně zvýšil o 2 mil. Kč, z toho peníze o 70 tis. Kč 

na hodnotu 92 tis. Kč. Stav na účtech v bankách se zvýšil na hodnotu téměř 7,9 mil. Kč. 

Společnost PRINT, s.r.o. disponuje také krátkodobými cennými papíry. Jejich hodnota 

činí 1,5 mil. Kč. 

 

Krátkodobé závazky po meziročním nárůstu 4 mil. Kč činí 35,4 mil. Kč, z toho největší 

část tvoří závazky z obchodních vztahů, a to 30,5 mil. Kč. Zbývající část je rozložena 

mezi závazky ke společníkům, závazky k zaměstnancům apod. 

 

Pro tuto diplomovou práci je zajímavá položka výkazu zisku a ztráty ostatní provozní 

náklady, protože obsahuje náklady na pojistné. V roce 2006 tato položka činila 2,979 

mil. Kč. Z toho tvoří částku na pojištění majetku včetně pojištění automobilů a 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností 302 442 Kč. 

 

Finanční situace společnosti je podle interních materiálů a výročních zpráv na dobré 

úrovni. Podle managementu platí společnost své závazky včas a řádně, nemá problémy 

s likviditou. Dále nemá problémy ani s obchodními partnery. Má dostatečný počet 

odběratelů, kteří vytvářejí velké množství zakázek. Nejvýznamnější odběratel v České 

republice je Holding ČSOB. (9,13)  

 

2.3 Souhrn majetku spole čnosti PRINT, s.r.o. 

Společnost PRINT, s.r.o. je společností, která ke své činnosti potřebuje účelně zařízené 

prostorné budovy a stavby, nemalé množství velmi kvalitních strojů a zařízení, software 

odpovídající moderní době a v neposlední řadě také dopravní prostředky. Souhrn tohoto 

majetku jsem zpracovala podle interních materiálů společnosti a spolu s pořizovacími 

cenami uvedla do Tabulky 2-1.  
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Tabulka 2-1– Souhrn majetku: Budovy a stavby, software, stroje a zařízení, dopravní prostředky 

Druh majetku Pořizovací cena 

Budovy a stavby 

Budova 421 400 Kč 

Průmyslové haly 3 812 291 Kč 

Budova – technické zhodnocení 1 390 892 Kč 

Stavba - tiskárna 35 260 649 Kč 

Chodník - zámková dlažba 32 924 Kč 

Mezisou čet 40 918 156 Kč 

Software 

Program TES 60 500 Kč 

Program Ekonom 27 700 Kč 

Program PREPS 4.2 116 390 Kč 

Mezisou čet 204 590 Kč 

Stroje a za řízení zařazené do užívání v roce 2008 2 

Snášecí drátošička Heidelberg ST 100 5 582 720 Kč 

Ofsetový stroj Heidelberg SM CD 102-5+LX 61 784 236 Kč 

Digitální osvitová jednotka Plate Rite 8000ll+T 7 449 649 Kč 

Skládací stroj STAHLFOLDER TH 82 4-4-K 2 812 030 Kč 

Automatický výsekový stroj SL 800M 3 558 100 Kč 

Tiskový stroj Heidelberg CD74 - 5+L-C 22 905 715 Kč 

Mezisou čet 104 092 450 Kč 

Dopravní prost ředky 

Osobní automobil AUDI A6 450 206 Kč 

Motocykl YAMAHA 220 242 Kč 

Nákladní automobil Transit 400 192 Kč 

Nákladní automobil Seat 255 733 Kč 

Osobní automobil Peugeot 1 038 480 Kč 

Osobní automobil Fabia Ambiente 1,2 315 820 Kč 

Osobní automobil Fabia Ambiente 1,2 328 550 Kč 

Osobní automobil Fabia Ambiente 1,2 315 820 Kč 

Osobní automobil Škoda Felicia 150 000 Kč 

Nákladní automobil AVIA 77 880 Kč 

Osobní automobil Škoda Favorit 135 291 Kč 

Osobní automobil Škoda 135 190 365 Kč 

Osobní automobil Škoda Felicia GLXI 85 000 Kč 

Osobní automobil Škoda Felicia 300 231 Kč 

Mezisou čet 4 263 810 Kč 

Pořizovací cena celkem 149 479 006 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

                                                 
2 Tyto stroje a zařízení měla společnost pronajaty prostřednictvím leasingu. Tento nájem končí 1.7.2008. 
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Soubor movitých věcí jsem z praktických důvodů zpracovala do samostatné tabulky 

(Tabulka 2-2). Tento soubor obsahuje 98 položek, které jsem rozdělila na skupiny podle 

rozmezí pořizovacích cen, jak je uvedeno v tabulce, a dále vyčíslila celkové pořizovací 

ceny jednotlivých skupin. Celková pořizovací cena bude pak důležitá při sjednávání 

pojistné ochrany souboru movitých věcí. 

 

Rozpis souboru movitých věcí na jednotlivé položky s jejich pořizovacími cenami je 

uveden v příloze této diplomové práce.  

 

Tabulka 2-2– Souhrn majetku: Soubor movitých věcí 

Soubor movitých v ěcí 

Zařazení do skupin dle výše 
pořizovací ceny 

Počet stroj ů a 
zařízení ve skupin ě 

Pořizovací cena stroj ů a zařízení ve 
skupin ě 

do 49 999 Kč 31 791 577 Kč 

50 000 Kč - 99 999 Kč 25 1 749 994 Kč 

100 000 Kč - 499 999 Kč 33 7 207 086 Kč 

500 000 Kč - 999 999 Kč 7 4 869 663 Kč 

1 000 000 Kč a více 2 2 302 365 Kč 

Celkem 98 16 920 685 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 
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3 ANALÝZA RIZIK VYBRANÉHO 
PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU 

 
V této kapitole se již věnuji první části praktického řešení problému, a to analýze rizik 

podnikatelského subjektu, která zahrnuje identifikaci rizik, jejich měření a posouzení, 

která rizika lze pouze minimalizovat a která je nutné pojistit. 

 

3.1 Identifikace rizik 

Prvním krokem analýzy rizik je jejich identifikace a jednoznačné určení, co které riziko 

obsahuje. Rizika, která ohrožují společnost, si nejprve přehledně zapíšeme do tabulky 

(Tabulka 3-1), ve které je rozdělíme na technická, výrobní, ekonomická a na interní a 

externí. Interní rizika jsou ta, která je podnikatelský subjekt schopen ovlivnit, externí 

rizika ovlivnit nelze. 

 

                 Tabulka 3-1 – Rizika ohrožující podnikatelský subjekt 

Rizika Interní Externí 

 riziko krádeže a loupeže 
riziko zastaralosti 

výrobního zařízení riziko zpoždění dodávky 
materiálu 

živelná rizika 

Technická 

porucha zařízení 
vandalismus 

riziko nedbalosti při 
manipulaci se zásobami 

Výrobní 

riziko nedostatečné 
výrobní kapacity 

riziko přerušení provozu 

Ekonomická 
riziko platební 
neschopnosti 

riziko nesplacení 
pohledávek 

              Zdroj: vlastní zpracování 
 

Identifikovaná rizika je třeba nyní popsat a navrhnout opatření, která by daná rizika 

minimalizovala. 
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1) Porucha zařízení  

Společnost PRINT, s.r.o. používá pro svoji hlavní činnost řadu zařízení, která jsou 

vystavena mnoha rizikům, například konstrukční vadě, neodborné manipulaci apod. 

Pokud na zařízení dojde k poškození, pro společnost to představuje nejen vynaložené 

náklady na opravu, ale také ušlý zisk z prostoje. � Opatřením pro minimalizaci rizik 

poruchy zařízení je průběžný servis zařízení a kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou 

k obsluze zařízení vyškoleni. 

 

2) Riziko zastaralosti výrobního zařízení 

Zastaralost výrobního zařízení může znamenat zpomalení výrobního procesu, čímž se 

opozdí dodání zakázky odběrateli, nebo společnost bude muset některé zakázky 

odmítnout. Někteří obchodní partneři mohou také dávat přednost výrobě na moderních 

zařízeních. Pro společnost to znamená ušlý zisk a ztrátu odběratelů. � Opatřením je 

neustálá modernizace výrobního zařízení a je třeba držet krok s konkurencí. 

 

3) Riziko nedbalosti při manipulaci se zásobami 

Toto riziko se vztahuje na výrobky a na materiál potřebný k výrobě. � Opatření je 

dodržování bezpečnostních předpisů a důkladná kontrola při manipulaci. 

 

4) Riziko nedostatečné výrobní kapacity 

Jedná se o riziko přijetí nadměrného počtu zakázek, na který nebude výrobní kapacita 

stačit. Společnost nezvládne v daných termínech dodat výrobky a může tak opět ztratit 

zákazníky. Tato chyba může být zaviněna špatným plánováním – chybně propočteno 

nebo nekvalifikovaná pracovní síla v oblasti plánování. � Opatřením je řádné 

naplánování výroby a přijímání zakázek a  kvalifikovaní pracovníci. 

 

5) Riziko platební neschopnosti 

Podnikatelský subjekt se může dostat do problémů s likviditou a tím odradit některé 

obchodní partnery. � Opatřením je hlídat si množství finančních a dobře likvidních 

prostředků. 
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6) Riziko krádeže a loupeže 

Jedná se o krádež nebo o loupežné přepadení v objektu společnosti. Může jít o krádež 

technického vybavení, čímž by společnost musela na nějakou dobu pozastavit činnost a 

tím by přišla o zisk. Může dojít také k odcizení automobilů, což by pro společnost 

znamenalo výdaje za nový vozový park. � Opatřením by v tomto případě bylo 

používání různých zabezpečovacích systémů, alarmu apod. 

 

7) Riziko zpoždění dodávky materiálu 

Jedná se o problémy s dodávkami od dodavatelů. � Opatřením je tvorba přiměřených 

zásob, v obchodních smlouvách dohodnout sankce při nedodržení termínu dodávky, 

případně mít dohodu s alternativním dodavatelem, který okamžitě dodá materiál za 

dohodnutou vyšší částku. 

 

8) Živelná rizika 

Tato rizika se musí brát v úvahu vždy. Mohou nadělat velké škody na budově 

společnosti, na výrobním zařízení, na zásobách materiálu a na výrobcích, na vybavení 

společnosti nebo na vozech. Jedná se o škody způsobené požárem, úderem blesku, 

povodněmi, vichřicí, vodou z vodovodního zařízení apod. � Opatřením je protipožární 

zabezpečení. 

 

9) Vandalismus 

Riziko vandalismu může být stejným problémem jako krádež a loupež. Jedná se 

především o poškození budovy zvenku, rozbití oken a skleněných dveří nebo poškození 

vozů. � Opatřením by mohla být nonstop bezpečností služba. 

 

10) Riziko přerušení provozu 

Jde o přerušení provozu z důvodu živelné události. � Opatřením je protipožární 

zabezpečení. 

 

11) Riziko nesplacení pohledávek 

Jedná se o jedno z nejčastějších rizik podnikatelských subjektů. Tento případ rizika 

může společnosti způsobit existenční problémy. � Opatřením je zjištění si finanční 
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situace klienta. Při dřívějším zaplacení kupní ceny je vhodné poskytovat finanční 

bonusy. (15) 

 

3.2 Měření rizik kvalitativní metodou 

Máme-li již rizika identifikována, je nutné je také nějakým způsobem změřit, abychom 

mohli posoudit, nakolik je riziko pro společnost závažné. Pro měření použiji kvalitativní 

metodu, která stanoví stupeň rizika na základě stupně četnosti výskytu a závažnosti 

rizika. Rizika tedy rozdělíme podle velikostí. (15) 

 

Stupeň četnosti výskytu a závažnosti rizika by měl být určen kvalifikovaným odhadem. 

Odhady vedoucích pracovníků se ale mohou lišit, proto jde o velice subjektivní 

hodnocení. V této metodě chybí také finanční vyjádření ztráty, a tím se znesnadňuje 

kontrola efektivnosti nákladů. (19) 

 

V kvantitativní metodě měření rizik budeme potřebovat charakteristiky jednotlivých 

stupňů rizik a vysvětlení, co který stupeň znamená. Jednotlivé stupně rizik jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

                 Tabulka 3-2 – Jednotlivé stupně rizika 

Stupeň rizika Velikost rizika Stupeň poškození 

M zanedbatelné téměř minimální 

S  malé malý rozsah s velkém vlivem 

V střední výrazně ovlivňující 

Z velké vysoké poškození 

K katastrofické maximální, dlouhodobé problémy 
                 Zdroj: (15) 
 
 
Dále jednotlivá rizika rozčlením do přehledné tabulky (Tabulka 3-3) podle jejich 

četnosti a závažnosti a přiřadíme také stupeň rizika. Pro ohodnocení četnosti a 

závažnosti rizik jsem zvolila stupnici 1-5, kde 1 znamená nejnižší četnost a nejmenší 

závažnost a 5 znamená nejvyšší četnost a největší závažnost. Jako pomocná kritéria pro 

ohodnocení stupňů rizika byla využita velikost škody v Kč, vliv na celkové náklady, 
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možnost (nutnost) čerpání rezerv nebo jiných zdrojů pro krytí škody a vliv na výrobní 

proces. Velikost četností a závažností rizik určil management společnosti PRINT, s.r.o. 

 

                Tabulka 3-3 – Členění rizik podle jejich četnosti a závažnosti 

Riziko Četnost 
rizika 

Závažnost 
rizika 

Stupeň 
rizika 

Porucha zařízení 3 4 Z 

Riziko nedbalosti při manipulaci           
se zásobami 

2 2 S 

Riziko nedostatečné výrobní kapacity 3 1 M 

Riziko zastaralosti výrobního zařízení 1 1 M 

Riziko platební neschopnosti 2 2 S 

Krádež a loupež 1 1 M 

Vandalismus 1 1 M 

Přerušení provozu 3 2 S 

Riziko nesplacení pohledávek 2 3 V 

Živelná rizika 1 5 Z 

Riziko zpoždění dodávky materiálu 3 3 V 
              Zdroj: vlastní zpracování 

 

„Po zjištění rizik působících na daný subjekt je nutné analyzovat vztah k jejich 

pojistitelnosti. Toto členění slouží managementu společnosti k tomu, aby měla přehled, 

která rizika není nutné pojišťovat, která se dají krýt z vlastních zdrojů (samopojištění), 

která je vhodné pojistit a na která aplikovat předchozí dva způsoby. Tato analýza nám 

může také ukázat, že některé činnosti je lépe nerealizovat pro vysoké riziko.“ (15, 

str.173) 

 

Pro grafické zobrazení této analýzy jsem použila obrázek (Obrázek 3-1) podle autorky 

Martinovičové, který je uveden na následující straně. 
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Obrázek 3-1 – Velikost identifikovaných rizik 
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Zdroj: vlastní zpracování dle autorky Martinovičové 

 

Na základě této analýzy jsem zjistila, že většina rizik spadá do oblasti, ve které není 

nutné pojištění. Spadá sem riziko nedbalosti při manipulaci se zásobami, riziko 

nedostatečné výrobní kapacity, riziko zastaralosti výrobního zařízení, riziko platební 

neschopnosti, krádež a loupež a vandalismus. Pokud se některé z těchto rizik realizuje, 

společnost bude muset na uvedení do původního stavu vynaložit jen malé finanční 

náklady bez čerpání z finanční rezervy nebo s minimálním čerpáním z finanční rezervy. 

Výrobní proces bude ohrožen jen minimálně nebo vůbec. 
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Do oblasti samopojištění nespadá žádné riziko, společnost si tedy nemusí pro případ 

vzniku ztráty z realizace těch rizik, která ji ohrožují, vytvářet vlastní peněžní rezervy, a 

nebude si muset ani brát na uhrazení neočekávaných ztrát úvěr. Žádné riziko nespadá 

ani do kategorie katastrofických rizik. To je pro společnost pozitivní informace, protože 

- jak z analýzy vyplývá - společnost nevykonává žádnou tak rizikovou činnost, kterou 

by byla nucena ukončit z důvodu nemožnosti uhradit případné ztráty z této činnosti. 

 

Na oblasti pojištění a kombinace pojištění a samopojištění připadají rizika střední a 

velká. V případě jejich realizace nastanou takové škody, které budou vyžadovat citelné 

až vysoké náklady na odstranění. Rozsah škody zpomalí až výrazně naruší výrobní 

proces. Pro odstranění škod a uvedení provozu do původního stavu bude muset 

společnost sáhnout do finančních a hmotných rezerv, případně bude muset škody 

financovat jiným způsobem.  

 

Živelná rizika spadla do oblasti, ve které je řešením krytí ztrát pojištění. Ostatní rizika 

spadají do oblasti kombinace pojištění a samopojištění. V tomto případě se může 

podnikatelský subjekt rozhodnout, zda se pro případ vzniku nepříznivé události pojistí u 

některé z komerčních pojišťoven nebo zda si na krytí ztrát vytvoří vlastní finanční 

rezervy. Rozhodování, zda pojistit či ne, připadá na riziko zpoždění dodávky materiálu, 

riziko poruchy zařízení, riziko přerušení provozu a riziko nesplacení pohledávek. 

 

3.3 Rizikové pozice 

Další metoda, kterou lze použít k měření rizik a zjištění, zda jsou rizika pro 

podnikatelský subjekt únosná či nikoliv, je tzv. určení rizikových pozic podniku podle 

autorů Smejkala a Raise. K tomuto modelu je nutné znát pravděpodobnosti vzniku rizik 

a dopad potenciální finanční ztráty na provoz podniku. Ztrátu jsem rozdělila do pěti 

částí podle toho, jak velký finanční vliv bude mít na provoz podniku: 

� zanedbatelná ztráta – nemá vliv na provoz, podnikatelský subjekt nemusí sahat 

do finančních rezerv 

� vyšší ztráta – je již lehce citelná, je třeba se jí zabývat, 
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� značná ztráta – pro podnik znamená vysoké náklady, musí čerpat finanční 

rezervy nebo si vypůjčit, 

� existenční ztráta – znamená veliké problémy, podnikatelský subjekt si musí 

vypůjčit, otázka je, zda se „vzpamatuje“, 

� totální ztráta – může vyústit jedině v bankrot. 

 

Dále je nezbytné určení hranice přijatelného rizika. Tato hranice rozděluje rizika na 

ta, jejichž důsledky je podnikatelský subjekt schopen nějakým způsobem finančně 

pokrýt a na ta, jejichž důsledky znamenají pro podnik bankrot. Pokud se některé riziko 

dostane za tuto hranici, je nutné pozici tohoto rizika změnit nebo se úplně vyhnout 

činnosti, ze které toto riziko vyplývá. 

 

Informace potřebné k sestavení rizikových pozic jsem získala od managementu 

společnosti PRINT, s.r.o. a poté je shrnula do následující tabulky. 

 

                 Tabulka 3-4 – Členění rizik podle pravděpodobnosti výskytu a výše ztráty 
Číslo 
rizika  Riziko Pravd ěpodobnost 

výskytu rizika Ztráta 

1 Porucha zařízení 0,4 Vyšší až značná 

2 Riziko nedbalosti při 
manipulaci se zásobami 

0,15 
Zanedbatelná 

až vyšší 

3 Riziko nedostatečné 
výrobní kapacity 0,5 Zanedbatelná 

4 Riziko zastaralosti 
výrobního zařízení 0,15 Zanedbatelná 

5 Riziko platební 
neschopnosti 

0,3 
Zanedbatelná 

až vyšší 

6 Krádež a loupež 0,1 Zanedbatelná 

7 Vandalismus 0,1 Zanedbatelná 

8 Přerušení provozu 0,5 Vyšší 

9 Riziko nesplacení 
pohledávek 

0,4 Vyšší až značná 

10 Živelná rizika 0,15 
Značná až 
existenční 

11 Zpoždění dodávky 
materiálu 

0,25 Značná 

              Zdroj: vlastní zpracování 
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Pravděpodobnost výskytu rizika lze ohodnotit také slovně - tzv. subjektivní 

pravděpodobnost výskytu rizika podle autora Fotra, kde se například pravděpodobnost 

0,2 – 0,3 slovy hodnotí jako dosti nepravděpodobné nebo pravděpodobnost 0,6 jako 

pravděpodobné. 

 

Z výše uvedených dat jsem sestavila obrázek rizikových pozic (Obrázek 3-2), ve kterém 

jsou rizika rozmístěna podle pravděpodobnosti vzniku a velikosti potenciální finanční 

ztráty. Jednotlivá rizika jsou označena čísly podle předchozí Tabulky 3-4. 

 

Obrázek 3-2 – Rizikové pozice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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spadlo riziko nedbalosti při manipulaci se zásobami, riziko nedostatečné výrobní 

kapacity, riziko zastaralosti výrobního zařízení, riziko platební neschopnosti, krádež a 

loupež a vandalismus. 

 

Ostatní rizika, a to riziko poruchy zařízení, riziko přerušení provozu, riziko nesplacení 

pohledávek, živelná rizika a riziko zpoždění dodávky materiálu spadají do oblastí 

s vyšší a značnou až existenční ztrátou a všechna se blíží hranici přijatelného rizika. 

Těmito riziky by se již měl management zabývat, měl by navrhnout opatření pro jejich 

minimalizaci nebo se nějakým způsobem finančně zajistit pro případ, že nastanou ztráty 

z realizace těchto rizik. 

 

Za hranici přijatelného rizika se žádné riziko nedostalo, proto se společnost nemusí 

vyhýbat žádné z dosud vykonávaných činností. 

 

3.4 Zvládání identifikovaných rizik 

V kapitole měření rizik kvalitativní metodou jsem rozdělila rizika pomocí jejich četností 

a závažností do pěti oblastí, a to na oblast, kde není nutné rizika pojistit, oblast, kde je 

nutné rizika pojistit, na oblast kombinace pojištění a samopojištění, kde se v podstatě 

podnikatelský subjekt může rozhodnout, zda a která rizika pojistit či nikoliv a dále na 

oblast samopojištění a na oblast, kde je lepší nerealizovat činnost. Do posledních dvou 

jmenovaných oblastí nespadla žádná rizika.  

 

Jako druhou část měření rizik jsem provedla analýzu rizikových pozic. V této analýze 

šlo o rozmístění rizik podle výše potencionální ztráty z jejich realizace a podle 

pravděpodobnosti, že riziko nastane. Důležitou částí této analýzy je určení hranice 

přijatelného rizika. Za tuto hranici se v našem případě žádná rizika nedostala, ale 

několik rizik se ji velmi blíží. Těmito riziky se tedy budu dále zabývat. 

 

Na základě obou předchozích měření jsem došla k závěru, že je pro provoz společnosti 

důležité, aby se minimalizovala či pojistila tato rizika: 

� riziko poruchy zařízení, 
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� riziko přerušení provozu, 

� živelná rizika, 

� riziko nesplacení pohledávek, 

� riziko zpoždění dodávky materiálu. 

 

Poslední dvě uvedená rizika - nesplacení pohledávek a riziko zpoždění dodávky 

materiálu - bych doporučila řešit jejich minimalizací. U rizika zpoždění dodávky 

materiálu není ani jiná možnost, neboť žádná komerční pojišťovna takové riziko 

nepojišťuje. Toto riziko je možné minimalizovat několika způsoby, podnikatelský 

subjekt však musí brát v potaz, jaké náklady na které opatření bude muset vynaložit. 

Opatření, která může podnikatelský subjekt využít, jsou například tato: 

� důkladné prověření dodavatelů – společnost by si před výběrem měla prověřit 

spolehlivost dodavatele například na základě zkušeností jiných podnikatelských 

subjektů, 

� sankce dodavateli za pozdní dodání materiálu – dodavatel v tomto případě bude 

dbát na to, aby dodával vždy včas, jinak by musel zaplatit penále; otázkou je, 

zda by tato sankce pokryla ušlý zisk z prostoje, kdyby byl nedostatek materiálu, 

� alternativní dodavatel – společnost může mít v „záloze“ jiného dodavatele, který 

za poplatek dodá potřebný materiál ihned, když o něj společnost zažádá, 

� dostatečné zásoby – společnost by měla mít vždy na skladě dostatečnou 

pojistnou zásobu, ale je nutné zvážit, jestli náklady na skladování nepřevýší 

náklady jiných alternativ dodání materiálu. 

 

Riziko nesplacení pohledávek lze pojistit u některé z komerčních pojišťoven, ale také je 

možné jej minimalizovat  některými opatřeními, která budou pro společnost vhodnější 

než pojištění. Mezi tato opatření můžeme například zařadit: 

� prověření odběratele – je velmi důležité, aby si společnost pro obchodování 

vybírala jen takové partnery, kteří jsou solventní, mají dobré kreditní 

ohodnocení (obchodní rating), které vypovídá o bonitě a rizikovosti obchodního 

partnera, a kteří jsou na základě zkušeností jiných podnikatelských subjektů 

spolehliví, co se týká splácení svých závazků, 
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� využití platebních a platebně zajišťovacích instrumentů – jedná se o souhrn 

právních prostředků (zajišťovací prostředky), jejichž využití vede v případě 

nezaplacení dluhu dlužníkem k uspokojení pohledávky věřitele a o platebně 

zajišťovací instrumenty, kde do smluvního vztahu vstupuje banka, která 

napomáhá ke splnění kontraktu, 

� faktroring – společnost může úplatně postoupit krátkodobé nezajištěné 

pohledávky snížené o diskont faktrotingové společnosti, která společnosti zaplatí 

část pohledávky ihned a zbytek poté, co pohledávku vymůže od dlužníka, 

� postoupení pohledávek jinému podnikatelskému subjektu – jedná se o prodej 

pohledávek, za jejíchž dobytnost původní vlastník zpravidla neručí.  

 

Pokud nebude podnikatelskému subjektu zaplacena pohledávka, nebude využita žádná 

z předchozích metod minimalizace rizika nesplacení pohledávek a vznikne pohledávka 

po lhůtě splatnosti, existuje možnost využít tzv. techniky vymáhání dluhů po lhůtě 

splatnosti, a to například žaloba, platební rozkaz soudu, konkurzní řízení apod. (17) 

 

Podle mého názoru je vhodné, aby se na rizika, která není vhodné řešit pouze jejich 

minimalizací - riziko poruchy zařízení, riziko přerušení provozu a živelná rizika – 

v každém případě sjednalo pojištění. Tato rizika jsou pro společnost natolik závažná, že 

by mohla způsobit vysoké ztráty z prostoje, pokud by došlo k jejich realizaci. Tyto 

ztráty by společnost pravděpodobně nebyla schopna sama uhradit a mohlo by dojít až 

k bankrotu. 

 

Zmíněná rizika splňují všechna kritéria pojistitelnosti, tj. kritérium 

identifikovatelnosti, kdy lze jednoznačně určit příčinu události, jejímž výsledkem by 

byla ztráta, kritérium  vyčíslitelnosti – ztrátu je možné vyčíslit, kritérium ekonomické 

přijatelnosti rizika  – komerční pojišťovna přijme jen takové riziko, které jí nepřinese 

ztrátu a je ekonomicky vyrovnané, což v tomto případě platí a kritérium nahodilosti 

projevu rizika  – o žádném z jmenovaných rizik nemůžeme s jistotou říci, že nastane. 

Není teda žádná překážka pro sjednání pojistné ochrany. 
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3.5 Současný stav pojišt ění majetku spole čnosti PRINT, s.r.o. 

V této kapitole jsem popsala současné pojistné krytí majetku společnosti PRINT, s.r.o. 

K tomuto účelu mi byly poskytnuty všechny potřebné materiály, z nichž vzešly 

informace uvedené následujících tabulkách 3-5 až 3-8. Současným stavem pojištění 

automobilů jsem se nezabývala, neboť pojištění automobilů není smyslem této práce. 

Pro zajímavost jsem ale uvedla tabulku pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozní činností. 

 

V současné době společnosti PRINT, s.r.o. zajišťuje pojistnou ochranu společnost 

Allianz Pojišťovna, a.s. Pojištění je sjednáno vždy na rok, a to u strojů a zařízení vždy 

od 1. března, u budov a movitých věcí vždy od 22. března a u odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozní činností vždy od 1. dubna. Tímto způsobem využívá společnost 

PRINT, s.r.o. služby společnosti Allianz Pojišťovna, a.s. již od 22. března 2003. 

 

Tabulka 3-5 obsahuje informace o současném stavu pojištění budov. Pojistná částka je 

celková hodnota budov (nová cena) v daném roce. Limit plnění je u některých 

nebezpečí roven pojistné částce, v tomto případě se jedná o požár a související 

nebezpečí a o vybraná rizika. 

 

Tabulka 3-5 – Současný stav pojištění budov 

Pojišt ění budov - pojistná částka 35 009 000 Kč 

1. Základní pojišt ění 

Pojišt ěná nebezpe čí Pojistná částka Spoluú čast Pojistné 

Požár a související nebezpečí 35 009 000 Kč 5 000 Kč 15 188 Kč 

Voda z vodovodního zařízení 2 000 000 Kč* 5 000 Kč 2 840 Kč 

Vichřice, krupobití 2 000 000 Kč* 5 000 Kč 4 260 Kč 

Vybraná rizika 35 009 000 Kč 10 000 Kč 27 307 Kč 

Roční pojistné za pojišt ění budov celkem 49 595 Kč 
* jedná se o roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

 

V tabulce 3-6 je znázorněn přehled současného stavu pojištění movitých věcí. Movité 

věci se v tomto případě skládají z výrobního a provozního zařízení, zásob a cizích věcí. 

I zde se u některých nebezpečí (stejných jako v tabulce výše) rovná limit plnění 
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pojistné částce. Navíc je u movitých věcí sjednáno připojištění pro případ vzniku 

požáru a pro případ krádeže a loupeže. Předmětem připojištění jsou peníze, cenné 

papíry a cenné listiny. 

 

Tabulka 3-6 – Současný stav pojištění movitých věcí 

Pojišt ění movitých v ěcí - pojistná částka celkem 15 500 000 Kč, rozdělena dále na: 

Výrobní a provozní za řízení - pojistná částka 9 000 000 Kč 

Zásoby - pojistná částka 6 000 000 Kč 

Cizí věci - pojistná částka 500 000 Kč 

1. základní pojišt ění 

Pojišt ěná nebezpe čí Pojistná částka Spoluú čast Pojistné 

Požár a související nebezpečí 15 500 000 Kč 1 000 Kč 18 538 Kč 

Voda z vodovodního zařízení 2 000 000 Kč* 1 000 Kč 3 788 Kč 

Vichřice, krupobití 2 000 000 Kč* 1 000 Kč 2 096 Kč 

Vybraná rizika 15 500 000 Kč 10 000 Kč 12 090 Kč 

Krádež vloupáním 2 000 000 Kč* 1 000 Kč 2 358 Kč 

Mezisou čet                                                                         38 870 Kč 

2. připojišt ění - předmět připojištění: peníze, cenné papíry a cenné listiny 

Požár a související nebezpečí 90 000 Kč 1 000 Kč 59 Kč 

Krádež vloupáním 90 000 Kč 1 000 Kč 439 Kč 

Mezisou čet                                                                      498 Kč 

Roční pojistné za pojišt ění movitých v ěcí celkem                                                                                  39 368 Kč 
* jedná se o roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

 

Tabulka 3-7 ukazuje, jak má společnost PRINT, s.r.o. sjednánu pojistnou ochranu 

velmi cenného tiskového stroje Heidelberg CD74-5+L-C. Pojistná částka je výrazně 

vyšší než pořizovací cena stroje (pořizovací cena je uvedena v Tabulce 3-1), z toho 

zřejmě vyplývá důležitost tohoto stroje pro podnikatelský subjekt. 

 

Připojištění pro případ živelních nebezpečí je v případě analyzované společnosti 

žádoucí, protože společnost sídlí v záplavové oblasti. Z této informace je zřejmá výška 

spoluúčasti jmenovaného připojištění. 
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Tabulka 3-7 – Současný stav pojištění strojů a zařízení 

Pojišt ění stroj ů a zařízení - pojistná částka 30 000 000 Kč 

Předmět pojištění: ofsetový archový tiskový stroj Heidelberg CD74-5+L-C 

Pojišt ěná nebezpe čí Pojistná částka Spoluú čast Pojistné 

1. Kompletní strojní pojištění 
včetně vnitřních závad 

30 000 000 Kč 20 000 Kč 

2. Připojištění živelních rizik: 
Vichřice, povodeň, záplava, 
krupobití, zemětřesení a 
výbuch sopky 

10 000 000 Kč 

10% z pojistného 
plnění, min. 

 100 000 pro jednu 
a každou pojistnou 

událost 

107 250 Kč 

Roční pojistné za pojišt ění stroj ů a zařízení celkem 107 250 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

 

Poslední tabulkou týkající se současného stavu pojištění analyzované společnosti je 

Tabulka 3-8 s přehledem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní 

činností. Tuto tabulku přikládám pouze pro zajímavost, protože v návaznosti na 

problematiku diplomové práce se tímto pojištěním nebudu více zabývat. 

 

Tabulka 3-8 – Současný stav pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností 

Odpov ědnost za škodu zp ůsobenou provozní činností - pojistná částka 1 000 000 Kč 

1. základní pojišt ění Pojistná částka Spoluú čast Pojistné 
Pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozní 
činností 

1 000 000 Kč 1 000 Kč 26 600 Kč 

Mezisou čet 26 600 Kč 

2. rozší řené pojišt ění 

Věci zaměstnanců 100 000 Kč 1 000 Kč 500 Kč 

Převzaté věci 500 000 Kč 1 000 Kč 2 000 Kč 

Regresy ZP 500 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 

Mezisou čet 2 500 Kč 

Roční pojistné za pojišt ění odpov ědnosti za škodu celkem  29 100 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 
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4 ANALÝZA NABÍDKY POJISTNÉHO PORTFOLIA 
VYBRANÝCH KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN 

 

Každý podnikatelský subjekt, ať se zabývá výrobou či poskytováním služeb a ať je 

jakékoliv velikosti, je ohrožen různými menšími či většími riziky. Takhle je to už od 

nepaměti, a proto se „zrodily“ instituce, které si tato rizika vybraly jako předmět jejich 

podnikání. Tyto instituce se nazývají komerční pojišťovny. Každá z těchto komerčních 

pojišťoven nabízí určité produkty, kterými se může podnikatelský subjekt pojistit pro 

případ vzniku určitých rizik. Za tuto službu si komerční pojišťovna vybírá pojistné a 

v případě, že nastane pojistná událost, je povinna poškozenému vyplatit určitou částku, 

která je například sjednána v pojistné smlouvě.  

 

4.1 Výběr komer čních pojiš ťoven 

Podnikatelský subjekt má na výběr z celé řady komerčních pojišťoven pro krytí 

případných ztrát. Je jen na něm, kterou z nich si vybere, ale je na místě, aby si vybíral 

podle určitých kritérií, které jsou pro něj důležité. Je možné vybírat podle solventnosti, 

výše technických rezerv, image, základního kapitálu, dostupnosti a podobně.  

 

Pro výběr komerčních pojišťoven pro analýzu pojistných produktů jsem se rozhodla 

brát v úvahu v první řadě nabídku produktů, které pojišťovna nabízí, protože bych 

byla ráda, aby všechna rizika kryla jedna pojišťovna, a v druhé řadě musí být její služby 

dostupné podnikatelskému subjektu. Komerční pojišťovna, která bude poskytovat 

pojistnou ochranu společnosti PRINT, s.r.o., musí tedy mít pobočku v tom městě, kde 

společnost sídlí a musí nabízet celé portfolio produktů, které požaduje. Komerční 

pojišťovny jsem vybírala ze členů České asociace pojišťoven. Tato kritéria splnilo sedm 

komerčních pojišťoven, a to: 

� Allianz Pojišťovna, a.s. 

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

� Česká pojišťovna a.s. 

� ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 

� Generali Pojišťovna a.s. 
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� Kooperativa pojišťovna, a.s., Vinna Insurance Group 

� Uniqa pojišťovna, a.s. 

 

V následující části podrobněji popíši vybrané komerční pojišťovny, vypíši u nich jen ty 

produkty, které jsou vhodné pro krytí rizik společnosti PRINT, s.r.o. a dále uvedu 

nabídky pojistné ochrany všech komerčních pojišťoven. Tyto nabídky současně 

s dalšími kritérii, která si určil management jako důležitá, budu vyhodnocovat, a to 

dvěmi metodami. Jednou z nich bude fuzzy logika a tou druhou vyhodnocovací scoring 

model. Na základě výsledků těchto metod vyberu jednu komerční pojišťovnu, kterou 

společnosti PRINT, s.r.o. doporučím jako nejlepší. 

 

Pro vypracování návrhu pojistné ochrany byly všem sledovaným komerčním 

pojišťovnám poskytnuty stejné mnou navržené podklady, jak by pojištění mělo vypadat 

pro potřeby společnosti PRINT, s.r.o.  

 

4.2 Nabídka pojistných produkt ů                                                
spole čnosti Allianz Pojiš ťovna, a.s. 

Allianz pojišťovna, a.s. (dále také jen „Allianz“) je stoprocentní dceřinou společností 

předního světového pojišťovacího koncernu Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 

1993 a během svého působení v České republice se vypracovala mezi tři největší české 

pojišťovny.  

  

Tato pojišťovna začínala s nabídkou životního pojištění a dnes svou šíří produktů 

uspokojí jak privátní, tak firemní zákazníky. Nabízí pojištění privátního majetku a 

pojištění odpovědnosti za škodu, majetkové pojištění pro podnikatele a pojištění 

průmyslových rizik, od roku 1995 také havarijní pojištění vozidel a cestovní pojištění. 

V roce 1999 se Allianz stala jednou ze 12 pojišťoven, které začaly nabízet povinné 

ručení.  

  

Na území České republiky má Allianz 11 oblastních ředitelství, která řídí více než 1600 

pojišťovacích zprostředkovatelů. Mimo vlastní síť realizuje Allianz obchodní činnost 
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také ve spolupráci s vybranými makléři a bankami. Své služby nabízí i prostřednictvím 

prodejců motorových vozidel a cestovních kanceláří.  

 

Zázemí Allianz Group poskytuje výhodu při využití mezinárodního know-how a 

zaručuje přístup ke kapitálové síle celého koncernu. Pro zajištění rizik využívá Allianz 

výlučně renomovaných společností, jako např. Allianz SE, Swiss Re, Munich Re a 

dalších. (40) 

 

4.2.1 Produkty v oblasti pojišt ění majetku podnikatel ů 

Allianz nabízí širokou škálu pojistných produktů, a to nejen pro podnikatelské subjekty. 

Z produktů pro podnikatele, které by mohla využít společnost PRINT, s.r.o. vzhledem 

k výsledkům risk analýzy, nabízí Allianz tyto produkty: 

� Souhrnné pojištění podnikatelů je variabilní pojištění, které zahrnuje pojištění 

majetku na rizika dle specifických potřeb podnikatele a pojištění odpovědnosti 

za škodu.  

� Komplexní pojištění podnikatelů NOE – tento produkt je určen pro malé a 

střední podnikatele v oblasti obchodu, výroby i služeb. Nabízí tři druhy 

pojištění, a to pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění 

přepravovaného nákladu.  

� Individuální smlouvy – sjednávají se vždy na dané riziko v rámci pojištění 

majetku, odpovědnosti nebo technických rizik. 

� Pojištění budov – pojištění pro případ poškození a zničení. 

� Pojištění movitých věcí – pojištění výrobního a provozního zařízení, zásob a 

cizích věcí pro případ poškození a zničení. 

� Pojištění přerušení provozu – Allianz v důsledku pojistné události vedoucí 

k přerušení provozu uhradí ztrátu provozního zisku, nutně vynakládané stálé 

provozní náklady a vedlejší náklady na zabezpečení náhradního provozu. 

� Pojištění strojů – pojištění v rámci Allrisk pojištění strojů nebo strojních 

zařízení, jehož významnou předností je, že se vztahuje také na škody způsobené 

lidským faktorem. (38) 
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4.2.2 Nabídka pojistného portfolia 

V následující tabulce je uvedena nabídka pojistného portfolia společnosti Allianz 

pojišťovna, a.s.  

 

Tabulka 4-1 – Nabídka pojistného portfolia - Allianz 

Předmět pojišt ění Pojistná částka  Spoluú čast Pojistné 

Budovy a stavby 

Živelní pojišt ění 

1.Základní pojištění 47 500 000 Kč 5 000 Kč 22 750 Kč 

2.Rozšířené pojištění: 

 - vodovodní škoda 3 000 000 Kč* 5 000 Kč 3 501 Kč 

 - vichřice a krupobití 3 000 000 Kč* 5 000 Kč 3 501 Kč 

 - záplava a povodeň 47 500 000 Kč 10 000 Kč 6 275 Kč 

 - zemětřesení 47 500 000 Kč 5 000 Kč 8 019 Kč 

Mezisou čet                                                                           44 046 Kč 

Stroje a za řízení 

Živelní pojišt ění + pojišt ění 
poruchy za řízení 105 000 000 Kč 

5%,                     
min 20 000 Kč 

458 400 Kč 

Mezisou čet                                                                         458 400 Kč 

Pojišt ění p řerušení provozu 

 - na dobu 1 měsíc 12 000 000 Kč 5 000 Kč 54 856 Kč 

Mezisou čet                                                                             54 856 Kč 

Soubor movitých v ěcí + zásoby 

Živelní pojišt ění 

1.Základní pojištění 27 500 000 Kč 5 000 Kč 37 242 Kč 

2.Rozšířené pojištění: 

 - vodovodní škoda 4 500 000 Kč* 5 000 Kč 7 445 Kč 

 - vichřice a krupobití 4 500 000 Kč* 5 000 Kč 3 643 Kč 

 - záplava a povodeň 17 000 000 Kč 10 000 Kč 13 420 Kč 

 - zemětřesení 4 500 000 Kč* 5 000 Kč 3 643 Kč 

Mezisou čet                                                                                   65 393 Kč 

Roční pojistné celkem                                                               622 695 Kč 
* Základní pojištění: vztahuje se na poškození nebo zničení majetku požárem, výbuchem, úderem blesku 
a nárazem nebo zřícením letadla. 
** Jedná se o roční limity pojistného plnění pro zlomkové pojištění.               
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
Allianz je pojišťovna, u které má společnost PRINT, s.r.o. v současné době sjednáno 

pojištění. V Tabulce 4-1 je uvedena nabídka pojistného portfolia od této komerční 
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pojišťovny, ve které jsou již zahrnuty všechny stroje a zařízení, u kterých dosud 

zajišťovala pojištění leasingová společnost. V tabulce jsou také podrobně rozepsané 

pojistné částky hrozících nebezpečí. Pojistná částka je vždy součet pořizovacích nebo 

nových cen jednotlivých předmětů pojištění, pokud se nejedná o limit pojistného plnění 

pro zlomkové pojištění (u některých rizik je pojištění na zlomkovou hodnotu). 

Spoluúčast byla zvolena vždy minimální. 

 

Vzhledem k tomu, že Allianz poskytuje pojištění společnosti PRINT, s.r.o., mě 

překvapil přístup zástupce pojišťovny návrhu nového pojistného krytí. Nejen že 

vypracování trvalo nezvykle dlouho, ale navíc se vyskytly komplikace v 

celkové pojistné částce. Nakonec se ale vše vyřešilo a návrh pojistného krytí mi byl 

dodán. 

 

4.3 Nabídka pojistných produkt ů spole čnosti Česká 
podnikatelská pojiš ťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group („dále také jen ČPP“) 

působí na českém pojistném trhu od listopadu 1995. Dosažené hospodářské výsledky 

potvrzují úspěšný trvalý růst a stabilitu společnosti, která zaujímá významné místo na 

českém pojistném trhu. ČPP spravuje přes 1 milion smluv svých klientů a každý měsíc 

sjednává cca 42 tisíc nových pojistných smluv, a je zajištěna renomovanými světovými 

zajišťovnami. 

 

Jediným akcionářem České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group je 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. ČPP je součástí významné 

mezinárodní finanční skupiny, nově zastřešené pod názvem Vienna Insurance Group 

(VIG). VIG je největším pojišťovacím koncernem působícím v zemích střední a 

východní Evropy, který v současnosti zaujímá přední pozici na trzích v Rakousku, 

České republice, Rumunsku a na Slovensku. 

 

ČPP je univerzální pojišťovnou nabízející všechny běžné druhy pojištění: 

� životní, 
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� úrazové, 

� odpovědnostní, 

� majetkové, 

� cestovní. 

 

Významnou součást portfolia ČPP tvoří pojištění průmyslu a podnikatelů. (39) 

 

4.3.1 Produkty v oblasti pojišt ění majetku podnikatel ů 

Také ČPP nabízí mnoho pojistných produktů pro podnikatele. Pro účely pojištění 

společnosti PRINT, s.r.o. uvádím následující pojistné produkty: 

� Pojištění All-risk  – pojištění na všechna rizika s v výjimkou těch, která jsou 

vyloučena. 

� Živelní pojištění – dělí se na základní živelní pojištění FLEXA, pojištění 

Sdružený živel a další pojistná nebezpečí (vichřice, krupobití, zřícení skal…). 

� Pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky. 

� Pojištění přerušení provozu živelní událostí a kontingentované pojištění 

přerušení provozu – v kontingentním pojištění přerušení provozu vzniká 

pojištěnému právo na pojistné plnění v případě, jestliže k přerušení provozu 

pojištěného došlo v důsledku působení pojistného nebezpečí na straně 

dodavatele. (34) 

  

4.3.2 Nabídka pojistného portfolia 

Nabídka od společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

kryje všechna žádaná rizika, nebyla ale vypracována přesně podle mého návrhu, nelze 

tedy některé položky úplně porovnat s ostatními nabídkami. Pojistné částky jsou opět 

součty pořizovacích nebo nových cen, limity ročního plnění byly udány zástupcem 

ČPP. Spoluúčast byla navržena minimální. Podrobněji viz následující tabulka (Tabulka 

4-2). 
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S nabídkou pojistného krytí od ČPP nebyl žádný problém. Zástupce ČPP byl ochotný a 

milý a nabídku vypracoval včas. Celková částka pojistného je ale nejvyšší ze všech 

analyzovaných komerčních pojišťoven. 

 

Tabulka 4-2 – Nabídka pojistného portfolia - ČPP 

Předmět pojišt ění Pojistná částka  Spoluú čast Pojistné 

Živelní pojišt ění 

1.Flexa* 

Budovy a stavby 47 500 000 Kč 5 000 Kč 47 584 Kč 

Movité věci 17 000 000 Kč 5 000 Kč 17 000 Kč 

Zásoby 6 000 000 Kč 5 000 Kč 6 000 Kč 

Stroje a zařízení 105 000 000 Kč 5 000 Kč 104 092 Kč 

Mezisou čet 174 676 Kč 

2.Vich řice, krupobití 

Budovy a stavby 

Movité věci 

Zásoby 

Stroje a zařízení 

Limit roč. plnění 
5 000 000 Kč 

5 000 Kč 69 871 Kč 

Mezisou čet 69 871 Kč 

3.Únik kapaliny 

Budovy a stavby 

Movité věci 

Zásoby 

Stroje a zařízení 

Limit roč. plnění 
5 000 000 Kč 

5 000 Kč 69 871 Kč 

Mezisou čet 69 871 Kč 

4.Povode ň, záplava 

Budovy a stavby 

Movité věci 

Zásoby 

Stroje a zařízení 

Limit roč. plnění 
5 000 000 Kč 

5 000 Kč 69 871 Kč 

Mezisou čet 69 871 Kč 

Pojišt ění poruchy za řízení 34 000 000 Kč 5%, min 5000 Kč 530 871 Kč 

Mezisou čet 530 871 Kč 

Pojišt ění p řerušení provozu 12 000 000 Kč 3 dny 60 917 Kč 

Mezisou čet 60 917 Kč 

Roční pojistné celkem 976 077 Kč 
* Flexa: zahrnuje pojištění pro případ vzniku požáru, výbuchu, úderu blesku, pádu letadla nebo jeho části. 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4.4 Nabídka pojistných produkt ů                                       
spole čnosti Česká pojiš ťovna a.s. 

Česká pojišťovna a.s. (dále také jen „ČP“) je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a 

bohatou tradicí v životním i neživotním pojištění. Od znovuzavedení konkurenčního 

prostředí v r. 1991 je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu.  

 

Česká pojišťovna a.s. poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i 

pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských 

rizik. Přibližně 5 200 zaměstnanců a 6 000 obchodních zástupců se na 70 agenturách a 

více než 700 obchodních místech stará o co největší spokojenost klientů.  

 

Celkové předepsané pojistné podle mezinárodních účetních standardů v roce 2005 

činilo 40 miliard korun, což je o 324 miliónů více než v roce předchozím. Tržní podíl na 

českém pojistném trhu z hlediska výše předepsaného pojistného k 31.12.2005 činil 

celkově 36 %, v životním pojištění 33,4 % a v neživotním pojištění 37,4 %. Česká 

pojišťovna spravuje 13 milionů pojistných smluv. (40) 

 

4.4.1 Produkty v oblasti pojišt ění majetku podnikatel ů 

Česká pojišťovna, a.s. nabízí pro své klienty podnikatele mimo jiné především pojištění 

majetku a odpovědnosti podnikatelů. Pojištění majetku dělí na základní majetková 

pojištění a speciální majetková pojištění. 

 

 Ze základního majetkového pojištění jmenuji tyto produkty: 

� Živelní pojištění movitého a nemovitého majetku. 

� Pojištění přerušení provozu – vztahuje se na přerušení provozu v důsledku 

živelní události nebo krádeže a loupeže.  

Ze speciálního majetkového pojištění by na základě výsledků rizikové analýzy mohla 

společnost PRINT, s.r.o. využít jediný produkt, a to: 

� Pojištění strojů a strojních zařízení - pojistit je možné prakticky veškeré stroje 

a strojní zařízení pro případ poškození nebo zničení z důvodů vyjmenovaných 

v pojistných podmínkách. (29) 
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4.4.2 Nabídka pojistného portfolia 

V následující tabulce (Tabulka 4-3) je přehledně uvedena nabídka pojistného portfolia 

společnosti Česká pojišťovna a.s.  

 

Tabulka 4-3 – Nabídka pojistného portfolia - ČP 

Předmět pojišt ění Pojistná částka  Spoluú čast Pojistné 

Budovy a stavby 

Živelní pojišt ění 

1.Základní pojištění* 47 500 000 Kč 5 000 Kč 44 935 Kč 

2.Rozšířené pojištění: 

 - vodovodní škoda 3 000 000 Kč** 5 000 Kč 3 264 Kč 

 - vichřice a krupobití 3 000 000 Kč** 5 000 Kč 3 520 Kč 

 - záplava a povodeň 47 500 000 Kč 5 000 Kč 20 803 Kč 

 - zemětřesení 47 500 000 Kč 5 000 Kč 2 317 Kč 

Mezisou čet                                                                              74 839 Kč 

Stroje a za řízení 

Živelní pojišt ění + pojišt ění 
poruchy za řízení 105 000 000 Kč 5 000 Kč 419 346 Kč 

Mezisou čet                                                                                 419 346 Kč 

Pojišt ění p řerušení provozu 

 - na dobu 1 měsíc 12 000 000 Kč 5 000 Kč 93 077 Kč 
Mezisou čet                                                                                 93 077 Kč 

Soubor movitých v ěcí 

Živelní pojišt ění 

1.Základní pojištění* 17 000 000 Kč 5 000 Kč 27 820 Kč 

2.Rozšířené pojištění: 

 - vodovodní škoda 2 500 000 Kč** 5 000 Kč 3 192 Kč 

 - vichřice a krupobití 2 500 000 Kč** 5 000 Kč 1 824 Kč 

 - záplava a povodeň 17 000 000 Kč 5 000 Kč 12 552 Kč 

 - zemětřesení 2 500 000 Kč** 5 000 Kč 547 Kč 

Mezisou čet                                                                                  45 935 Kč 

Zásoby 

Živelní pojišt ění 

Sdružený živel 6 000 000 Kč 5 000 Kč 10 660 Kč 

Mezisou čet                                                                                   10 660 Kč 

Roční pojistné celkem                                                               643 857 Kč 
* Základní pojištění: vztahuje se na poškození nebo zničení majetku požárem, výbuchem, úderem blesku 
a nárazem nebo zřícením letadla. 
** Jedná se o roční limity pojistného plnění pro zlomkové pojištění. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Také v nabídce pojistného portfolia České pojišťovny, a.s. jsou pojistné částky součty 

pořizovacích nebo nových cen, u vybraných rizik jsou roční limity pojistného plnění pro 

zlomkové pojištění. Spoluúčast byla navržena minimální. 

 

Vytvoření nabídky pojistného krytí bylo nejdříve přislíbeno, poté ale vznikly problémy 

s termínem dodání. Po několika urgencích byla ale naštěstí nabídka vzorově 

vypracována a dodána v novém dohodnutém termínu. 

 

4.5 Nabídka pojistných produkt ů spole čnosti                          
ČSOB Pojiš ťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 

Společnost ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB (dále také jen „ČSOB 

Pojišťovna“) byla založena v roce 1994 pod názvem Chmelařská vzájemná pojišťovna. 

Na trh vstoupila v roce 1996. V roce 1998 vstoupil do společnosti strategický partner 

KBC Insurance N.V. a v roce 2001 se stal jejím 100% vlastníkem. V souvislosti s tím 

změnila Chmelařská pojišťovna název na ČSOB Pojišťovna.  

 

Současná ČSOB Pojišťovna vznikla spojením IPB Pojišťovny, a.s. a ČSOB Pojišťovny, 

a.s., ke kterému došlo 6. 1. 2003. 

 

Společnost ČSOB Pojišťovna je univerzální pojišťovnou nabízející celou řadu životních 

i neživotních pojištění pro fyzické i právnické osoby. Objemem předepsaného 

pojistného se řadí na 4. místo mezi všemi pojišťovacími subjekty českého trhu. Její 

členství v silné finanční skupině ČSOB zajišťuje klientům komplexnost a kvalitu 

poskytovaných služeb srovnatelnou se zeměmi EU. 

 

Pro své klienty ČSOB Pojišťovna nabízí pojištění osob, pojištění vozidel, cestovní 

pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti a dále pojištění pro podnikatelské subjekty, 

které zahrnuje pojištění podnikatelských rizik, životní pojištění pro zaměstnance a 

zaměstnanecké výhody. (23) 
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4.5.1 Produkty v oblasti pojišt ění majetku podnikatel ů 

Společnost ČSOB Pojišťovna nabízí pojistné produkty pro podnikatele, které jsou 

zahrnuty pod názvem Pojištění podnikatelských rizik. Jsou to následující produkty: 

� Živelní pojištění – pojištění se sjednává pro případ škod způsobených živelní 

událostí na nemovitostech, věcech movitých a zásobách. Rozlišují se zde dvě 

varianty, a to základní varianta (škody způsobené požárem, výbuchem, bleskem, 

pádem předmětů nebo letadel) a rozšířené pojistné krytí (škody způsobené 

záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením a dále škody 

způsobené nárazem vozidla, kouřem, nadzvukovou vlnou a vodou 

z vodovodního zařízení). 

� Pojištění technických rizik, do kterých se řadí například pojištění strojů nebo 

pojištění elektronických zařízení.  

� Allrisk  – pojištění  majetku na všechna rizika.  

� Pojištění přerušení provozu – vztahuje se na následné škody způsobené 

přerušením provozu v důsledku požáru, výbuchu, úderu blesku apod. 

� Pojištění strojního přerušení provozu – vztahuje se na následné škody 

způsobené přerušením provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě 

z důvodu chybné konstrukce, vady materiálu nebo výrobní vady a z dalších 

důvodů uvedených v pojistných podmínkách. (30) 

 

4.5.2 Nabídka pojistného portfolia 

Následující tabulka (Tabulka 4-4) ukazuje, jaké pojistné krytí nabízí společnost ČSOB 

Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB. Pojistné částky jsou součty pořizovacích nebo 

nových cen, u vybraných rizik jsou limity pojistného plnění pro zlomkové pojištění. 

Spoluúčast byla zvolena minimální. Tabulka je přehledně rozčleněna podle jednotlivých 

předmětů pojištění a podle druhu pojistného produktu. 

 

S vypracováním nabídky pojistného portfolia od ČSOB Pojišťovny nebyly žádné 

problémy, zástupce pojišťovny ji vypracoval kvalitně a včas. Celkové pojistné je ale 

bohužel dosti vysoké v porovnání s ostatními sledovanými komerčními pojišťovnami. 
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Tabulka 4-4 – Nabídka pojistného portfolia – ČSOB Pojišťovna 

Předmět pojišt ění Pojistná částka  Spoluú čast Pojistné 

Budovy a stavby 

Živelní pojišt ění 

1.Základní pojištění* 47 500 000 Kč 5 000 Kč 52 285 Kč 

2.Rozšířené pojištění: 

 - vodovodní škoda 3 000 000 Kč** 5 000 Kč 6 278 Kč 

 - vichřice a krupobití 3 000 000 Kč** 5 000 Kč 6 911 Kč 

 - záplava a povodeň 47 500 000 Kč 5 000 Kč 25 309 Kč 

 - zemětřesení 47 500 000 Kč 5 000 Kč 4 199 Kč 

Mezisou čet                                                                              94 982 Kč 

Stroje a za řízení 

Živelní pojišt ění + pojišt ění 
poruchy za řízení 105 000 000 Kč 5 000 Kč 470 658 Kč 

Mezisou čet                                                                                 470 658 Kč 

Pojišt ění p řerušení provozu 

 - na dobu 1 měsíc 12 000 000 Kč 5 000 Kč 133 864 Kč 

Mezisou čet                                                                                 133 864 Kč 

Soubor movitých v ěcí 

Živelní pojišt ění 

1.Základní pojištění* 17 000 000 Kč 5 000 Kč 24 760 Kč 

2.Rozšířené pojištění: 

 - vodovodní škoda 2 500 000 Kč** 5 000 Kč 4 901 Kč 

 - vichřice a krupobití 2 500 000 Kč** 5 000 Kč 2 092 Kč 

 - záplava a povodeň 17 000 000 Kč 5 000 Kč 14 529 Kč 

 - zemětřesení 2 500 000 Kč** 5 000 Kč 705 Kč 

Mezisou čet                                                                                  46 987 Kč 

Zásoby 

Živelní pojišt ění 

Sdružený živel 6 000 000 Kč 5 000 Kč 16 012 Kč 

Mezisou čet                                                                                   16 012 Kč 

Roční pojistné celkem                                                               762 503 Kč 
* Základní pojištění: kryje škody způsobené požárem, výbuchem, bleskem, pádem předmětů nebo letadel. 
** Jedná se o roční limity pojistného plnění pro zlomkové pojištění. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.6 Nabídka pojistných produkt ů                                       
spole čnosti Generali Pojiš ťovna a.s. 

Generali Pojišťovna a.s. (dále také jen „Generali“) je komplexním pojišťovacím 

ústavem, pro který pracuje bezmála 3000 zaměstnanců a spolupracovníků v celé České 
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republice. Svým zákazníkům nabízí v oblasti životního i neživotního pojištění rozsáhlý 

servis a bezplatné poradenství při volbě optimálního pojistného krytí. Klade důraz na 

vysokou kvalitu pojistných produktů a dokonalý a rychlý servis na všech úrovních 

činnosti. 

 

Generali je hustotou sítě svých zastoupení dostupná zákazníkům na celém území České 

republiky. Široký pojistný program, zahrnující pojištění osob, majetku, odpovědnosti, 

motorových vozidel i průmyslových a podnikatelských rizik nabízí prostřednictvím 

vlastních spolupracovníků i řady renomovaných makléřských společností. 

 

Od roku 1993 se Generali řadí mezi nejsilnější a nejspolehlivější pojišťovny v České 

republice. Jako akciová společnost působí od ledna 1995. Díky převzetí pojišťovny 

Zürich v roce 2003 se Generali stala silnou v oblasti pojištění motorových vozidel a 

dalších odvětví neživotního pojištění. (22) 

 

4.6.1 Produkty v oblasti pojišt ění majetku podnikatel ů 

Pojistné produkty pro podnikatele dělí Generali Pojišťovna a.s. na pojištění majetku, 

průmyslová rizika a pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti. 

 

Pojištění majetku: 

� Pojištění podnikání TopGEN – toto pojištění nabízí možnost sestavení 

pojištění podle individuálních potřeb a možností podnikatele. Lze pojistit 

živelná rizika, odcizení, vandalismus, strojní rizika a elektronická rizika, 

přerušení provozu nebo odpovědnost.  

 

Průmyslová rizika: 

� Požární pojištění – požární pojištění majetku, požární pojištění přerušení 

provozu. 

� Technická pojištění – pojištění elektroniky, pojištění strojů a zařízení včetně 

přerušení provozu.3  

                                                 
3 Všeobecné pojistné podmínky společnosti Generali Pojišťovna a.s. pro pojištění průmyslových rizik 
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4.6.2 Nabídka pojistného portfolia 

V následující tabulce (Tabulka 4-5) je rozepsána nabídka pojistného portfolia spolu 

s výškami pojistných částech, které nabízí společnost Generali Pojišťovna a.s. 

 

Tabulka 4-5 – Nabídka pojistného portfolia – Generali  

Předmět pojišt ění Pojistná částka  Spoluú čast Pojistné 

Budovy a stavby 

Živelní pojišt ění 

1.Základní pojištění* 47 500 000 Kč 5 000 Kč 44 491 Kč 

2.Rozšířené pojištění: 

 - vodovodní škoda 3 000 000 Kč** 5 000 Kč 4 338 Kč 

 - vichřice a krupobití 3 000 000 Kč** 5 000 Kč 4 321 Kč 

 - záplava a povodeň 47 500 000 Kč 5 000 Kč 20 076 Kč 

 - zemětřesení 47 500 000 Kč 5 000 Kč 3 541 Kč 

Mezisou čet                                                                           76 767 Kč 

Stroje a za řízení 

Živelní pojišt ění + pojišt ění 
poruchy za řízení 105 000 000 Kč 5 000 Kč 414 950 Kč 

Mezisou čet                                                                         414 950 Kč 

Pojišt ění p řerušení provozu 

 - na dobu 1 měsíc 12 000 000 Kč 5 000 Kč 119 185 Kč 

Mezisou čet                                                                             119 185 Kč 

Soubor movitých v ěcí 

Živelní pojišt ění 

1.Základní pojištění* 17 000 000 Kč 5 000 Kč 20 501 Kč 

2.Rozšířené pojištění: 

 - vodovodní škoda 2 500 000 Kč** 5 000 Kč 3 277 Kč 

 - vichřice a krupobití 2 500 000 Kč** 5 000 Kč 1 600 Kč 

 - záplava a povodeň 17 000 000 Kč 5 000 Kč 11 991 Kč 

 - zemětřesení 2 500 000 Kč** 5 000 Kč 607 Kč 

Mezisou čet                                                                                   37 976 Kč 

Zásoby 

Živelní pojišt ění 

Sdružený živel 6 000 000 Kč 5 000 Kč 13 851 Kč 

Mezisou čet                                                                                  13 851 Kč 

Roční pojistné celkem                                                               662 729 Kč 
* Základní pojištění: kryje škody způsobené požárem, výbuchem, bleskem, pádem předmětů nebo letadel. 
** Jedná se o roční limity pojistného plnění pro zlomkové pojištění. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tak jako u nabídek ostatních komerčních pojišťoven je u nabídky od Generali pojistná 

částka dána součtem pořizovacích nebo nových cen a u vybraných rizik je stanoven 

roční limit plnění pro zlomkové pojištění. Spoluúčast je zde také minimální. Tabulka je 

rozčleněna podle jednotlivých předmětů pojištění a podle druhů pojistných produktů.  

 

Nabídka od Generali byla vypracována v domluveném čase a v domluvené formě, 

přístup zástupce této komerční pojišťovny mě mile překvapil. 

 

4.7 Nabídka pojistných produkt ů spole čnosti                
Kooperativa pojiš ťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále také jen „Kooperativa“) je 

druhou největší pojišťovnou na českém trhu a její podíl na celkovém předepsaném 

pojistném v ČR činil k 31. 12. 2006 22,9 %. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí 

plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro 

klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké průmyslové firmy.  

 

Hlavním akcionářem společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 

je WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group. 

 

Pojistné kmeny Kooperativy v oblasti neživotního i životního pojištění jsou chráněny 

zajistnými programy poskytujícími dostatečnou ochranu před frekvenčními 

i mimořádně velkými škodami, včetně katastrofických. Kooperativa spolupracuje 

s nejsilnějšími a největšími světovými zajišťovnami, jako jsou například Swiss Re, 

Munich Re, Hannover Re nebo XL Re, které jsou zárukou schopnosti splnit všechny 

závazky vůči klientům. (26,44) 

 

4.7.1 Produkty v oblasti pojišt ění majetku 

Kooperativa dělí pojištění podnikatelských subjektů na dvě skupiny, a to na pojištění 

malých a středních podnikatelů a na pojištění průmyslu a podnikatelů. Pro účely 

pojištění společnosti PRINT, s.r.o. dále popíši jen pojištění průmyslu a podnikatelů, 
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které se dále člení na pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení 

provozu a pojištění přepravy, kterým se nebudu zabývat.  

 

Pojištění  majetku zahrnuje: 

� Pojištění elektroniky – pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné 

věci jakoukoli událostí včetně krádeže a loupeže.  

� Pojištění strojů – pro případ poškození nebo zničení stroje jakoukoli událostí.  

� Živelní pojištění – je určeno pro pojištění movitých i nemovitých věcí pro 

případ, že se poškodí nebo zničí v důsledku živelní události.  

 

Pojištění přerušení provozu: 

� Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku – jde o přerušení provozu 

vlivem nahodilých událostí, které budou předem specifikovány v pojistné 

smlouvě. (19) 

 

4.7.2 Nabídka pojistného portfolia 

Společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je komerční 

pojišťovna, která se podle mého názoru stává stále oblíbenější jak u stávajících tak u 

potenciálních klientů. Myslím si, že má výbornou image a že nabízí zajímavé pojistné 

produkty za rozumné ceny. 

 

Nabídku pojistného portfolia pro společnost PRINT, s.r.o. vypracoval zástupce 

Kooperativy velice ochotně a pečlivě a v dohodnutém termínu. 

 

Jak je vidět v následující tabulce, Kooperativa nabídla nejnižší celkovou pojistnou 

částku při krytí všech potřebných rizik. Pojistné částky jsou zde stejné jako u 

předchozích nabídek (tedy součty pořizovacích nebo nových cen), limity pojistných 

plnění pro zlomková pojištění jsou také stejné. Spoluúčasti jsou i zde minimální. 

Tabulka 4-6 s nabídkou pojistného portfolia od společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., 

Vienna Insurance Group je rozčleněna podle předmětů pojištění a podle pojistných 

produktů. 
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Tabulka 4-6 – Nabídka pojistného portfolia – Kooperativa  

Předmět pojišt ění Pojistná částka  Spoluú čast Pojistné 

Budovy a stavby 

Živelní pojišt ění 

1.Základní pojištění* 47 500 000 Kč 5 000 Kč 35 631 Kč 

2.Rozšířené pojištění: 

 - vodovodní škoda 3 000 000 Kč** 5 000 Kč 3 011 Kč 

 - vichřice a krupobití 3 000 000 Kč** 5 000 Kč 2 987 Kč 

 - záplava a povodeň 47 500 000 Kč 5 000 Kč 15 084 Kč 

 - zemětřesení 47 500 000 Kč 5 000 Kč 2 126 Kč 

Mezisou čet                                                                              58 839 Kč 

Stroje a za řízení 

Živelní pojišt ění + pojišt ění 
poruchy za řízení 105 000 000 Kč 5 000 Kč 333 949 Kč 

Mezisou čet                                                                                 333 949 Kč 

Pojišt ění p řerušení provozu 

 - na dobu 1 měsíc 12 000 000 Kč 5 000 Kč 60 782 Kč 

Mezisou čet                                                                                 60 782 Kč 

Soubor movitých v ěcí 

Živelní pojišt ění 

1.Základní pojištění* 17 000 000 Kč 5 000 Kč 20 501 Kč 

2.Rozšířené pojištění: 

 - vodovodní škoda 2 500 000 Kč** 5 000 Kč 2 650 Kč 

 - vichřice a krupobití 2 500 000 Kč** 5 000 Kč 1 219 Kč 

 - záplava a povodeň 17 000 000 Kč 5 000 Kč 9 426 Kč 

 - zemětřesení 2 500 000 Kč** 5 000 Kč 499 Kč 

Mezisou čet                                                                                  34 295 Kč 

Zásoby 

Živelní pojišt ění 

Sdružený živel 6 000 000 Kč 5 000 Kč 8 543 Kč 

Mezisou čet                                                                                   8 543 Kč 

Roční pojistné celkem                                                               496 408 Kč 
* Základní pojištění: kryje škody způsobené požárem a jeho původními jevy, výbuchem, úderem blesku a 
nárazem nebo zřícením letadla. 
** Jedná se o roční limity pojistného plnění pro zlomkové pojištění. 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se s nabídnutou celkovou částkou 

pojistného stává favoritem mezi analyzovanými komerčními pojišťovnami. 
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4.8 Nabídka pojistných produkt ů                                 
spole čnosti UNIQA pojiš ťovna, a.s. 

UNIQA pojišťovna, a.s. (dále také jen „UNIQA“) zahájila svoji činnost v roce 1993. 

Jako držitel univerzální pojišťovací licence si vytvořila široké portfolio pojistných 

produktů pokrývající všechny segmenty českého trhu pojištění osob a majetku, 

fyzických i právnických osob. Spoluzakladatelem a jediným akcionářem UNIQA 

pojišťovny je největší rakouská pojišťovací skupina UNIQA International 

Versicherungs-Holding GmbH. Díky silnému kapitálovému zázemí a dlouholeté 

zkušenosti zahraničního partnera se UNIQA velmi rychle stala stabilním pojišťovacím 

ústavem na českém trhu. Od dob svého vzniku se počáteční kapitál společnosti 

několikanásobně navýšil, dnes činí 480 miliónů korun. Síť více než 90 poboček 

řízených 6 regionálními ředitelstvími zabezpečuje intenzivní servis pro zákazníky na 

celém území České republiky. 

 

UNIQA chce být jedinečná, stejně jako jsou jedinečné nároky a přání jejich klientů, 

kteří mají právo na prvotřídní servis. Dlouhodobě usiluje o stabilní vztah s klientem 

založený na vzájemné důvěře. Základem jejího podnikání je serióznost. UNIQA přebírá 

odpovědnost za to, že veškeré aktivity budou transparentní a budou odpovídat 

nejpřísnějším měřítkům etiky. (43) 

 

4.8.1 Produkty v oblasti pojišt ění majetku podnikatel ů 

Pojistné produkty pro podnikatele nabízí UNIQA pod souhrnným názvem Podnikání. 

Spadají sem mimo jiné i níže uvedené produkty: 

 

� Pojištění elektroniky – jedná se o škody na elektronických zařízeních. 

� Přerušení provozu – přerušení provozu z důvodu požáru, výbuchu atd. 

� Strojní pojišt ění – kryje škody způsobené na strojích a strojních zařízeních. 

� Živelní pojištění – vztahuje se na poškození nebo zničení věci následkem 

požáru, úderu blesku, výbuchu, nárazu a zřícení letadla. Lze sjednat také 

doplňkové pojištění na další živelné události (vichřice, krupobití, sesuv půdy 

apod.). (27,46) 
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4.8.2 Nabídka pojistného portfolia 

Nabídku pojistného portfolia společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. jsem uvedla do 

následující tabulky (Tabulka 4-7).  

Tabulka 4-7 – Nabídka pojistného portfolia - UNIQA 

Předmět pojišt ění Pojistná částka Spoluú čast Pojistné 

Živelní pojišt ění 

1.Flexa* 

Budovy a stavby 47 500 000 Kč 10 000 Kč 22 983 Kč 

Zásoby 10 500 000 Kč 10 000 Kč 5 072 Kč 

Stroje a zařízení + věci movité 121 000 000 Kč 10 000 Kč 58 450 Kč 

Mezisou čet 86 505 Kč 

2.Vich řice, krupobití 

Budovy a stavby 

Movité věci 

Zásoby 

Stroje a zařízení 

Roční limit plnění 
20 000 000 Kč 

5 000 Kč 11 874 Kč 

Mezisou čet 11 874 Kč 

3.Vodovodní škody 

Budovy a stavby 

Movité věci 

Zásoby 

Stroje a zařízení 

Roční limit plnění 
10 000 000 Kč 

5 000 Kč 8 597 Kč 

Mezisou čet 8 597 Kč 

4.Povode ň, záplava, zemet řesení 

Budovy a stavby 

Movité věci 

Zásoby 

Stroje a zařízení 

Roční limit plnění 
20 000 000 Kč 

10% z poj.plnění, 
min 10 000 Kč 

19 701 Kč 

Mezisou čet 19 701 Kč 

Strojní pojišt ění 105 000 000 Kč 
10% z poj.plnění, 

min 10 000 Kč 
244 617 Kč 

Mezisou čet 244 617 Kč 

Pojišt ění p řerušení provozu  ---  --- 141 164 Kč 

Mezisou čet 141 164 Kč 

Roční pojistné celkem 512 458 Kč 
* Flexa: zahrnuje pojištění pro případ vzniku požáru, výbuchu, úderu blesku, nárazu nebo zřícení letadla. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Společnost UNIQA pojišťovna, a.s. vypracovala svou nabídku podobným způsobem 

jako Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. To znamená, že 

některé pojistné částky nelze vyčíslit přesně podle předmětů pojištění (pojistné je 

souhrnná částka pro jednotlivé druhy rizik) a tudíž porovnat s ostatními nabídkami. 

Pojistné částky jsou opět součty pořizovacích nebo nových cen, limity ročního plnění 

byly udány zástupcem pojišťovny Uniqa. Spoluúčast je navržena vždy minimální. 

 

Zástupce společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. ochotně přislíbil vypracovat nabídku, 

vzápětí se ale vyskytly stejné problémy jako v případě společnosti Allianz pojišťovna, 

a.s. Jednalo se zde také o výši pojistné částky. Problém byl ale během krátké doby 

odstraněn a výsledná nabídka pojistného portfolia je uvedena v předchozí tabulce 

(Tabulka 4-7). 

 

4.9 Vyhodnocení analýzy nabídky pojistných produkt ů 

V této části práce se již dostáváme k vyhodnocení komerčních pojišťoven na základě 

nabídek pojistného krytí a dalších kritérií, která společnost PRINT, s.r.o. považuje při 

výběru komerční pojišťovny za důležitá. Kritéria, která jsou důležitá při výběru 

komerční pojišťovny lze rozdělit na kritéria týkající se pojistitele jako podnikatelského 

subjektu a kritéria týkající se pojistného portfolia eventuelně pojistného produktu. 

Management volil kritéria z obou skupin, a to následujících 10 kritérií: 

1. dosavadní zkušenosti s komerční pojišťovnou – jedná se o subjektivní zkušenosti    

s danými komerčními pojišťovnami (vlastní zkušenosti nebo zkušenosti obchodních 

partnerů), 

2. dostupnost poskytovaných služeb – komerční pojišťovna musí mít sídlo dostupné 

podnikatelskému subjektu, 

3. spoluúčast – je podíl na úhradě vzniklé škody z pojistné události částkou sjednanou 

v pojistné smlouvě, 

4. podíl na pojistném trhu – jedná se o část pojistného trhu, kterou má obsazenu 

příslušná komerční pojišťovna, vyjadřuje se v procentech, 

5. rychlost likvidace pojistných událostí – rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu 

pojišťovny, její význam stále roste, 
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6. pojistné podmínky – jedná se o souhrn podmínek dohodnutých v pojistné smlouvě 

nebo stanovených v právním předpisu, podle kterého je možné pojištění realizovat a 

poskytnout pojistné plnění, 

7. sleva na pojistném – slevy závisející například na vyšších hodnotách spoluúčasti 

nebo na rozsahu pojistného krytí, popřípadě jsou poskytovány formou bonusu za 

určitou dobu bez škodní události,  

8. kompletnost nabídky pojistných produktů – jedná se o to, zda komerční 

pojišťovna poskytuje veškeré pojistné produkty pro potřeby podnikatelského 

subjektu, 

9. výše pojistného – jedná se o cenu za pojišťovací službu, 

10. informační zdroje – jde o to, aby podnikatelský subjekt snadno získal potřebné 

informace o komerční pojišťovně a o jejích nabízených pojistných produktech. (15) 

 

Vyhodnocení provedu pomocí pokročilejší metody fuzzy logiky a běžně využívaného 

vyhodnocovacího scoring modelu. Výsledky obou metod porovnám a nakonec na 

základě těchto výsledků vyberu tu komerční pojišťovnu, která vyjde jako nejvhodnější 

pro společnost PRINT, s.r.o. 

 

K použití metody fuzzy logiky a scoring modelu jsou nutná výše uvedená kritéria a 

váhy těchto kritérií, které určil management společnosti. Hodnocení výborný, velmi 

dobrý a dobrý jsem u subjektivních kritérií udělila na základě výsledků konzultace ve 

společnosti, u ostatních kritérií vyplynuly z rozmezí intervalů, které jsem navolila podle 

potřeby daných situací. Body ve fuzzy logice jsou udělovány na základě vah kritérií. 

 

4.9.1 Fuzzy logika 

Teorie množin definuje množinu jako soubor prvků určitých vlastností. Prvek potom 

buď splňuje podmínku a do množiny patří, nebo ne (0 nebo 1). Jde tedy pouze o dva 

stavy. Později, v roce 1965, byla vytvořena L. Zadehem teorie fuzzy množin a fuzzy 

logiky, kde se určuje, „jak moc“ prvek do množiny patří, nebo ne. Užití míry členství 

odpovídá v řadě situací lépe než užití konvenčních způsobů zařazování členů do 

množiny podle přítomnosti či nepřítomnosti. Fuzzy logika tedy měří jistotu nebo 
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nejistotu příslušnosti prvku k množině. Obdobně se rozhoduje člověk při aktivitách 

v oblasti duševní a fyzické u ne zcela algoritmizovaných činností. Pomocí fuzzy logiky 

lze najít řešení pro danou situaci z pravidel, která byla definována pro podobné případy. 

Tvorba systému s fuzzy logikou obsahuje tři základní kroky, a to fuzzifikaci (převedení 

reálných proměnných na jazykové proměnné), fuzzy inferenci (definuje chování 

systému pomocí pravidel typu <Když> <Potom> na jazykové úrovni) a defuzzifikaci 

(převádí výsledek zpět na reálné hodnoty). Využití metody fuzzy se obvykle používá v 

oblasti řízení firem. (6, 7) 

 

Následující tabulka (Tabulka 4-8) je stavová matice fuzzy logiky, ve které jsou 

k jednotlivým kritériím navoleny hodnoty a případy, kterých mohou kritéria nabývat. 

Nezbytná pro výpočet je také transformační matice, ve které jsou znázorněna bodová 

ohodnocení k hodnotám a případům ze stavové matice. Tato bodová ohodnocení jsou 

lineárně navolena podle vah kritérií, která jsou důležitá pro management společnosti. 

Výsledkem fuzzy logiky bude procentuální vyjádření úspěšnosti jednotlivých 

komerčních pojišťoven, kde komerční pojišťovna s nejvíce procenty bude označena 

jako nejlepší.  

 

      Tabulka 4-8 – Stavová matice 
Kritérium 1 2 3 4 5 

Dosavadní zkušenosti s 
pojiš ťovnou výborný velmi dobrý dobrý x x 

Dostupnost 
poskytovaných služeb výborný velmi dobrý dobrý x x 

Slevy na pojistném ano ne x x x 

Podíl na pojistném trhu 
(%) 20 a více 15 - 20  10 - 15  5 - 10  0 - 5 

Pojistné podmínky výborný velmi dobrý dobrý x x 

Rychlost likvidace poj. 
událostí výborný velmi dobrý dobrý x x 

Spoluú čast ano ne x x x 

Kompletnost nabídky 
produkt ů výborný velmi dobrý dobrý x x 

Výše pojistného  0 - 500  500 - 600  600 - 700  700 - 800 nad 800 

Informa ční zdroje výborný velmi dobrý dobrý x x 

      Zdroj: vlastní zpracování 
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Stavová matice je výchozím bodem pro použití fuzzy logiky. Nejdříve je nutné zjistit 

všechny potřebné informace o zkoumaných subjektech a dále poté na základě těchto 

informací nastavit vhodné a odpovídající intervaly a situace, které mohou nastat. 

 

Ve stavové matici jsou k jednotlivých kritériím přiřazeny situace a intervaly, které 

mohou nastat. Tyto situace a intervaly jsou zároveň ohodnoceny body 1-5. Subjektivní 

kritéria byla hodnocena pouze body 1-3. 

 

Druhým krokem procesu je vytvoření transformační matice, která ukazuje bodové 

ohodnocení jednotlivých situací a intervalů uvedených ve stavové matici. Tato bodová 

ohodnocení jsem vytvořila na základě vah kritérií (váhy určil management společnosti 

PRINT, s.r.o.), které budou dále využity také ve scoring modelu. Bodová ohodnocení ve 

fuzzy logice jsem stanovila lineárně tak, aby odpovídala managementem určeným 

vahám potřebných ve scoring modelu. Transformační matice je znázorněna 

v následující tabulce (Tabulka 4-9). 

 
 
       Tabulka 4-9 – Transformační matice – lineární vyjádření závislosti vstupních dat 

Kritérium 1 2 3 4 5 

Dosavadní zkušenosti s 
pojiš ťovnou 20 10 0 x x 

Dostupnost 
poskytovaných služeb 16 8 0 x x 

Slevy na pojistném 20 0 x x x 

Podíl na pojistném trhu 
(%) 16 12 8 4 0 

Pojistné podmínky 20 10 0 x x 

Rychlost likvidace poj. 
událostí 16 8 0 x x 

Spoluú čast 32 0 x x x 

Kompletnost nabídky 
produkt ů 20 10 0 x x 

Výše pojistného 140 105 70 35 0 

Informa ční zdroje 4 2 0 x x 

       Zdroj: vlastní zpracování 

 

Následující Tabulka 4-10 je stavová matice vítězné komerční pojišťovny Kooperativa 

pojišťovna, a.s., VIG. Číslo 1 znamená, že kritérium nabývá intervalu nebo situace ze 
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stavové matice, číslo 0 znamená opak. Křížek v matici znamená, že ke kritériím nejsou 

definovány žádné hodnoty. 

 

      Tabulka 4-10 – Stavová matice (0,1) společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG 
Kritérium 1 2 3 4 5 

Dosavadní zkušenosti s 
pojiš ťovnou 1 0 0 x x 

Dostupnost 
poskytovaných služeb 1 0 0 x x 

Slevy na pojistném 1 0 x x x 

Podíl na pojistném trhu 
(%) 1 0 0 0 0 

Pojistné podmínky 1 0 0 x x 

Rychlost likvidace poj. 
událostí 0 1 0 x x 

Spoluú čast 1 0 x x x 

Kompletnost nabídky 
produkt ů 1 0 0 x x 

Výše pojistného 1 0 0 0 0 

Informa ční zdroje 1 0 0 x x 

     Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
Grafické znázornění výsledků fuzzy logiky s lineárním vyjádřením závislosti vstupních 

dat je uvedeno v následujícím grafu (Graf 4-1). Vítěznou komerční pojišťovnou se stala 

s velkou převahou a 97,37% Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. 

Tuto komerční pojišťovnu je tedy možné ihned podnikatelskému subjektu doporučit. 

Nejhůře skončily komerční pojišťovny ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB a 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, které nezískaly ani 50%, 

což je možná způsobeno především výškou celkového pojistného. Ostatní komerční 

pojišťovny se umístily podobně se získáním cca 70 %. Obsazení prvního místa se dalo 

očekávat, protože společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

nabídla nejnižší částku celkového pojistného při krytí všech požadovaných rizik. Toto 

kritérium je pro společnost PRINT, s.r.o. nejdůležitější – má pro něj největší váhu, a 

proto dostala Kooperativa za toto kritérium nejvíce bodů. Ostatní sledované komerční 

pojišťovny nabídly výrazněji vyšší pojistné částky, což se také odrazilo na bodovém 

hodnocení. Vítězná Kooperativa navíc splňuje i další preferovaná kritéria, proto získala 
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tak vysoké procento hodnocení. Všechny výsledky jsou znázorněny v následujícím 

grafu. 

 

                 Graf 4-1 - Vyhodnocení fuzzy logiky – lineární vyjádření závislosti vstupních dat 
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K hodnocení komerčních pojišťoven (ale samozřejmě i jiných subjektů) lze použít také 

model fuzzy logiky s nelineárním vyjádřením závislosti vstupních dat. Tento model 

spočívá v tom, že bodová ohodnocení se stanoví nelineárně a to v závislosti na 

preferencích kritérií managementem (klientem). Výhodou tohoto způsobu stanovení 

vstupních dat je to, že některý ze sledovaných subjektů se může výrazně zvýhodnit, 

pokud nabídne nejvíce preferované „produkty“ a naopak. V případě komerčních 

pojišťoven to může být například výše pojistného. Zde když klient preferuje pojistné 

pod 100 000 Kč, rozhodovatel udělí například 150 bodu té komerční pojišťovně, která 

tuto částku nabízí. Do 200 000 Kč se to už zdá klientovi moc velká částka, rozhodovatel 

proto udělí pojišťovně nabízející tuto částku 30 bodů. Částky vyšší znamenají méně a 

méně bodů až k 0 bodů. 

 

Pro porovnání fuzzy logiky s lineárním a nelineárním vyjádřením závislosti vstupních 

dat jsem vytvořila také model nelineárního vyjádření závislosti vstupních dat, a to tak, 

že v původním modelu lineárního vyjádření závislosti vstupních dat jsem změnila 

Zdroj: vlastní zpracování 
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bodové hodnocení u některých kritérií. Tato kritéria byly vybrána po dohodě 

s managementem a jejich bodové hodnocení již nebylo stanoveno na základě vah jako u 

lineárního vyjádření, ale vyplynulo ze subjektivního hodnocení managementu během 

diskuse o daných kritériích. Pro změnu bodového hodnocení byly vybrány pojistné 

podmínky, rychlost likvidace pojistných událostí, kompletnost nabídky pojistných 

produktů a výše pojistného. 

 

Následující tabulka (Tabulka 4-11) je transformační matice s nelineárním vyjádřením 

závislostí vstupních dat. 

 

       Tabulka 4-11 – Transformační matice – nelineární vyjádření vstupních dat 
Kritérium 1 2 3 4 5 

Dosavadní zkušenosti s 
pojiš ťovnou 20 10 0 x x 

Dostupnost 
poskytovaných služeb 16 8 0 x x 

Slevy na pojistném 20 0 x  x x 

Podíl na pojistném trhu 
(%) 16 12 8 4 0 

Pojistné podmínky 20 8 0 x x 

Rychlost likvidace poj. 
událostí 16 5 0 x x 

Spoluú čast 32 0 x x x 

Kompletnost nabídky 
produkt ů 20 5 0 x x 

Výše pojistného 140 100 40 25 0 

Informa ční zdroje 4 2 0 x x 

       Zdroj: vlastní zpracování 

 

Po výpočtu tohoto modelu, kde jsou zvýhodněny nejvíce ty komerční pojišťovny, které 

nabízejí nejnižší pojistné, výborné pojistné podmínky, výbornou kompletnost pojistných 

produktů a výbornou rychlost likvidace pojistných událostí, docházím k závěru, že i 

tento způsob hodnocení komerčních pojišťoven je velice užitečný. Podnikatelský 

subjekt si subjektivně určil, které situace a intervaly daných kritérií preferuje nejvíce a 

které by naopak rád znevýhodnil a na základě tohoto určení, bodového ohodnocení a 

výpočtu vyšlo pořadí sledovaných komerčních pojišťoven tak, jak je znázorněno 

v následujícím grafu (Graf 4-2). V něm můžeme vyčíst, že na prvním místě se umístila 
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opět společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, další pořadí se 

až na dvě poslední umístění nezměnilo. 

 

                 Graf 4-2 – Vyhodnocení fuzzy logiky – nelineární vyjádření závislosti vstupních dat 
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Porovnáním výsledků fuzzy logiky s lineárním a nelineárním vyjádřením závislosti 

vstupních dat jsem zjistila, že pořadí komerčních pojišťoven se téměř nezměnilo, jenom 

poslední dvě nejhůře umístěné komerční pojišťovny si vyměnily svá místa. Nezměněné 

pořadí ostatních pojišťoven je zřejmě dáno tím, že jak v případě lineárního tak v 

případě nelineárního vyjádření závislosti vstupních dat hrála největší roli výška 

pojistného, která byla odpovídajícím způsobem ohodnocena. Pro případné změny 

v pořadí komerčních pojišťoven při porovnání obou způsobů vyjádření závislosti 

vstupních dat by bylo asi nutné provést výraznější změny v bodovém ohodnocení 

s většími bodovými rozdíly v případě s nelineárním vyjádřením závislost vstupních dat. 

 

4.9.2 Vyhodnocovací scoring model 

Využití scoring modelu je další možnost, jak porovnat sledované subjekty na základě 

většího počtu kritérií a vybrat z nich subjekt nejvhodnější. Model je založen na 

bodovém ohodnocení sledovaných subjektů (tedy komerčních pojišťoven) podle 

Zdroj: vlastní zpracování 
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vybraných kritérií. Tato kritéria byla podrobně popsána v kapitole 4.9. Subjektivní 

kritéria jsou ohodnocena body 1-3 (výborný, dobrý, velmi dobrý), kritéria objektivní 

(tedy kvantitativní) jsou ohodnocena body 1-5, kde 5 znamená nejhorší ohodnocení. 

Dále jsou pro výpočet nutné váhy (v %) jednotlivých kritérií, které si určil management 

podnikatelského subjektu. Tyto váhy se následně jednotlivě vynásobí s udělenými body 

1-5. Výsledné hodnoty se u každého zkoumaného subjektu sečtou a z těchto součtů již 

vyplyne pořadí výhodnosti sledovaných subjektů. Subjekt s nejmenším počtem bodů je 

nejlepší. Řešení modelu je v Tabulce 4-12. 

 

Tabulka 4-12 – Vyhodnocovací scoring model 
Vybrané komer ční pojiš ťovny 

Kritérium Váha 
Allianz ČPP ČP ČSOB Generali Koop. UNIQA 
výborné výborné velmi dobré dobré velmi dobré výborné velmi dobré 

1 1 2 3 2 1 2 
Dosavadní 
zkušenosti  10% 

0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 

výborná výborná výborná výborná výborná výborná výborná 

1 1 1 1 1 1 1 
Dostupnost 

poskyt. 
služeb 

8% 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

7,37% 3,65% 30,56% 6,95% 5,83% 22,27% 2,90% 

4 5 1 4 4 1 5 
Podíl na 

pojistném 
trhu (%) 

4% 

0,16 0,2 0,04 0,16 0,16 0,04 0,2 

velmi dobrá výborná velmi dobrá velmi dobrá výborná velmi dobrá výborná 

2 1 2 2 1 2 1 
Rychlost 

likvidace poj. 
událostí 

8% 

0,16 0,08 0,16 0,16 0,08 0,16 0,08 

výborná výborná výborná výborná výborná výborná velmi dobrá 

1 1 1 1 1 1 2 
Kompletnost 

nabídky 
produkt ů 

10% 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

622 695,- 976 077,- 643 857,- 762 503,- 662 729,- 496 408,- 512 458,- 

3 5 3 4 3 1 2 
Výše 

pojistného 
(Kč) 

35% 

1,05 1,75 1,05 1,4 1,05 0,35 0,7 

splňuje splňuje splňuje splňuje splňuje splňuje splňuje 

1 1 1 1 1 1 1 
Slevy na 

pojistném 5% 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

splňuje splňuje splňuje splňuje splňuje splňuje splňuje 

1 1 1 1 1 1 1 Spoluú čast 8% 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

výborné výborné výborné velmi dobré dobré výborné velmi dobré 

1 1 1 2 3 1 2 
Informa ční 

zdroje 2% 

0,02 0,02 0,02 0,04 0,06 0,02 0,04 

velmi dobré velmi dobré výborné velmi dobré výborné výborné velmi dobré 

2 2 1 2 1 1 2 
Pojistné 

podmínky 10% 

0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Celkem bod ů 100% 2 2,66 1,88 2,57 1,96 1,08 1,83 

Celkové po řadí 5 7 3 6 4 1 2 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z výsledků scoring modelu vyplývá, že nejvhodnější pojišťovnou pro společnost 

PRINT, s.r.o. je Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, protože získala 

1,05 bodů, a to je nejlepší. Nejhůře dopadla Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., 

Vienna Insurance Group 

 

4.9.3 Vyhodnocení použitých metod hodnocení komer čních pojiš ťoven 

Porovnáme – li výsledky fuzzy logiky s lineárním vyjádřením závislosti vstupních 

veličin s výsledky scoring modelu, zjistíme, že komerční pojišťovny se umístily ve 

stejném pořadí Z toho vyplývá, že obě metody jsou vhodné pro výběr komerční 

pojišťovny, protože z obou vzejde stejný výsledek. Rozdílné jsou jen interpretace 

výsledků. Ve fuzzy logice je nejvhodnější subjekt ten, který získá nejvíce procent, ve 

scoring modelu je to ten, který získá nejnižší počet bodů.  

 

Také v případě použití fuzzy logiky s nelineárním vyjádřením závislosti vstupních 

veličin vyšly výsledky téměř stejně jako ve scoring modelu kromě posledních dvou 

umístění, která se vyměnila. Stejné pořadí ostatních komerčních pojišťoven bylo zřejmě 

dáno vysokým ohodnocením kritéria výše pojistného a malým rozmezím bodových 

ohodnocení ostatních kritérií. Také v tomto případě platí stejně jako v případě fuzzy 

logiky s lineárním vyjádřením závislosti vstupních veličin, že vítězí sledovaný subjekt 

s nejvyšším počtem procent. 

 

Po všech provedených výpočtech jsem dospěla k názoru, že obě použité metody výběru 

komerční pojišťovny jsou vhodné, velice zajímavé a užitečné. Záleží tedy jen na 

rozhodovateli, kterou z metod si vybere, která mu vyhovuje více. Nelze ani říci, že by 

jedna z nich byla jednodušší nebo složitější, lze ale říci, že fuzzy logika se řadí mezi o 

něco pokročilejší metody. 
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5 NÁVRHY ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ 
 
Na úvod této kapitoly je nutné poznamenat, že výška pojistného u vítězné komerční 

pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je 496 408,-, což je o 

necelých 300 000,- více, než podnikatelský subjekt platí za pojištění majetku v současné 

době. Toto pojistné krytí však zahrnuje také pojištění všech strojů a zařízení, které jsou 

nejdůležitější pro existenci společnosti PRINT, s.r.o. Pojištění těchto strojů je tedy 

velice důležité a podle managementu společnosti by si platbu takové částky 

s přihlédnutím k vývoji tržeb a množství zakázek mohli dovolit bez omezení chodu 

společnosti. 

 

Pojistnou ochranu majetku společnosti PRINT, s.r.o. v současné době zajišťuje 

společnost Allianz pojišťovna, a.s., a to již od roku 2003. Toto pojištění zahrnuje 

pojištění budov a staveb, movitých věcí, zásob a cizích věcí a pouze jednoho stroje, a to 

tiskového stroje Heidelberg. 

 

Společnost PRINT, s.r.o. tedy dosud neplatila pojistné za (bez jednoho) všechny stroje a 

zařízení, protože až do 30.6.2008 si je pronajímá prostřednictvím leasingu a pojištění 

zajišťuje leasingová společnost. Dne 1.7.2008 budou tyto stroje a zařízení zařazeny do 

užívání. Pro podnikatelský subjekt to znamená, že bude muset obstarat pojistnou 

ochranu sám. To dále znamená vysoké náklady na pojištění, protože tyto stroje mají 

velice vysokou hodnotu (pořizovací cenu) a jejich zničení bez finančního krytí by 

mohlo pro podnikatelský subjekt znamenat existenční ztráty.  

 

Pro účely sjednání nového pojištění majetku podnikatelského subjektu bylo potřebné 

navrhnout, jak by toto nové pojištění mohlo vypadat a jak by se odrazilo na nákladech 

v porovnání s komplexností  pojistné ochrany majetku. 

 

Návrh nového pojištění majetku jsem spolu se současným stavem pojištění majetku 

shrnula do následující tabulky (Tabulka 5-1). Tabulka je přehledně rozčleněna podle 

předmětu pojištění, ke kterému je vždy uveden konkrétní pojistný produkt, výše 

spoluúčasti a výše pojistného. 
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Tabulka 5-1 – Shrnutí současného a navrhovaného stavu pojištění  

Současný stav pojišt ění 

Předmět pojišt ění Pojistný produkt Spoluú čast Pojistné 

Živelní pojištění základní 5 000 Kč 22 288 Kč 
Budovy a stavby Živelní pojištění - vybraná 

rizika 10 000 Kč 27 307 Kč 

Živelní pojištění základní 1 000 Kč 26 780 Kč 
Živelní pojištění - vybraná 

rizika 
10 000 Kč 12 090 Kč Movité v ěci + zásoby 

a cizí v ěci 
Připojištění (peníze, cenné 

papíry a cenné listiny 
1 000 Kč 498 Kč 

Kompletní strojní pojištění 
včetně vnitřních závad 20 000 Kč Stroje a za řízení 

(tiskový stroj 
Heidelberg) Připojištění živelních rizik 

10% z poj. plnění, 
min 100 000 Kč 

107 250 Kč 

Celkem 196 213 Kč 

Navrhovaný stav pojišt ění 

Předmět pojišt ění Pojistný produkt Spoluú čast Pojistné 

Živelní pojištění základní 5 000 Kč 35 631 Kč 
Budovy a stavby 

Živelní pojištění rozšířené 5 000 Kč 23 208 Kč 

Živelní pojištění základní 5 000 Kč 20 501 Kč 
Soubor movitých v ěci  

Živelní pojištění rozšířené 5 000 Kč 13 794 Kč 

Zásoby Sdružený živel 5 000 Kč 8 543 Kč 

Živelní pojištění + pojištění 
poruchy zařízení 5 000 Kč 333 949 Kč 

Stroje a za řízení 
Přerušení provozu 

(1měsíc) 
5 000 Kč 60 782 Kč 

Celkem 496 408 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky můžeme vyčíst, že pojištění budov a staveb je zhruba na stejné úrovni, kromě 

výšky spoluúčasti u rozšířeného živelního pojištění, kde u navrhovaného stavu byla 

spoluúčast sjednána na nejnižší úroveň. Vyšší částka pojistného je dána výškou pojistné 

částky, která se odvíjí od nové ceny budov a staveb a také samozřejmě odlišnými 

sazbami pojistného jednotlivých komerčních pojišťoven. 

 

Také pojištění movitých věcí a zásob je na podobné úrovni. Rozdíly jsou ale v tom, že 

současné pojistné krytí zahrnuje také pojištění pro případ krádeže vloupáním a také je 

sjednáno připojištění peněz, cenných papírů a cenných listin. Pojištění pro případ 

krádeže vloupáním jsem v návrhu pojistného krytí neřešila, protože toto riziko 
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nevyplynulo z analýzy rizik. Také je rozdíl ve výši spoluúčasti, kde u současného stavu 

pojištění je sjednána různě, u navrhovaného stavu je vždy  5 000 Kč. 

 

Nejvýznamnější částku v obou případech tvoří pojištění strojů a zařízení. V tomto 

pojištění jsou již značné rozdíly, protože současný stav pojištění zahrnuje pouze jeden 

tiskový stroj, kdežto navrhovaný stavu pojištění bere v úvahu stroje všechny. Je tomu 

tak z toho důvodu, že stroje a zařízení měla společnost PRINT, s.r.o. pronajaty 

prostřednictvím leasingu a pojištění obstarávala leasingová společnost. Tento leasing 

30.6.2008 končí (a tedy i pojištění), a proto bylo nutné navrhnout pojistnou ochranu i 

pro tyto stroje. Celková částka za pojistnou ochranu těchto strojů je značně vyšší, ale 

stroje budou kompletně ochráněny pojištěním včetně pojištění přerušení provozu, které 

dosud nebylo sjednáno. Pojistná částka by mohla být o něco nižší v případě, že by byla 

sjednána vyšší spoluúčast jako v případě současného stavu pojištění. 

 

Pojistné strojů a zařízení je tak vysoké především proto, že pojistné částky jsem 

navrhovala na celé hodnoty strojů v případě základního živelního pojištění, na rozšířené 

živelní pojištění to byly zlomkové hodnoty a také proto, že společnost PRINT, s.r.o. leží 

v záplavové oblasti, což se samozřejmě odráží na ceně pojistného živelných pojištění. 

Ostatní částky jsou podle mého názoru adekvátní a odpovídají současnému stavu 

pojištění podnikatelského subjektu (týká se budov a staveb a souboru movitých věcí). 

 

Na základě výše uvedených informací tedy doporučuji společnosti PRINT, s.r.o., aby 

pojistnou ochranu svého majetku svěřila společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., 

Vienna Insurance Group, která ve všech ohledech zvítězila nad ostatními společnostmi 

poskytujícími pojištění podnikatelských subjektů. 

 

Společnost PRINT, s.r.o. samozřejmě nemusí využít kompletní nabídku pojistného 

krytí, která byla vytvořena podle mého návrhu. Jde spíše o to, aby společnost PRINT, 

s.r.o. měla přehled, kolik by platila maximální pojistnou částku za pojištění majetku, 

které jsem navrhla na základě analýzy rizik, kdyby využila nabídky Kooperativy. 

Například pojištění přerušení provozu jsem navrhla nadneseně na 1 měsíc, i když 

společnosti PRINT, s.r.o. by stačilo např. 14 dní. 
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Doporučila bych však využít nejlépe kompletní nabídku od společnosti Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group co se týká živelních pojištění a poruchy 

zařízení. O pojištění přerušení provozu by se měl rozhodnout management společnosti 

PRINT, s.r.o. sám, protože ten nejlíp ví, za jakou dobu jsou schopni uvést chod podniku 

opět do provozu. 

 

Záleží ale jen na společnosti PRINT, s.r.o., zda nabídku společnosti Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group využije a zda bude ochotna platit tak vysokou 

částku za ochranu svého majetku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

ZÁVĚR 
 
Na závěr této diplomové práce bych ráda celou práci shrnula a popsala, zda a jak byl 

splněn cíl práce, kterým bylo navrhnout vhodnou pojistnou ochranu majetku 

podnikatelského subjektu. 

 

Pro zpracování diplomové práce jsem si vybrala společnost PRINT, s.r.o., protože mě 

zajímá problematika pojištění majetku a tato společnost byla pro toto téma velice 

vhodná. Navíc mi management společnosti vyšel ochotně vstříc a pomáhal ve všech 

směrech.  

 

V části diplomové práce o teoretických východiscích jsem popisovala dva nejdůležitější 

pojmy celé práce, a to riziko a pojištění. V první části bylo vysvětleno, co je to riziko a 

dále byly uvedeny některé možné klasifikace, které jsem vybrala na základě svého 

uvážení – které jsem považovala za důležité nebo zajímavé. Dále jsem popsala velice 

důležité části řízení rizik, úkoly manažera rizik, fáze řízení rizik, strategie rozhodování 

o riziku a možnosti finančního krytí následků rizik. Nedílnou součástí kapitoly o riziku 

bylo vysvětlení, jakým způsobem se rizika analyzují včetně uvedení postupu a jak 

můžeme rizika měřit. 

 

V druhé části kapitoly o teoretických poznatcích jsem se věnovala charakteristice 

pojištění. Hned v úvodu jsem nastínila, co je pojistný trh a dále jsem již objasňovala 

některé klasifikace pojištění, které jsem považovala za důležité. Posledním bodem této 

části práce bylo charakterizování pojistné smlouvy a vymezení všeobecných podmínek 

způsobu pojišťování. 

 

Dostáváme se ke shrnutí praktické části, jejímž prvním bodem byla charakteristika 

podnikatelského subjektu. Do této charakteristiky jsem zařadila stručný popis 

společnosti PRINT, s.r.o., produkci a výrobní program a přehled vývoje tržeb v letech 

2002 až 2007. Dále jsem také stručně popsala majetkovou a finanční strukturu 

společnosti a do přehledných tabulek uvedla seznam majetku společnosti potřebného 

k její činnosti. 
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Výchozím bodem praktické části diplomové práce je kapitola o analýze rizik 

podnikatelského subjektu. Prvním krokem v této kapitole byla identifikace rizik, která 

ohrožují společnosti PRINT, s.r.o. Identifikovaná rizika jsem zapsala do tabulky, ve 

které jsem je pro zajímavost rozdělila na rizika interní a externí a na rizika technická, 

výrobní a ekonomická. Každé riziko jsem poté stručně charakterizovala a ke každému 

navrhla možný způsob opatření proti vzniku toho kterého rizika. 

 

Druhým krokem analýzy rizik bylo jejich měření. Toto měření jsem provedla dvěma 

způsoby. Jako první způsob jsem zvolila měření rizik kvalitativní metodou. V této 

metodě šlo o rozčlenění rizik podle jejich četností a závažností a o určení stupně rizika 

(zda jde o riziko zanedbatelné, malé atd.) Z této analýzy vzešla rizika, která nebylo 

nutné pojistit, která bylo nutné určitě pojistit a u kterých byla možná kombinace 

pojištění a samopojištění. 

 

Jako druhý způsob měření rizik jsem použila metodu rizikových pozic. Tato metoda 

spočívala v určení pravděpodobností výskytu rizika a o určení potenciální ztráty 

z realizace rizika. Na základě těchto údajů se jednotlivá rizika zanesla do obrázku 

rizikových pozic, ze kterého vyplynula rizika, jejichž realizace znamená pro 

podnikatelský subjekt nebezpečí. Jsou to rizika, která se blíží k hranici přijatelného 

rizika. Pokud by rizika tuto hranici překročila, podnikatelský subjekt by se měl raději 

vyhnout činnosti, ze které by tato rizika plynula.  

 

Z předchozích analýz vyplynula ta rizika, kterými by se měl podnikatelský subjekt 

zabývat. U některých rizik postačí, když budou minimalizována. U takových rizik jsem 

navrhla několik možných způsobů jejich minimalizace. Ostatní rizika jsem zahrnula do 

návrhu pro pojištění, protože tato rizika by mohla v případě realizace významným 

způsobem ohrozit chod společnosti. 

 

Na závěr kapitoly o analýze rizik jsem do tabulky uvedla současný stav pojištění 

společnosti PRINT, s.r.o. 
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Důležitým bodem diplomové práce byla analýza nabídky pojistného krytí vybraných 

komerčních pojišťoven. V této kapitole bylo bráno v úvahu 7 komerčních pojišťoven, 

které byly vybrány z velkého množství pojišťoven na pojistném trhu na základě 

několika důležitých kritérií. Tyto vybrané komerční pojišťovny byly jednotlivě stručně 

popsány a byly u nich popsány také produkty v oblasti pojištění majetku podnikatelů, 

které nabízejí. Ke každé z vybraných komerčních pojišťoven jsem přiložila kompletní 

nabídku pojistného krytí majetku společnosti PRINT, s.r.o., kterou jednotlivé 

pojišťovny nabídly. Stručně jsem také u každé nabídky popsala, zda byl s vypracováním 

problém či ne. 

 

Předposlední částí diplomové práce bylo vyhodnocení vybraných komerčních 

pojišťoven podle některých kritérií, která si stanovil management podniku jako důležitá. 

Hodnocení jsem provedla pomocí dvou metod. Jednou z nich byla fuzzy logika, u které 

jsem použila lineární i nelineární vyjádření závislostí vstupních veličin. Jako druhou 

metodu jsem použila vyhodnocovací scoring model. Z fuzzy logiky i 

z vyhodnocovacího scoring modedu vyšla jako nejvhodnější komerční pojišťovna pro 

poskytování služeb společnosti PRINT, s.r.o. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna 

Insurance Group. Pořadí ostatních komerčních bylo také stejné, pouze ve fuzzy logice 

s nelineárním vyjádřením závislosti vstupních veličin se lišila poslední dvě umístění. 

 

V poslední kapitole obsahující návrhy řešení a doporučení doporučuji společnosti 

PRINT, s.r.o. komerční pojišťovnu, která vyšla jako vítězná z hodnocení pomocí fuzzy 

logiky a vyhodnocovacího scoring modelu. Tou se stala společnost Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Tato komerční pojišťovna nejlépe splnila 

požadavky na kritéria daná managementem společnosti PRINT, s.r.o. a především 

nabídla nejnižší částku celkového pojistného, kterou je společnost podle slov jejího 

manažera schopna hradit bez omezení běžného chodu společnosti. 

 

Na základě výsledků všech provedených analýz a podle návrhů řešení a doporučení 

konstatuji, že cíl práce byl splněn. Společnosti PRINT, s.r.o. byla navržena vhodná 

pojistná ochrana majetku, jejíž financování neomezí běžný chod společnosti. 
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Příloha 1    Soubor movitých věcí společnosti PRINT, s.r.o. 

 

Soubor movitých v ěcí Zařazeno do užívání  Pořizovací 
cena (K č) 

Zůstatková 
cena (K č) 

PG skříňka 1.12.1992 10 506,- 0 
PG skříňka 1.12.1992 10 506,- 0 
Telefon SP R912 1.12.1993 10 990,- 0 
Tarifikátor tel. Linek 1.4.1995 11 095,- 0 
Tiskárna STAR 1.11.1992 13 000,- 0 
Fax Panasonic B50 1.1.1995 13 190,- 0 
Sazečský stůl 1.2.1992 13 500,- 0 
Sazečský stůl 1.2.1992 13 500,- 0 
Počítač do grafického centra CT 1.9.1993 14 262,- 0 
Drátošička RINAK 1.1.1995 14 980,- 0 
Telefon PANASONIC 1.8.1992 15 000,- 0 
Registratura 1.12.1992 15 815,- 0 
Návštěvní stůl 1.12.1992 16 125,- 0 
Tiskárna HP LJ4L 1.8.1995 16 570,- 0 
Telefonní ústředna SIRIUS 206 1.4.1993 18 892,- 0 
RINAK - sešívací stroj + stoja 1.4.1992 19 491,- 0 
Vysokozdvižný vozík 1.2.1993 20 000,- 0 
Fak Samsung 2500 1.11.1993 21 794,- 0 
Kontejner MD7 1.5.1995 26 000,- 0 
Telefonní ústředna ATEUS 3 1.8.1996 28 159,- 0 
Výsekový lis Mansfeld 1.11.1992 33 000,- 0 
Telefonní ústředna ALPHAT 1.5.1997 35 752,- 0 
Tiskárna HP Laser Jet 6MP 1.3.1998 37 210,- 0 
Kopírka 1.11.1992 38 596,- 0 
Výsekový automat VA 1 1.3.1994 40 590,- 0 
PC ASUS R1F 27.3.2007 42 582,- 31 935,- 
Balící stroj HM54 15.8.2006 46 000,- 32 782,- 
El.drátošička 1.1.1997 47 208,- 0 
Pás k balícímu stroji 1.5.2002 48 504,- 6 031,- 
Tiskárna STAR 1.1.1994 49 288,- 0 
Reprodukční kamera AGFA 1.2.1992 49 472,- 0 
Počítač-grafika 1.11.1996 51 091,- 0 
PC Smart-UPS XL-server 18.9.2007 51 600,- 47 730,- 
Kopml.rohový stůl, židle 1.12.1992 52 687,- 0 
Tiskárna Xerox Phaser 21.11.2006 53 545,- 31 232,- 
Monitor MAC 1.2.2005 55 400,- 2 766,- 
Monitor MAC 1.3.2005 55 400,- 3 689,- 
Počítač SSSX 25/63 1.10.1992 55 668,- 0 
Počítač SSSX 25/64 1.10.1992 55 688,- 0 
Balička MINIPACK 1.5.2001 59 000,- 0 
Řezačka POLAR 115E 1.11.1998 59 895,- 0 
Tiskárna HL Laser Jet 5000N 1.4.2005 60 500,- 5 037,- 
Recepční stůl 1.2.2003 65 000,- 12 245,- 
Řezačka PERFEKTA 1.2.1992 72 296,- 0 
 



  

Soubor movitých v ěcí Zařazeno do užívání  Pořizovací 
cena (K č) 

Zůstatková 
cena (K č) 

Sestava stol.prvku 1.12.1992 72 696,- 0 
Sestava stol.prvku 1.12.1992 72 696,- 0 
Počítač SUPERSET 600 1.1.1994 74 790,- 0 
Densitometer 1.7.1999 76 638,- 0 
Notebook ThinkPad 600 1.12.1998 80 699,- 0 
Notebook ThinkPad 600 1.9.1998 81 690,- 0 
Falcovačka 1.11.1992 87 475,- 0 
OMNIBOOK 6000 1.5.2001 87 990,- 0 
MINIPACK MOD.FM 75 1.11.1992 90 000,- 0 
Rychlolis VIKTORIA 820 1.7.2002 92 000,- 0 
Cannon Bubble Jet 800 1.9.1998 92 350,- 0 
Microtek Scanner A4 600.600 1.9.1998 93 200,- 0 
Balička WS Ekonomic 1.7.2003 107 208,- 23 966,- 
PC PowerMac G5 21.7.2006 110 757,- 51 689,- 
Trojřez s příslušenstvím 1.5.1998 121 700,- 0 
Laminovací stroj 1.5.1993 121 900,- 0 
Rychlolis VIKTORIA 821 1.6.2002 124 458,- 0 
Bezpečnostní zařízení 1.10.2005 126 385,- 69 019,- 
Kompresor 1.3.2000 131 190,- 0 
Tiskárna EPSON 5.500 1.4.2005 131 350,- 10 395,- 
PC G4/733, 512MB 1.2.2005 133 700,- 6 681,- 
PC G4/733, 512MB 1.3.2005 133 700,- 8 909,- 
GRAFOPREST GPE 1.2.1992 155 521,- 0 
GRAFOPREST GPE 1.2.1992 155 521,- 0 
Laser Master 1000/4 1000x100 1.9.1998 175 000,- 0 
Vzduchotechnické zařízení 1.11.1998 181 275,- 23 565,- 
Balící stroj Mailbag 1.6.2001 187 814,- 0 
Scanner LINOSCAN 2650 1.5.2005 190 000,- 19 005,- 
Kopírovací rám MINI ZEUS 1.4.1995 195 000,- 0 
Tampónovací stroj MORLOC 1.11.1992 196 865,- 0 
Vyvolávací automat 1.9.1995 199 865,- 0 
ACAMO THERMOGRAVURE 1.2.1992 200 000,- 0 
Kopírovací rám E97 1.3.2003 240 000,- 0 
Nábytková sestava FEBRU 1.12.1992 241 910,- 0 
Polygraph snášecí stroj 1.4.2005 255 000,- 125 214,- 
Docházkový a kamerový systém 1.7.2003 264 964,- 59 223,- 
Klimatizace - zvlhčovací systém 1.1.2000 276 000,- 53 082,- 
Vyvoláv. automat RECORDGRA 1.10.1999 291 000,- 0 
Kopírovací rám VLE-75 1.7.2001 304 000,- 0 
Řezačka EBA 551 1.2.2000 315 758,- 0 
Vzduchotechnické zařízení 1.8.2000 316 079,- 65 042,- 
Vyvolávací automat R90 1.3.2003 354 000,- 0 
Počítačová síť 1.11.1992 356 327,- 0 
Řezačka papíru MS-115-T 1.11.1992 446 839,- 0 
Výsekový stroj STRATI 36 1.12.1999 466 000,- 0 
Snášečka s příslušenstvím 1.11.1992 520 605,- 0 
Výsekový stroj STRATI 41 8.12.2006 575 000,- 447 666,- 
 



  

Soubor movitých v ěcí Zařazeno do užívání  Pořizovací 
cena (K č) 

Zůstatková 
cena (K č) 

Zařízení grafického centra 1.12.1992 654 980,- 0 
Ofsetový sušící tunel 1.9.2001 685 100,- 0 
Lepička SULBY 1500 V2 1.9.2004 714 000,- 301 000,- 
Lepička knižních hřbetů 1.11.1992 792 034,- 0 
Řezačka POLAR 115E 1.3.2004 927 944,- 117 975,- 
Skládací automat GUK K49/4 1.1.1997 1 088 880,- 0 
Ofsetový stroj DOMINANT 7 1.2.1992 1 213 485,- 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha 2    Všeobecné pojistné podmínky společnosti 

                    Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG 



ČÁST 1.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Soukromé pojištění (dále jen „pojištění“) majetku a odpovědnosti se sjed-
nává jako pojištění škodové.

Článek I.
Vznik a trvání pojištění

Není-li ujednáno jinak, platí:

(1) Pojištění se sjednává na dobu neurčitou. 

(2) Pojistným obdobím je doba 12 měsíců.

(3) Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy.

(4) Pojištění se pro nezaplacení pojistného nepřerušuje.

Článek II.
Zánik pojištění

Pojištění zaniká:

(1) Dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem
v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části.

(2) Výpovědí pojistitele nebo pojistníka:
a) doručenou nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného období. Pojištění

zanikne uplynutím tohoto pojistného období,
b) doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojisti-

teli. Výpovědní lhůta je jeden měsíc, jejím uplynutím pojištění zanikne,
c) doručenou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní

lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne.

(3) Dnem prohlášení konkursu na majetek pojistníka nebo zamítnutím ná-
vrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku; to neplatí pro povinné
pojištění.

(4) Z dalších důvodů uvedených v zákoně.

Článek III. 
Změny účastníků pojištění

(1) Pokud se pojistník stane vlastníkem nebo spoluvlastníkem věci, ke které se
vztahuje sjednané pojištění, pojištění nezaniká. Práva a povinnosti ze sjednané-
ho pojištění přecházejí z vlastníka, který přestal být pojištěným, na pojistníka.

(2) Změní-li se vlastník nebo spoluvlastník věci, k níž se vztahuje sjednané
pojištění, a tento vlastník nebo spoluvlastník nebyl pojistníkem, pak pojištění
touto změnou nezaniká. Práva a povinnosti ze sjednaného pojištění přecházejí

z vlastníka, který přestal být pojištěným, na nového nabyvatele věci. Uvedené
platí pouze v případě, že pojištěná věc či soubor věcí se nachází stále v místě,
ke kterému se sjednané pojištění vztahuje. V pojištění odpovědnosti za škodu
toto platí pouze pro činnosti a vztahy uvedené v pojistné smlouvě.

Článek IV.
Forma právních úkonů

Pojistná smlouva a všechny ostatní právní úkony týkající se pojištění musí
mít písemnou formu. Pojistitel může určit, které úkony spojené se šetřením
škodných událostí nemusí mít písemnou formu.

Článek V.
Doručování písemností

(1) Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi nebo pojištěnému (dále jen
„adresát“) se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „pošta“)
obyčejnou nebo doporučenou zásilkou na korespondenční adresu uvedenou
v pojistné smlouvě nebo na korespondenční adresu písemně oznámenou pojistiteli
adresátem, pokud došlo ke změně korespondenční adresy. Písemnosti mohou být
doručovány rovněž zaměstnancem pojistitele nebo jinou osobou pojistitelem pověře-
nou; v takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem jejího převzetí.

(2) Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se považuje za doru-
čenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, desátý den po odeslání zásil-
ky. Písemnost pojistitele  odeslaná adresátovi doporučenou zásilkou s dodejkou
se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, dnem
převzetí  uvedeným na dodejce. Za doručenou adresátovi se považuje i zásilka
doručená příjemci rozdílnému od adresáta (např. rodinnému příslušníkovi), jemuž
pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách.

(3) Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost
za doručenou dnem, kdy ji adresát odepřel převzít.

(4) Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslaná doporučenou zásilkou
nebo doporučenou zásilkou s dodejkou byla uložena na poště a adresát si
písemnost v úložní lhůtě (určené právním předpisem o poštovních službách)
nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty,
i když se adresát o uložení nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval.   

(5) Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená z jiných důvodů, než je uve-
deno v předchozím odstavci, považuje se tato písemnost za doručenou dnem
jejího vrácení pojistiteli.

Článek VI.
Pojistné

(1) Pojistník je povinen platit pojistné.

(2) Pojistné je běžným pojistným, není-li ujednáno, že se jedná o pojistné
jednorázové.
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(3) Zaplaceným pojistným uhrazuje pojistitel své pohledávky na pojistné
v pořadí, v jakém po sobě vznikly.

(4) Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, má pojistitel právo poža-
dovat úrok z prodlení za každý den prodlení.

(5) Pojistitel má právo upravit výši běžného pojistného na další pojistné
období, změní-li se obecně závazné právní předpisy, které mají vliv na stano-
vení výše pojistného plnění, nebo není-li pojistné dostatečné podle zákona
o pojišťovnictví. Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí a svůj
nesouhlas uplatní  do jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně
dozvěděl, pojištění zanikne uplynutím pojistného období, které předchází
pojistnému období, pro něž je pojistné stanoveno v nové výši.

Článek VII.
Výluky z pojištění

(1) Z pojištění nevzniká právo na plnění za škody vzniklé následkem:
a) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných

nepokojů, stávky, výluky, teroristických aktů (tj. násilných jednání motivova-
ných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) včetně chemické
nebo biologické kontaminace,

b) zásahu státní moci nebo veřejné správy,
c) působení jaderné energie.

(2) Z pojištění dále nevzniká právo na plnění za škodu způsobenou úmyslně
pojištěným, pojistníkem nebo jinou osobou z podnětu některého z nich.

Článek VIII.
Územní platnost pojištění

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území
České republiky, není-li ujednáno jinak.

Článek IX.
Povinnosti pojistníka a pojištěného

(1) Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy jsou pojistník
a pojištěný povinni:
a) umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným posoudit pojistné riziko a pře-

zkoumat činnosti zařízení sloužících k ochraně majetku, předložit k nahlédnu-
tí projektovou, požárně-technickou, protipovodňovou, účetní i jinou obdobnou
dokumentaci a umožnit pořídit jejich kopie. Dále jsou povinni umožnit pojisti-
teli ověřit správnost podkladů pro výpočet pojistného,

b) odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele týkající
se pojištění,

c) oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli všechny změny týkající se sku-
tečností, na které se ho pojistitel tázal nebo které jsou uvedeny v pojistné
smlouvě, zejména změnu činnosti pojištěného, změnu vlastnictví věcí, ke
kterým se vztahuje sjednané pojištění, a změnu korespondenční adresy,

d) oznámit pojistiteli změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru
věcí, zvýšila-li se v době trvání pojištění alespoň o 10 %, není-li ujednáno
jinak; při nesplnění této povinnosti má pojistitel právo uplatnit podpojištění,

e) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu změnu nebo zánik pojistného rizika,
f) oznámit pojistiteli, že je jím pojištěný majetek nebo odpovědnost za škodu

pojištěn u jiného pojistitele proti témuž pojistnému nebezpečí; zároveň jsou
povinni sdělit tohoto pojistitele a výši pojistné částky nebo limitu plnění,

g) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti
směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy
právními předpisy nebo na jejich základě nebo které na sebe vzal pojistnou
smlouvou. Nesmí rovněž strpět, aby tyto povinnosti porušovaly třetí osoby,

h) řádně se starat o údržbu pojištěné věci.

(2) Nastane-li škodná událost, je oprávněná osoba kromě dalších povinností
stanovených právními předpisy povinna:
a) učinit veškerá opatření směřující k tomu, aby se vzniklá škoda již nezvět-

šovala,
b) bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že taková událost nastala,

a podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, 
c) neměnit stav způsobený škodnou událostí bez souhlasu pojistitele, nejdéle

však po dobu pěti dnů od oznámení škodné události pojistiteli. To neplatí,
pokud bylo potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo
jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbyt-
ků začít dříve. V těchto případech je povinna zabezpečit dostatečné důkazy
o rozsahu poškození, např. šetřením provedeným policií nebo jinými vyšet-
řovacími orgány, fotografickým či filmovým záznamem,

d) umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro

posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši a předložit k tomu doklady,
které si pojistitel vyžádá, a umožnit pořídit jejich kopie; oprávněná osoba je
zejména povinna umožnit pojistiteli prohlédnout poškozenou věc a zajistit
důkazy o vzniku škody a jejím rozsahu,

e) postupovat v souladu se všemi pokyny pojistitele,
f) oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestup-

kovém řízení vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spá-
chání trestného činu nebo přestupku, 

g) plnit oznamovací povinnost uloženou obecně závaznými právními předpisy.

(3) Nastane-li pojistná událost, je oprávněná osoba také povinna:
a) postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu

škody způsobené pojistnou událostí,
b) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli  nalezení věci, za kterou pojisti-

tel poskytl pojistné plnění. Pokud se pojistitel a oprávněná osoba nedohod-
nou jinak, je oprávněná osoba povinna vrátit pojistné plnění po odečtení
přiměřených nákladů na opravu této věci, jsou-li nutné k odstranění závad,
které vznikly v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat.

Článek X.
Povinnosti pojistitele

Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojistitel 
povinen:

(1) Po oznámení škodné události bez zbytečného odkladu zahájit šetření ke
zjištění rozsahu své povinnosti plnit.

(2) Ukončit šetření do tří měsíců po oznámení škodné události. Nemůže-li
šetření ukončit v této lhůtě, je povinen sdělit oprávněné osobě důvody, pro
které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její písemnou žádost přiměře-
nou zálohu. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny
oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného nebo je-li v důsledku vzniku
škodné události vedeno vyšetřování orgány policie nebo trestní stíhání opráv-
něné osoby, pojistníka nebo pojištěného, a to až do okamžiku skončení tako-
vého vyšetřování nebo trestního stíhání.

(3) Vrátit doklady, které si oprávněná osoba vyžádá.

(4) Sdělit oprávněné osobě výsledky šetření nutného ke zjištění výše pojist-
ného plnění.

(5) Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při sjednávání
pojištění, jeho správě a při šetření pojistných událostí. Poskytnout tyto infor-
mace může jen se souhlasem osoby, které se skutečnosti týkají, nebo pokud
tak stanoví právní předpis.

Článek XI.
Důsledky porušení povinností

(1) Porušil-li pojistník nebo pojištěný některou z povinností uvedených
v článku IX. odst. (1) písm. a) až e) a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší
pojistné, může pojistitel pojistné plnění přiměřeně snížit. 

(2) Porušil-li pojistník nebo pojištěný některou z povinností uvedených
v článku IX. odst. (1) písm. g) a h) a v odst. (2) písm. a) a e) a toto porušení
mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo zvětšení roz-
sahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, je
pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto poru-
šení na rozsah jeho povinnosti plnit.

(3) Pokud ztížil pojistník nebo pojištěný šetření pojistitele porušením některé
z povinností uvedených v článku IX. odst. (2) písm. b), e), f) a g), je pojistitel
oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na
rozsah jeho povinnosti plnit.

(4) Pojistitel není povinen plnit, jestliže pojištěný porušil některou z povin-
ností uvedených v článku IX. odst. (2) písm. c) a d).

(5) Pokud v důsledku porušení některé z povinností uvedených v článku IX.
pojistiteli vznikne škoda nebo pojistitel vynaloží zbytečné náklady (např.
náklady na soudní spor), má právo na jejich náhradu proti osobě, která poru-
šením povinnosti způsobila vznik takové škody nebo zbytečných nákladů.

(6) Uvede-li oprávněná osoba při uplatňování práva na plnění z pojištění
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se pojistné události nebo údaje
týkající se této události zamlčí, je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout.



(7) Pojistitel může z důvodů zákonem stanovených od pojistné smlouvy
odstoupit nebo plnění z pojistné smlouvy odmítnout. Od pojistné smlouvy lze
odstoupit i po vzniku pojistné události.

Článek XII.
Pojistné plnění

(1) Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranice se určí pojistnou
částkou nebo limitem pojistného plnění. 

(2) Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí.
Spoluúčast pojistitel odečte od celkové výše pojistného plnění. V pojištění
odpovědnosti za škodu se náhrada škody vyplácí poškozenému po odečtení
spoluúčasti od celkové výše pojistného plnění. Celkovou výší pojistného plně-
ní se rozumí plnění, na které vznikl nárok podle všech podmínek pojistné
smlouvy, před odečtením spoluúčasti. Pokud celková výše pojistného plnění
nepřesahuje sjednanou spoluúčast, pojistitel pojistné plnění neposkytne.

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

(4) Pojistitel může v odůvodněných případech rozhodnout o poskytnutí
naturálního plnění opravou nebo výměnou věci. Pokud pojistitel rozhodl
o tom, že poskytne naturální plnění, a oprávněná osoba přesto věc opravila
nebo vyměnila jiným způsobem, je pojistitel povinen plnit jen ve výši, kterou
by plnil, kdyby oprávněná osoba postupovala podle jeho pokynů.

(5) Má-li oprávněná osoba, resp. poškozený subjekt při opravě nebo náhradě
související s pojistnou událostí nárok na odpočet daně z přidané hodnoty
(dále jen „DPH“), poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené bez DPH. V pří-
padech, kdy oprávněná osoba, resp. poškozený tento nárok nemá, poskytne
pojistitel plnění ve výši vyčíslené včetně DPH.

(6) Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjiš-
tění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel
sdělí jeho výsledky oprávněné osobě nebo je s ní projedná.

Článek XIII.
Zachraňovací náklady

(1) Zachraňovacími náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na:
a) odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události, 
b) zmírnění následků již nastalé pojistné události, 
c) odklizení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků, pokud je

povinnost toto učinit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.

(2) Není-li ujednáno jinak, pojistitel nahradí zachraňovací náklady a škodu
utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst. (1) tohoto článku maximál-
ně do výše 10 % z horní hranice plnění sjednané pro pojištění, ze kterého
hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž
souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody. Toto omezení
neplatí pro zachraňovací náklady, které byly vynaloženy na záchranu života
nebo zdraví osob, a pro zachraňovací náklady, které pojistník vynaložil s píse-
mným souhlasem pojistitele a jež by jinak nebyl povinen vynaložit.

(3) O vyplacenou náhradu zachraňovacích nákladů a náhradu škody podle
odst. (2) tohoto článku se horní hranice plnění nesnižuje.

(4) Pojistitel nehradí náklady vynaložené na obvyklou údržbu, na ošetřování
věci nebo na plnění zákonné povinnosti předcházet škodám, kromě nákladů
podle odst. (1) písm. a) tohoto článku.

(5) Pojistitel není povinen hradit zachraňovací náklady podle odst. (1) 
písm. a) a b) tohoto článku z pojištění odpovědnosti za škody.

Článek XIV.
Cizí pojistné riziko

(1) Pojistník může uzavřít pojistnou smlouvu na pojistné riziko pojištěného,
který je osobou odlišnou od pojistníka (dále jen „pojištění cizího pojistného
rizika“).

(2) Pojistník je povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy
týkající se pojištění jeho pojistného rizika.

(3) Právo na pojistné plnění může pojistník uplatnit pouze tehdy, jestliže
prokáže splnění povinnosti podle odst. (2) tohoto článku a jestliže prokáže, že
mu byl k přijetí pojistného plnění dán souhlas pojištěného, popřípadě zákon-
ného zástupce takové osoby, není-li zákonným zástupcem pojistník sám.

(4) V pojištění odpovědnosti za škody může právo na pojistné plnění uplatnit
pouze pojištěný. 

Článek XV.
Rozhodné právo

(1) Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem
České republiky.

(2) Pro spory z pojistné smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

ČÁST 2.
POJIŠTĚNÍ VĚCI NEBO JINÉHO MAJETKU

Článek XVI.
Pojistná hodnota, pojistná částka

(1) Pojistná hodnota je hodnota věci rozhodná pro stanovení pojistné
částky.

(2) Pojistná hodnota věci může být vyjádřena jako:
a) nová cena, tj. cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící

ke stejnému účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc
novou (pojištění na novou cenu),

b) časová cena, tj. cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží
ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci
opravou, modernizací nebo jiným způsobem (pojištění na časovou cenu),

c) obvyklá cena, tj. cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř.
obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném
místě (pojištění na obvyklou cenu).

(3) Pojistnou částku stanoví pojistník tak, aby odpovídala pojistné hodnotě
pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak.

Článek XVII.
Podpojištění

(1) Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka stanovená pojistníkem
nižší než pojistná hodnota pojištěné věci, má pojistitel právo snížit své plnění ve
stejném poměru, v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěné věci.

(2) Ustanovení odst. (1) tohoto článku neplatí, odpovídala-li v době sjednání
pojištění pojistná částka pojistné hodnotě věci a pojistník neporušil povinnost
uloženou v článku IX. odst. (1) písm. d) nebo jí odpovídající povinnost ulože-
nou mu v pojistné smlouvě.

Článek XVIII.
Limit pojistného plnění

(1) Limit pojistného plnění se stanoví jako horní hranice plnění v případě, kdy:
a) nelze v době sjednání pojištění určit pojistnou hodnotu (dále jen „pojištění

na první riziko“),
b) se pojištění vědomě sjednává pouze na část známé pojistné hodnoty věci

(dále jen „zlomkové pojištění“).

(2) Jde-li o pojištění na první riziko nebo o zlomkové pojištění:
a) musí být tato skutečnost výslovně uvedena v pojistné smlouvě,
b) limit pojistného plnění stanoví na svou odpovědnost pojistník,
c) sjednaný limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele ze všech

pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce,
d) a snížila-li se v průběhu pojistného roku v důsledku vzniku pojistné události

horní hranice plnění pojistitele, může si pojistník na základě dohody s po-
jistitelem pro zbytek pojistného roku obnovit limit pojistného plnění doplace-
ním pojistného.

(3) Limit pojistného plnění jako horní hranici plnění lze sjednat i v případech,
kdy je stanovena pojistná částka podle článku XVI. odst. (3). Sjednaný limit
pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele ze všech pojistných událostí
vzniklých v jednom pojistném roce.



Článek XIX.
Přechod vlastnictví

Na pojistitele nepřechází vlastnictví nalezeného pojištěného majetku, za
který pojistitel poskytl pojistné plnění v důsledku pojistné události na takovém
majetku.

ČÁST 3.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XX.
Výklad pojmů

Pro účely sjednávaného pojištění platí tento výklad pojmů:

(1) Běžným pojistným je pojistné stanovené za pojistné období.

(2) Jednorázovým pojistným je pojistné stanovené na celou dobu, na kte-
rou bylo pojištění sjednáno.

(3) Lhůta určená podle měsíců končí dnem, který předchází dnu, jenž 
se svým číselným označením shoduje se dnem, od kterého lhůta počíná.
Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední
den. To neplatí pro počítání lhůty pro potřeby ustanovení článku II. odst. (1).

(4) Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události vznik-
ne právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou je pojištěný a v případě
podle článku XIV. odst. (3) pojistník.

(5) Pojistníkem je osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu.

(6) Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné
smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné
plnění. Pro bližší vymezení pojistné události a pro bližší vymezení skutečnos-
tí, za kterých nevzniká povinnost pojistitele vyplatit pojistné plnění, platí
zvláštní popř. dodatkové pojistné podmínky.

(7) Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události, která
je upravena ve zvláštních popř. dodatkových pojistných podmínkách.

(8) Pojistným obdobím je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě,
za které se platí pojistné.

(9) Pojistný rok je doba 12 měsíců; první pojistný rok začíná dnem urče-
ným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. 

(10) Pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události
vyvolané pojistným nebezpečím.

(11) Pojištěním škodovým se rozumí pojištění, jehož účelem je náhrada
škody vzniklé v důsledku pojistné události.

(12) Pojištěným je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za
škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

(13) Spoluúčast je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se opráv-
něná osoba podílí na pojistném plnění. Spoluúčast může být vyjádřena
pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.

(14) Škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by
mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

(15) Škodami vzniklými následkem působení jaderné energie se rozumí
škody vzniklé:
a) z ionizujícího záření nebo kontaminacemi radioaktivitou z jaderného paliva

nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,
b) z radioaktivních, toxických nebo jinak riskantních anebo kontaminujících

vlastností nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo
nukleárního komponentu,

c) z působení zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu
nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.

(16) Škoda způsobená úmyslně je škoda, která byla způsobena úmyslným
jednáním nebo úmyslným opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit
škodlivý následek, a chtěl jej způsobit anebo věděl, že škodlivý následek může
způsobit, a pro případ, že jej způsobí, byl s tím srozuměn. Při dodávkách věcí
(výrobků) nebo při dodávkách prací je škoda způsobena úmyslně také tehdy,
jestliže pojištěný věděl nebo mohl vědět o vadách věci (výrobku) nebo práce.

(17) Zákonem se rozumí zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v plat-
ném znění.

Článek XXI.

Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

PRO ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

P -150 /05

Článek I.
Předmět pojištění

(1) Předmětem pojištění jsou jednotlivé věci movité a nemovité nebo jejich
soubory uvedené v pojistné smlouvě (dále jen „pojištěná věc“).

(2) Je-li tak ujednáno, jsou předmětem pojištění také: 
a) cennosti,
b) cenné věci,
c) věci zvláštní hodnoty,
d) písemnosti.

(3) Předmětem pojištění jsou věci ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojist-
níka nebo pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě (věci vlastní).

(4) Je-li tak ujednáno, jsou předmětem pojištění i cizí věci:
a) nemovité,
b) movité, které pojistník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě užívají

podle dohody (dále jen „cizí věci užívané“),
c) movité, které pojistník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě převzali

při poskytování služby na základě smlouvy, objednávky nebo zakázkového
listu (dále jen „cizí věci převzaté“).

U věcí uvedených v odst. (4) tohoto článku se jedná o pojištění cizího pojistného rizika.

(5) Bylo-li sjednáno pojištění souboru věcí, vztahuje se pojištění i na věci,
které se staly součástí pojištěného souboru po uzavření pojistné smlouvy.
Věci, které přestaly být součástí souboru, pojištěny nejsou.

(6) Předmětem pojištění nejsou:
a) motorová a přípojná vozidla s přidělenou SPZ nebo registrační značkou,

s výjimkou pracovních strojů samojízdných a pracovních strojů přípojných, 
b) lodě a letadla,
c) kolejová vozidla,
d) vzorky, názorné modely, prototypy,
e) živá zvířata,
f) pozemky a porosty,

g) stavby na vodních tocích,
a to ani v případě, jsou-li součástí souboru věcí uvedených v odst. (1), (2), (3)
a (4) tohoto článku.



Článek II.
Pojistná nebezpečí

(1) Základní živelní pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěné
věci:
a) požárem a jeho průvodními jevy,
b) výbuchem,
c) úderem blesku,
d) nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu,
(dále jen „požár“).

(2) Doplňkové živelní pojištění lze sjednat pro případ poškození nebo zniče-
ní pojištěné věci:
a) povodní nebo záplavou (dále jen „povodeň“),
b) vichřicí nebo krupobitím (dále jen „vichřice“),
c) sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením

lavin, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo
námrazy (dále jen „sesuv“),

d) nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů
nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li
součástí téhož souboru jako poškozená věc (dále jen „náraz“),

e) kapalinou unikající z vodovodních zařízení a médiem vytékajícím v důsled-
ku poruchy ze stabilních hasicích zařízení (dále jen „vodovod“). 
Je-li proti tomuto nebezpečí pojištěna budova, vzniká právo na plnění také
za poškození nebo zničení:
i) potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, došlo-li

k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich,
ii) kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů, došlo-li k němu

zamrznutím kapaliny v nich.

(3) Je-li sjednáno sdružené živelní pojištění (dále jen „sdružený živel“),
vztahuje se toto pojištění na všechna pojistná nebezpečí uvedená v odst. (1)
a (2) tohoto článku.

Článek III.
Místo pojištění

Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě. Za místo pojištění se
považuje dále i místo, na které byla pojištěná věc na dobu nezbytně nutnou
přemístěna v důsledku vzniklé nebo bezprostředně hrozící pojistné události.

Článek IV.
Pojistná událost

(1) Pojistnou událostí je poškození nebo zničení pojištěné věci zapříčiněné
některým z pojistných nebezpečí uvedených v pojistné smlouvě, které působi-
lo na pojištěnou věc v době trvání pojištění a v místě pojištění.

(2) Pojistnou událostí je i poškození, zničení nebo ztráta pojištěné věci
v přímé souvislosti s událostí uvedenou v článku II., byla-li pojištěná věc pro
případ této události pojištěna. Podmínkou vzniku práva na plnění pojistitele je
skutečnost, že pojistné nebezpečí působilo v době trvání pojištění.

Článek V.
Výluky z pojištění

(1) Z doplňkového pojištění „vodovod“ nevzniká právo na plnění pojistitele
za škody způsobené:
a) zpětným vystoupnutím kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno

zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických srážek, povodně
nebo záplavy,

b) při provádění tlakových zkoušek hasicího zařízení.

(2) Z doplňkového pojištění „náraz“ nevzniká právo na plnění pojistitele za
škody způsobené nárazem dopravního prostředku, který byl v době nárazu
řízen nebo provozován pojistníkem nebo pojištěným. 

(3) Vznikne-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti
s povodní do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z této škodné udá-
losti povinen poskytnout pojistné plnění, není-li ujednáno jinak.

Článek VI.
Povinnosti pojistníka a pojištěného

(1) Pojistník a pojištěný jsou zejména povinni:
a) u budov pojištěných doplňkovým pojištěním „vodovod“ zajistit pravidelnou

kontrolu hasicích zařízení a zabezpečit vodovodní a hasicí zařízení proti
jejich zamrznutí,

b) zásoby a cizí věci převzaté pojištěné doplňkovým pojištěním „povodeň“
nebo „vodovod“ a umístěné v podlažích, kde je podlaha pod úrovní okolní-
ho terénu, uložit na pevný podklad o výšce min. 15 cm nad úrovní podlahy. 

(2) Mělo-li porušení povinností uvedených v odst. (1) tohoto článku podstat-
ný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích
následků, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv
mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. 

Článek VII.
Pojistná hodnota

(1) Pojistnou hodnotou pojištěné věci je její nová cena (pojištění na novou
cenu), není-li ujednáno jinak.

(2) Pojistnou hodnotou cizích věcí převzatých je jejich časová cena (pojiště-
ní na časovou cenu). 

(3) Pojistnou hodnotou zásob a cenných věcí je částka, která odpovídá
nákladům na nové vyrobení nebo pořízení stejných nebo srovnatelných zásob
nebo cenných věcí v daném čase a na daném místě. 

(4) Pojistnou hodnotou věcí zvláštní hodnoty je jejich obvyklá cena (pojiště-
ní na obvyklou cenu).

Článek VIII.
Pojistné plnění

(1) Byla-li pojištěná věc zničena nebo ztracena, vzniká oprávněné osobě
právo, není-li ujednáno jinak, aby jí pojistitel vyplatil:
a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovu-

pořízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o cenu využitelných zbytků,
b) z pojištění na časovou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na

znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o částku odpo-
vídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení s přihlédnutím k pří-
padnému zhodnocení z doby bezprostředně před vznikem pojistné události
a sníženou o cenu využitelných zbytků,

c) z pojištění na obvyklou cenu částku, která by byla dosažena při prodeji stej-
né nebo srovnatelné věci v době bezprostředně před vznikem pojistné udá-
losti a v obvyklém obchodním styku.

(2) Byla-li pojištěná věc poškozena, vzniká oprávněné osobě právo, není-li
ujednáno jinak, aby jí pojistitel vyplatil:
a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na opra-

vu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí,
b) z pojištění na časovou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na

opravu poškozené věci sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení
nebo jiného znehodnocení s přihlédnutím k případnému zhodnocení nahra-
zovaných částí z doby bezprostředně před vznikem pojistné události a sní-
ženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí,

c) z pojištění na obvyklou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na
opravu poškozené věci sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení
nebo jiného znehodnocení s přihlédnutím k případnému zhodnocení nahra-
zovaných částí z doby bezprostředně před vznikem pojistné události a sní-
ženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí.

Plnění pojistitele stanovené podle odst. (2) tohoto článku však nepřevýší část-
ku vypočtenou podle odst. (1) tohoto článku.

(3) Byla-li poškozena, zničena nebo ztracena pojištěná věc, pro kterou bylo
sjednáno pojištění na novou cenu, a její opotřebení nebo jiné znehodnocení
s přihlédnutím k případnému zhodnocení přesáhlo v době bezprostředně před
vznikem pojistné události 70 %, vyplatí pojistitel plnění stanovené podle odst.
(1) nebo (2) tohoto článku pouze do výše časové ceny, kterou měla pojištěná
věc v době bezprostředně před vznikem pojistné události.

(4) Byla-li poškozena nebo zničena nemovitá věc, pro kterou bylo sjednáno
pojištění na novou cenu, a oprávněná osoba do tří let od vzniku pojistné udá-
losti neprokáže, že nemovitou věc opravila nebo znovupořídila nebo že tak
činí, je pojistitel povinen vyplatit v případě:
a) poškození nemovité věci částku odpovídající přiměřeným nákladům na její

opravu sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného zne-
hodnocení s přihlédnutím k případnému zhodnocení nahrazovaných částí
z doby bezprostředně před vznikem pojistné události a sníženou o cenu
využitelných zbytků,

b) zničení nemovité věci plnění ve výši časové ceny, kterou měla nemovitá
věc v době bezprostředně před vznikem pojistné události, sníženou o cenu
využitelných zbytků.



(5) Vznikla-li pojistná událost na zásobách nebo cenných věcech, vyplatí
pojistitel v případě:
a) poškození částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich opravu nebo

úpravu sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí,
b) znehodnocení částku odpovídající rozdílu mezi jejich pojistnou hodnotou

v době bezprostředně před vznikem pojistné události a obvyklou cenou po
znehodnocení,

c) zničení nebo ztráty částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich
nové vyrobení nebo pořízení sníženou o cenu využitelných zbytků. Pojistitel
vyplatí nižší z uvedených částek.

Plnění pojistitele stanovené podle odst. (5) tohoto článku nepřevýší částku,
kterou by oprávněná osoba obdržela při prodeji zásob nebo cenných věcí
v době bezprostředně před vznikem pojistné události.

(6) Vznikla-li pojistná událost na ceninách, vyplatí pojistitel částku odpovída-
jící přiměřeným nákladům na jejich pořízení, nejvýše však částku, kterou by
oprávněná osoba obdržela při jejich prodeji v době bezprostředně před vzni-
kem pojistné události.

(7) Pokud byly poškozeny, zničeny nebo ztraceny pojištěné vkladní a šeko-
vé knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty a cenné papíry, vyplatí
pojistitel částku potřebnou na jejich umoření. Jestliže byly uvedené věci zneu-
žity, vyplatí pojistitel částku, o kterou se majetek oprávněné osoby tímto zneu-
žitím snížil. Pojistitel však neuhradí ušlé úroky a ostatní ušlé výnosy.

(8) Vznikla-li pojistná událost na věcech zvláštní hodnoty, vyplatí pojistitel
v případě:
a) poškození částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich uvedení do

původního stavu,
b) znehodnocení částku odpovídající rozdílu mezi obvyklou cenou v době

bezprostředně před vznikem pojistné události a obvyklou cenou po pojistné
události,

c) zničení nebo ztráty částku odpovídající obvyklé ceně věci v době bezpro-
středně před vznikem pojistné události.

Plnění pojistitele stanovené podle odst. (8) písm. a) tohoto článku však nepře-
výší částku vypočtenou podle odst. (8) písm. c) tohoto článku.

(9) Pokud byly poškozeny, zničeny nebo ztraceny pojištěné písemnosti,
vyplatí pojistitel částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich opravu
nebo znovupořízení, jestliže je oprávněná osoba vynaložila. Od této částky se
odečte cena využitelných zbytků. Pokud oprávněná osoba výše uvedené ná-
klady nevynaložila, vyplatí pojistitel částku odpovídající hodnotě materiálu.

(10) Vznikla-li pojistná událost na věci pojištěné na jinou cenu, řídí se plnění
pojistitele příslušnými ustanoveními pojistné smlouvy. Není-li ujednáno jinak,
nesmí plnění pojistitele přesáhnout částku odpovídající přiměřeným nákladům
na znovupořízení věci sníženou o cenu využitelných zbytků. 

(11) Došlo-li k poškození nebo zničení budov nebo staveb, nebude brán
zřetel na případnou ztrátu jejich umělecké nebo historické hodnoty.

(12) Došlo-li k poškození, zničení nebo ke ztrátě pojištěných věcí tvořících
celek (např. soubor, sbírka), nebude brán zřetel na znehodnocení celku, ale
pouze na poškození, zničení nebo ztrátu jednotlivých pojištěných věcí. 

Článek IX.
Výklad pojmů

Pojmy „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „náraz“, „vodovod“
a „sdružený živel“ se používají v pojistných smlouvách pro souhrnné ozna-
čení skupin pojistných nebezpečí.

Pro účely pojištění podle těchto zvláštních pojistných podmínek platí tento
výklad pojmů:

(1) Za budovy se považují objekty nemovitého charakteru, které jsou pře-
vážně uzavřeny obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi a které jsou
určeny k tomu, aby chránily lidi nebo věci před působením vnějších vlivů.

(2) Za cenné věci se považují drahé kovy, perly a drahokamy a předměty
z nich vyrobené. 

(3) Za cennosti se považují:
a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
b) ceniny, tj. poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí

kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
c) vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry.

(4) Za kapalinu unikající z vodovodních zařízení se považuje voda,
topná, klimatizační a hasicí média.

(5) Krupobitím se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.

(6) Za movité věci se považují zásoby a ostatní věci movité.

(7) Za nemovité věci se považují budovy a ostatní stavby včetně staveb-
ních součástí a příslušenství.

(8) Za ostatní věci movité se nepovažují cennosti, cenné věci, věci zvlášt-
ní hodnoty a písemnosti.

(9) Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se rozumí takový
pohyb tělesa, který má znaky pádu způsobeného zemskou gravitací.

(10) Písemnostmi se rozumí:
a) písemnosti, plány, obchodní knihy a obdobná dokumentace, kartotéky,

výkresy,
b) nosiče dat a záznamy na nich uložené, užívané pro vlastní potřebu pojistní-

ka nebo pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě.

(11) Poškozením věci se rozumí takové poškození, které lze odstranit
opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevýší částku odpovídající nákla-
dům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci.

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

(13) Požár je oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené
ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně
rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a dout-
nání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektric-
kém vedení nebo zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil. 

(14) Průvodními jevy požáru se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající
při požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti požáru.

(15) Přiměřenými náklady se rozumí náklady, které jsou obvyklé v době vzni-
ku pojistné události v daném místě. Za přiměřené náklady se nepovažují příplat-
ky za práci přesčas, expresní příplatky, příplatky za letecké dodávky apod.

(16) Za příslušenství budovy nebo stavby se považují věci, které jsou
určeny k tomu, aby byly s budovou nebo stavbou trvale užívány, a jsou zpra-
vidla uvnitř nebo vně k budově nebo stavbě odmontovatelně připojeny (např.
dřevěné obklady stěn, antény, EZS, EPS). Za příslušenství budovy se nepo-
važují venkovní přípojky, komunikace, zpevněné plochy, studny, septiky a jiné
stavby či zařízení vně budovy.

(17) Sesouváním nebo zřícením lavin se rozumí jev, kdy se masa sněhu
nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.

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

(19) Soubor věcí tvoří jednotlivé věci, které mají stejný nebo podobný cha-
rakter nebo jsou určeny ke stejnému účelu. 

(20) Stavba je obecně širší technický pojem než budova. Za ostatní stavby
se považují objekty nemovitého charakteru, které se od budov odlišují mj. tím,
že jsou zpravidla nezastřešené (např. oplocení, zpevněné plochy, komunika-
ce, inženýrské sítě, mosty).

(21) Stavbami na vodních tocích se rozumí mosty, propustky, lávky,
hráze, nádrže a další stavby, které tvoří konstrukci průtočného profilu toku
nebo do tohoto profilu zasahují. 

(22) Za stavební součásti budovy nebo stavby se považují věci, které
k ní podle své povahy patří a nemohou být odděleny, aniž se tím budova



nebo stavba znehodnotí. Zpravidla jde o věci, které jsou k budově nebo stav-
bě pevně připojeny (např. okna, dveře, příčky, instalace, obklady, podlahy,
malby stěn, tapety).

(23) Za stavební součásti a příslušenství pojišťované jako samostatný
předmět pojištění se považují stavební součásti a příslušenství budovy zří-
zené pojistníkem nebo pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě na vlastní
náklad na cizí budově.

(24) Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení jejich
nadměrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se považuje taková
tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevy-
skytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje půso-
bení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu. 

(25) Úderem blesku se rozumí přímé a bezprostřední působení energie
blesku nebo teploty jeho výboje na věci. Škoda vzniklá úderem blesku musí
být zjistitelná podle viditelných destrukčních účinků na věci nebo na budově,
v níž byla věc v době pojistné události uložena. Úderem blesku není dočasné
přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku
působení blesku na tato vedení. 

(26) Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojistník nebo pojištěný uvedený
v pojistné smlouvě mají movitou věc (nikoli nemovitou) po právu ve své moci
a jsou oprávněni využívat její užitné vlastnosti.

(27) Za věci zvláštní hodnoty se považují:
a) věci umělecké hodnoty (obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla,

keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod.), jejichž hodnota
není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou a autorem díla, 

b) věci historické hodnoty, tj. věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah
k historii, historické osobě či události apod., 

c) starožitnosti, tj. věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž umělec-
kou hodnotu, případně charakter unikátu, 

d) sbírky. 

(28) Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohy-
buje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považu-
jí i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na věc.

(29) Vodovodním zařízením se rozumí:
a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně

připojených,

b) rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně při-
pojených.

Za vodovodní zařízení se nepovažují střešní žlaby a vnější dešťové svody.

(30) Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v roz-
pínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku
(imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím
prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu
cílevědomě využívá. 

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

(32) Zásobami se rozumí materiál, zboží, nedokončená výroba (kromě
nedokončené stavební výroby), polotovary, dokončené výrobky. Za zásoby se
nepovažují cizí věci, cennosti, cenné věci, věci zvláštní hodnoty a písemnosti.

(33) Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby
zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice
MSK - 64, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojiště-
ní (nikoli v epicentru). 

(34) Znehodnocením věci se rozumí takové poškození, které není možné
odstranit opravou, přičemž věc lze i nadále používat k původnímu nebo
podobnému účelu. Znehodnocením věci se sníží její hodnota.

(35) Zničením věci se rozumí takové poškození, které není možné odstra-
nit opravou, přičemž věc již nelze dále používat k původnímu nebo podobné-
mu účelu. Za zničení bude považováno i takové poškození, které lze sice
odstranit opravou, ale náklady na tuto opravu by přesáhly částku odpovídající
nákladům na znovupořízení dané věci. 

(36) Ztrátou věci se rozumí stav, kdy oprávněná osoba pozbyla nezávisle
na své vůli možnost s věcí disponovat.

Článek X.
Závěrečné ustanovení

Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

PRO POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

P - 200 /05

Článek I.
Předmět pojištění

(1) Předmětem pojištění jsou jednotlivé věci movité a nemovité nebo jejich
soubory uvedené v pojistné smlouvě (dále jen „pojištěná věc“).

(2) Je-li tak ujednáno, jsou předmětem pojištění také: 
a) cennosti,
b) cenné věci,
c) věci zvláštní hodnoty,
d) písemnosti.

(3) Předmětem pojištění jsou věci ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojist-
níka nebo pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě (věci vlastní).

(4) Je-li tak ujednáno, jsou předmětem pojištění i cizí věci:
a) nemovité,
b) movité, které pojistník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě užívají

podle dohody (dále jen „cizí věci užívané“),

c) movité, které pojistník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě převzali
při poskytování služby na základě smlouvy, objednávky nebo zakázkového
listu (dále jen „cizí věci převzaté“).

U věcí uvedených v odst. (4) tohoto článku se jedná o pojištění cizího pojistného rizika.

(5) Bylo-li sjednáno pojištění souboru věcí, vztahuje se pojištění i na věci,
které se staly součástí pojištěného souboru po uzavření pojistné smlouvy.
Věci, které přestaly být součástí souboru, pojištěny nejsou.

(6) Předmětem pojištění nejsou:
a) motorová a přípojná vozidla s přidělenou SPZ nebo registrační značkou,

s výjimkou pracovních strojů samojízdných a pracovních strojů přípojných,
b) lodě a letadla,
c) kolejová vozidla,
d) vzorky, názorné modely, prototypy,
e) živá zvířata,
f) pozemky a porosty,

a to ani v případě, jsou-li součástí souboru věcí uvedených v odst. (1), (2), (3)
a (4) tohoto článku.



Článek II.
Pojistná nebezpečí

(1) Základní pojištění pro případ odcizení se vztahuje na: 
a) krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojiště-

nou věc před odcizením,
b) loupež,
(dále jen „odcizení“).

(2) Doplňkové pojištění lze sjednat pro případ úmyslného poškození nebo
úmyslného zničení pojištěné věci (dále jen „vandalismus“).

(3) Pojištění lze dále sjednat pro případ odcizení peněz nebo cenin, které
přepravuje pojištěný nebo osoba jím pověřená, loupeží (dále jen „posel“).

Článek III.
Místo pojištění

(1) Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě.

(2) Je-li sjednáno pojištění „posel“, je místem pojištění území České republiky.

Článek IV.
Pojistná událost

(1) Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo odcizení pojištěné věci
způsobené některým z pojistných nebezpečí uvedených v pojistné smlouvě,
které nastalo v době trvání pojištění a v místě pojištění.

(2) Pojistnou událostí je i poškození nebo zničení:
a) pojištěné věci, způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení pojiš-

těné věci,
b) zábranných prostředků, které chrání věc pojištěnou podle těchto zvláštních

pojistných podmínek, způsobené jednáním pachatele směřujícím k jejímu
odcizení.

(3) Z pojištění „posel“ vznikne právo na plnění jen tehdy, jestliže byla pře-
prava uskutečněna nejkratší možnou bezpečnou trasou mezi výchozím a cílo-
vým místem přepravy a nebyla až do místa určení přerušena. Přeprava smí
být přerušena jen z důvodů vyplývajících z pravidel silničního provozu nebo
z důvodů převzetí či předání peněz nebo cenin v místě určení. Pojištění se
vztahuje na odcizení peněz nebo cenin loupeží, ke kterému došlo v době po
jejich převzetí pro bezprostředně navazující přepravu a před jejich předáním
bezprostředně po ukončení přepravy v místě určení, nejpozději do okamžiku,
kdy peníze nebo ceniny měly být předány, resp. předány být mohly.

(4) Pojištění „posel“ se vztahuje i na případy:
a) kdy k loupeži peněz nebo cenin došlo tak, že pachatel bezprostředně před

přepravou nebo po ní použil proti pojištěnému, osobě pověřené přepravou
nebo proti osobám doprovázejícím násilí nebo hrozbu bezprostředního násilí,

b) odcizení nebo ztráty přepravovaných peněz nebo cenin, kdy pojištěný, osoba
pověřená přepravou nebo osoba doprovázející byli následkem dopravní nebo
jiné nehody zbaveni nezávisle na své vůli možnosti svěřené peníze nebo ceni-
ny opatrovat. Právo na plnění však nevzniká, jestliže dopravní nehodu způso-
bil pojištěný, osoba pověřená přepravou nebo osoba doprovázející v důsledku
požití alkoholu nebo užitím jiné psychotropní nebo omamné látky.

Článek V.
Výluky z pojištění

(1) Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele:
a) za škody způsobené malbami, nástřiky nebo polepením vnějších částí

budovy nebo stavby,
b) za poškození, zničení nebo ztrátu pojištěné věci zpronevěrou, podvodem,

zatajením věci a neoprávněným užíváním pojištěné věci třetí osobou.

(2) Při poškození nebo zničení zábranných prostředků podle článku IV.
odst. 2 písm. b) nevzniká právo na plnění pojistitele za škody způsobené na
sklech výloh, včetně nalepených neodnímatelných snímačů zabezpečovacích
zařízení, nalepených fólií, nápisů, maleb a jiné výzdoby na těchto sklech.

Článek VI.
Povinnosti pojistníka a pojištěného

(1) Pojistník a pojištěný jsou povinni pojištěné věci uložit a zabezpečit podle
jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo
ujednáním dodatkových pojistných podmínek – způsoby zabezpečení.

(2) Byla-li pojištěná věc odcizena a mělo-li porušení povinnosti uvedené
v odst. (1) tohoto článku podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh
nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, poskytne pojistitel plnění, které je
omezeno limitem uvedeným v dodatkových pojistných podmínkách – způsoby
zabezpečení odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení pojištěných
věcí v době vzniku pojistné události.

Článek VII.
Pojistná hodnota

(1) Pojistnou hodnotou pojištěné věci je její nová cena (pojištění na novou
cenu), není-li ujednáno jinak.

(2) Pojistnou hodnotou cizích věcí převzatých je jejich časová cena (pojiště-
ní na časovou cenu).

(3) Pojistnou hodnotou zásob a cenných věcí je částka, která odpovídá
nákladům na nové vyrobení nebo pořízení stejných nebo srovnatelných zásob
nebo cenných věcí v daném čase a na daném místě.

(4) Pojistnou hodnotou věcí zvláštní hodnoty je jejich obvyklá cena (pojiště-
ní na obvyklou cenu).

Článek VIII.
Pojistné plnění

(1) Byla-li pojištěná věc zničena nebo odcizena, vzniká oprávněné osobě
právo, není-li ujednáno jinak, aby jí pojistitel vyplatil: 
a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na

znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o cenu využitel-
ných zbytků,

b) z pojištění na časovou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na
znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o částku odpo-
vídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení s přihlédnutím k pří-
padnému zhodnocení z doby bezprostředně před vznikem pojistné události
a sníženou o cenu využitelných zbytků,

c) z pojištění na obvyklou cenu částku, která by byla dosažena při prodeji stej-
né nebo srovnatelné věci v době bezprostředně před vznikem pojistné udá-
losti a v obvyklém obchodním styku.

(2) Byla-li pojištěná věc poškozena, vzniká oprávněné osobě právo, není-li
ujednáno jinak, aby jí pojistitel vyplatil:
a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na

opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazova-
ných částí,

b) z pojištění na časovou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na
opravu poškozené věci sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení
nebo jiného znehodnocení s přihlédnutím k případnému zhodnocení nahra-
zovaných částí z doby bezprostředně před vznikem pojistné události a sní-
ženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí,

c) z pojištění na obvyklou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na
opravu poškozené věci sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení
nebo jiného znehodnocení s přihlédnutím k případnému zhodnocení nahra-
zovaných částí z doby bezprostředně před vznikem pojistné události a sní-
ženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí.

Plnění pojistitele stanovené podle odst. (2) tohoto článku však nepřevýší část-
ku vypočtenou podle odst. (1) tohoto článku.

(3) V případě poškození nebo zničení zábranných prostředků podle článku
IV. odst. (2) písm. b) poskytne pojistitel plnění z jedné pojistné události až do
výše 5 % z horní hranice plnění sjednané pro movité věci, cennosti, cenné
věci a věci zvláštní hodnoty, není-li ujednáno jinak.

(4) Byla-li poškozena, zničena nebo odcizena movitá věc, pro kterou bylo
sjednáno pojištění na novou cenu, a její opotřebení nebo jiné znehodnocení
s přihlédnutím k případnému zhodnocení přesáhlo v době bezprostředně před
vznikem pojistné události 70 %, vyplatí pojistitel plnění stanovené podle odst.
(1) nebo (2) tohoto článku pouze do výše časové ceny, kterou měla pojištěná
věc v době bezprostředně před vznikem pojistné události.

(5) Vznikla-li pojistná událost na zásobách nebo cenných věcech, vyplatí
pojistitel v případě:
a) poškození částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich opravu nebo

úpravu sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí,
b) znehodnocení částku odpovídající rozdílu mezi jejich pojistnou hodnotou

v době bezprostředně před vznikem pojistné události a obvyklou cenou po
znehodnocení,



c) zničení nebo odcizení částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich
nové vyrobení nebo pořízení sníženou o cenu využitelných zbytků. Pojistitel
vyplatí nižší z uvedených částek.

Plnění pojistitele stanovené podle odst. (5) tohoto článku nepřevýší částku,
kterou by oprávněná osoba obdržela při prodeji zásob nebo cenných věcí
v době bezprostředně před vznikem pojistné události.

(6) Vznikla-li pojistná událost na ceninách, vyplatí pojistitel částku odpovída-
jící přiměřeným nákladům na jejich pořízení, nejvýše však částku, kterou by
oprávněná osoba obdržela při jejich prodeji v době bezprostředně před vzni-
kem pojistné události.

(7) Pokud byly poškozeny, zničeny nebo odcizeny pojištěné vkladní a šeko-
vé knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty a cenné papíry, vyplatí
pojistitel částku potřebnou na jejich umoření. Jestliže byly uvedené věci zneu-
žity, vyplatí pojistitel částku, o kterou se majetek oprávněné osoby tímto zneu-
žitím snížil. Pojistitel však neuhradí ušlé úroky a ostatní ušlé výnosy.

(8) Vznikla-li pojistná událost na věcech zvláštní hodnoty, vyplatí pojistitel
v případě:
a) poškození částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich uvedení do

původního stavu,
b) znehodnocení částku odpovídající rozdílu mezi obvyklou cenou v době

bezprostředně před vznikem pojistné události a obvyklou cenou po pojistné
události,

c) zničení nebo odcizení částku odpovídající obvyklé ceně věci v době bez-
prostředně před vznikem pojistné události.

Plnění pojistitele stanovené podle odst. (8) písm. a) tohoto článku však nepře-
výší částku vypočtenou podle odst. (8) písm. c) tohoto článku.

(9) Pokud byly poškozeny, zničeny nebo odcizeny pojištěné písemnosti,
vyplatí pojistitel částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich opravu
nebo znovupořízení, jestliže je oprávněná osoba vynaložila. Od této částky se
odečte cena využitelných zbytků. Pokud oprávněná osoba výše uvedené ná-
klady nevynaložila, vyplatí pojistitel částku odpovídající hodnotě materiálu.

(10) Vznikla-li pojistná událost na věci pojištěné na jinou cenu, řídí se plnění
pojistitele příslušnými ustanoveními pojistné smlouvy. Není-li ujednáno jinak,
nesmí plnění pojistitele přesáhnout částku odpovídající přiměřeným nákladům
na znovupořízení věci sníženou o cenu využitelných zbytků.

(11) Došlo-li k poškození nebo zničení budov nebo staveb, nebude brán
zřetel na případnou ztrátu jejich umělecké nebo historické hodnoty.

(12) Došlo-li k poškození, zničení nebo k odcizení pojištěných věcí tvořících
celek (např. soubor, sbírka), nebude brán zřetel na znehodnocení celku, ale
pouze na poškození, zničení nebo odcizení jednotlivých pojištěných věcí. 

(13) Došlo-li ke krádeži, při které pachatel prokazatelně překonal překážky
chránící pojištěnou věc před odcizením, a odcizené pojištěné věci byly v době
vzniku pojistné události umístěny ve výlohách provozovny, poskytne pojistitel
plnění maximálně do výše 10 % z horní hranice pojistného plnění za pojištěné
věci. Pojištění se však nevztahuje na věci uvedené v článku I. odst. (2), pokud
byly umístěny ve výlohách v mimopracovní době provozovny.

Článek IX.
Výklad pojmů

Pojmy „odcizení“, „vandalismus“, „posel“ se používají v pojistných
smlouvách pro souhrnné označení skupin pojistných nebezpečí.

Pro účely pojištění podle těchto zvláštních pojistných podmínek platí tento
výklad pojmů:

(1) Za budovy se považují objekty nemovitého charakteru, které jsou pře-
vážně uzavřeny obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi a které jsou
určeny k tomu, aby chránily lidi nebo věci před působením vnějších vlivů.

(2) Za cenné věci se považují drahé kovy, perly a drahokamy a předměty
z nich vyrobené.

(3) Za cennosti se považují:
a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
b) ceniny, tj. poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí

kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
c) vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné

papíry.

(4) Krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící
pojištěnou věc před odcizením, se rozumí přivlastnění si pojištěné věci tak,
že se jí pachatel zmocnil některým dále uvedeným způsobem:
a) do místa, ve kterém byla věc uložena, se dostal tak, že jej prokazatelně

zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání,
b) v místě, ve kterém byla věc uložena, se prokazatelně skryl a po jeho uzam-

čení se věci zmocnil, 
c) místo, ve kterém byla věc uložena, otevřel klíčem nebo obdobným pro-

středkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží nebo loupeží.

(5) V případě pojištění budov, ostatních staveb, stavebních součástí
a příslušenství jako samostatného předmětu pojištění se za krádež, při
které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc
před odcizením, považují případy, kdy se pachatel zmocnil pojištěné věci
překonáním jejího konstrukčního upevnění. Konstrukčním upevněním se
rozumí rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se
stavbou. Za nerozebíratelné je považováno takové spojení, kdy pojištěnou
věc nelze odcizit bez jeho destrukčního narušení. V případě rozebíratelného
spojení je za dostatečné považováno pouze takové, k jehož překonání je
nutno použít min. ručního nářadí, pokud nejde o běžně používaná spojení,
jejichž konstrukci nelze ovlivnit (např. zavěšení dveří či oken na pantech).

(6) Loupeží se rozumí přivlastnění si věci tak, že pachatel použil proti
pojistníkovi, pojištěnému uvedenému v pojistné smlouvě, jejich zaměstnanci
nebo jiné osobě pověřené pojistníkem nebo pojištěným uvedeným v pojistné
smlouvě násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

(7) Za movité věci se považují zásoby a ostatní věci movité.

(8) Za nemovité věci se považují budovy a ostatní stavby včetně staveb-
ních součástí a příslušenství.

(9) Za ostatní věci movité se nepovažují cennosti, cenné věci, věci zvlášt-
ní hodnoty a písemnosti.

(10) Neoprávněným užíváním pojištěné věci třetí osobou se rozumí
neoprávněné zmocnění se pojištěné věci v úmyslu ji přechodně užívat.

(11) Osobou pověřenou přepravou peněz nebo cenin může být pouze
zaměstnanec pojistníka nebo pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě starší
21 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, spolehlivý, fyzicky zdatný, kte-
rý není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek.

(12) Za pachatele je považován zjištěný i nezjištěný pachatel.

(13) Písemnostmi se rozumí:
a) písemnosti, plány, obchodní knihy a obdobná dokumentace, kartotéky,

výkresy,
b) nosiče dat a záznamy na nich uložené, užívané pro vlastní potřebu pojistní-

ka nebo pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě.

(14) Podvodem se rozumí obohacení sebe nebo jiného ke škodě cizího
majetku tím, že pachatel uvede někoho v omyl, zamlčí podstatné skutečnosti
nebo něčího omylu využije.

(15) Poškozením věci se rozumí takové poškození, které lze odstranit
opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevýší částku odpovídající nákla-
dům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci.

(16) Přiměřenými náklady se rozumí náklady, které jsou obvyklé v době vzni-
ku pojistné události v daném místě. Za přiměřené náklady se nepovažují příplat-
ky za práci přesčas, expresní příplatky, příplatky za letecké dodávky apod.

(17) Za příslušenství budovy nebo stavby se považují věci, které jsou
určeny k tomu, aby byly s budovou nebo stavbou trvale užívány, a jsou zpra-
vidla uvnitř nebo vně k budově nebo stavbě odmontovatelně připojeny (např.
dřevěné obklady stěn, antény, EZS, EPS). Za příslušenství budovy se nepo-
važují venkovní přípojky, komunikace, zpevněné plochy, studny, septiky a jiné
stavby či zařízení vně budovy.

(18) Za skla výloh jsou považována jakákoli skla o tloušťce 5 mm a více,
s plochou větší než 3 m2.

(19) Soubor věcí tvoří jednotlivé věci, které mají stejný nebo podobný cha-
rakter nebo jsou určeny ke stejnému účelu. 



(20) Stavba je obecně širší technický pojem než budova. Za ostatní stavby
se považují objekty nemovitého charakteru, které se od budov odlišují mj. tím,
že jsou zpravidla nezastřešené (např. oplocení, zpevněné plochy, komunika-
ce, inženýrské sítě, mosty).

(21) Za stavební součásti budovy nebo stavby se považují věci, které k ní
podle své povahy patří a nemohou být odděleny, aniž se tím budova nebo stavba
znehodnotí. Zpravidla jde o věci, které jsou k budově nebo stavbě pevně připojeny
(např. okna, dveře, příčky, obklady, instalace, podlahy, malby stěn, tapety).

(22) Za stavební součásti a příslušenství pojišťované jako samostatný
předmět pojištění se považují stavební součásti a příslušenství budovy zří-
zené pojistníkem nebo pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě na vlastní
náklad v cizí budově.

(23) Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojistník nebo pojištěný uvedený
v pojistné smlouvě mají movitou věc (nikoli nemovitou) po právu ve své moci
a jsou oprávněni využívat její užitné vlastnosti.

(24) Za vandalismus jsou považovány škody na věci, způsobené úmysl-
ným jednáním pachatele, za podmínky, že tato událost byla šetřena policií
bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn, nebo nezjištěn.

(25) Za věci zvláštní hodnoty se považují:
a) věci umělecké hodnoty (obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla,

keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod.), jejichž hodnota
není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou a autorem díla,

b) věci historické hodnoty, tj. věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah
k historii, historické osobě či události apod.,

c) starožitnosti, tj. věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž umělec-
kou hodnotu, případně charakter unikátu,

d) sbírky.

(26) Zábrannými prostředky se rozumí prvky mechanických zábranných
prostředků (zámky, mříže, rolety apod.) a elektrické zabezpečovací signaliza-

ce (čidla, snímače, hlásiče apod.), schránky a trezory včetně jejich uzamyka-
cích systémů, bezpečnostní zavazadla pro přepravu cenností a jiné technické
prostředky zabezpečující místo pojištění nebo pojištěnou věc proti odcizení,
poškození či zničení. 
Za zábranný prostředek se nepovažují vozidla, kterými je pojištěná věc pře-
pravována.

(27) Zásobami se rozumí materiál, zboží, nedokončená výroba (kromě nedo-
končené stavební výroby), polotovary, dokončené výrobky. 
Za zásoby se nepovažují cizí věci, cennosti, cenné věci, věci zvláštní hodnoty
a písemnosti.

(28) Zatajením věci se rozumí přivlastnění si věci, která se dostala do moci
pachatele nálezem, omylem nebo jinak bez svolení pojistníka nebo pojištěné-
ho uvedeného v pojistné smlouvě.

(29) Znehodnocením věci se rozumí takové poškození, které není možné
odstranit opravou, přičemž věc lze i nadále používat k původnímu nebo
podobnému účelu. Znehodnocením věci se sníží její hodnota.

(30) Zničením věci se rozumí takové poškození, které není možné odstra-
nit opravou, přičemž věc již nelze dále používat k původnímu nebo podobné-
mu účelu. Za zničení bude považováno i takové poškození věci, které lze sice
odstranit opravou, ale náklady na tuto opravu by přesáhly částku odpovídající
nákladům na znovupořízení dané věci. 

(31) Zpronevěrou se rozumí přivlastnění si svěřené pojištěné věci.

(32) Ztrátou věci se rozumí stav, kdy oprávněná osoba pozbyla nezávisle
na své vůli možnost s věcí disponovat.

Článek X.
Závěrečné ustanovení

Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

PRO POJIŠTĚNÍ SKLA

P - 250 /05

Článek I.
Předmět pojištění

(1) Předmětem pojištění je pevně osazené sklo nebo soubor pevně osaze-
ných skel, která jsou uvedena v pojistné smlouvě, včetně nalepených neodní-
matelných snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií, nápisů,
maleb nebo jiné výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla. 

(2) Bylo-li sjednáno pojištění souboru skel, vztahuje se pojištění i na skla,
která se stala součástí pojištěného souboru po uzavření pojistné smlouvy.
Skla, která přestala být součástí souboru, pojištěna nejsou.

(3) Je-li tak ujednáno, jsou předmětem pojištění:
a) světelné reklamy a světelné nápisy včetně jejich elektrické instalace

a nosné konstrukce,
b) skleněné pulty, vitríny a skleněné stěny uvnitř budovy.

Článek II.
Pojistná nebezpečí

Pojištění se vztahuje na rozbití pojištěného skla jakoukoli nahodilou událos-
tí, která není dále nebo v pojistné smlouvě vyloučena. Za rozbití skla se pova-
žuje i takové poškození skla, při kterém je ohrožena bezpečnost osob a je
nezbytná jeho výměna. 

Článek III.
Místo pojištění

Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě. 

Článek IV.
Pojistná událost

Pojistnou událostí je rozbití pojištěného skla způsobené některým z pojist-
ných nebezpečí uvedených v článku II., ke kterému došlo v době trvání pojiš-
tění a v místě pojištění.

Článek V.
Výluky z pojištění

Z pojištění nevzniká právo na plnění za škody vzniklé při dopravě skla, při
jeho instalaci, montáži a demontáži. 

Článek VI.
Pojistná hodnota

Pojistnou hodnotou skla je nová cena skla stejného provedení včetně nale-
pených snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií, nápisů, maleb
a jiné výzdoby, jsou-li jeho součástí (pojištění na novou cenu).

Článek VII.
Pojistné plnění

(1) Bylo-li pojištěné sklo rozbito, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojis-
titel vyplatil částku odpovídající nákladům na znovupořízení skla stejného pro-
vedení včetně nákladů na instalaci nalepených snímačů zabezpečovacích
zařízení, nalepení fólií, zhotovení nápisů, maleb a jiné výzdoby, jestliže byly
součástí pojištěného skla. 



(2) Pojistitel poskytne pojistné plnění i za náklady na nouzové zabezpečení
výplně po rozbitém skle, pokud je oprávněná osoba vynaložila, maximálně
však do výše 20 % pořizovací ceny pojištěného skla. 

(3) Byla-li horní hranice plnění určena pojistnou částkou, nesnižuje se tato horní
hranice plnění o pojistné plnění vyplacené za náklady podle odst. (2) tohoto článku.

(4) Při výpočtu pojistného plnění nebude brán zřetel na případnou ztrátu
umělecké nebo historické hodnoty pojištěného skla.

Článek VIII.
Výklad pojmů

Pro účely pojištění podle těchto zvláštních pojistných podmínek platí tento
výklad pojmů:

(1) Pevně osazeným sklem se rozumí sklo pevně spojené s budovou nebo
stavbou a sklo zasazené v rámu, který je stavební součástí budovy nebo stav-
by. Za pevně osazené sklo se nepovažuje obyčejné sklo v oknech, dveřích,
světlících, střechách, stěnách apod. tloušťky menší než 5 mm s výjimkou
ditermálního skla, vrstveného skla a jiných speciálních skel.

(2) Soubor skel tvoří jednotlivá skla, která mají stejný nebo podobný cha-
rakter.

Článek IX.
Závěrečné ustanovení

Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Článek I.
Předmět pojištění

(1) Předmětem pojištění je jednotlivý stroj nebo soubor strojů, které jsou uvedené
v pojistné smlouvě, včetně jejich výbavy a příslušenství (dále jen „pojištěný stroj“).

(2) Předmětem pojištění jsou stroje ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojist-
níka nebo pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě (stroje vlastní). 

(3) Je-li tak ujednáno, jsou předmětem pojištění cizí stroje, které pojistník
nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě užívají podle dohody (cizí stroje).
U těchto strojů se jedná o pojištění cizího pojistného rizika.

(4) Bylo-li sjednáno pojištění souboru strojů, vztahuje se pojištění i na stroje,
které se staly součástí pojištěného souboru po uzavření pojistné smlouvy. Stro-
je, které přestaly být součástí souboru, pojištěny nejsou.

(5) V případě pojištění souboru strojů jsou předmětem pojištění pouze stroje,
jejichž stáří nepřesáhlo v době vzniku škody 10 let, není-li ujednáno jinak. Pro
určení stáří stroje je rozhodující rok jeho prvního uvedení do provozu. V přípa-
dě, že rok prvního uvedení do provozu nelze zjistit, je pro určení stáří stroje roz-
hodující rok jeho výroby.

(6) Předmětem pojištění jsou pouze takové stroje, které byly při sjednání
pojištění v provozuschopném stavu a byly uvedeny do provozu v souladu s plat-
nými právními předpisy a požadavky výrobce.

(7) Nedošlo-li z téže příčiny a ve stejném čase i k jinému poškození nebo zni-
čení pojištěného stroje, za něž je pojistitel povinen plnit, pojištění se nevztahuje
na poškození nebo zničení:
a) strojních součástí, dílů a nástrojů, které se pravidelně vyměňují při změně

pracovních úkonů (např. řezné nástroje, matrice, formy, razidla),
b) dílů a částí, které se pravidelně vyměňují pro rychlé opotřebení nebo stárnutí

(např. hadice, těsnění, pásy, řetězy, řemeny, pneumatiky, lana, dráty, síta,
pracovní části drtičů, žáruvzdorné vyzdívky, akumulátory, odporová topná
tělesa, žárovky, výbojky),

c) strojních součástí pro kluzná a valivá uložení pro přímočarý a rotační pohyb
(např. ložiska, písty, vložky válců),

d) skleněných dílů a částí, činných médií a provozních kapalin (např. paliva,
maziva, chemikálie, filtrační hmoty, chladicí kapaliny, katalyzátory).

(8) Předmětem pojištění nejsou:
a) motorová a přípojná vozidla s přidělenou SPZ nebo registrační značkou,

s výjimkou pracovních strojů samojízdných a pracovních strojů přípojných,
b) lodě a letadla,
c) kolejová vozidla,
d) vzorky, názorné modely, prototypy,
e) ruční nářadí s elektrickým, pneumatickým nebo spalovacím pohonem (např.

vrtačky, brusky, pily, bourací a vrtací kladiva, ruční sekačky na trávu).

Článek II.
Pojistná nebezpečí

Pojištění strojů se vztahuje na náhlé poškození nebo zničení pojištěného
stroje jakoukoli nahodilou událostí, která není dále nebo v pojistné smlouvě
vyloučena.

Článek III.
Místo pojištění

(1) Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě. 

(2) Pro pracovní stroje samojízdné nebo pracovní stroje přípojné je místem
pojištění území České republiky.

Článek IV.
Pojistná událost

Pojistnou událostí je poškození nebo zničení pojištěného stroje způsobené
některým z pojistných nebezpečí uvedených v článku II., které omezuje nebo
vylučuje jeho funkčnost a ke kterému došlo v době trvání pojištění a v místě
pojištění.

Článek V.
Výluky z pojištění

Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na stroji: 
a) následkem vady, kterou měl stroj již v době uzavření pojištění a která byla nebo

mohla být známa pojistníkovi bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli,
b) důsledkem požáru, průvodních jevů požáru, výbuchu, úderu blesku, nárazem

nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodní, záplavou, vět-
rem, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním
nebo zřícením lavin, otřesy zemského povrchu, tíhou sněhu nebo námrazy,
působením rozpínavosti ledu a prosakováním tajícího sněhu nebo ledu, nára-
zem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů nebo
jiných předmětů, 

c) krádeží, loupeží, ztrátou, zpronevěrou,
d) následkem trvalého vlivu provozu, přirozeného opotřebení, kavitace, koroze,

eroze, postupného stárnutí, únavy materiálu, nedostatečného používání, dlou-
hodobého skladování, usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin,

e) poškozením nebo zničením, za které je dodavatel nebo jiný smluvní partner
odpovědný podle právního předpisu nebo smlouvy,

f) během přepravy stroje jako nákladu,
g) porušením, zničením, zkreslením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškoze-

ním dat a programového vybavení,
h) projevem počítačového viru nebo obdobného programu,
i) elektronickým přenosem nebo zpracováním dat nebo jiných informací.
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Článek VI.
Povinnosti pojistníka a pojištěného

(1) Pojistník a pojištěný jsou povinni:
a) používat pojištěný stroj pouze k účelu stanovenému výrobcem podle návodu

k obsluze nebo technických podmínek, dodržovat technické a další normy
vztahující se na provoz a údržbu pojištěného stroje, 

b) zabezpečit obsluhu nebo řízení pojištěného stroje osobou, která má předepsa-
nou kvalifikaci či oprávnění, nebo pokud není kvalifikace či oprávnění přede-
psáno, osobou, která byla prokazatelně pro obsluhu nebo řízení zaškolena, 

c) v případě vzniku škody uschovat veškeré poškozené díly, dokud pojistitel
nevydá souhlas s jejich likvidací.

(2) Mělo-li porušení povinností uvedených v odst. (1) tohoto článku podstatný
vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích
následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, je pojistitel
oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na
rozsah jeho povinnosti plnit.

Článek VII.
Pojistná hodnota

Pojistnou hodnotou pojištěného stroje je jeho nová cena (pojištění na novou cenu).

Článek VIII.
Pojistné plnění

(1) Byl-li stroj pojištěn na novou cenu a není-li ujednáno jinak, vzniká oprávně-
né osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil:
a) v případě zničení stroje částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovu-

pořízení stejného nebo srovnatelného nového stroje sníženou o částku odpo-
vídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení stroje s přihlédnutím
k případnému zhodnocení z doby bezprostředně před vznikem pojistné udá-
losti a sníženou o cenu využitelných zbytků,

b) v případě poškození stroje částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu
poškozeného stroje sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí.

Plnění pojistitele stanovené podle odst. (1) písm. b) tohoto článku však nepřevý-
ší částku vypočtenou podle odst. (1) písm. a) tohoto článku.

(2) Pojistitel poskytne plnění také za přiměřené náklady, které oprávněná
osoba prokazatelně vynaložila na:
a) provizorní opravu, pokud se tím nezvýší náklady na celkovou opravu, neroz-

hodne-li pojistitel jinak,
b) demontáž a montáž poškozeného zařízení,
c) expresní dopravu náhradních dílů, pokud je nebylo účelné zajistit obvyklou

dopravou a pokud jejich vynaložení pojistitel předem odsouhlasil.

(3) Pojistitel neposkytne plnění za náklady: 
a) které by vznikly i tehdy, pokud by nevznikla pojistná událost (např. náklady na

údržbu),
b) vzniklé změnou nebo vylepšením stroje jakýmkoli způsobem.

(4) Vznikla-li pojistná událost na stroji pojištěném na jinou cenu, řídí se plnění
pojistitele příslušnými ustanoveními pojistné smlouvy. Pokud není ujednáno
jinak, nesmí plnění pojistitele přesáhnout částku vypočtenou podle odst. (1)
tohoto článku. 

Článek IX.
Výklad pojmů

Pro účely pojištění podle těchto zvláštních pojistných podmínek platí tento
výklad pojmů:

(1) Data jsou informace zpracovatelné na elektronických zařízeních.

(2) Krupobitím se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.

(3) Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se rozumí takový pohyb
tělesa, který má znaky pádu způsobeného zemskou gravitací.

(4) Poškozením stroje se rozumí takové poškození, které lze odstranit opra-
vou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevýší částku odpovídající časové ceně
stroje v době bezprostředně před vznikem pojistné události.

(5) Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo
jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo kory-
to vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně 

přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je
zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod. 

(6) Požár je oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniš-
tě opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen.

(7) Provozuschopný stav je takový stav stroje, ve kterém je po úspěšně
dokončeném přejímacím testu a zkušebním provozu schopen plnit určené funkce
a dodržovat hodnoty parametrů v mezích stanovených technickou dokumentací.

(8) Průvodními jevy požáru se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající při
požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti požáru.

(9) Přiměřenými náklady se rozumí náklady, které jsou obvyklé v době vzni-
ku pojistné události v daném místě. Za přiměřené náklady se nepovažují příplat-
ky za práci přesčas, expresní příplatky, příplatky za letecké dodávky apod. 

(10) Příslušenstvím stroje je pomocné zařízení, pomocné přístroje a pro-
středky se strojem pevně spojené, které jsou po technické stránce nezbytné pro
činnost stroje podle jeho účelu. Za příslušenství stroje se nepovažují data.

(11) Přirozeným opotřebením je pozvolný proces spotřeby stroje, způsobe-
ný jeho používáním během provozu nebo jinými aktivními vnějšími vlivy dlouho-
dobějšího charakteru (např. trvalým působením chemických, teplotních, mecha-
nických vlivů a elektrických vlivů). Projevuje se především postupným snižová-
ním hodnot parametrů stanovených výrobcem pro daný stroj.

(12) Sesouváním nebo zřícením lavin se rozumí jev, kdy se masa sněhu
nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.

(13) Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí pohyb hornin
z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil
nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu.

(14) Soubor strojů tvoří jednotlivé stroje, které mají stejný nebo podobný
charakter nebo jsou určeny ke stejnému účelu. 

(15) Strojní zařízení je souhrn několika vzájemně (technologicky a konstrukč-
ně) spojených strojů a mechanismů určených na plnění předepsaných funkcí.

(16) Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení jejich
hmotnosti na konstrukce budov. 

(17) Úderem blesku se rozumí přímé a bezprostřední působení energie bles-
ku nebo teploty jeho výboje na stroj. 

(18) Údržbou stroje se rozumí souhrn činností zajišťujících technickou způ-
sobilost, provozuschopnost, hospodárnost a bezpečnost provozu stroje. Tyto
činnosti spočívají zejména v pravidelných prohlídkách, ošetřování, seřizování,
plnění termínů mazacích plánů a včasné výměně opotřebených dílů, a to v sou-
ladu s platnými předpisy, ustanoveními nebo pokyny danými výrobcem.

(19) Užíváním stroje se rozumí stav, kdy pojistník nebo pojištěný uvedený
v pojistné smlouvě mají stroj po právu ve své moci a jsou oprávněni využívat
jeho užitné vlastnosti.

(20) Výbavou se rozumí základní výbava dodávaná k danému typu stroje
výrobcem, jakož i výbava předepsaná právní normou. Za výbavu stroje se
nepovažují data.

(21) Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpí-
navosti plynů nebo par. Za výbuch se nepovažuje výbuch ve spalovacím prostoru
spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě
využívá. 

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

(23) Zničením stroje se rozumí takové poškození, které není možné odstra-
nit opravou, přičemž stroj již nelze dále používat k původnímu nebo podobnému
účelu. Za zničení bude považováno i takové poškození stroje, které lze sice
odstranit opravou, ale náklady na tuto opravu by přesáhly časovou cenu stroje
v době bezprostředně před pojistnou událostí.

Článek X.
Závěrečné ustanovení

Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.



Článek I.
Předmět pojištění

(1) Předmětem pojištění je jednotlivé stacionární elektronické zařízení nebo
soubor stacionárních elektronických zařízení, která jsou uvedena v pojistné
smlouvě, včetně jejich součástí (dále jen „pojištěné zařízení“).

(2) Je-li tak ujednáno, jsou předmětem pojištění mobilní elektronická zařízení,
kterými jsou:
a) přenosná zařízení,
b) zařízení pevně instalovaná ve vozidle.

(3) Předmětem pojištění jsou i data potřebná pro základní funkce pojištěného
zařízení (dále jen „pojištěná základní data“).

(4) Předmětem pojištění jsou zařízení ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví
pojistníka nebo pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě (zařízení vlastní). 

(5) Je-li tak ujednáno, jsou předmětem pojištění i zařízení cizí, která pojistník
nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě užívá podle dohody (cizí zařízení).
U těchto zařízení se jedná o pojištění cizího pojistného rizika.

(6) Bylo-li sjednáno pojištění souboru zařízení, vztahuje se pojištění i na
zařízení, která se stala součástí pojištěného souboru po uzavření pojistné
smlouvy. Zařízení, která přestala být součástí souboru, pojištěna nejsou.

(7) V případě pojištění souboru zařízení jsou předmětem pojištění pouze
zařízení, jejichž stáří nepřesáhlo v době vzniku škody pět let. Pro určení stáří
zařízení je rozhodující rok jeho prvního uvedení do provozu. V případě, že rok
prvního uvedení zařízení do provozu nelze zjistit, je pro určení stáří zařízení
rozhodující rok jeho výroby.

(8) Předmětem pojištění jsou pouze taková zařízení, která byla při sjednání
pojištění v provozuschopném stavu a byla uvedena do provozu v souladu
s platnými právními předpisy a požadavky výrobce.

(9) Nedošlo-li z téže příčiny a ve stejném čase i k jinému poškození nebo
zničení pojištěného zařízení, za něž je pojistitel povinen plnit, pojištění se
nevztahuje na poškození nebo zničení: 
a) dílů a částí, které se pravidelně vyměňují pro rychlé opotřebení nebo stár-

nutí (např. pojistky, světelné zdroje, akumulátory, odporová topná tělesa), 
b) skleněných dílů a částí, činných médií a provozních kapalin (např. paliva,

maziva, chemikálie, filtrační hmoty, chladicí kapaliny, katalyzátory),
c) nářadí a nástrojů všeho druhu. 

Článek II.
Pojistná nebezpečí

(1) Pojištění se vztahuje na náhlé poškození nebo zničení pojištěného zaří-
zení jakoukoli nahodilou událostí, která není dále nebo v pojistné smlouvě
vyloučena.

(2) Doplňkové pojištění lze sjednat pro případ vynaložení vícenákladů
v důsledku přerušení nebo omezení provozu pojištěného zařízení, jehož příči-
nou byla pojistná událost nastalá na pojištěném zařízení.

Článek III.
Místo pojištění

(1) Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě. Za místo pojištění
se považuje dále i místo, na které bylo pojištěné zařízení včetně základních
dat na dobu nezbytně nutnou přemístěno v důsledku vzniklé nebo bezpro-
středně hrozící pojistné události.

(2) Pro mobilní elektronická zařízení je místem pojištění území České
republiky.

Článek IV.
Pojistná událost

(1) Pojistnou událostí je poškození nebo zničení pojištěného zařízení způ-
sobené některým z pojistných nebezpečí uvedených v článku II. odst. (1),
které omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost. 

(2) Pojistnou událostí je dále poškození nebo zničení pojištěného zařízení
nebo základních dat v přímé souvislosti s událostí uvedenou v článku II.

(3) Pojistnou událostí je pouze takové poškození nebo zničení pojištěného
zařízení nebo základních dat, k nimž došlo během trvání pojištění a v místě
pojištění.

Článek V.
Výluky z pojištění

Z pojištění nevzniká právo na plnění pojistitele za škody vzniklé na pojištěném
zařízení: 
a) následkem vady, kterou mělo zařízení již v době uzavření pojištění a která

byla nebo mohla být známa pojistníkovi bez ohledu na to, zda byla známa
pojistiteli,

b) požárem a jeho průvodními jevy, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo
zřícením letadla, jeho částí nebo nákladu, povodní, záplavou, vichřicí, kru-
pobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo
zřícením lavin, zemětřesením, nárazem dopravního prostředku nebo jeho
nákladu, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,

c) krádeží nebo loupeží,
d) ztrátou, zpronevěrou, podvodem, zatajením a neoprávněným užíváním

pojištěného zařízení třetí osobou,
e) porušením, zničením, zkreslením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poško-

zením dat a programového vybavení,
f) projevem počítačového viru nebo obdobného programu,

g) elektronickým přenosem nebo zpracováním dat nebo jiných informací,
h) následkem trvalého vlivu provozu, přirozeného opotřebení, koroze, eroze,

postupného stárnutí, únavy materiálu, nedostatečného používání, dlouho-
dobého skladování,

i) předčasným opotřebením, 
j) poškozením nebo zničením, za které je dodavatel nebo jiný smluvní partner

odpovědný podle právního předpisu nebo smlouvy,
k) používáním pojištěného zařízení v rozporu s předpisy výrobce, 
l) úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením pojištěného zařízení,

pokud škodu nevyšetřovala policie,

Článek VI.
Povinnosti pojistníka a pojištěného

(1) Pojistník a pojištěný je povinen: 
a) používat pojištěné zařízení pouze k účelu stanovenému výrobcem podle 

návodu k obsluze nebo technických podmínek, dodržovat technické a další
normy vztahující se na provoz a údržbu pojištěného zařízení, 

b) zabezpečit obsluhu pojištěného zařízení osobou, která má předepsanou
kvalifikaci či oprávnění, nebo pokud není kvalifikace či oprávnění předepsáno,
osobou, která byla prokazatelně pro obsluhu zaškolena,

c) v případě vzniku škody uschovat veškeré poškozené díly, dokud pojistitel
nevydá souhlas s jejich likvidací,

(2) Porušil-li pojištěný některou z povinností uvedených v odst. (1) tohoto
článku a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její
průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení
výše pojistného plnění, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně
tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

Článek VII.
Pojistná hodnota

Pojistnou hodnotou zařízení a základních dat je jejich nová cena (pojištění
na novou cenu).
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Článek VIII.
Pojistné plnění

(1) Bylo-li zařízení pojištěno na novou cenu a není-li ujednáno jinak, vzniká
oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil:
a) v případě zničení zařízení částku odpovídající přiměřeným nákladům na

znovupořízení stejného nebo srovnatelného nového zařízení sníženou
o cenu využitelných zbytků,

b) v případě poškození zařízení částku odpovídající přiměřeným nákladům na
opravu poškozeného zařízení sníženou o cenu využitelných zbytků nahra-
zovaných částí.

Plnění pojistitele stanovené podle odst. (1) písm. b) tohoto článku však nepře-
výší částku vypočtenou podle odst. (1) písm. a) tohoto článku.

(2) Pojistitel poskytne plnění také za přiměřené náklady, které oprávněná
osoba prokazatelně vynaložila na: 
a) provizorní opravu, pokud se tím nezvýší náklady na celkovou opravu,

nerozhodne-li pojistitel jinak,
b) demontáž a montáž poškozeného zařízení, 
c) expresní dopravu náhradních dílů, pokud je nebylo účelné zajistit obvyklou

dopravou a pokud jejich vynaložení pojistitel předem odsouhlasil.

(3) Pojistitel neposkytne plnění za náklady: 
a) které by vznikly i tehdy, pokud by nevznikla pojistná událost (např. náklady

na údržbu),
b) vzniklé změnou nebo vylepšením zařízení nebo základních dat jakýmkoli

způsobem.

(4) Bylo-li pojištěné zařízení pojištěno na novou cenu a oprávněná osoba do
12 měsíců po vzniku pojistné události neprokáže, že poškozené nebo zničené
zařízení opravila nebo místo něho pořídila zařízení nové, pojistitel poskytne
pojistné plnění pouze do výše časové ceny pojištěného zařízení. 

(5) Vznikla-li pojistná událost na zařízení pojištěném na jinou cenu, řídí se
plnění pojistitele příslušnými ustanoveními pojistné smlouvy. Není-li ujednáno
jinak, nesmí plnění pojistitele přesáhnout částku odpovídající přiměřeným
nákladům na znovupořízení zařízení sníženou o cenu využitelných zbytků. 

Článek IX.
Výklad pojmů

Pro účely pojištění podle těchto zvláštních pojistných podmínek platí tento
výklad pojmů:

(1) Data jsou informace zpracovatelné na elektronických zařízeních. 

(2) Data potřebná pro základní funkce zařízení jsou systémové programy
nebo programy či data jim rovnocenná (např. operační systém). 

(3) Elektronické zařízení je zařízení, které pro svou funkci využívá elektro-
nické prvky.

(4) Krupobitím se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.

(5) Nosiče dat jsou paměťová média na strojně zpracovatelné informace. 

(6) Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se rozumí takový
pohyb tělesa, který má znaky pádu způsobeného zemskou gravitací.

(7) Podvodem se rozumí obohacení sebe nebo jiného ke škodě cizího
majetku tím, že pachatel uvede někoho v omyl, zamlčí podstatné skutečnosti
nebo něčího omylu využije.

(8) Poškozením zařízení se rozumí takové poškození, které lze odstranit
opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevýší částku odpovídající nákla-
dům na znovupořízení daného zařízení.

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

(10) Požár je oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené
ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně
rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a dout-

nání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektric-
kém vedení nebo zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil. 

(11) Provozuschopný stav je takový stav zařízení, ve kterém je po úspěšně
dokončeném přejímacím testu a zkušebním provozu schopno plnit určené
funkce a dodržovat hodnoty parametrů v mezích stanovených technickou
dokumentací.

(12) Průvodními jevy požáru se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající
při požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti požáru.

(13) Předčasné opotřebení zařízení nastává tehdy, je-li zařízení provo-
zováno v rozporu s technickými podmínkami (např. trvalé neseřízení) nebo
užíváno k účelu, pro který není určeno. 

(14) Za mobilní elektronické zařízení se považuje takové zařízení, které je
určeno převážně pro práci v terénu a je buď přenosné nebo pevně instalované
ve vozidle. Za mobilní elektronické zařízení se nepovažují kalkulátory, kapesní
počítače (PDA), komunikátory, navigační systémy (GPS), diáře, mobilní tele-
fony, pagery, kamery a fotoaparáty.

(15) Přirozeným opotřebením je pozvolný proces spotřeby zařízení, způso-
bený jeho používáním během provozu nebo jinými aktivními vnějšími vlivy
dlouhodobějšího charakteru (např. trvalým působením chemických, teplotních,
mechanických vlivů a elektrických vlivů). Projevuje se především postupným
snižováním hodnot parametrů stanovených výrobcem pro dané zařízení.

(16) Přiměřenými náklady se rozumí náklady, které jsou obvyklé v době
vzniku pojistné události v daném místě. Za přiměřené náklady se nepovažují
příplatky za práci přesčas, expresní příplatky, příplatky za letecké dodávky apod.

(17) Sesouváním nebo zřícením lavin se rozumí jev, kdy se masa sněhu
nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.

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

(19) Za součást zařízení se považují zařízení, která k němu podle povahy
patří a nemohou být oddělena bez toho, aniž se tím zařízení znehodnotí. Za
součást zařízení se nepovažují externí nosiče dat a data potřebná pro základní
funkce zařízení.

(20) Soubor zařízení tvoří jednotlivá zařízení, která mají stejný nebo
podobný charakter nebo jsou určena ke stejnému účelu. 

(21) Úderem blesku se rozumí přímé a bezprostřední působení energie
blesku nebo teploty jeho výboje na zařízení. Škoda vzniklá úderem blesku
musí být zjistitelná podle viditelných destrukčních účinků na zařízení nebo na
budově, v níž je zařízení v době pojistné události uloženo. Úderem blesku
není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo
v důsledku působení blesku na tato vedení. 

(22) Užíváním stroje se rozumí stav, kdy pojistník nebo pojištěný uvedený
v pojistné smlouvě mají zařízení po právu ve své moci a jsou oprávněni využí-
vat jeho užitné vlastnosti.

(23) Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohy-
buje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují
i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na zařízení.

(24) Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v roz-
pínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku
(imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím
prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu
cílevědomě využívá. 

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

(26) Zatajením věci se rozumí přivlastnění si věci, která se dostala do moci
pachatele nálezem, omylem nebo jinak bez svolení pojistníka nebo pojištěného
uvedeného v pojistné smlouvě.



(27) Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby
zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice
MSK - 64, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění
(nikoli v epicentru). 

(28) Zničením zařízení se rozumí takové poškození, které není možné
odstranit opravou, přičemž zařízení již nelze dále používat k původnímu nebo
podobnému účelu. Za zničení bude považováno i takové poškození zařízení,
které lze sice odstranit opravou, ale náklady na tuto opravu by přesáhly částku
odpovídající nákladům na znovupořízení daného zařízení. 

Článek X.
Závěrečné ustanovení

Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. května 2007.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

P -600/05

Článek I.
Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

(1) Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpo-
vědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo
vztahem pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

(2) Z pojištění odpovědnosti za škodu podle těchto pojistných podmínek má
pojištěný právo, aby pojistitel uhradil:
a) v případě vzniku pojistné události:

i) škodu na zdraví nebo na životě, 
ii) škodu na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,

iii) jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody podle bodu i) a ii),
pokud byl proti pojištěnému uplatněn oprávněný nárok na náhradu škody,

b) náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na
náhradu škody v rozsahu článku III.

(3) Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škody vyplývající
z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící
k výkonu činnosti uvedené v pojistné smlouvě.

(4) Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní
pojišťovnou na zdravotní péči v důsledku zaviněného protiprávního jednání
pojištěného, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví, ke které se tyto náklady
vážou, vznikl nárok na plnění z pojištění podle těchto pojistných podmínek.

(5) Pouze je-li to ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahuje na
odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku a za škodu způsobenou
vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání (dále jen „odpověd-
nost za škodu způsobenou vadou výrobku“). 

Článek II.
Pojistná událost

(1) Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu, která
nastala v souvislosti s činností nebo vztahem uvedenými v článku I. odst. (1)
a se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění. 

(2) Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že právní
skutečnost, v jejímž důsledku škoda vznikla, nastala v době trvání pojištění. 

(3) Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, je odchylně od předchozího
odstavce pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou
současně splněny následující podmínky: 
a) právní skutečnost, v jejímž důsledku škoda vznikla, nastala po datu uvede-

ném v pojistné smlouvě (retroaktivní datum), 
b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu škody proti pojiště-

nému v době trvání pojištění, 
c) pojištěný uplatnil nárok na plnění vůči pojistiteli do 60 dní po zániku po-

jištění.

(4) Více nároků na náhradu škody vyplývajících z jedné příčiny nebo z více
příčin, které spolu časově, místně nebo jinak přímo souvisí, se považuje za
jednu pojistnou událost, a to nezávisle na počtu poškozených osob.

(5) Rozhoduje-li o náhradě škody nebo její výši soud nebo jiný oprávněný
orgán, je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění podle článku I. odst. (2)
písm. a) až poté, kdy mu bylo doručeno pravomocné rozhodnutí tohoto orgánu.

Článek III.
Náklady právní ochrany

(1) Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené mu příslušnými
právními předpisy, pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou, je pojistitel
povinen uhradit náklady:
a) řízení o náhradě škody před příslušným orgánem, pokud bylo nutné ke

zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše náhrady škody, a náklady
právního zastoupení pojištěného v tomto řízení, a to ve všech stupních,

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

c) mimosoudního projednávání nároku poškozeného na náhradu škody,
pokud se k tomu písemně zavázal.

(2) Náklady právního zastoupení a obhajoby podle odst. (1) tohoto článku,
které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanove-
nou příslušnými právními předpisy, pojistitel uhradí pouze v případě, že se
k tomu písemně zavázal.

(3) Pojistitel nehradí náklady podle odst. (1) tohoto článku, jestliže byl
pojištěný v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným úmyslným trestným
činem. Pokud již pojistitel tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na
vrácení vyplacené částky.

Článek IV.
Výluky z pojištění

(1) Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:
a) úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právním předpisem,
b) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel, drážních

vozidel, letadel nebo plavidel všeho druhu, jakož i letišť, přístavů, přístavišť,
drah nebo lanovek všeho druhu,

c) sesedáním nebo sesouváním půdy, erozí, průmyslovým odstřelem nebo
v důsledku poddolování,

d) na lukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách pasoucím se
hospodářským zvířetem nebo zvěří,

e) formaldehydem, azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest, umělým
minerálním vláknem nebo toxickou plísní,

f) zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin,
g) genetickými změnami organismu nebo geneticky modifikovanými organismy,
h) působením magnetických nebo elektromagnetických polí,
i) v souvislosti s činností, při které právní předpis stanoví, že pojištění vznikne

bez uzavření pojistné smlouvy na základě jiných skutečností,
j) prodlením se splněním smluvní povinnosti,

k) při přepravě, z přepravních nebo zasílatelských smluv,
l) na věci, kterou pojištěný užívá neoprávněně,

m) z vlastnictví nebo provozování skládek nebo úložišť odpadů včetně likvidace
odpadů,

n) při profesionální sportovní činnosti,



o) na zdraví nebo na životě aktivním účastníkům organizované sportovní
soutěže, kromě soutěže organizované školou nebo školským zařízením,

p) odcizením věci ve střeženém objektu při zajišťování ostrahy majetku,
q) přerušením, omezením nebo kolísáním dodávek elektřiny, plynu, vody

nebo tepla,
r) v souvislosti s nakládáním se střelivem, pyrotechnikou, výbušninami, stla-

čenými nebo zkapalněnými plyny, nebezpečnými chemickými látkami nebo
přípravky nebo nebezpečnými odpady, 

s) znečištěním životního prostředí, pokud škodu nezpůsobila náhlá a nahodilá
porucha ochranného zařízení,

t) v důsledku právní skutečnosti, o které pojištěný v době uzavření pojistné
smlouvy věděl nebo mohl vědět,

u) v souvislosti s činností pojištěného, kterou vykonává neoprávněně.

(2) Není-li ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:
a) odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal

za účelem provedení objednané činnosti,
b) odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný opráv-

něně užívá,
c) náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní

péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu
v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,

d) odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s činností, při které právní
předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu. 

(3) Pojistitel neposkytne plnění za:
a) odpovědnost pojištěného za vady (záruky),
b) způsobenou ekologickou újmu,
c) pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby,

které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter,
d) náhradu nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva

na ochranu osobnosti,
e) náhradu škody přiznanou soudem ve Spojených státech amerických nebo

Kanadě nebo přiznanou na základě práva Spojených států amerických
nebo Kanady. 

(4) Pojistitel neuhradí škodu, za kterou pojištěný odpovídá: 
a) svému manželu, sourozenci nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám,

které s ním žijí ve společné domácnosti,
b) svým společníkům nebo jejich manželům, sourozencům nebo příbuzným

v řadě přímé nebo osobám, které žijí se společníkem ve společné domácnosti,
c) právnické osobě, se kterou je majetkově propojen. 

Článek V.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

(1) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se vztahuje
na škody, které byly způsobeny výrobky uvedenými na trh v době trvání pojiš-
tění. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou vadou
výrobku, který byl uveden na trh v době před počátkem pojištění, pouze je-li to
ujednáno v pojistné smlouvě.

(2) Pojištění se vedle výluk uvedených v článku IV. nevztahuje na odpověd-
nost za škodu způsobenou výrobkem:
a) který nebyl dostatečně testován podle uznávaných pravidel vědy a techniky

nebo způsobem stanoveným právním předpisem,
b) který pojištěný získal za podmínek, které mu brání uplatnit právo na ná-

hradu škody vůči jinému odpovědnému subjektu v souladu s právními
předpisy,

c) který je z technického hlediska bez vady, ale nedosahuje avizovaných
funkčních parametrů,

d) který na žádost poškozeného pojištěný změnil nebo instaloval do jiných
podmínek, než pro které je určen,

e) který je součástí vzdušného dopravního prostředku,
f) jehož součástí jsou látky pocházející z lidského těla nebo z těchto látek

získané deriváty nebo biosyntetické výrobky.

(3) Pojistitel neposkytne plnění za:
a) škodu na vadném výrobku, 
b) náklady vzniklé při kontrole nebo opravě výrobku,
c) vrácení plateb získaných za výrobek,
d) náklady na stažení výrobku z trhu,
e) škodu způsobenou vadou projektové činnosti ve výstavbě,
f) škodu způsobenou tabákem nebo tabákovým výrobkem,

g) škody vzniklé spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a škody
vzniklé dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku, s výjimkou
škody způsobené konečnému uživateli vlastnostmi takto vzniklé věci,

h) náklady na odstranění, demontáž, vyjmutí nebo uvolnění vadných výrobků
a náklady na montáž, připevnění nebo osazení bezvadných výrobků,

i) škody vzniklé závadností věcí, které byly vyrobeny nebo zpracovány pomocí
vadného stroje dodaného, montovaného nebo udržovaného pojištěným,
s výjimkou škody způsobené konečnému uživateli vlastnostmi takto vzniklé
věci.

Článek VI.
Povinnosti pojištěného

(1) Nastane-li škodná událost, má pojištěný zejména následující povinnosti:
a) písemně bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že poškozený uplatnil

proti němu právo na náhradu škody, a vyjádřit se ke své odpovědnosti za
vzniklou škodu, k požadované náhradě škody a její výši,

b) písemně bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že v souvislosti se
škodnou událostí bylo proti němu nebo jeho zaměstnanci (členu) zahájeno
soudní (občanskoprávní i trestní) nebo rozhodčí řízení, a informovat o prů-
běhu a výsledcích řízení,

c) nesmí bez souhlasu pojistitele uhradit ani se zavázat k úhradě promlčené
pohledávky nebo její části,

d) nesmí bez souhlasu pojistitele zcela nebo zčásti uznat nárok z titulu odpo-
vědnosti za škodu.

(2) Pojištěný má v řízení o náhradě škody vedeném proti němu zejména
následující povinnosti:
a) postupovat v souladu s pokyny pojistitele,
b) nesmí bez souhlasu pojistitele uzavřít soudní smír,
c) vznést námitku promlčení,
d) na pokyn pojistitele podat opravný prostředek,
e) postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zmeškání nebo

pro uznání. 

(3) Porušil-li pojištěný některou z povinností uvedených v odst. (1) písm. a), b)
a d) a v odst. (2) písm. a), b) a e) tohoto článku a toto porušení mělo vliv na
zjištění nebo určení výše pojistného plnění, je pojistitel oprávněn snížit pojistné
plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

(4) Pojistitel není povinen plnit, jestliže pojištěný porušil některou z povin-
ností uvedených v odst. (1) písm. c) a v odst. (2) písm. c) a d) tohoto článku.

Článek VII.
Pojistné plnění

(1) Pojistitel uhradí za pojištěného škodu z jedné pojistné události maximálně
do výše limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě. Limit pojistného
plnění stanoví na svou odpovědnost pojistník.

(2) Na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného
roku poskytne pojistitel pojistné plnění do výše dvojnásobku limitu pojistného
plnění uvedeného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší
než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše limitu pojist-
ného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

(3) Výše úhrady nákladů právní ochrany podle článku III. spolu s poskytnutým
pojistným plněním z jedné pojistné události může dosáhnout maximálně výše
limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

(4) Za škodu způsobenou na klenotech a jiných cennostech, jakož i na
věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (např. obrazy, sochy,
sbírky známek) je pojistitel povinen poskytnout plnění nejvýše do částky 
100 000 Kč za jednu takovou věc (sbírku) a za škodu na penězích, směnkách,
cenných papírech a ceninách nejvýše do celkové částky 100 000 Kč. 

Článek VIII.
Výklad pojmů

Pro účely pojištění podle těchto pojistných podmínek platí následující výklad
pojmů:

(1) Jinou majetkovou škodou se rozumí zejména ušlý zisk a náklady
poškozeného, které nejsou škodou na zdraví, na životě nebo na věci, ale
vznikly v souvislosti s ní (např. náklady na likvidaci zničené věci nebo na
odtah vozidla, půjčovné za náhradní vozidlo, stornopoplatky za zrušení zájezdu
v důsledku škody na zdraví). 

(2) Objednanou činností se rozumí zejména zpracování, oprava, úprava,
prodej, úschova, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci.



(3) Ochranným zařízením se rozumí zařízení sloužící k ochraně před
škodlivým působením látek na životní prostředí. Náhlou a nahodilou poru-
chou ochranného zařízení se rozumí náhlá a nahodilá porucha způsobená
vnitřní závadou zařízení, kterou pojištěný nemohl předpokládat ani při řádné
péči.

(4) Poddolováním se rozumí důsledky lidské činnosti spočívající v hloubení
podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.

(5) Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně
možné odstranit ekonomicky účelnou opravou, nebo změna stavu věci, kterou
objektivně nelze odstranit ekonomicky účelnou opravou, přesto však je věc
použitelná k původnímu účelu.

(6) Právnickou osobou, se kterou je pojištěný majetkově propojen, se
rozumí:
a) právnická osoba, ve které má pojištěný větší než 50% majetkovou účast,
b) právnická osoba, která má v pojištěném větší než 50% majetkovou účast,
c) právnická osoba, ve které má větší než 50% majetkovou účast subjekt,

který má větší než 50% majetkovou účast zároveň v pojištěném.

(7) Profesionální sportovní činností se rozumí sportovní činnost, kterou
sportovci vykonávají za úplatu, jakož i příprava k této činnosti.

(8) Předáním vykonané práce je její předání objednateli nebo jiné opráv-
něné osobě po jejím provedení.

(9) Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do
středu země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

(10) Sesouváním půdy se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do
nižších, ke kterému dochází působením zemské tíže nebo lidské činnosti při
porušení podmínek rovnováhy svahu.

(11) Společníkem se rozumí společník obchodní společnosti, který je
zapsán v obchodním rejstříku.

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

(13) Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své dispozici
a využívá její užitné vlastnosti.

(14) Vadou výrobku je stav, kdy výrobek z hlediska bezpečnosti jeho užití
nezaručuje vlastnosti, které lze od něj oprávněně očekávat, zejména s ohledem na:
a) prezentaci výrobku včetně poskytnutých informací nebo
b) předpokládaný účel, ke kterému má výrobek sloužit, nebo
c) dobu, kdy byl výrobek uveden na trh.

(15) Výrobkem se rozumí jakákoli movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena
nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování (včetně obalu a návodu
k použití) a je určena k uvedení na trh; a to i tehdy, je-li součástí nebo příslušen-
stvím jiné movité nebo nemovité věci. Za výrobek se považuje např. i elektřina.

(16) Znečištěním životního prostředí se rozumí poškození životního pro-
středí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových
a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za škodu způsobenou
znečištěním životního prostředí se považuje i následná škoda, která vznikla
v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat
v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace
půdy, ušlý zisk). Kontaminací se rozumí zamoření, znečištění či jiné zhoršení
jakosti, bonity nebo kvality jednotlivých složek životního prostředí.

(17) Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není
možné odstranit ekonomicky účelnou opravou a pro kterou věc již nelze dále
používat k původnímu účelu.

(18) Ztrátou věci se rozumí stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své
vůli možnost s věcí disponovat.

Článek IX.
Závěrečné ustanovení

Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

PRO POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY

P - 695 /05

Článek I.
Předmět pojištění

(1) Předmětem pojištění jsou věci:
a) movité ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojistníka nebo pojištěného uve-

deného v pojistné smlouvě (věci vlastní),
b) movité, které pojistník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě užívají

podle dohody (cizí věci užívané), 
c) movité, které pojistník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě převzali

při poskytování služby na základě smlouvy, objednávky nebo zakázkového
listu (cizí věci převzaté),

které jsou dopravovány pojistníkem nebo pojištěným uvedeným v pojistné
smlouvě pro vlastní potřebu (dále jen „pojištěné věci“), a to pouze vozidly
uvedenými v pojistné smlouvě (dále jen „vozidlo“). 

(2) Pojištěné věci se rozdělují podle jejich charakteru do následujících rizi-
kových skupin:
RIZ 1 – vysoce rizikové věci, např. elektronická zařízení všeho druhu, jejich
součásti a náhradní díly, tabákové výrobky, kosmetika, farmaceutické výrobky,
sportovní potřeby vč. jízdních kol, výrobky z kůže a kožešin, alkoholické nápoje,
RIZ 2 – středně rizikové věci, např. elektrické stroje a přístroje vč. nářadí,
měřicí, optické, kontrolní a podobné přístroje (s výjimkou elektronických),
stroje, sklo, keramika, výrobky z textilu, chemické výrobky, hudební nástroje,
potraviny,

RIZ 3 – méně rizikové věci, např. výrobky z plastu, dřeva, kovu, papíru, gumy,
stavební materiál, nerostné suroviny.
Předmětem pojištění jsou pouze věci, které svým charakterem odpovídají
sjednané rizikové skupině, která je v pojistné smlouvě uvedena prostřednic-
tvím výše uvedeného rizikového kódu, resp. věci s nižší rizikovostí. 

(3) Předmětem pojištění nejsou:
a) zavazadla a věci osobní potřeby,
b) mobilní telefony, 
c) cennosti,
d) cenné věci,
e) věci zvláštní hodnoty,
f) písemnosti, 
g) motorová a přípojná vozidla s přidělenou SPZ nebo registrační značkou,

s výjimkou pracovních strojů samojízdných a pracovních strojů přípojných,
h) vzorky, názorné modely a prototypy, 
i) lodě a letadla,
j) výbušniny, zbraně, střelivo a radioaktivní látky,

k) živá zvířata.

(4) Předmětem pojištění nejsou cizí věci převzaté za účelem provedení
dopravy (smlouva o přepravě věci) nebo za účelem obstarání přepravy (zasí-
latelská smlouva).



Článek II.
Pojistná nebezpečí

(1) Základní pojištění věcí během silniční dopravy se vztahuje na poškození
nebo zničení pojištěné věci:
a) nehodou dopravního prostředku, 
b) požárem a jeho průvodními jevy,
c) výbuchem, úderem blesku, 
d) pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené

věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc, 
e) povodní nebo záplavou, vichřicí nebo krupobitím,
f) sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením

lavin, zemětřesením.

(2) Doplňkové pojištění věcí během silniční dopravy lze sjednat pro případ
odcizení pojištěné věci, k němuž došlo:
a) krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojiště-

nou věc před odcizením,
b) loupeží,
(dále jen „odcizení“).

Článek III.
Pojistná událost

(1) Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo odcizení pojištěné věci
zapříčiněné některým z pojistných nebezpečí uvedených v pojistné smlouvě. 

(2) Pojistnou událostí je i poškození, zničení nebo ztráta pojištěné věci,
kterým pojistník nebo pojištěný nemohl zabránit a které vznikly v přímé sou-
vislosti s událostí uvedenou v článku II., byla-li pojištěná věc pro případ této
události pojištěna, nebo v případě kdy byla osádka vozidla následkem nehody
dopravního prostředku zbavena možnosti pojištěné věci opatrovat.

(3) Pojistnou událostí je pouze takové poškození, zničení, odcizení nebo
ztráta pojištěné věci, k nimž došlo po naložení pojištěné věci na vozidlo za
účelem její bezprostředně následující dopravy a před započetím její vykládky
v místě určení, nejpozději do okamžiku, kdy takto vyložena být měla, resp.
vyložena být mohla.

Článek IV.
Výluky z pojištění

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:
a) vady, kterou měla pojištěná věc již v době před jejím naložením na vozidlo,
b) vadného, nevhodného nebo nedostatečného balení pojištěné věci, 
c) nesprávného naložení pojištěné věci,
d) nakládky či vykládky pojištěné věci.

Článek V.
Povinnosti pojistníka a pojištěného 

(1) Pojistník a pojištěný jsou zejména povinni zabezpečit pojištěné věci tak,
aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo níže uvedeným způsobům
zabezpečení. 

(2) Byla-li pojištěná věc odcizena a mělo-li porušení povinnosti uvedené
v odst. (1) tohoto článku podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh
nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, poskytne pojistitel plnění, které je
omezeno limitem odpovídajícím skutečnému zabezpečení pojištěných věcí
v době vzniku pojistné události.

(3) Požadované způsoby zabezpečení a limity plnění:
a) limit plnění do 100 000 Kč

Pojištěné věci musí být během dopravy uloženy v uzamčeném vozidle
s pevnou konstrukcí karoserie nebo pod upevněnou a uzamčenou plachtou.

b) limit plnění do 300 000 Kč
Pojištěné věci musí být během dopravy uloženy v uzamčeném vozidle
s pevnou konstrukcí karoserie nebo pod upevněnou a uzamčenou plachtou
na konstrukci, která odpovídá specifikaci o nástavbě uvedené v technickém
průkazu.

c) limit plnění do 500 000 Kč 
Pojištěné věci musí být během dopravy uloženy v uzamčeném vozidle
s pevnou konstrukcí karoserie nebo pod upevněnou a uzamčenou plachtou
na konstrukci, která odpovídá specifikaci o nástavbě uvedené v technickém
průkazu. Vozidlo musí být vybaveno funkčním alarmem. 

(4) Byla-li odcizena pojištěná věc z vozidla nebo bylo-li odcizeno vozidlo,
poskytne pojistitel plnění jen tehdy, pokud:

a) byla všechna instalovaná zabezpečovací zařízení v aktivním stavu nebo
pokud byla ve vozidle trvale přítomna jedna osoba pověřená pojistníkem
nebo pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě a

b) k odcizení došlo prokazatelně v době od 6.00 do 22.00 hod. 

(5) Budou-li dopravovány vysoce rizikové věci RIZ 1 v celkové hodnotě
vyšší než 300 000 Kč, musí být při zastavení vozidla trvale přítomna jedna
osoba pověřená pojistníkem nebo pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě.
Nebyla-li tato povinnost splněna a bylo-li odcizeno vozidlo, kterým byly pojiš-
těné věci dopravovány, pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění. 

Článek VI.
Pojistná hodnota a limit pojistného plnění

(1) Pojistnou hodnotou pojištěné věci je její nová cena (pojištění na novou
cenu), není-li ujednáno jinak.

(2) Pojistnou hodnotou cizích věcí převzatých je jejich časová cena (pojištění
na časovou cenu).

(3) Pojistnou hodnotou zásob je částka, která odpovídá nákladům na nové
vyrobení nebo pořízení stejných nebo srovnatelných zásob v daném čase
a na daném místě. 

(4) Limit pojistného plnění je stanoven pojistníkem s ohledem na hodnotu
věci dopravované vozidlem. Limit pojistného plnění je horní hranicí plnění poji-
stitele ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce.

Článek VII.
Pojistné plnění

(1) Byla-li pojištěná věc zničena, odcizena nebo ztracena, vzniká oprávněné
osobě právo, není-li ujednáno jinak, aby jí pojistitel vyplatil:
a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovu-

pořízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o cenu využitelných zbytků,
b) z pojištění na časovou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na

znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o částku odpo-
vídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení s přihlédnutím k pří-
padnému zhodnocení z doby bezprostředně před vznikem pojistné události
a sníženou o cenu využitelných zbytků.

(2) Byla-li pojištěná věc poškozena, vzniká oprávněné osobě právo, není-li
ujednáno jinak, aby jí pojistitel vyplatil:
a) z pojištění na novou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na

opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných
částí,

b) z pojištění na časovou cenu částku odpovídající přiměřeným nákladům na
opravu poškozené věci sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení
nebo jiného znehodnocení s přihlédnutím k případnému zhodnocení nahra-
zovaných částí z doby bezprostředně před vznikem pojistné události a sní-
ženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí.

Plnění pojistitele stanovené podle odst. (2) tohoto článku však nepřevýší částku
vypočtenou podle odst. (1) tohoto článku.

(3) Byla-li poškozena, zničena, odcizena nebo ztracena pojištěná věc, pro
kterou bylo sjednáno pojištění na novou cenu, a její opotřebení nebo jiné zne-
hodnocení v době bezprostředně před vznikem pojistné události přesáhlo 
70 %, vyplatí pojistitel plnění stanovené podle odst. (1) nebo (2) tohoto článku
pouze do výše časové ceny, kterou měla pojištěná věc v době bezprostředně
před vznikem pojistné události.

(4) Vznikla-li pojistná událost na zásobách, vyplatí pojistitel v případě:
a) poškození částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich opravu nebo

úpravu sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí,
b) znehodnocení částku odpovídající rozdílu mezi jejich pojistnou hodnotou

v době bezprostředně před vznikem pojistné události a obvyklou cenou po
znehodnocení,

c) zničení, odcizení nebo ztráty částku odpovídající přiměřeným nákladům na
jejich nové vyrobení nebo pořízení sníženou o cenu využitelných zbytků.
Pojistitel vyplatí nižší z uvedených částek.

Plnění pojistitele stanovené podle odst. (4) tohoto článku nepřevýší částku,
kterou by oprávněná osoba obdržela při prodeji zásob v době bezprostředně
před vznikem pojistné události.

(5) Pojistitel je povinen poskytnout plnění pouze v případě, že použité vozidlo
je vhodné a způsobilé pro dopravu pojištěné věci.



Článek VIII.
Výklad pojmů

Pro účely pojištění podle těchto zvláštních pojistných podmínek platí tento
výklad pojmů:

(1) Za cenné věci se považují drahé kovy, perly a drahokamy a předměty
z nich vyrobené. 

(2) Cennostmi se rozumí:
a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
b) ceniny, tj. poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí

kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
c) vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné

papíry. 

(3) Krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící
pojištěnou věc před odcizením, se rozumí přivlastnění si pojištěné věci tak,
že se jí pachatel zmocnil některým dále uvedeným způsobem:
a) do vozidla, ve kterém byla věc uložena, se dostal tak, že jej prokazatelně

zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání,
b) ve vozidle, ve kterém byla věc uložena, se prokazatelně skryl a po jeho

uzamčení se věci zmocnil, 
c) vozidlo, ve kterém byla věc uložena, otevřel klíčem nebo obdobným pro-

středkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží nebo loupeží.

(4) Krupobitím se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.

(5) Loupeží se rozumí přivlastnění si věci tak, že pachatel použil proti po-
jistníkovi, pojištěnému uvedenému v pojistné smlouvě, jejich zaměstnanci
nebo jiné osobě pověřené pojistníkem nebo pojištěným uvedeným v pojistné
smlouvě násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

(6) Za movité věci se považují zásoby a ostatní věci movité.

(7) Za nehodu dopravního prostředku se považuje událost, při níž do-
pravní prostředek utrpí věcnou škodu následkem bezprostředního působení
vnějších mechanických sil.

(8) Osobou pověřenou může být pouze zaměstnanec pojistníka nebo
pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě starší 21 let, způsobilý k právním
úkonům, bezúhonný, spolehlivý, fyzicky zdatný, který není pod vlivem alkoholu
či jiných psychotropních nebo omamných látek.

(9) Za ostatní věci movité se nepovažují cennosti, cenné věci, věci zvláštní
hodnoty a písemnosti.

(10) Písemnostmi se rozumí:
a) písemnosti, plány, obchodní knihy a obdobná dokumentace, kartotéky,

výkresy,
b) nosiče dat a záznamy na nich uložené a užívané pro vlastní potřebu pojist-

níka nebo pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě.

(11) Poškozením věci se rozumí takové poškození, které lze odstranit
opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevýší částku odpovídající nákla-
dům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci.

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

(13) Požár je oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené
ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně
rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a dout-
nání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektric-
kém vedení nebo zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.

(14) Průvodními jevy požáru se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající
při požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti požáru.

(15) Přiměřenými náklady se rozumí náklady, které jsou obvyklé v době
vzniku pojistné událostí v daném místě. Za přiměřené náklady se nepovažují
příplatky za práci přesčas, expresní příplatky, příplatky za letecké dodávky
apod.

(16) Úderem blesku se rozumí přímé a bezprostřední působení energie
blesku nebo teploty jeho výboje na věci. Škoda vzniklá úderem blesku musí
být zjistitelná podle viditelných destrukčních účinků na věci nebo na budově,
v níž je věc v době pojistné události uložena. Úderem blesku není dočasné
přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku
působení blesku na tato vedení. 

(17) Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojistník nebo pojištěný uvedený
v pojistné smlouvě mají movitou věc po právu ve své moci a jsou oprávněni
využívat její užitné vlastnosti.

(18) Za věci zvláštní hodnoty se považují:
a) věci umělecké hodnoty (obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla,

keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod.), jejichž hodnota
není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou a autorem díla,

b) věci historické hodnoty, tj. věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah
k historii, historické osobě či události apod.,

c) starožitnosti, tj. věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž umělec-
kou hodnotu, případně charakter unikátu,

d) sbírky. 

(19) Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohy-
buje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují
i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na věc.

(20) Vhodným vozidlem se rozumí dopravní prostředek, který svými užitný-
mi vlastnostmi a technickými parametry odpovídá druhu pojištěné věci a klima-
tickým a atmosférickým vlivům, které mohou na pojištěnou věc působit.

(21) Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v roz-
pínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku
(imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím
prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu
cílevědomě využívá.

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

(23) Zásobami se rozumí materiál, zboží, nedokončená výroba (kromě nedo-
končené stavební výroby), polotovary, dokončené výrobky. Za zásoby se nepo-
važují cizí věci, cennosti, cenné věci, věci zvláštní hodnoty a písemnosti.

(24) Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby
zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice
MSK - 64, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění
(nikoli v epicentru).

(25) Znehodnocením věci se rozumí takové poškození, které není možné
odstranit opravou, přičemž věc lze i nadále používat k původnímu nebo
podobnému účelu. Znehodnocením věci se sníží její hodnota.

(26) Zničením věci se rozumí takové poškození, které není možné odstranit
opravou, přičemž věc již nelze dále používat k původnímu nebo podobnému
účelu. Za zničení bude považováno i takové poškození, které lze sice odstranit
opravou, ale náklady na tuto opravu by přesáhly částku odpovídající nákladům
na znovupořízení dané věci.

(27) Ztrátou věci během silniční dopravy se rozumí stav, kdy věc nebo její
část nebyla přepravena na místo určení, pokud se nejedná o zničení nebo
prodej věci během dopravy.

Článek IX.
Závěrečné ustanovení

Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.



ČÁST 1.
Článek I. 

Společná ustanovení

(1) Pro účely tohoto pojištění se za cennosti dále považují i cenné věci
a drobné luxusní předměty, jejichž hodnota přesahuje 10 tis.Kč za jeden kus
(luxusní hodinky, luxusní plnicí pera, luxusní brýle apod.); netýká se elektroniky.

(2) Pro účely tohoto pojištění jsou věci zvláštní hodnoty dále nazývány jako
umělecká díla a starožitnosti.  

(3) Za mobilní elektronické zařízení se považuje takové zařízení, které je
určeno převážně pro práci v terénu a je buď přenosné nebo pevně instalované
ve vozidle. Za mobilní elektronické zařízení se nepovažují kalkulátory, kapesní
počítače (PDA), komunikátory, navigační systémy (GPS), diáře, mobilní telefony,
pagery, kamery a fotoaparáty

(4) Pro mobilní elektronické zařízení je místem pojištění území České
republiky. Pojištění v tomto rozsahu se týká pouze mobilního elektronického
zařízení, které bylo takto specifikováno v pojistné smlouvě. 

(5) Bylo-li sjednáno pojištění věcí v místech podle podnikatelské činnosti,
týká se toto pojištění míst, která se nacházejí na území České republiky.

(6) Vznikne-li v jednom místě pojištění pojistná událost na více předmětech
pojištění působením téhož pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba
na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných
pro pojištění, ze kterých pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro
oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnu-
tými spoluúčastmi. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije pro pojistné udá-
losti z pojištění odpovědnosti.  

Článek II. 
Živelní pojištění

(1) Bylo-li sjednáno základní pojištění „požár“, je současně sjednáno
i doplňkové pojištění „náraz“.

(2) V doplňkovém živelním pojištění se za nemovité věci považují budovy,
ostatní stavby a vlastní  stavební součásti a příslušenství; za movité věci se
považují zásoby, ostatní vlastní věci movité, cizí věci užívané, cizí věci pře-
vzaté, cennosti, umělecká díla a starožitnosti a písemnosti.  

(3) Bylo-li sjednáno doplňkové živelní pojištění, týká se toto pojištění pouze
těch věcí, které jsou pojištěny v rámci základního živelního pojištění.  

(4) Plnění pojistitele za pojistné události vzniklé působením povodně nebo záplavy
v jednom místě pojištění je omezeno limitem plnění pro místo pojištění sjednaným
v pojistné smlouvě (dále jen „celkový limit plnění pro místo pojištění“).

(5) Plnění pojistitele za pojistné události vzniklé působením povodně nebo
záplavy ve všech místech pojištění sjednaných v rámci pojistné smlouvy je
omezeno limitem plnění sjednaným v pojistné smlouvě (dále jen „celkový
limit plnění pro případ škod vzniklých působením povodně nebo záplavy
za pojistnou smlouvu“).

(6) Bylo-li sjednáno pojištění cenností, jsou pojistník a pojištěný dále povinni
tyto věci zabezpečit způsobem uvedeným níže, popř. způsobem vyššího stupně.
Předepsané způsoby zabezpečení cenností pro živelní pojištění: 
Limit do 30 000 Kč – uložení v uzamčené bezpečnostní nehořlavé schránce
(pokladna, příruční trezor).
Limit do 100 000 Kč – uložení v uzamčené bezpečnostní nehořlavé schránce
z ocelového plechu tloušťky min. 2 mm.
Limit nad 100 000 Kč – uložení v uzavřeném úschovném objektu, za který se
považují trezory s požární odolností min. 60 DIS dle ČSN EN 1047-1 
a bezpečnostní třídy min. BT0. 

Mělo-li porušení této povinnosti podstatný vliv na vznik pojistné události, její
průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, je pojistné plnění omezeno
limitem, který odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení v době vzniku
pojistné události.

(7) Bylo-li sjednáno pojištění budov, vzniká oprávněné osobě právo na
pojistné plnění i za poškození nebo zničení oplocení, které náleží k pojištěným
budovám, a to až do výše 1% z horní hranice plnění sjednané pro budovy,
maximálně však 60 000 Kč. Toto platí pouze v případě, že škoda byla způsobena
pojistným nebezpečím, proti kterému je pojištění nemovitých věcí sjednáno.
Pojištění se však netýká škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy.

(8) Bylo-li sjednáno pojištění movitých věcí, vzniká oprávněné osobě právo
na pojistné plnění i za poškození nebo zničení cenností, a to až do výše 1%
z horní hranice plnění sjednané pro movité věci, maximálně však 20 000 Kč.
Toto platí pouze v případě, že škoda byla způsobena pojistným nebezpečím,
proti kterému je pojištění movitých věcí sjednáno. Předpokladem vzniku práva
na plnění je skutečnost, že cennosti byly uloženy v bezpečnostní nehořlavé
uzavřené schránce (např. pokladna, příruční  trezor).

(9) Vznikne-li škodná událost následkem vichřice nebo v přímé souvislosti 
s vichřicí do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z této škodné události
povinen poskytnout pojistné plnění. 

(10) Pojistník i pojištěný je povinen udržovat v provozuschopném stavu
požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní
zařízení, a to minimálně na stejné úrovni jako v době uzavření pojistné smlouvy.

Článek III.
Pojištění pro případ odcizení

(1) Odchylně od ZPP P-200/05, čl. IX., odst. 11 se ujednává, že osobou
pověřenou přepravou peněz nebo cenin může být pouze zaměstnanec pojistní-
ka nebo pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě starší 18 let, způsobilý
k právním úkonům, bezúhonný, spolehlivý, fyzicky zdatný, který není pod vlivem
alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. 

(2) Pro věci umístěné ve výlohách se sjednává limit ve výši 10 % z horní
hranice plnění sjednané pro daný předmět pojištění, na kterém vznikla pojistná
událost odcizením.  

(3) Bylo-li odcizeno mobilní elektronické zařízení z motorového vozidla,
vzniká pojištěnému právo na plnění pouze v případě, pokud:
a) motorové vozidlo, z něhož bylo zařízení odcizeno, bylo uzamčeno, mělo

uzavřená okna a mělo pevnou střechu,
b) odcizené zařízení bylo v době vzniku škody umístěno v zavazadlovém

prostoru a nebylo zvnějšku viditelné nebo bylo umístěno v uzamčené pří-
ruční schránce vozidla,

c) škoda vznikla v době od 6.00 do 22.00 hod.; ustanovení tohoto bodu
neplatí, pokud bylo motorové vozidlo odstaveno v uzamčené garáži nebo
na hlídaném parkovišti.

(4) Bylo-li odcizeno mobilní elektronické zařízení z motorového vozidla,
podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění spoluúčastí ve výši 25%
z pojistného plnění, minimálně však spoluúčastí sjednanou v pojistné smlouvě.

Článek IV. 
Pojištění pro případ vandalismu

(1) V doplňkovém pojištění pro případ vandalismu se za nemovité věci
považují budovy, ostatní stavby a vlastní  stavební součásti a příslušenství; za
movité věci se považují zásoby, ostatní vlastní věci movité, cizí věci užívané,
cizí věci převzaté, cennosti, umělecká díla a starožitnosti a písemnosti.  

(2) Bylo-li sjednáno doplňkové pojištění pro případ vandalismu, týká se toto
pojištění pouze těch věcí, které jsou pojištěny v rámci základního pojištění pro
případ odcizení.    
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Článek V.
Pojištění skla

(1) Je-li sjednáno pojištění skla, pojištění se vztahuje i na světelné reklamy,
světelné nápisy, včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce, skleněné
pulty, vitríny a skleněné stěny uvnitř budovy. Jde o vlastní i cizí skla.

(2) Bylo-li pojištěné sklo rozbito v přímé souvislosti s odcizením věcí pojiště-
ných pro případ odcizení, neuplatní pojistitel spoluúčast sjednanou k pojištění
skla.

Článek VI.
Pojištění věcí během silniční dopravy

Evropou se pro účely tohoto pojištění rozumí geografická oblast Evropy
s výjimkou států bývalého Sovětského svazu (avšak včetně Litvy, Lotyšska
a Estonska), Albánie a Turecka. 

Článek VII. 
Pojištění odpovědnosti za škodu

(1) Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění i na odpo-
vědnost za škodu způsobenou :
a) na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané-

činnosti (typ D). Toto pojištění se nevztahuje na škodu na převzatých
živých zvířatech. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se
dále nevztahuje na škodu na převzatých motorových vozidlech;

b) na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá, s výjimkou škody způso-
bené na užívaném motorovém vozidle (typ E),

c) vynaložením oprávněných nákladů léčení zdravotní pojišťovnou na zdravotní
péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu
v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (typ G).

(2) Je-li sjednáno dodatkové pojištění odpovědnosti za škodu na věci, kterou
pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (typ D), je pojištěný
povinen převzaté věci uložit a zabezpečit podle jejich charakteru a hodnoty
tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsaným způsobům
zabezpečení ve smyslu části 2. těchto dodatkových pojistných podmínek.
Došlo-li ke ztrátě věci krádeží a mělo-li porušení této povinnosti podstatný vliv
na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků,
je pojistné plnění omezeno limitem uvedeným v části 2. těchto dodatkových
pojistných podmínek odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení v době
vzniku pojistné události.

(3) Je-li dodatkové pojištění odpovědnosti za škodu na věci, kterou pojištěný
převzal za účelem provedení objednané činnosti rozšířeno i na škody vzniklé
na převzatých motorových vozidlech a ke škodě došlo v důsledku dopravní
nehody při zkušební či předváděcí jízdě, vznikne právo na pojistné plnění jen
tehdy, byla-li dopravní nehoda šetřena policií.

(4) Dodatková pojištění (typ D, E a G) se sjednávají s omezeným limitem
plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění.
Omezený limit plnění je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou
událost nastalou z dodatkového pojištění. Plnění vyplacená z pojistných udá-
lostí nastalých z dodatkového pojištění během jednoho pojistného roku nesmí
přesáhnout dvojnásobek omezeného limitu plnění. Je-li pojištění sjednáno na
dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel plnění z dodatkového
pojištění do výše omezeného limitu plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

(5) Je-li v pojistné smlouvě sjednáno samostatné připojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou požárem a jeho průvodními jevy nebo výbuchem (typ H)
je  horní hranice plnění dána jako součet limitu pojistného plnění sjednaného
v rámci obecné odpovědnosti (viz základní pojištění) a částky, o kterou byl
limit pojistného plnění zvýšen (viz připojištění typu H). 

(6) Je-li v pojistné smlouvě sjednáno samostatné připojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou požárem a jeho průvodními jevy nebo výbuchem (typ H)
a dojde ke škodě, která byla způsobena působením některým z těchto
nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění spoluúčastí sjed-
nanou v tomto samostatném připojištění.

(7) Pro subjekty zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských
zařízení se pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě žáků
nebo dětí sjednává bez spoluúčasti. Pro pojištění odpovědnosti za ostatní
škody platí spoluúčast sjednaná v pojistné smlouvě.

(8) Ujednává se, že článek V. odst. (3) písm. g) Zvláštních pojistných pod-
mínek pro pojištění odpovědnosti za škodu se ruší.

(9) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku, vztahuje se pojištění i na odpovědnost za škody způsobené salmo-
nelózou.

Článek VIII.
Pojištění přerušení nebo omezení provozu

(1) Pro pojištění přerušení nebo omezení provozu (dále jen „přerušení
provozu“) platí příslušná ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro
pojištění majetku a odpovědnosti, Zvláštních pojistných podmínek pro živelní
pojištění, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění pro případ odcizení
a tyto dodatkové pojistné podmínky.

(2) Předmětem pojištění je následná škoda způsobená přerušením provozu
z důvodu věcné škody.

(3) Následnou škodou se rozumí:
a) zisk z činnosti uvedené v pojistné smlouvě, kterého by pojištěný jinak dosáhl

za dobu přerušení provozu, nejdéle však za dobu ručení (dále jen „ušlý
zisk“) a

b) stálé náklady, které musí pojištěný bezpodmínečně vynakládat během
doby trvání přerušení provozu, aby bylo možné co nejdříve obnovit provoz
v původním rozsahu, nejdéle však za dobu ručení (dále jen „stálé náklady“).

(4) Za věcnou škodu se považuje vznik pojistné události, při které na pojiš-
těných věcech vznikla škoda působením některého z pojistných nebezpečí
vymezených v pojistné smlouvě – v části pojištění pro případ přerušení nebo
omezení provozu. 
Za věcnou škodu se však nepovažuje škoda :
– která nenastala v místě pojištění specifikovaném konkrétní adresou (místa

podle podnikatelské činnosti),
– vzniklá na písemnostech, cennostech, uměleckých dílech a starožitnostech.

(5) Ve smyslu Zvláštních pojistných podmínek pro živelní pojištění se
základní rozsah „požár“ vztahuje na požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder
blesku, náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu (viz ZPP 
P-150/05, čl. II., odst. 1); za „ostatní živelní nebezpečí“ se považují povodeň,
vichřice, sesuv, náraz, vodovod (viz ZPP P-150/05, článek II., odst. 2). 

(6) Ve smyslu Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění pro případ
odcizení se za „odcizení“ považují krádež, při které pachatel prokazatelně
překonal překážky chránicí pojištěnou věc před odcizením nebo loupež (viz
ZPP P-200/05, článek II., odst. 1). 

(7) Pojistnou událostí z pojištění přerušení provozu je vznik následné škody
způsobené přerušením provozu z důvodu věcné škody podle odst. (4) tohoto
článku, která nastala v době trvání pojištění. 

(8) Pojištěný je zejména povinen:
a) vést řádnou evidenci o přerušení provozu, která bude obsahovat nezbytné

údaje o příčině a době přerušení provozu a hospodaření v době přerušení
provozu (např. o výši tržeb a nákladech na snížení škody),

b) umožnit pojistiteli kontrolu hospodaření a plnění opatření vedoucích
k urychlenému a úplnému obnovení přerušeného provozu, a to po celou
dobu přerušení provozu,

c) učinit veškerá opatření směřující k tomu, aby se následná škoda nezvětšovala.

(9) Mělo-li porušení povinností uvedených v odst. (8) tohoto článku podstatný
vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích
následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, je pojistitel
oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na
rozsah jeho povinnosti plnit.

(10) V případě přerušení provozu vzniká pojištěnému právo, není-li ujednáno
jinak, aby mu pojistitel vyplatil pojistné plnění za následnou škodu vzniklou za
dobu přerušení provozu, nejdéle však za dobu stanovenou jako doba ručení.

(11) V případě omezení provozu vzniká pojištěnému právo, není-li ujednáno
jinak, aby mu pojistitel vyplatil plnění podle odst. (10) tohoto článku snížené
ve stejném poměru, v jakém jsou nedosažené průměrné měsíční příjmy za
dobu omezení provozu k průměrným měsíčním příjmům dosaženým za období
tří kalendářních měsíců před vznikem věcné škody.

(12) Pojistitel neposkytne pojistné plnění za následnou škodu v místě pojiš-
tění, ve kterém nebyly pojištěné věci pojištěny proti pojistnému nebezpečí,
které způsobilo přerušení provozu a bylo zahrnuto v rozsahu věcné škody.



(13) Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, sjednává se doba ručení
v délce tří měsíců.

(14) Horní hranice plnění je určena limitem pojistného plnění uvedeným
v pojistné smlouvě, který:
a) stanoví na svou odpovědnost pojistník,
b) je horní hranicí plnění pojistitele ze všech pojistných událostí vzniklých

v jednom pojistném roce.

(15) Přerušení provozu začíná okamžikem vzniku věcné škody a končí
okamžikem, kdy jsou věci, na kterých vznikla škoda, uvedeny do stavu,
v jakém byly provozovány bezprostředně před vznikem věcné škody.

(16) Pojištěný se na pojistném plnění podílí částkou, která odpovídá plnění
pojistitele za počet dní stanovený v pojistné smlouvě jako časová spoluúčast.
Pokud doba přerušení provozu nepřesáhne časovou spoluúčast, pojistitel
neposkytne pojistné plnění.

(17) Pojistitel není povinen plnit za zvětšení následné škody způsobené tím, že:
a) pojištěný nevyvíjel plné úsilí pro urychlené obnovení provozu,
b) pojištěný nezajistil včas obnovu nebo opětovné pořízení zničených, poško-

zených nebo ztracených věcí sloužících provozu nebo k tomu nezabezpečil
včas dostatek finančních prostředků,

c) byly rekonstruovány (např. inovací, přestavbou) zničené, poškozené nebo
ztracené věci sloužící provozu v širším rozsahu, než v jakém sloužily provozu
v době před vznikem věcné škody.

(18) Pojištění zaniká také:
a)zrušením nebo zastavením provozu,
b)ukončením činnosti pojištěného uvedené v pojistné smlouvě.

Článek IX. 
Pojištění strojů

(1) V případě pojištění souboru zemědělských strojů (viz pojistná smlouva 
- soubor strojů pojištěný pod kódem skupiny 19**) jsou předmětem pojištění
pouze stroje, jejichž stáří nepřesáhlo v době vzniku škody 4 roky.  

(2) Dojde-li k pojistné události na stroji, který byl pojištěn jako jednotlivá věc
a stáří tohoto stroje přesáhlo 10 let, uplatní pojistitel spoluúčast ve výši 50%
z pojistného plnění; jde-li o zemědělský stroj (viz pojistná smlouva - stroje
pojištěné pod kódem skupiny 19**), uplatní pojistitel tuto spoluúčast, přesáhlo-li
stáří stroje 4 roky.   

Článek X. 
Pojištění elektronických zařízení

Dojde-li k pojistné události na zařízení, které bylo pojištěno jako jednotlivá
věc a stáří tohoto zařízení přesáhlo 5 let, uplatní pojistitel spoluúčast ve výši
50% z pojistného plnění.   

ČÁST 2. 
ZPŮSOBY ZABEZPEČENÍ POJIŠTĚNÝCH VĚCÍ

Tato část dodatkových pojistných podmínek podrobněji určuje požadované
způsoby zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži a v uvedených případech
proti loupeži a stanovuje tomu odpovídající limity pojistného plnění.

Článek XI. 
Společné požadavky na způsoby zabezpečení pojištěných věcí

(1) Pojistník a pojištěný jsou povinni zajistit, aby v době pojistné události
byly podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných
věcí (v uzavřeném prostoru, na oploceném prostranství, ve schránkách a tre-
zorech):
a) uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
b) otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny,

a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny,
c) dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
d) ostatní otvory o velikosti 600 cm2 a větší zevnitř zneprůchodněny,
e) elektrický zabezpečovací systém funkční a ve stavu střežení,
f) schránky a trezory uzamčeny.

(2) Klíče od dveří a vstupů, od trezorů a schránek nesmí být volně uloženy
(uschovány) ve stejném místě pojištění (např. v pracovním stole, ve skříni na
klíče, ve vrátnici), ve kterém jsou pojištěné věci uloženy.

(3) Nejsou-li splněny výše uvedené minimální požadavky na zabezpečení,
pojistitel má právo odmítnout pojistné plnění.

(4) Pojistitel může vyžadovat způsob zabezpečení vyššího stupně, pokud
usoudí, že jde o vyšší riziko vzhledem k charakteru a hodnotě uloženého
majetku nebo s ohledem na umístění objektu. 

(5) Požadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věcí podle jejich
charakteru a hodnoty vztahující se k jednotlivým limitům plnění pojistitele jsou
uvedeny v následujících článcích XII. až XV.

Článek XII.
Pojištěné věci uložené v uzavřeném prostoru

Za pojištěné věci uložené v uzavřeném prostoru se považují zásoby,
ostatní vlastní věci movité, cizí věci užívané, cizí věci převzaté, umělecká díla
a starožitnosti a písemnosti.
Uzavřeným prostorem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné
věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující
uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je
nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní
klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních
metod. Podle charakteru materiálu, ze kterého jsou provedeny ohraničující
konstrukce příslušného uzavřeného prostoru (plášť tvořený stěnami, podlahou,
stropem, střechou, vstupními dveřmi, okny atd.), se uzavřený prostor stavby
nebo místnosti z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí rozlišuje na: 
a) Typ A, uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří

řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto
prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo
z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného
materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí
ekvivalentního. Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti. 

b) Typ B, uzavřený prostor typu stánek, buňka - prostor s ohraničujícími
konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a neroze-
bíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 1 mm (nebo z jiných
ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému
překonání). Jde o obytné, kancelářské nebo stavební buňky, kiosky,
maringotky apod. 

c) Typ C, uzavřený prostor vnitřní - stavebně ohraničený prostor, který tvoří
řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto
prostoru mají tloušťku menší než 150 mm u cihlového zdiva nebo menší
než 75 mm u zdiva z betonu či železobetonu. Jedná se zejména o vestavby
uvnitř budov či hal (příčky z pórobetonu, dutých cihel, sádrokartonu, dřeva
apod.). Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti.

Za uzavřený prostor se nepovažuje prostor motorového vozidla.



Kód Limit plnění (Kč) Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru

prvek zabezpečení kvalita prvku zabezpečení

A1 do 20 000 Zabezpečení podle článku XI. - dále nespecifikováno.

A2 do 50 000 dveře běžné

zámek dveří • dózický nebo

• bezpečnostní visací nebo

• zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou

A3 do 100 000 dveře plné

zámek dveří • zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo

• zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo-

funkční roleta nebo

• dva bezpečnostní visací zámky

prosklené plochy zabezpečení prosklených částí dveří

A4 do 300 000 dveře plné

zámek dveří • bezpečnostní uzamykací systém nebo

• zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo 

funkční roleta

prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou 

větší než 600 cm2

A5 do 500 000 dveře plné

zámek dveří • bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo

• tříbodový rozvorový zámek nebo

• bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta

prosklené plochy v rozsahu A4

NEBO

dveře plné

zámek bezpečnostní uzamykací systém

EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič

A6 do 1 000 000 dveře plné

zámek dveří • bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo

• tříbodový rozvorový zámek

prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou 

větší než 600 cm2:

• funkční mříží nebo funkční roletou nebo

• bezpečnostním zasklením ve třídě P3A

EZS / ostraha • EZS 2. stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu 

na akustický hlásič nebo

• trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou

A7 do 3 000 000 dveře bezpečnostní

zámek dveří v rozsahu A6 (platí pouze pro dveře plné nebo vrata)

prosklené plochy v rozsahu A6

EZS / ostraha • EZS 3. stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu 

na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou nebo

• trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou doprovázenou služebním psem

A8 do 10 000 000 dveře bezpečnostní

zámek dveří pouze pro dveře plné nebo vrata:

• bezpečnostní uzamykací systém a současně tříbodový rozvorový zámek nebo

• bezpečnostní uzamykací systém a současně vratová závora

prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou 

větší než 600 cm2:

• funkční mříží nebo funkční roletou nebo

• bezpečnostním zasklením ve třídě P4A

EZS / ostraha • EZS v rozsahu A7 nebo

• trvale střežen dvoučlennou fyzickou ostrahou

A9 nad 10 000 000 Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.

1. Pojištěné věci  uložené v uzavřeném prostoru typu „A“. 
Tabulka č. 1 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží:



2. Pojištěné věci uložené v uzavřeném prostoru typu „B“. 
Tabulka č. 2 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží:

Kód Limit plnění (Kč) Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru

prvek zabezpečení kvalita prvku zabezpečení

B1 do 20 000 Zabezpečení podle článku XI. - dále nespecifikováno.

B2 do 50 000 dveře plné

zámek dveří • dózický nebo

• bezpečnostní visací nebo

• zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou

B3 do 100 000 dveře plné

zámek dveří • zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo

• zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž

nebo funkční roleta

nebo

• dva bezpečnostní visací zámky

prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou 

větší než 600 cm2

B4 do 300 000 dveře plné

zámek dveří bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta

prosklené plochy v rozsahu B3

B5 do 500 000 dveře plné

zámek dveří • bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek 

a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo

• tříbodový rozvorový zámek a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta

prosklené plochy v rozsahu B3

NEBO

dveře plné

zámek bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta

EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič

B6 nad 500 000 Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.

3. Pojištěné věci uložené v uzavřeném prostoru typu „C“. 
Tabulka č. 3 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží:

Kód Limit plnění (Kč) Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru

prvek zabezpečení kvalita prvku zabezpečení

C1 do 20 000 Zabezpečení podle článku XI. - dále nespecifikováno.

C2 do 50 000 dveře běžné

zámek dveří • dózický nebo

• bezpečnostní visací nebo

• zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou

C3 do 100 000 dveře plné

zámek dveří • zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo

• zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž

nebo funkční roleta

nebo

• dva bezpečnostní visací zámky

prosklené plochy zabezpečení prosklených částí dveří

C4 do 300 000 dveře plné

zámek dveří bezpečnostní uzamykací systém nebo zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou

a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta

prosklené plochy zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší 

než 600 cm2

EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič

C5 do 500 000 dveře plné

zámek dveří • bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo

• tříbodový rozvorový zámek nebo

• bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta

prosklené plochy v rozsahu C4

EZS • EZS 2. stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu 

na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou

C6 nad 500 000 Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.



Kód Limit plnění (Kč) Požadovaný minimální způsob zabezpečení oploceného prostranství

prvek zabezpečení kvalita prvku zabezpečení

D1 do 50 000 oplocení výška 160 cm

zámek vstupů • zámek dózický nebo

• zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo

• bezpečnostní visací zámek

D2 do 300 000 oplocení výška 180 cm

zámek vstupů • zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo

• bezpečnostní visací zámek

ostraha v mimopracovní době trvale střežené volně pobíhajícím služebním psem

D3 do 500 000 oplocení výška 180 cm

zámek vstupů • zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo

• bezpečnostní visací zámek

ostraha • v mimopracovní době trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo

• v mimopracovní době osvětlené a trvale střežené volně pobíhajícím služebním psem

D4 do 2 000 000 oplocení výška 180 cm

zámek vstupů • bezpečnostní uzamykací systém a současně zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo

• dva bezpečnostní visací zámky, z nichž minimálně jeden je se zvýšenou ochranou 

třmene visacího zámku

ostraha / EZS • v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo

• v mimopracovní době chráněné EZS s obvodovou (perimetrickou) ochranou, 

jejíž poplachový signál je vyveden na PCO

D5 do 5 000 000 oplocení výška 180 cm, po celém obvodě s vrcholovou ochranou (ostnatý drát apod.)

zámek vstupů • dva bezpečnostní uzamykací systémy nebo

• dva bezpečnostní visací zámky se zvýšenou ochranou třmene

ostraha / EZS • trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo chráněné EZS minimálně 3. stupně 

s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na PCO s dobou

zásahu do 10 minut a prostranství je monitorováno průmyslovou TV (CCTV) se záznamem

• v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené dvoučlennou fyzickou ostrahou

D6 nad 5 000 000 Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.

Článek XIII.
Pojištěné věci uložené mimo uzavřený prostor

na oploceném prostranství

Pojištění se vztahuje na škody vzniklé krádeží na věcech, u kterých je obvyklé
vzhledem k jejich vlastnostem a charakteru (hmotnost, objem, druh materiálu
apod.) uložení na oploceném prostranství. Pojištění se nevztahuje na škody
vzniklé na cennostech, uměleckých dílech a starožitnostech, písemnostech,
ručním nářadí, výpočetní technice, elektronických zařízeních (pokud nejsou
součástí nebo příslušenstvím jiné věci) apod.

Tabulka č. 4 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží:



Kód Limit plnění (Kč) Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru a uložení cenností

E1 do 5 000 Zabezpečení v rozsahu kódu A3

E2 do 20 000 Zabezpečení v rozsahu kódu A3 a současně uložení ve schránce

E3 do 50 000 • zabezpečení v rozsahu kódu A3 a současně uložení v trezoru nezjištěné konstrukce nebo BT 0

nebo

• zabezpečení v rozsahu kódu A4 a současně uložení ve schránce

E4 do 100 000 • zabezpečení v rozsahu kódu A3 a současně uložení v trezoru min. BT I

nebo

• zabezpečení v rozsahu kódu A4 a současně uložení v trezoru nezjištěné konstrukce nebo BT 0

E5 do 300 000 • zabezpečení v rozsahu kódu A4 a současně uložení v trezoru min. BT II

nebo

• zabezpečení v rozsahu kódu A5 a současně uložení v trezoru min. BT I

E6 do 500 000 • zabezpečení v rozsahu kódu A5 a současně uložení v trezoru min. BT II

nebo

• zabezpečení v rozsahu kódu A6 a současně uložení v trezoru min. BT I

E7 do 1 000 000 • zabezpečení v rozsahu kódu A6 a současně uložení v trezoru min. BT II

nebo

• zabezpečení v rozsahu kódu A7 a současně uložení v trezoru min. BT I

E8 do 5 000 000 • zabezpečení v rozsahu kódu A7 a současně uložení v trezoru min. BT III

nebo

• zabezpečení v rozsahu kódu A8 a současně uložení v trezoru min. BT II

E9 nad 5 000 000 Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.

Kód Limit plnění (Kč) Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru a uložení cenností

F1 do 10 000 zabezpečení podle kódu B3 nebo C3 a současně uložení ve schránce

F2 do 50 000 zabezpečení podle kódu B4 nebo C4 a současně uložení v trezoru nezjištěné konstrukce nebo BT 0

F3 nad 50 000 Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.

Článek XIV. 
Cennosti  uložené v uzavřeném prostoru

1. Cennosti  uložené v uzavřeném prostoru typu „A“. 

Článek XV. 
Peníze a ceniny přepravované pověřenou osobou - „posel“

Tabulka č. 7 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení loupeží:

Tabulka č. 5 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží:

2. Cennosti  uložené v uzavřeném prostoru typu „B“ nebo typu „C“. 

Tabulka č. 6 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží:

Kód Limit plnění (Kč) Požadovaný minimální způsob zabezpečení a uložení peněz a cenin při přepravě

G1 do 100 000 Přeprava musí být prováděna jednou pověřenou osobou, vybavenou obranným prostředkem. Peníze a ceniny musí být 

po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku.

G2 do 200 000 Přeprava musí být prováděna dvěma pověřenými osobami (jedna z osob může být osobou doprovázející), alespoň jedna 

z nich musí být vybavena obranným prostředkem.

Peníze a ceniny musí být po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku.

G3 do 500 000 Přeprava musí být prováděna dvěma pověřenými osobami (jedna z osob může být osobou doprovázející) uzavřeným 

osobním automobilem. Jedna z osob automobil řídí a druhá musí být vybavena obranným prostředkem. Řidič přepravního

vozidla nesmí během vykládky a nakládky na veřejně přístupném místě vozidlo opustit. Peníze a ceniny musí být po dobu 

přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku.

G4 do 2 000 000 Přeprava musí být prováděna dvěma pověřenými osobami (jedna z osob může být osobou doprovázející) uzavřeným 

osobním automobilem. Jedna z osob automobil řídí a druhá musí být ozbrojena krátkou kulovou zbraní. Řidič přepravního

vozidla nesmí během vykládky a nakládky na veřejně přístupném místě opustit automobil. Přepravní automobil musí být 

vybaven funkční radiostanicí nebo jiným funkčním spojovacím prostředkem. Peníze a ceniny musí být po dobu přepravy 

uloženy v bezpečnostním kufříku.

G5 nad 2 000 000 Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.



ČÁST 3.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XVI.
Výklad pojmů

Pro účely pojištění podle těchto dodatkových pojistných podmínek platí
tento výklad pojmů.

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. (1) až (7)
a části odst. (9) tohoto článku je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň
byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným
Českým institutem pro akreditaci (dále jen „CIA“) nebo obdobným zahraničním
certifikačním orgánem na základě zkoušek provedených akreditovanou
zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do
příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN P ENV 1627. Odpoví-
dající je též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti (dále jen „PB“). Pokud
není uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min. do BT 3. 

Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li
tuto skutečnost možné ověřit, bude pojistitel za výrobky odpovídající výše
uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně
požadavky uvedené v odst. (1) až (7) a části odst. (9) tohoto článku.

V případě elektronického ovládání vstupů musí jednotlivé komponenty
splňovat požadavky uvedené u příslušného limitu plnění pro mechanické
zábranné prostředky a případně pro EZS je-li vyžadována.

(1) Bezpečnostní cylindrická vložka je vložka zadlabacího zámku min.
s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmatáním.

(2) Bezpečnostní dveře jsou dveře profesionálně vyrobené nebo upravené,
s vícebodovým bezpečnostním uzamykacím systémem, odolné proti vysazení.
Mají tuhou a pevnou konstrukci zesílenou výztuhami, plechem nebo mříží.
Případně jsou to dveře plné, opatřené bezpečnostním min. tříbodovým rozvo-
rovým zámkem (uzamykání dveřního křídla min. do tří stran), zábranami proti
vysazení a vyražení nebo je jejich uzávěr řešen jako min. tříbodový rozvorový,
ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem. Za bezpečnostní dveře
jsou považována i vrata (vjezdy apod.) dostatečně tuhé a pevné konstrukce,
zhotovená z plného plechu o min. tloušťce 3 mm s rámem z ocelového profilu
o min. tloušťce 5 mm, která jsou odolná proti vysazení a vyražení, s minimálně
tříbodovým s rozvorovým uzávěrem ovládaným bezpečnostním uzamykacím
systémem, u dvoukřídlých vrat musí být instalovány ochrany zástrčí proti
jejich vyháčkování (např. visacím zámkem, příčnou závorou apod.).

(3) Bezpečnostní kování je kování, které chrání cylindrickou vložku před
rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demon-
tovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování
více než 3 mm.

(4) Bezpečnostní kufřík je kufřík nebo kontejner, který je určen k přenosu
nebo převozu cenností, je profesionálně zhotoven atestovaným výrobcem, má
pevné stěny s rukojetí a je vybaven bezpečnostními doplňky (např. siréna,
dýmovnice, barvicí moduly).

(5) Bezpečnostní přídavný zámek je doplňkový zámek s bezpečnostní
cylindrickou vložkou a štítem, který zabraňuje rozlomení a odvrtání vložky,
např. vrchní přídavný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přídavný zámek
uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn
z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový přídavný
zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.

(6) Bezpečnostní visací zámek je visací zámek s tvrzeným třmenem,
s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odol-
ným proti vyhmatání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků,
musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako
třmeny visacích zámků. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany
upevněny nerozebíratelným spojem.
Je-li požadován bezpečnostní visací zámek se zvýšenou ochranou třmenu,
musí být instalován bezpečnostní visací zámek konstrukčně zhotovený tak, že
vlastní těleso zámku chrání třmen před jeho napadením (třmen ukrytý v tělese
zámku), nebo je instalován speciální ocelový kryt, chránící třmen i samotné
těleso zámku.

(7) Bezpečnostní uzamykací systém je komplet, který tvoří bezpečnostní
stavební (zadlabací) zámek, bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní
kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit

vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat
i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překo-
nání uvedené v tomto odstavci.

(8) Dozickým zámkem se rozumí zadlabací zámek, jehož uzamykací
mechanismus je tvořen min. čtyřmi stavítky, která jsou ovládána jednostranně
ozubeným klíčem.

(9) Dveřmi plnými se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné
konstrukce, zhotovené z materiálu odolného proti vloupání (dřevo, plast, kov,
sklo a jejich kombinace) o minimální tloušťce 40 mm  nebo dveře BT 2 podle
ČSN P ENV  1627. Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vlou-
pání (např. sololitové s výplní z papírové voštiny, dveře s výplní zhotovenou
z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně
plechem o min. tloušťce 1 mm, ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží
další mechanicky odolné vrstvy), instalací mříže apod. Je-li výplň kovová,
musí být zhotovena z ocelového plechu min. tloušťky 1mm.
Prosklené dveře v případě požadavku pojistitele na zabezpečení jejich pro-
sklených částí musí být zabezpečeny ve smyslu bodu (25).
Dvoukřídlé dveře musí být zajištěny tak, aby obě křídla měla stejnou hodnotu
odporu jako dveře jednokřídlé, a současně musí být zabezpečeny i proti tzv.
vyháčkování (např. instalace pevných zástrčí na neotvíraném křídle dveří,
které jsou zajištěny např. šroubem s maticí nebo visacím zámkem, ocelové
čepy pevně zakotvené do dveřního rámu nebo zdiva, instalace příčné závory,
instalace vzpěry neotvíraného křídla apod.). 
Dveřní rámy (zárubně) musí být spolehlivě ukotveny ve zdivu. Pokud dveře
nejsou zapuštěny do zárubně, musí být opatřeny zábranami proti vysazení.
Běžnými dveřmi se rozumí ostatní dveře, které nesplňují požadavky bodu (2)
nebo (9). 

(10) Funkční elektrickou zabezpečovací signalizací (dále jen „EZS“) se
rozumí systém, který splňuje následující podmínky:
a) Komponenty EZS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení

podle ČSN EN 50131-1, není-li požadován stupeň zabezpečení vyšší,
a musí ho mít doložen certifikátem shody vydaným certifikačním orgánem
akreditovaným CIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem.

b) Projekt a montáž EZS musí být provedeny dle platné ČSN EN 50131-1
a norem s ní souvisejících, zejména ČSN CLC/TS 50131-7 firmou, která
má k těmto činnostem příslušná oprávnění; pokud není znám stupeň
zabezpečení instalace EZS podle normy, může být uznána za vyhovující
i EZS, jejíž technický stav a funkčnost individuálně posoudila odborná
osoba určená pojistitelem.

c) Pokud je výstupní signál z EZS vyveden na akustický hlásič, připouští se
pouze instalace tzv. inteligentního hlásiče s vlastním zálohováním. Je-li
umístěný na fasádě, pak v takové výši, aby byl obtížně napadnutelný, min.
3 m vysoko, chráněný před klimatickými vlivy, současně však dobře slyši-
telný. Přívodní vodiče musí být chráněny před napadnutím (instalace pod
fasádou, chránička apod.).

Pojištěný je dále povinen zabezpečit, aby provoz, údržba, kontroly a revize
EZS byly prováděny v souladu s návodem k obsluze a údržbě; pokud není
stanoveno jinak, musí být minimálně jedenkrát za rok provedena prokazatelným
způsobem komplexní kontrola EZS výrobcem nebo jím pověřenou servisní
organizací.
Při nesplnění uvedených povinností má pojistitel právo považovat EZS za
nefunkční.
Doplňková informace pro zařazení EZS provedené podle staré (již neplatné)
normy ČSN 334590:

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

(12) Fyzickou ostrahou je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům,
bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vli-
vem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný
výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním

Převodní tabulka 

ČSN 334590 ČSN EN 50 131 - 1    
kategorie stupeň 

4 1
3 2
2 3
1 4
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a školením. Musí být vybavená vhodným obranným prostředkem a dále
funkčním telefonem nebo jiným obdobným spojením umožňujícím přivolat
pomoc a současně rádiovým prostředkem pro vzájemné dorozumívání. Tato
osoba musí být prokazatelně seznámena s činností, kterou je nutné vykoná-
vat, a s činností při hrozícím nebo již uskutečněném odcizení a při ohlášení
poplachového signálu. Ostraha musí vykonávat pravidelné pochůzky střeže-
ného prostoru, o kterých musí být vedeny písemné záznamy. Střeží-li ostraha
prostor, ve kterém jsou umístěny cennosti , pak nesmí mít klíče od trezoru ani
od místnosti, v níž je trezor umístěn, popř. nesmí znát uzamykací kód trezoru.

(13) Místem s nepřetržitou službou se rozumí pracoviště s vyvedeným
poplachovým signálem EZS (světelný, akustický) ze střeženého prostoru. Na
pracovišti musí být trvale přítomen pracovník určený k ostraze, který na základě
aktivovaného poplachového signálu musí provést nebo zabezpečit zásah proti
narušiteli.

(14) Obranným prostředkem je zařízení, které slouží k osobní ochraně
neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo ho paralyzovat
(např. sprej, el. paralyzér).

(15) Oploceným prostranstvím se rozumí volné prostranství (areál, místo
pojištění) celistvě ohraničené funkčním oplocením či pevnou bariérou;
vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované
oplocení. Za věci uložené na oploceném prostranství se považují i věci uložené
ve skladovacích halách, jejich plášť je tvořen z lehkých konstrukcí, které neod-
povídají uzavřenému prostoru typu A, B nebo C (např. plášť montovaný
z plechů tloušťky do 0,6 mm, pláště plachtového typu - polyetylenové, z PVC,
z gumotextilních materiálů apod.).

(16) Osobou doprovázející se rozumí osoba starší 21 let, způsobilá
k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná,
která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných
látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla
odborným vzděláním a školením. Musí být vybavená obranným prostředkem
nebo ozbrojená podle požadavku pojistitele.

(17) Pevnou bariérou se rozumí oplocení z pevného a neprůhledného
materiálu, které má ve všech místech požadovanou min. výšku s případnou
vrcholovou ochranou podle požadavku na zabezpečení. Vzdálenost pevných
opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat
volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.

(18) Pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) je nepřetržitě obsluhované
zařízení, které pomocí linek telekomunikační sítě, rádiově sítě, GSM či ISDN
sítě nebo jiného obdobného přenosu přijímá hlášení od EZS o narušení
zabezpečených prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje poplachové infor-
mace. Musí být trvale provozováno policií nebo koncesovanou soukromou
bezpečnostní službou, mající pro tuto činnost oprávnění, která zajišťuje zásah
v místě střeženého objektu s dobou dojezdu do 10 minut. 

(19) Schránkou se rozumí těžký kus nábytku, který je uzamčen cylindrickým
nebo dozickým zámkem. Schránkou se rovněž rozumí příruční pokladna nebo
bezpečnostní schránka, které jsou připevněny k těžkému kusu nábytku nebo
k podlaze či ke zdi a které lze demontovat jen po jejich odemčení.

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

(21) Za stálé náklady jsou považovány zejména mzdy stálých zaměstnan-
ců, nájemné, leasingové poplatky. Za stálé náklady se nepovažují výdaje za
materiál, energie, služby a odebrané zboží, pokud se nejedná o výdaje na
udržování provozu, odvodové a daňové povinnosti závislé na obratu, vývozní
cla, pojistné a poplatky závislé na obratu.

(22) Ukončením činnosti pojištěného se obecně rozumí zánik jeho opráv-
nění k podnikatelské nebo jiné činnosti. 

(23) Uzavřená kabela nebo kufřík musí být opatřena minimálně jedním
uzávěrem nebo zámkem a nesmí být zhotovena z látky, silonu a obdobných
měkkých materiálů.

(24) Za uzavřený osobní automobil je považován automobil s uzavřenou
kovovou karoserií (kromě prosklených částí). Plátěné či výměnné střechy se
nepřipouští. Během přepravy jsou všechna otevíratelná okna uzavřena
a dveře uzamčeny.

(25) Zabezpečením prosklených částí oken, dveří a jiných technických
otvorů s plochou větší než 600 cm2 se rozumí, že jakákoli okna, prosklené
dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty, výlohy, vitríny, prosklené
stěny apod. s plochou větší než 600 cm2,  které jsou níže než 2,5 m nad okol-
ním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy (např. hromosvod, pevný požární
žebřík, okno do nechráněného prostoru apod.), jsou zabezpečeny některým
z dále uvedených způsobů:
a) Funkční mříží, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, min. průřezu

1 cm2, osová vzdálenost prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná
vzdálenost nepřevyšující však hodnotu plochy čtverce 400 cm2, tedy např.
25 x 15 cm). Mříž musí být dostatečně tuhá, odolná proti roztažení, pruty
spojeny nerozebíratelně (svařením, snýtováním), z vnější strany musí být
pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována,
připevněna) ve zdi nebo neotevíratelném rámu okna (či jiného otvoru) mini-
málně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky min. 80 mm. V případě
odnímatelné mříže musí být mříž uzamčena čtyřmi bezpečnostními visacími
zámky (viz odst. (6). Mříž opatřená dveřními závěsy nebo mříž navíjecí
musí být uzamčena jedním bezpečnostním uzamykacím systémem (viz
odst. (7) nebo dvěma bezpečnostními visacími zámky (viz odst. (6) nebo je
navíjecí mříž vybavena mechanismem (např. u elektricky ovládané), který
zabraňuje neoprávněné manipulaci a jejímu nadzvednutí. Mříž a její příslu-
šenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo,
sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.). 
Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojistitel za funkč-
ní mříž považovat pouze takovou mříž, která má mechanickou odolnost
proti vloupání doloženou certifikátem a bude splňovat požadavky min. BT3
podle ČSN P ENV 1627.
Výše uvedené požadavky platí i pro mříže instalované v prostoru vstupních
otvorů (dveří).

b) Funkční roletou z vlnitého plechu nebo z ocelových či hliníkových lamel
v bezpečnostním provedení doloženém certifikátem, jež bude splňovat
požadavky min. BT3 podle ČSN P ENV 1627. Požadavky na uzamčení
rolety jsou shodné jako u výše uvedené mříže. Roletu a její příslušenství
lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka
na železo, rozbrušovačka apod.).

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

d) Bezpečnostním zasklením (vrstveným sklem, sklem s drátěnou vložkou),
které musí vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak,
min. třídy P2A podle ČSN EN 356. Bezpečnostní úroveň výrobku musí být
ověřena zkušební laboratoří akreditovanou CIA a vydáním příslušného
osvědčení (protokol o zkoušce).

e) Bezpečnostní fólií instalovanou na skle s min. tloušťkou 4 mm, po montáži
na sklo musí toto vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno
jinak, min. třídy P2A dle ČSN EN 356. Fólii musí na sklo odborně instalovat
firma, která má k této činnosti oprávnění. Fólie musí být nalepena na vnitřní
stranu skla a musí zasahovat až na jeho okraj. Bezpečnostní úroveň výrobku
musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou CIA a doložena pří-
slušným osvědčením (protokol o zkoušce).

f) Funkční EZS s čidly reagujícími na rozbití skla (akustický detektor). Není-li
u příslušného limitu plnění požadována současně i instalace EZS, musí být
instalována EZS min. s vývodem poplachového signálu na akustický hlásič
umístěný min. 3 m nad okolním terénem. EZS musí splňovat požadavky
uvedené níže v odst. (10).

(26) Ziskem se rozumí provozní zisk před zdaněním, kterého by bylo
během doby trvání přerušení provozu dosaženo, pokud by provoz přerušen
nebyl.

Článek XVI.
Závěrečné ustanovení

Tyto dodatkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2007.


