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Správce Vaší smlouvy Vám pomůže: změnit údaje na smlouvě
rozšířit nebo změnit pojištění
s hlášením pojistné údalosti
s ostatními produkty

Kontakt na asistenční službu:
Telefon: +420 841 114 114 
Fax: +420 241 040 399
E-mail: asistence@cpasistence.cz

Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události

9837  9/2012 MHA

Pojištění majetku a osob
Pojištění domova

Pojistné podmínky

Pro pojištění, která lze sjednat, platí dále uvedené pojistné podmínky:
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 2005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3 
a dále doplňkové pojistné podmínky pro jednotlivá pojištění 

Pojištění domácnosti
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácnosti DPPD 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění souboru věcí studenta DPPSK 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 8

Pojištění obytných budov a souvisejících staveb
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění obytných budov a souvisejících staveb DPPSO 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . str. 10

Pojištění bytů a souvisejících prostor
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění bytů a souvisejících prostor DPPB 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 11

Pojištění zařízení rekreačního objektu
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění zařízení rekreačního objektu DPPRO 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 12

Pojištění asistence pro dům a byt
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění asistence pro dům a byt DPPA 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . str. 14

Pojištění odpovědnosti za škodu 
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . str. 18
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu občanů DPPO 2005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 20
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnost za škodu občanů  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . str. 21

Poznámka
Pojistné podmínky pro Úrazové pojištění a pro Pojištění stálých plateb s ČP ZDRAVÍ nejsou obsahem této složky a jsou předány při sjednání pojištění.

Příloha k pojistné smlouvě – Souhlas se zpracováním osobních údajů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 22

1. Pojištění domácnosti Chrání zařízení domácnosti a věci sloužící jejím členům. Rozsah pojištění je možno volit podle pojistné potřeby, 
a to výběrem z několika nabízených variant:

Start pojištění proti škodám živelním

Standard navíc oproti var. Start zahrnuje rizika povodeň a záplavu, škody vodovodní, odcizení krádeží vloupá-
ním a dále pojištění Asistence pro dům a byt v rozsahu Standard

Exclusive navíc oproti var. Standard zahrnuje pojištění skel All Risk , pojištění přepětí a dále pojištění Asistence 
pro dům a byt v rozsahu Nadstandard

Exclusive Plus navíc oproti var. Exclusive zahrnuje loupežné přepadení, zatečení atmosférických srážek a dále 
pojištění Asistence pro dům a byt v rozsahu Nadstandard

Exclusive Max
oproti var. Exclusive plus navíc zahrnuje pojištění věcí v autě, sklokeramické desky, obsahu chladícího 
zařízení, pojištění vandalismu včetně sprejerství. Dále obsahuje pojištění odpovědnosti za škodu ob-
čana v běž. občanském životě a pojištění Asistence pro dům a byt v rozsahu Exclusive – domácnost

Student slouží pro pojištění věcí studentů na koleji nebo v podnájmu a zahrnuje rizika živelní, vodovodní, 
odcizení krádeží vloupáním a loupeží

2. Pojištění obytných budov a souvisejících staveb Vhodné pro rodinné a bytové domy chaty, chalupy a související stavby (garáže, skleníky, stodoly, kůlny, altány atd.). 
Rozsah pojištění je možno volit podle pojistné potřeby, a to výběrem z několika nabízených variant:

Start pojištění proti škodám živelním

Standard navíc proti var. Start zahrnuje rizika povodeň a záplavu, škody vodovodní, pojištění skel All Risk 
a dále pojištění Asistence pro dům a byt v rozsahu Standard

Exclusive
navíc oproti var. Standard zahrnuje rizika odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží, poškození sta-
vebních součástí pachatelem, přepětí a dále pojištění Asistence pro dům a byt v rozsahu Nadstan-
dard

Exclusive Plus navíc oproti var. Exclusive zahrnuje poškození zateplené fasády ptáky, hlodavci, hmyzem pojištění 
porostů na pozemku a dále pojištění Asistence pro dům a byt v rozsahu Nadstandard

Exclusive Max

oproti var. Exclusiv plus navíc zahrnuje rizika vandalismus včetně sprejerství, náraz vozidla, ztráty 
vody (náhrada nákladů při úniku vody v důsledku závady na vodovodním zařízení). Dále obsahuje 
pojištění odpovědnosti za škodu občana – vlastníka nemovitosti a pojištění Asistence pro dům a byt 
v rozsahu Exclusive – stavba.

3. Pojištění bytů a souvisejících prostor Je určeno především pro byty v osobním vlastnictví

4. Pojištění zařízení rekreačního objektu Chrání vnitřní vybavení chat a chalup

5. Individuální pojištění movitých věcí Určeno pro věci, které nelze pojistit jiným pojištěním (jízdní kola, golfové potřeby, invalidní vozíky, hudební nástroje, aj.)

6. Úrazové pojištění

7. Pojištění stálých plateb s ČP ZDRAVÍ 

Jaká pojištění lze sjednat v jedné smlouvě

Příloha č. 3

anburesova
Text napsaný psacím strojem



Praktické rady

V případě pojistné události:

zabezpečte, aby se škoda nezvětšovala

nahlaste bez zbytečného odkladu, že pojistná událost nastala

máte-li možnost, zdokumentujte si škodu a začněte s vyklízením

dodejte nám potřebné doklady a číslo účtu pro zaslání pojistného plnění

Co SE VáM StAlo? Pojištění, které vám pomůže Jak postupovat?

došlo ke škodě na vašem maJetku? Pojištění majetku občanů
Co nejdříve nám nahlaste pojistnou událost a do-
dejte potřebné dokumenty, o kterých vás obeznámí 
operátor nebo likvidátor.

vymáhá Po vás někdo škodu, kterou Jste 
mu zPůsobili Při rekreaci, sPortu, vedení 
domácnosti nebo v souvislosti s vlast-
nictvím nemovitosti?

Pojištění odpovědnosti za škodu občana
Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, 
nájemce nebo správce nemovitosti

Co nejdříve nám nahlaste pojistnou událost a do-
dejte potřebné dokumenty, o kterých vás obeznámí 
operátor nebo likvidátor.

zPůsobili Jste škodu v zaměstnání? Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání
Co nejdříve nám nahlaste pojistnou událost a do-
dejte potřebné dokumenty, o kterých vás obeznámí 
operátor nebo likvidátor.

PotřebuJete kontakt na instalatéra, 
zámečníka a Jiné odborné Profese
PotřebuJete Pomoci s likvidací škod 
Po PoJistné události?

Pojištění asistence pro dům a byt Kontaktujte naši asistenční službu na telefonním 
čísle 841 114 114.

typ Kdy provést revizi

Elektřina Při kolaudaci nebo rekolaudaci

Plyn Při spuštění provozu

Komín Nejméně 1x ročně, podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

Hromosvod (Bleskosvod) Není povinná revize

Změna vytápění Odborná firma, která změnu provedla, provede revizi

Doporučené revize, které Vám pomohou předejít pojistné události:
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Všeobecné pojistné podmínky 
pro pojištění majetku občanů VPPMO 2005

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Práva	 a	 povinnosti	 z	 pojištění	 majetku	 občanů	 se	 řídí	 zákonem	
číslo	37/2004	Sb.,	o	pojistné	smlouvě	a	o	změně	souvisejících	zá-
konů	v	platném	znění	(dále	jen	„zákon“),	Všeobecnými	pojistnými
podmínkami	pro	pojištění	majetku	občanů	(dále	jen	„všeobecné	
pojistné	 podmínky“),	 doplňkovými	 pojistnými	 podmínkami	 pro	
jednotlivé	druhy	pojištění	a	pojistnou	smlouvou.

2. Pojištění	 majetku	 (dále	 jen	 pojištění)	 je	 pojištění	 soukromé
a	sjednává	se	jako	pojištění	škodové	pro	pojistná	nebezpečí	uve-
dená	v	pojistné	smlouvě.

Článek 2 
Pojistitel

Pojistitelem	se	rozumí	Česká	pojišťovna	a.s.,	se	sídlem	Spálená	75/16,	
113	04	Praha	1,	Česká	republika,	IČ:	45272956,	zapsaná	v	obchod-
ním	rejstříku	u	Městského	soudu	v	Praze	oddíl	B,	vložka	1464,	(dále	
jen	„pojišťovna“).

Článek 3
Pojistná událost

1. Pojistnou	 událostí	 je	 nahodilá	 skutečnost	 vyvolaná	 sjednaným
pojistným	nebezpečím,	se	kterou	je	spojen	vznik	povinnosti	po-
jišťovny	poskytnout	pojistné	plnění.

2. Pojišťovna	 je	 povinna	 poskytnout	 pojistné	 plnění	 v	 rozsahu	
a	za	podmínek	stanovených	v	doplňkových	pojistných	podmín-
kách	a	ujednaných	v	pojistné	smlouvě,	 jestliže	pojistná	událost
nastane	v	době	trvání	pojištění.

3. Za	 nahodilou	 skutečnost	 se	 nepovažuje	 skutečnost	 způsobená	
pojistným	nebezpečím,	které	nastalo	v	důsledku	úmyslného	jed-
nání	 nebo	 úmyslného	 opomenutí	 pojistníka,	 pojištěného	 nebo	
oprávněné	osoby,	případně	jiné	osoby	z	jejich	podnětu	nebo	jed-
náním,	o	kterém	tyto	osoby	věděly.

Článek 4
Pojištění věci a jiného majetku

1. Pojištění	lze	sjednat	pro	věci	movité	i	nemovité,	případně	jiný	ma-
jetek,	které	jsou	jednotlivě	uvedeny	v	pojistné	smlouvě	nebo	jsou	
součástí	ve	smlouvě	vymezeného	souboru	věcí	(dále	jen	„pojištěné	
věci“)	a	jsou	uvedeny	v	pojistné	smlouvě	pod	položkami.

2. Soubor	věcí	tvoří	věci,	které	mají	podobný	nebo	stejný	charakter
nebo	jsou	určeny	ke	stejnému	účelu.	Je-li	pojištěn	soubor	věcí,	
pojištění	 se	vztahuje	na	všechny	věci,	které	k	souboru	náležely	
v	okamžiku	vzniku	pojistné	události.

3. Pokud	je	pojištění	sjednáno	pro	vymezený	soubor	věcí,	lze	v	do-
plňkových	ojistných	podmínkách	 stanovit	 a	 v	 pojistné	 smlouvě
sjednat,	 že	 se	pojištění	nevztahuje	na	některé	 věci,	 které	 jinak	
svým	charakterem	do	pojištěného	souboru	náležejí.

4. V	doplňkových	pojistných	podmínkách	lze	stanovit	a	v	pojistné
smlouvě	 lze	 sjednat,	 na	 které	 věci	 nebo	 soubory	 věcí,	 náklady
nebo	příčiny	škod	se	pojištění	dále	nevztahuje.

5. Na	cizí	věci,	které	oprávněná	osoba	na	základě	písemné	smlouvy
po	právu	užívá	nebo	je	převzala	od	jiné	osoby,	se	pojištění	vzta-
huje,	jen	pokud	je	pojištění	pro	tyto	cizí	věci	v	pojistné	smlouvě	
výslovně	ujednáno.

Článek 5
Pojistné hodnoty, pojistné částky a limity plnění

1. Pojistník	stanoví	v	pojistné	smlouvě	horní	hranici	plnění	na	vlast-
ní	odpovědnost.

2. Pojistné	plnění	 je	omezeno	horní	hranicí.	Horní	hranice	se	určí	
pojistnou	 částkou	 nebo	 limitem	 pojistného	 plnění.	 Pojišťovna
poskytne	pojistné	plnění	maximálně	do	výše:
–	 určené	 pojistné	 částky	 ke	 každé	 pojištěné	 věci	 uvedené

v	pojistné	smlouvě	nebo
–	 určeného	limitu	pojistného	plnění.
Rozhodující	je	nižší	částka.

3. Výše	pojistné	částky	má	pro	každou	pojištěnou	věc	nebo	soubor	
věcí	v	pojistné	době	odpovídat	pojistné	hodnotě	pojištěné	věci
nebo	souboru	věcí,	nejedná-li	se	o	limit	plnění.

4. Pojistná	hodnota	je	nejvyšší	možná	majetková	újma,	která	může	
v	důsledku	pojistné	události	nastat.	Pojistnou	hodnotu	lze	vyjád-
řit	způsobem	dále	stanoveným:
a)	 novou	 cenou,	 tj.	 cenou,	 za	 kterou	 lze	 v	 daném	 místě	

a	v	daném	čase	věc	stejnou	nebo	srovnatelnou	znovu	pořídit	
jako	věc	stejnou	nebo	novou,	stejného	druhu	a	účelu.
Je-li	 pojištěnou	 věcí	 stavba,	 je	 nová	 hodnota	 vyjádřena	
novou	cenou,	tj.	cenou	nové	stavby,	kterou	je	třeba	obvykle
vynaložit	 k	 vybudování	 novostavby	 téhož	 druhu,	 rozsahu
a	 kvality	 v	 daném	 místě,	 včetně	 nákladů	 na	 zpracování
projektové	dokumentace;

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

c)	 způsobem,	 který	 podle	 pojistného	 nebezpečí	 a	 druhu
pojištěné	 věci	 stanoví	 doplňkové	 pojistné	 podmínky	 nebo
způsobem	ujednaným	v	pojistné	smlouvě.

5. V	pojistné	smlouvě	mohou	být	sjednány	limity	pojistného	plnění
pro	jednotlivé	pojištěné	věci,	soubory	věcí,	náklady	a	pro	jednot-
livá	pojistná	nebezpečí.

6. V	pojistné	smlouvě	lze	sjednat	limit	plnění	jako	pojištění	prvního
rizika.	Sjednání	prvního	rizika	musí	být	v	pojistné	smlouvě	výslov-
ně	uvedeno.

7. Pojištěním	prvního	rizika	se	rozumí	případ,	kdy	je	stanovený	limit	
plnění	zároveň	horní	hranicí	úhrnu	pojistných	plnění	pojišťovny,	
snížených	o	částky	dohodnutých	spoluúčastí,	ze	všech	pojistných	
událostí	 nastalých	 v	 období	 dvanácti	 po	 sobě	 jdoucích	 měsíců
od	počátku	pojištění	nebo	jeho	výročního	dne	nebo	v	době	urči-
té,	na	kterou	bylo	pojištění	sjednáno.	Pokud	bylo	ujednáno	po-
jištění	prvního	rizika,	pojišťovna	pro	toto	pojištění	prvního	rizika	
neuplatňuje	podpojištění.

Článek 6
Obecné výluky z pojištění

1. Bez	ohledu	na	spolupůsobící	příčiny	se	pojištění	nevztahuje	na	na-
hodilou	skutečnost	způsobenou	následkem:

a)	 jaderné	reakce,	jaderného	záření	či	kontaminace	radioaktivní,
azbestem,	formaldehydem	apod.;

b)	 válečných	událostí,	vzpoury,	povstání	nebo	jiných	hromadných	
násilných	 nepokojů,	 stávky,	 výluky,	 teroristických	 aktů	 (tj.
násilných	ednání	motivovaných	politicky,	sociálně,	ideologicky	
nebo	nábožensky)	nebo	zásahu	státní	nebo	úřední	moci;

c)	 vady,	kterou	měla	pojištěná	věc	 již	v	době	uzavření	pojištění,	
a	která	měla	či	mohla	být	známa	pojistníkovi	nebo	pojištěnému
bez	ohledu	na	to,	zda	byla	známa	pojišťovně.

2. Z	 pojištění	 nevzniká	 právo	 na	 plnění	 za	 nepřímé	 škody	 všeho
druhu	 (např.	 ušlý	 výdělek,	 ušlý	 zisk,	 pokuty,	manka,	 nemožnost	
používat	 pojištěnou	 věc)	 a	 za	 vedlejší	 výlohy	 (expresní	 příplatky	
jakéhokoliv	druhu,	náklady	právního	zastoupení	apod.).

Článek 7
Místo pojištění

Pokud	 není	 v	 pojistné	 smlouvě	 ujednáno	 jinak,	 pojištění	 se	 vztahuje	
na	pojistné	události,	k	nimž	došlo	na	místě	uvedeném	v	pojistné	smlou-
vě	jako	místo	pojištění.	Toto	omezení	neplatí	pro	pojištěné	věci,	které	
byly	přemístěny	z	místa	pojištění	na	dobu	nezbytně	nutnou	v	důsledku	
vzniklé	nebo	bezprostředně	hrozící	pojistné	události.

Článek 8
Plnění pojišťovny

1. Právo	na	plnění	vzniká	oprávněné	osobě	uvedené	v	doplňkových	
pojistných	podmínkách	nebo	v	pojistné	smlouvě.

2.	 Jestliže	pojištěná	věc	patří	do	společného	jmění	manželů,	avšak	po-
jistnou	smlouvu	uzavřel	pouze	jeden	z	manželů,	poskytne	pojišťovna	
pojistné	plnění	tomuto	manželovi,	pokud	je	oprávněnou	osobou.

3. Pojistné	plnění	poskytne	pojišťovna	v	tuzemské	měně	do	15	dnů,
jakmile	 skončila	 šetření	nutné	ke	zjištění	 rozsahu	své	povinnosti	
plnit.	 Pokud	 pojišťovna	 rozhodne	 o	 tom,	 že	 poskytne	 naturální	
plnění	 (doplněním,	 opravou	 nebo	 výměnou	 věci),	 poskytne	 ho	
ve	lhůtách	dohodnutých	s	oprávněnou	osobou.

4. Pokud	pojišťovna	rozhodla	ve	smyslu	bodu	3	tohoto	článku	o	tom,
že	poskytne	naturální	plnění	a	pojištěný	nebo	oprávněná	osoba	
přesto	 provedla	 doplnění,	 opravu	 nebo	 výměnu	 věci	 jiným	 než	
přikázaným	 (stanoveným)	 způsobem,	poskytne	plnění	 jen	do	 té	
výše,	kterou	by	poskytla,	kdyby	pojištěný	nebo	oprávněná	osoba	
postupovala	odle	jejích	pokynů.

5.	 Byla-li	pojistnou	událostí	pojištěná	věc	poškozena,	vzniká	opráv-
něné	osobě	právo,	není-li	v	doplňkových	pojistných	podmínkách	
stanoveno	nebo	v	pojistné	smlouvě	ujednáno	jinak,	aby	mu	pojiš-
ťovna	vyplatila:
a) při	 pojištění	 na	 novou	 cenu,	 částku	 odpovídající	 přiměřeným

nákladům	na	opravu	poškozené	věci	a	to	nejvýše	do	nové	ceny	
pojištěné	 věci	 v	 době	 bezprostředně	 před	 pojistnou	 událostí.	
Takto	 stanovenou	 částku	 sníží	 pojišťovna	 o	 cenu	 zbytků	
nahrazovaných	 částí	 poškozené	 věci.	 Doplňkové	 pojistné	
podmínky	mohou	stanovit	nebo	v	pojistné	smlouvě	může	být	
ujednán	jiný	postup	pro	zjištění	výše	pojistného	plnění;

b)	 při	 pojištění	 na	 časovou	 cenu	 nebo	 na	 jinak	 stanovenou	
cenu	 ve	 smyslu	 čl.	 5	 bodu	 4	 těchto	 všeobecných	 pojistných	
podmínek,	částku	určenou	způsobem,	který	podle	pojistného
nebezpečí	 a	druhu	pojištěné	 věci	 stanoví	doplňkové	pojistné	
podmínky	nebo	pojistná	smlouva.

6. Byla-li	 pojistnou	 událostí	 pojištěná	 věc	 zničena,	 odcizena	 nebo	
ztracena,	 vzniká	 oprávněné	 osobě	 právo,	 není-li	 v	 doplňkových
pojistných	podmínkách	stanoveno	nebo	v	pojistné	smlouvě	ujed-
náno	jinak,	aby	mu	pojišťovna	vyplatila:
a)	 při	pojištění	na	novou	cenu,	 částku	odpovídající	přiměřeným

nákladům	 na	 znovupořízení	 nové	 věci	 nebo	 nákladům	
pojištěného	na	výrobu	 (zhotovení)	nové	věci	stejného	druhu,	
kvality	 a	 technických	 parametrů,	 sníženou	 o	 cenu	 zbytků	
zničené	 věci,	 přičemž	 pojišťovna	 vyplatí	 nižší	 z	 uvedených	
částek.	 Doplňkové	 pojistné	 podmínky	 mohou	 stanovit	 jiný	
postup	pro	výši	pojistného	plnění;

b)	 při	 pojištění	 na	 časovou	 cenu	 nebo	 na	 jinak	 stanovenou	
cenu	 ve	 smyslu	 čl.	 5	 bodu	 4	 těchto	 všeobecných	 pojistných	
podmínek,	částku	určenou	způsobem,	který	podle	pojistného
nebezpečí	 a	druhu	pojištěné	 věci	 stanoví	doplňkové	pojistné	
podmínky	nebo	pojistná	smlouva.

7. Zbytky	 poškozených	nebo	 zničených	 věcí	 zůstávají	 ve	 vlastnictví
pojištěného.

8. Na	pojišťovnu	nepřechází	vlastnictví	nalezeného	pojištěného	ma-
jetku,	za	který	v	důsledku	vzniku	pojistné	události	pojišťovna	po-
skytla	pojistné	plnění.

Článek 9
Spoluúčast

Není-li	 v	doplňkových	pojistných	podmínkách	nebo	v	pojistné	 smlou-
vě	ujednáno	jinak,	oprávněná	osoba	se	podílí	na	úhradě	vzniklé	škody	
z	 každé	 pojistné	 události	 částkou	 sjednanou	 v	 pojistné	 smlouvě	 jako	
spoluúčast.

Článek 10
Zachraňovací a jiné náklady

1. Pojišťovna	nad	stanovenou	pojistnou	částku	nebo	limit	pojistného	
plnění	nahradí	účelně	a	přiměřeně	vynaložené	zachraňovací	nákla-
dy	specifikované	v	zákoně	a	to	do	2	procent	pojistné	částky	nebo	
limitu	plnění	stanovených	pro	pojištěné	věci	nebo	soubory	věcí,	kte-
rých	se	tyto	náklady	týkají,	úhrnem	nejvýše	však	do	500	000	Kč.

2. Pojišťovna	 je	 povinna	 nahradit	 v	 plné	 výši	 náklady	 vynaložené
na	její	písemný	pokyn.

Článek 11
Povinnosti pojistníka, pojištěného,

oprávněné osoby a pojišťovny
1. Pojistník,	pojištěný,	nebo	oprávněná	osoba	má	povinnost:

a)	 oznámit	 pojišťovně	bez	 zbytečného	odkladu	 všechny	 změny,
které	 během	 trvání	 pojištění	 nastanou	 ve	 skutečnostech,	
na	něž	byl	tázán	při	sjednání	pojištění;

b)	 oznámit	pojišťovně	bez	zbytečného	odkladu,	že	mají	souběžně
uzavřeno	 nebo	 později	 uzavřeli	 ohledně	 téže	 pojištěné	 věci	
nebo	 souboru	 věcí	 další	 pojištění	 proti	 témuž	 pojistnému	
nebezpečí	 a	 je	 povinna	 oznámit	 pojišťovně	 obchodní	 jméno	
této	pojišťovny	a	výši	stanovených	pojistných	částek;

c)	 dbát,	aby	pojistná	událost	nenastala,	zejména	nesmí	porušovat

povinnosti	 směřující	 k	 odvrácení	 nebo	 zmenšení	 nebezpečí,	
které	 jsou	 mu	 uloženy	 právními	 předpisy	 nebo	 pojistnou	
smlouvou;

d)	 pokud	 pojistná	 událost	 nastala,	 učinit	 nutná	 opatření	
ke	 zmírnění	 jejích	 následků	 a	 podle	 možnosti	 si	 k	 tomu
vyžádat	pokyny	pojišťovny	a	postupovat	v	souladu	s	nimi;

e)	 bez	 zbytečného	 odkladu	 (maximálně	 však	 do	 30	 dnů
od	 okamžiku	 zjištění	 pojistné	 události)	 prokazatelným	
způsobem	oznámit	pojišťovně,	že	pojistná	událost	nastala;

f)	 bez	 zbytečného	 odkladu	 poskytnout	 pravdivá	 vysvětlení
o	příčinách	a	rozsahu	škody,	vyčíslit	nároky	na	plnění,	předložit	
doklady,	které	jsou	potřebné	ke	zjištění	okolností	rozhodných	
pro	posouzení	nároku	na	pojistné	plnění	a	jeho	výše,	předložit	
pojišťovně	seznam	všech	poškozených,	zničených,	odcizených	
nebo	 ztracených	 věcí	 s	 uvedením	 roku	 pořízení	 a	 ceny,	
za	 kterou	 byla	 věc	 pořízena	 a	 umožnit	 pojišťovně	 pořídit
si	 kopie	 těchto	 dokladů	 a	 dále	 umožnit	 pojišťovně	 provést	
šetření,	kterých	je	k	tomu	třeba;

g)	 vyčkat	s	opravou	majetku	poškozeného	pojistnou	událostí	nebo	
s	 odstraňováním	 zbytků	 majetku	 takto	 zničeného	 na	 pokyn	
pojišťovny,	 nejdéle	 však	 30	 dnů	 ode	 dne	 oznámení	 pojistné	
události,	pokud	není	potřeba	z	bezpečnostních,	hygienických,	
ekologických	nebo	jiných	závažných	důvodů	s	opravou	majetku	
nebo	s	odstraněním	jeho	zbytků	začít	dříve;

h)	 pokud	 pojišťovna	 nebo	 jí	 pověřené	 osoby	 nedaly	 příslušný	
pokyn	 k	 zahájení	 oprav	 nebo	 odstraňování	 zbytků	 ve	 lhůtě	
uvedené	 v	písm.	g)	 tohoto	bodu,	může	 zahájit	 opravy	nebo	
odstraňování	 zbytků,	 avšak	 pro	 zdokumentování	 výše	 škody	
musí	 oprávněná	 osoba	 pořídit	 dokumentaci	 (foto,	 video	
záznam,	 popis	 průběhu	 škody,	 soupis	 poškozených	 nebo	
zničených	věcí	apod.);

i)	 sdělit	 pojišťovně	 bez	 zbytečného	 odkladu,	 že	 v	 souvislosti	
s	 pojistnou	událostí	 bylo	 zahájeno	 trestní	 řízení	 a	pojišťovnu
informovat	o	průběhu	a	výsledcích	tohoto	řízení;

j)	 vzniklo-li	 v	 souvislosti	 s	 pojistnou	 událostí	 podezření	
z	 trestného	 činu	 nebo	 pokusu	 o	 něj,	 učinit	 bez	 zbytečného	
odkladu	 oznámení	 Policii	 ČR,	 pokud	 není	 trestní	 stíhání	
podmíněno	souhlasem	oprávněné	osoby	nebo	pojistníka;

k)	 zabezpečit	vůči	 jinému	práva,	která	na	pojišťovnu	přecházejí,	
zejména	právo	na	náhradu	škody,	na	postih	a	vypořádání;

l)	 bez	 zbytečného	 odkladu	 oznámit	 pojišťovně,	 že	 se	 našla	
věc	odcizená	nebo	ztracená	v	souvislosti	 s	pojistnou	událostí	
a	 v	případě,	 že	 již	obdržel	pojistné	plnění	 za	 tuto	 věc,	 vrátit
pojišťovně	 plnění	 snížené	 o	 přiměřené	 náklady	 potřebné	
na	opravu	této	věci,	pokud	byla	poškozena	v	době	od	pojistné	
události	do	doby,	kdy	byla	nalezena,	případně	je	povinen	vrátit	
hodnotu	zbytků,	pokud	v	uvedené	době	byla	věc	zničena;

m)	bez	 zbytečného	 odkladu	 oznámit	 pojišťovně	 změnu	 nebo	
zánik	pojistného	rizika;

n)	 plnit	 další	 povinnosti	 uložené	 mu	 zákonem,	 doplňkovými	
pojistnými	podmínkami	nebo	pojistnou	smlouvou.

2.	 Porušil-li	 pojistník	nebo	oprávněná	osoba	některou	z	povinností	
uvedených	v	bodu	1	tohoto	článku	a	toto	porušení	mělo	podstat-
ný	vliv	na	vznik	pojistné	události	nebo	na	výši	pojistného	plnění	
pojišťovny	nebo	tímto	porušením	došlo	ke	ztížení	zjištění	právního	
důvodu	plnění,	jeho	rozsahu	nebo	výše,	má	pojišťovna	právo	plně-
ní	ze	smlouvy	přiměřeně	snížit	podle	závažnosti	tohoto	porušení.	
To	neplatí,	 jde-li	o	porušení	povinnosti	ohlásit	pojistnou	událost	
bez	zbytečného	odkladu	 (bod	1	písm.	e)	 tohoto	článku),	pokud	
pojistník	 nebo	 oprávněná	 osoba	 tuto	 povinnost	 nemohli	 splnit	
z	vážných	důvodů.

3.	 Poruší-li	pojistník,	pojištěný,	nebo	oprávněná	osoba	vědomě	nebo	
následkem	požití	alkoholu	nebo	návykových	látek	povinnosti	uve-
dené	v	bodu	1	písm.	c)	tohoto	článku	a	toto	porušení	podstatně	
přispělo	ke	vzniku	pojistné	události	nebo	k	většímu	rozsahu	jejích	
následků,	 je	pojišťovna	oprávněna	plnění	z	pojistné	smlouvy	při-
měřeně	snížit.

4.	 Vedle	povinností	stanovených	zákonem	a	pojistnou	smlouvou	má	
pojišťovna	dále	tyto	povinnosti:
a)	 projednat	 s	 oprávněnou	 osobou	 výsledky	 šetření	 nutného	

ke	zjištění	 rozsahu	pojistné	události	 a	 výše	pojistného	plnění	
nebo	mu	je	bez	zbytečného	odkladu	sdělit;

b)	 vrátit	 na	 žádost	 pojistníka	 nebo	 oprávněné	 osoby	 jimi	
poskytnuté	doklady.

Článek 12 
Počátek, změny a doba trvání pojištění 

1. 	Pokud	není	v	pojistné	smlouvě	ujednáno	jinak,	pojištění	se	sjedná-
vá	na	dobu	neurčitou	a	vzniká	prvním	dnem	po	uzavření	pojistné	
smlouvy.	

2. 	Pojistnou	 smlouvu	 lze	měnit	dohodou	 smluvních	 stran.	Dohoda
musí	být	učiněna	písemně,	jinak	je	neplatná.	

3. 	Změnou	vlastníka	nebo	spoluvlastníka	pojištěné	věci	pojištění	za-
niká,	pokud	není	v	doplňkových	pojistných	podmínkách	stanove-
no	jinak.	

4. 	Pojištění	nezaniká	převodem	pojištěné	věci	ze	společného	 jmění	
manželů	do	výlučného	vlastnictví	jednoho	z	nich	(a	naopak).	
	Zanikne-li	společné	jmění	manželů,	potom	až	do	vypořádání	vlastnic-
kých	vztahů	k	pojištěné	věci,	která	patřila	do	společného	jmění,	se	má	
za	to,	že	ve	sjednaném	pojištění	nedošlo	ke	změnám,	ledaže	pojištění	
zaniklo	z	jiných	důvodů.	Vypořádáním	společného	jmění	přecházejí	
práva	a	závazky	z	pojištění	na	toho	z	manželů,	který	se	stal	vlastníkem	
pojištěné	věci,	pokud	na	základě	vlastnického	nebo	nájemního	vzta-
hu	bude	používat	byt	uvedený	v	pojistné	smlouvě	jako	byt	pojistníka.	
V	případě,	že	se	pojištěná	věc	stane	předmětem	podílového	spolu-
vlastnictví	rozvedených	manželů,	považuje	se	za	pojistníka	i	nadále
ten	z	manželů,	který	uzavřel	pojistnou	smlouvu.	

5. 	V	pojistné	smlouvě	může	být	ujednáno,	že	zemře-li	osoba,	jež	je
pojistníkem,	a	pojištěným	je	osoba	od	pojistníka	odlišná,	vstupuje	
pojištěný	uvedený	v	pojistné	smlouvě	na	místo	pojistníka.	

6. Pojištění	se	nepřerušuje.

Článek 13 
Pojistné 

1. Pojistné	je	povinen	hradit	pojistník.
2. 	Pojistné	je	běžným	pojistným,	pokud	není	v	pojistné	smlouvě	ujed-

náno	jinak.	
3. 	Podkladem	pro	výpočet	pojistného	jsou	pojistné	částky	nebo	limity

plnění	a	další	skutečnosti	uvedené	v	pojistné	smlouvě.	Výše	pojist-
ného	je	stanovena	v	pojistné	smlouvě.	



4

4.	 	Je-li	 pojistník	 v	 prodlení	 s	 placením	 pojistného,	 je	 pojišťovna
oprávněna	předepsat	úrok	z	prodlení.	

5. 	Pojišťovně	náleží	celé	pojistné	za	pojistné	období	v	případě:
a)	 zániku	pojištění	v	důsledku	pojistné	události;
b)	 zániku	 pojištění	 z	 důvodů	 uvedených	 v	 zákoně,	 případně	

v	 těchto	 všeobecných	 pojistných	 podmínkách,	 pokud
v	 pojistném	 období,	 ve	 kterém	 pojištění	 zaniklo,	 nastala	
pojistná	událost.	

	V	ostatních	případech	zániku	pojištění	náleží	pojišťovně	poměrná	
část	pojistného.	Zanikne-li	pojištění	dohodou,	lze	v	dohodě	ujed-
nat	i	jinak.	

Článek 14 
Řízení expertů 

1. Oprávněná	osoba	a	pojišťovna	se	v	případě	neshody	o	výši	pojist-
ného	plnění	mohou	dohodnout,	že	výše	pojistného	plnění	bude	
stanovena	 řízením	 expertů.	 Řízení	 expertů	 může	 být	 rozšířeno
i	na	ostatní	předpoklady	vzniku	nároku	na	pojistné	plnění.	

2.	 Zásady	řízení	expertů:
a)	 každá	strana	písemně	určí	jednoho	experta,	který	vůči	ní	nesmí	

mít	 žádné	 závazky	 a	 neprodleně	 o	 něm	 informuje	 druhou	
stranu.	Námitku	proti	osobě	experta	lze	vznést	před	zahájením
jeho	činnosti;	

b)	 určení	experti	se	dohodnou	na	osobě	třetího	experta,	který	má	
rozhodný	hlas	v	případě	neshody;	

c)	 experti	 určení	 oprávněnou	 osobou	 a	 pojišťovnou	 zpracují	
znalecký	posudek	o	sporných	otázkách	odděleně;	

d)	 experti	 posudek	 odevzdají	 zároveň	 pojišťovně	 i	 oprávněné	
osobě.	Jestliže	se	závěry	expertů	od	sebe	liší,	předá	pojišťovna	
oba	 posudky	 expertovi	 s	 rozhodným	 hlasem.	 Ten	 rozhodne	
o	 sporných	 otázkách	 a	 odevzdá	 své	 rozhodnutí	 pojišťovně	
i	oprávněné	osobě;	

e)	 každá	strana	hradí	náklady	svého	experta,	náklady	na	činnost	
experta	s	rozhodným	hlasem	hradí	rovným	dílem.	

3.	 Řízením	 expertů	 nejsou	 dotčena	 práva	 a	 povinnosti	 pojišťovny	
a	oprávněné	osoby	stanovené	právními	předpisy,	pojistnými	pod-
mínkami	a	pojistnou	smlouvou.	

Článek 15 
Výkladová ustanovení 

1. Poškozením věci	se	rozumí	změna	stavu	věci,	kterou	je	objek-
tivně	možno	odstranit	opravou	nebo	taková	změna	stavu	věci,	
kterou	objektivně	není	možno	odstranit	opravou,	přesto	však	je
věc	použitelná	k	původnímu	účelu.	

2. Zničením věci	 se	 rozumí	 změna	 stavu	 věci,	 kterou	objektivně
není	možno	odstranit	opravou	a	proto	věc	již	nelze	dále	používat
k	původnímu	účelu.	

3. Ztrátou věci nebo její části se	rozumí	stav,	kdy	oprávněná	oso-
ba	nezávisle	na	své	vůli	pozbyla	možnost	s	pojištěnou	věcí	nebo	
její	částí	nakládat	v	příčinné	souvislosti	s	tím,	že	v	místě	pojištění	
nastalo	a	na	pojištěnou	věc	nebo	její	část	bezprostředně	působilo	
některé	z	 těchto	sjednaných	pojistných	nebezpečí	 stanovených
v	doplňkových	pojistných	podmínkách:	
a)	 požár,	výbuch,	přímý	úder	blesku,	pád	letadla,	případně	jeho

části	nebo	nákladu;	
b)	 povodeň	nebo	záplava;
c)	 sesouvání	 půdy,	 zřícení	 skal	 nebo	 zemin,	 sesouvání	 nebo

zřícení	sněhových	lavin;	
d)	 pád	stromů,	stožárů	nebo	jiných	předmětů;
e)	 tíha	sněhu	nebo	námrazy;
f)	 zemětřesení;
g)	 voda	vytékající	z	vodovodních	zařízení.

4. Odcizením věci loupeží se	rozumí	přivlastnění	si	pojištěné	věci,
její	 části	 nebo	 jejího	 příslušenství	 tak,	 že	 pachatel	 použil	 proti	
oprávněné	osobě	nebo	jiné	osobě	pověřené	oprávněnou	osobou	
násilí	nebo	pohrůžky	bezprostředního	násilí.	

5. Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením věci se
rozumí	 poškození	 nebo	 zničení,	 při	 němž	 byla	 pojištěná	 věc	
úmyslně	poškozena	nebo	zničena	jinou	než	oprávněnou	osobou	
nebo	osobou	oprávněné	osobě	blízkou	nebo	osobou	s	ní	trvale	
žijící.	Podmínkou	vzniku	práva	na	pojistné	plnění	je,	že	pachatel	
byl	zjištěn	podle	pravomocného	rozhodnutí,	kterým	bylo	ukon-
čeno	trestní	nebo	přestupkové	řízení,	i	když	pachatel	nebyl	od-
souzen	nebo	mu	nebyla	uložena	pokuta.	

6. Požárem	se	rozumí	oheň	v	podobě	plamene,	který	provází	hoření
a	vznikl	mimo	určené	ohniště	nebo	takové	ohniště	opustil	a	šíří	se	
vlastní	silou.	
Požárem	není	 žhnutí	a	doutnání	 s	omezeným	přístupem	kyslíku	
ani	 působení	 užitkového	 ohně	 a	 jeho	 tepla.	 Požárem	 dále	 není
působení	tepla	při	zkratu	v	elektrickém	vedení	(zařízení),	pokud	se	
plamen	vzniklý	zkratem	dále	nerozšířil.	
Pojistnou	událostí	z	důvodu	tohoto	pojistného	nebezpečí	je	i	poško-
zení	nebo	 zničení	pojištěné	 věci	 zplodinami	požáru	nebo	hašením	
nebo	stržením	při	zdolávání	požáru	či	při	odstraňování	jeho	následků.	

7. Výbuchem	 se	 rozumí	náhlý	 ničivý	 projev	 tlakové	 síly	 spočívající
v	rozpínavosti	plynů	nebo	par	(velmi	rychlá	chemická	reakce	ne-
stabilní	soustavy).	Za	výbuch	tlakové	nádoby	(kotle,	potrubí	apod.)	
se	stlačeným	plynem	nebo	párou	se	považuje	roztržení	jejích	stěn	
v	 takovém	 rozsahu,	 že	 došlo	 k	 náhlému	 vyrovnání	 tlaku	 mezi	
vnějškem	 a	 vnitřkem	 nádoby.	 Výbuchem	 není	 prudké	 vyrovnání	
podtlaku	(imploze)	ani	aerodynamický	třesk	způsobený	provozem	
letadla.	Pro	účely	těchto	všeobecných	pojistných	podmínek	výbu-
chem	není	reakce	ve	spalovacím	prostoru	motorů,	v	hlavních	střel-
ných	zbraní	ani	v	jiných	zařízeních,	ve	kterých	se	energie	výbuchu	
cílevědomě	využívá.	

8. Přímým úderem blesku	se	rozumí	přímý	zásah	blesku	(atmosfé-
rického	výboje)	do	pojištěné	věci.	Aby	vzniklo	právo	na	pojistné	
plnění,	 musí	 být	 místo	 přímého	 zásahu	 do	 pojištěné	 věci	 nebo	
místo	působení	blesku	na	pojištěnou	věc	spolehlivě	zjištěno.
Pojistnou	 událostí	 z	 důvodu	 tohoto	 pojistného	 nebezpečí	 však	
není	 poškození	 nebo	 zničení	 elektrických	 a	 elektronických	 pří-
strojů,	 spotřebičů,	 elektrických	 strojů	 a	motorů,	 elektronických	
prvků	a	elektrotechnických	součástek	a	podobných	pojištěných	
věcí	 nebo	 jejich	 součástí	 přepětím	 nebo	 indukcí,	 která	 nastala
v	souvislosti	s	úderem	blesku.	

9. Pádem letadla	se	rozumí	náraz	nebo	zřícení	letadla	s	posádkou,
jeho	 částí	 nebo	 jeho	 nákladu.	 Nárazem	 nebo	 zřícením	 letadla	
s	posádkou	se	 rozumí	 i	případy,	kdy	 letadlo	odstartovalo	s	po-
sádkou,	ale	v	důsledku	události,	která	předcházela	nárazu	nebo	
zřícení,	posádka	letadlo	opustila.	

10. Povodní se	rozumí	zaplavení	větších	či	menších	územních	celků	
vodou,	která	se	vylila	z	břehů	vodních	toků	nebo	z	břehů	nádrží	
nebo	tyto	břehy	a	hráze	protrhla	nebo	byla	způsobena	náhlým	
a	neočekávaným	zmenšením	průtočného	profilu	toku.	
Záplavou	se	rozumí	zaplavení	pozemku,	na	kterém	se	nachází
po-jištěná	věc,	proudící	nebo	stojící	vodou	 i	z	 jiných	příčin	než	

z	důvodu	povodně.	Pojistnou	událostí	z	důvodu	pojistného	ne-
bezpečí	povodeň	nebo	záplava	je	takové	poškození	nebo	zničení	
pojištěné	věci,	které	bylo	způsobeno:	
a)	 přímým	 působením	 vody	 z	 povodně	 nebo	 záplavy

na	pojištěnou	věc;	
b)	 předměty	unášenými	vodou	z	povodně	nebo	záplavy.	

11.	 Vichřicí	 se	 rozumí	dynamické	působení	hmoty	vzduchu,	která	se
pohybuje	 rychlostí	20,8	m/s	a	více.	Není-li	 rychlost	pohybu	vzdu-
chu	v	místě	pojištění	zjistitelná,	poskytne	pojišťovna	plnění,	pokud	
oprávněná	osoba	prokáže,	že	pohyb	vzduchu	v	okolí	místa	pojiště-
ní	způsobil	obdobné	škody	na	řádně	udržovaných	stavbách	nebo	
shodně	odolných	jiných	věcech	anebo	že	škoda	při	bezvadném	sta-
vu	stavby	nebo	jiné	věci	mohla	vzniknout	pouze	v	důsledku	vichřice.	
Pojistnou	událostí	z	důvodu	tohoto	pojistného	nebezpečí	je	takové	
poškození	nebo	zničení	pojištěné	věci,	které	bylo	způsobeno:	
a)	 přímým	působením	vichřice;
b)	 tím,	 že	 vichřice	 strhla	 části	 budovy,	 stromy	 nebo	 jiné

předměty	na	pojištěné	stavby	nebo	jiné	pojištěné	věci;	
c)	 v	příčinné	souvislosti	s	tím,	že	vichřice	poškodila	části	staveb.
Pojištění	se	však	nevztahuje	na	poškození	nebo	zničení	pojištěné	
věci,	jestliže	škoda	nastala	přímo	nebo	nepřímo:	
d)	 v	 souvislosti	 s	 tím,	 že	 budova	 byla	 bez	 oken,	 dveří	 či	

s	 odstraněnou,	 neúplnou	 nebo	 provizorně	 provedenou
střešní	 krytinou	 (fólie,	 lepenka	 apod.)	 nebo	 v	 souvislosti	
s	tím,	že	na	pojištěné	budově	byly	prováděny	stavební	práce;	

e)	 v	 důsledku	 zchátralých,	 shnilých	 nebo	 jinak	 poškozených	
střešních	konstrukcí;	

f)	 vniknutím	 deště,	 krup,	 sněhu	 nebo	 nečistot	 nezavřenými	
okny	 nebo	 jinými	 otvory,	 pokud	 tyto	 otvory	 nevznikly
působením	vichřice.	

12. Krupobitím	se	rozumí	 jev,	při	kterém	kousky	 ledu	různého	tva-
ru,	velikosti,	hmotnosti	a	hustoty	vytvořené	v	atmosféře	dopadají	
na	pojištěnou	věc.	Pojistnou	událostí	z	důvodu	tohoto	pojistného
nebezpečí	je	takové	poškození	nebo	zničení	pojištěné	věci,	které	
bylo	způsobeno:	
a)	 přímým	působením	krupobití;
b)	 v	příčinné	souvislosti	s	tím,	že	krupobití	poškodilo	části	budovy.	
Pojištění	se	však	nevztahuje	na	poškození	nebo	zničení	pojištěné
věci,	jestliže	škoda	nastala	přímo	nebo	nepřímo:	
c)	 v	 souvislosti	 s	 tím,	 že	 budova	 byla	 bez	 oken,	 dveří	 či

s	odstraněnou,	neúplnou	nebo	provizorně	provedenou	střešní
krytinou	 (fólie,	 lepenka	 apod.)	 nebo	 v	 souvislosti	 s	 tím,	 že	
na	pojištěné	budově	byly	prováděny	stavební	práce;	

d)	 v	 důsledku	 zchátralých,	 shnilých	 nebo	 jinak	 poškozených
střešních	konstrukcí;	

e)	 vniknutím	deště,	krup,	sněhu	nebo	nečistot	nezavřenými	okny	
nebo	 jinými	 otvory,	 pokud	 tyto	 otvory	 nevznikly	 působením
krupobití.	

13. Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin	 se	 rozumí	 se-
suv	 půdy,	 zřícení	 skal	 nebo	 zemin	 vzniklé	 působením	gravitace	
a	 vyvolané	 porušením	 dlouhodobé	 rovnováhy,	 ke	 které	 svahy	
zemského	povrchu	dospěly	vývojem	a	pokud	k	nim	došlo	v	dů-
sledku	přímého	působení	přírodních	a	klimatických	vlivů	a	nikoli	
v	 důsledku	 lidské	 činnosti	 (např.	 průmyslovým	 nebo	 stavebním	
provozem).	 Sesouváním	 půdy	 není	 klesání	 zemského	 povrchu	
v	důsledku	působení	přírodních	sil	nebo	lidské	činnosti.	Pojištění	
se	však	nevztahuje	na	poškození	nebo	zničení	pojištěné	věci,	jest-
liže	škoda	nastala	přímo	nebo	nepřímo	v	důsledku	objemových
změn	základové	půdy.	

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

15. Zemětřesením	 se	 rozumí	 otřesy	 zemského	 povrchu	 vyvolané
pohy-bem	v	zemské	kůře,	které	dosahují	alespoň	6.	stupně	me-
zinárodní	 stupnice	 udávající	 makroseismické	 účinky	 zemětřesení	
(MSK-64).	

16. Tíhou sněhu nebo námrazy	 se	 rozumí	 destruktivní	 působení	
jejich	nadměrné	hmotnosti	na	střešní	krytiny,	nosné	nebo	ostat-
ní	 konstrukce.	 Pojištění	 se	 však	 nevztahuje	 na	 poškození	 nebo	
zničení	pojištěné	věci,	jestliže	škoda	nastala	přímo	nebo	nepřímo	
v	důsledku	zchátralých,	shnilých	nebo	jinak	poškozených	střešních	
a	ostatních	konstrukcí.

17.	 Vodou vytékající z vodovodních zařízení	se	rozumí:
a)	 voda	unikající	mimo	místo	určení	z	pevně	a	 řádně	 instalova-

ných	 vodovodních	 potrubí,	 armatur	 a	 pevně	 a	 řádně	
připojených	sanitárních	zařízení	nebo	zařízení	pro	ohřev	vody	
a	z	odváděcích	potrubí	uvnitř	stavby;	

b)	 voda,	pára	nebo	nemrznoucí	topné	médium	unikající	z	potrubí	
nebo	 zařízení	 teplovodního,	 horkovodního	 nebo	 parního	
vytápění	uvnitř	staveb;	

c)	 voda	nebo	pára	unikající	mimo	místo	určení	 z	 vodovodních,	
teplovodních,	horkovodních,	parovodních	nebo	kanalizačních	
řadů	nebo	přípojek	na	ně;	

d)	 voda	 vytékající	 z	 řádně	 připojených	 automatických	 praček,	
myček,	 zařízení	 na	 ohřev	 vody	 a	 podobných	 zařízení	
v	 důsledku	 závad	 na	 přívodním	 nebo	 odpadním	 potrubí	
těchto	zařízení	nebo	závad	na	těchto	zařízeních.	

Za	 vodu	 vytékající	 z	 vodovodních	 zařízení	 se	 v	 žádném	 případě	
nepovažuje:	
e)	 voda	unikající	z	dešťových	svodů	jakéhokoliv	druhu;	
f)	 voda	vystupující	z	odpadních	potrubí	a	kanalizace	v	důsledku	

zvýšené	 hladiny	 spodní	 vody,	 záplav,	 povodní	 a	 nahromadě	
ných	vod	z	dešťových	srážek;	

g)	 voda	při	mytí	a	sprchování	a	tzv.	srážková	voda;	
h)	 vodní	 pára	 a	 stříkající	 voda	 ze	 zařízení	 pro	 čištění	 nebo	

voda	 stříkající	 z	 kropicích,	 hasicích,	 mycích,	 zavlažovacích	
a	obdobných	zařízení;	

i)	 únik	kapalin,	jako	jsou	solanky,	oleje,	chladicí	prostředky	a	jim	
podobné	kapaliny.	

Pokud	 je	 pojištěnou	 věcí	 stavba,	 je	 pojistnou	 událostí	 z	 příčiny	
pojistného	 nebezpečí	 voda	 vytékající	 z	 vodovodních	 zařízení,	
takové	 poškození	 nebo	 zničení	 pojištěné	 věci,	 které	 bylo	
způsobeno:	
j)	 přímým	 působením	 vody	 vytékající	 z	 vodovodních	 zařízení	

na	pojištěnou	věc;	
k)	 tím,	že	voda	vytékající	 z	 vodovodních	zařízení	podemlela	 její	

základy.	
18.	 Stavbou	 se	 rozumí	 budova	 nebo	 jiná	 stavba.	 Budovou	 se	 ro-

zumí	stavba	spojená	se	zemí	pevným	základem,	která	je	vhodná	
k	 pobytu	 osob,	 zvířat	 nebo	 k	 umístění	 věcí,	 svým	 uspořádáním	
jim	poskytuje	ochranu	před	povětrnostními	vlivy	a	 je	dostatečně	
odolná	a	pevná.	

19.	 Indexem cen stavebních děl	se	rozumí	index	cen	stavebních	děl	
pro	stavební	díla	celkem,	který	vydává	Český	statistický	úřad.	

20.	 Přiměřeným nákladem na opravu věci jsou	náklady	na	opravu	
věci	nebo	její	části,	které	jsou	bezprostředně	před	pojistnou	udá-
lostí	v	místě	obvyklé.	

Přiměřenými náklady na znovupořízení věci	nebo	na	výrobu	
nové	 věci	 stejného	 druhu,	 kvality	 a	 technických	 parametrů	 jsou	
náklady,	které	jsou	bezprostředně	před	pojistnou	událostí	v	místě	
obvyklé.	
Do	přiměřených	nákladů	se	nezahrnují	příplatky	vyplácené	za	prá-
ci	přesčas,	v	noci,	ve	dnech	pracovního	volna	a	pracovního	klidu,	
expresní	příplatky,	letecké	dodávky	náhradních	dílů	a	cestovní	ná-
hrady	a	náklady	techniků	a	expertů	ze	zahraničí.	

21.	 Za výroční den počátku pojištění	 se	 považuje	 den,	 který	 se
číslem	dne	v	měsíci	a	pojmenováním	měsíce	shoduje	se	dnem	po-
čátku	pojištění.	

Článek 16 
Vinkulace 

1. Plnění	z	pojistné	smlouvy	 lze	vinkulovat	ve	prospěch	třetí	osoby.
Vinkulace	znamená,	že	plnění	z	pojistné	smlouvy	pojišťovna	vypla-
tí	třetí	osobě,	v	jejíž	prospěch	bylo	plnění	vinkulováno	(vinkulační	
věřitel),	nedá-li	vinkulační	věřitel	souhlas	k	vyplacení	plnění	oso-
bě	oprávněné	k	přijetí	plnění	podle	pojistné	smlouvy.	Uhrazením	
plnění	 vinkulačnímu	 věřiteli,	 splní	 pojišťovna	 svůj	 závazek	 vůči	
oprávněné	osobě.	

2. Vinkulace	plnění	může	být	provedena	pouze	na	žádost	pojistníka.	
Je-li	pojistník	odlišný	od	pojištěného,	lze	vinkulovat	jen	se	souhla-
sem	pojištěného.	

Článek 17 
Doručování 

1. Písemnosti	týkající	se	pojištění	jsou	doručovány:
a)	 prostřednictvím	 držitele	 poštovní	 licence	 podle	 zvláštního	

zákona	na	poslední	známou	adresu	účastníka	pojištění,	jemuž
jsou	určeny,	nebo	

b)	 osobně	 zaměstnancem	 nebo	 pověřenou	 osobou	 odesílatele,	
nebo	

c)	 elektronicky,	podepsané	podle	zvláštních	předpisů.	
2.	 Nebyl-li	adresát	zastižen,	doručovatel	uloží	písemnost	pojišťovny	

v	 místně	 příslušné	 provozovně	 držitele	 poštovní	 licence.	 Nevy-
zvedne-li	si	adresát	písemnost	do	15	dnů	ode	dne	jejího	uložení,	
poslední	 den	 této	 lhůty	 se	považuje	 za	den	doručení,	 i	 když	 se
adresát	o	uložení	nedozvěděl.	

3. Bylo-li	přijetí	písemnosti	adresátem	odmítnuto,	považuje	se	písem-
nost	za	doručenou	dnem,	kdy	její	přijetí	bylo	adresátem	odmítnu-
to.	

4.	 Pokud	se	adresát	v	místě	doručení	nezdržuje,	aniž	o	tom	informo-
val	pojišťovnu,	považuje	 se	písemnost	 za	doručenou	dnem,	kdy	
byla	zásilka	pojišťovně	vrácena	jako	nedoručitelná.	

Článek 18 
Řešení sporů 

1. Smluvní	strany	se	dohodly,	že	všechny	majetkové	spory	vzniklé	
z	uzavřené	pojistné	smlouvy	nebo	v	souvislosti	s	ní,	které	se	tý-
kají	úplného	i	částečného	nezaplacení	běžného	pojistného,	jeho	
výše	nebo	 splatnosti,	 budou	 rozhodovány	 s	 vyloučením	pravo-
moci	obecných	soudů	v	rozhodčím	řízení	s	výjimkou	uvedenou	
v	bodu	2	tohoto	článku	těchto	všeobecných	pojistných	podmí-
nek.	Tyto	spory	budou	rozhodovány	jedním	rozhodcem	jmeno-
vaným	Správcem	Seznamu	rozhodců,	vedeném	Společností	pro	
rozhodčí	řízení,	a.s.	IČ	26421381	se	sídlem	Praha	2,	Sokolská	60,	
PSČ	120	00	(dále	 jen	„Společnost“).	Smluvní	strany	prohlašují,	
že	jsou	srozuměny	s	obsahem	Jednacího	řádu	pro	rozhodčí	řízení	
Společnosti,	Pravidly	o	nákladech	rozhodčího	řízení,	Organizač-
ním	a	Kancelářským	řádem	Společnosti.	O	právech	a	povinnos-
tech	plynoucích	z	 těchto	dokumentů	se	smluvní	 strany	mohou	
rovněž	 informovat	 v	 sídle	Společnosti,	 kde	mohou	 též	obdržet	
stejnopis	 Jednacího	 řádu	 a	 Pravidel	 o	 nákladech	 rozhodčího
řízení	 po	 úhradě	 nákladů	 na	 pořízení	 kopie,	 nebo	 na	 interne-
tové	adrese:	http://www.rozhodci-rizeni.cz/.	Obě	smluvní	strany	
se	dohodly	a	berou	na	vědomí,	že	rozhodčí	řízení	je	neveřejné,	
zpravidla	pouze	písemné,	a	že	nevyjádří-li	se	žalovaný	do	sedmi	
kalendářních	dnů	ode	dne,	kdy	mu	byla	doručena	žaloba,	 jsou	
skutečnosti	vyjádřené	a	uvedené	v	žalobě	považovány	za	nespor-
né.	Jednacím	místem	je	zpravidla	sídlo	Společnosti.	Veškeré	pí-
semnosti	jsou	doručovány	poštou,	případně	osobně.	Při	doručo-
vání	poštou	straně	sporu,	jež	nebyla	zastižena,	ačkoliv	se	v	místě	
doručení	zdržuje,	se	použije	přiměřeně	ustanovení	občanského	
soudního	 řádu	 o	 doručování	 písemností	 do	 vlastních	 rukou,	
přičemž	opětovné	 doručování	 zásilky	 se	 nevyžaduje	 a	 platí,	 že	
nevyzvedne-li	si	adresát	zásilku	do	10	dnů	od	uložení,	považuje	
se	 poslední	 den	 této	 lhůty	 za	 den	 doručení,	 i	 když	 se	 adresát	
o doručení	nedozvěděl.	Písemnosti	 se	doručují	na	adresu	žalo-
vané	strany,	uvedenou	v	pojistné	smlouvě,	nesdělí-li	tato	strana	
písemně	adresu	jinou,	k	čemuž	se	zavazuje,	pokud	chce,	aby	jí	
na	tuto	jinou	adresu	byly	písemnosti	doručovány.	V	případě,	že	
žalovaná	strana	tuto	svoji	povinnost	nesplní	a	zdržuje	se	na	jiné	
adrese,	budou	v	rozhodčím	řízení	písemnosti	doručovány	na	ža-
lobci	známou	adresu	a	žalovaná	strana	bere	na	vědomí,	že	se	tak	
děje	s	účinky	pro	rozhodčí	řízení	rozhodnými,	jako	by	se	na	této	
adrese	zdržovala.	

2.	 Smluvní	strany	se	dohodly	na	tom,	že	rozhodčí	doložka	sjednaná	
v	bodu	1	tohoto	článku	těchto	všeobecných	pojistných	podmínek,	
se	v	rozsahu	rozhodování	konkrétního	majetkového	sporu,	ve	věci	
kterého	 nebylo	 dosud	 zahájeno	 rozhodčí	 řízení,	 ruší	 zahájením	
soudního	řízení	ve	věci	tohoto	konkrétního	majetkovéhosporu.	

3.	 Všechny	 další	 spory,	 vzniklé	 z	 uzavřené	 pojistné	 smlouvy	 nebo	
v	souvislosti	s	ní,	které	vzhledem	k	jejich	předmětu	nelze	podřadit	
pod	bod	1	tohoto	článku	těchto	všeobecných	pojistných	podmí-
nek,	 budou	 rozhodovány	 obecnými	 věcně	 a	 místně	 příslušnými	
soudy.	

Článek 19 
Forma právních úkonů 

1. Právní	úkony	týkající	se	pojištění	mají	písemnou	formu,	není-li	dále	
uvedeno	jinak.	

2.	 Oznámení	pojistné	události	ve	smyslu	zákona,	resp.	čl.	11	bod	1,	
písm.	e)	těchto	všeobecných	pojistných	podmínek	je	možno	podat	
rovněž	telefonicky	na	telefonním	čísle	pojišťovny	k	tomuto	účelu
zřízeném.	

3. Telefonicky	je	možno	oznámit	rovněž	změnu	adresy,	změnu	jména	
nebo	příjmení	pojistníka	či	pojištěného.	

Článek 20 
Závěrečná ustanovení 

1. Pro	pojištění	se	použije	právní	řád	České	republiky.
2. Tyto	všeobecné	pojistné	podmínky	nabývají	účinnosti	1.	1.	2005.
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Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění
obytných budov a souvisejících staveb DPPSO 3

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tyto	Doplňkové	pojistné	podmínky	pro	pojištění	obytných	budov	a	sou-
visejících	staveb	DPPSO	3	(dále	jen	DPPSO)	doplňují	ustanovení	Všeobec-
ných	pojistných	podmínek	pro	pojištění	majetku	občanů	VPPMO	2005	
(dále	jen	VPPMO).

Článek 2
Pojistná nebezpečí

Není-li	dále	nebo	v	pojistné	smlouvě	ujednáno	jinak,	pojištění	se	sjedná-
vá	pro	případ	poškození	nebo	zničení	pojištěných	věcí	těmito	pojistnými	
nebezpečími:

a)	 Živelními
–	požár,	výbuch,	přímý	úder	blesku;	
–	pád	letadla,	případně	jeho	části	nebo	nákladu;	
–	vichřice	nebo	krupobití;	
–	sesouvání	půdy,	zřícení	skal	nebo	zemin;
–	sesouvání	nebo	zřícení	sněhových	lavin;	
–	pád	stromů,	stožárů	nebo	jiných	předmětů;
–	tíha	sněhu	nebo	námrazy;	
–	zemětřesení	

b)	 Povodeň	nebo	záplava
c)	 Vodovodními

–		voda	vytékající	z	vodovodních	zařízení	včetně	ztráty	vody;
–	přetlak	nebo	zamrzání	vody;

a	dále	pro	tato	pojistná	nebezpečí:
d)	 Odcizení	 věci	 krádeží	 vloupáním	 nebo	 loupeží	 (loupežným	

přepadením)
e)	 Poškození	 nebo	 zničení	 stavebních	 součástí	 způsobené	

jednáním	pachatele	směřujícím	k	odcizení	věci;
f)	 Vandalismus	–	úmyslné	poškození	nebo	úmyslné	zničení	věci;
g)	 Náraz	vozidla;
h)	 Pojištění	skel	(All	Risk);
i)	 Přepětí;
j)	 Poškození	zateplené	fasády	ptáky,	hlodavci	a	hmyzem.

Článek 3
Oprávněná osoba

Oprávněnou	osobou,	tj.	osobou,	která	má	právo	na	pojistné	plnění,	po-
kud	není	dále	v	 těchto	podmínkách	nebo	v	pojistné	smlouvě	uvedeno	
jinak,	se	rozumí:

a)	 pojistník,	pokud	je	vlastníkem	pojištěné	věci;
b)	 pojištěný,	 na	 jehož	 věci	 se	 pojištění	 sjednané	 pojistníkem	

vztahuje.

Článek 4
Pojištěné věci a náklady, pojistná hodnota

1. Není-li	v	pojistné	smlouvě	ujednáno	jinak,	pojištění	se	vztahuje	na:
a)	 stavby	 nebo	 věci	 uvedené	 v	 pojistné	 smlouvě	 včetně

zabudovaných	 kuchyňských	 linek	 a	 v	 nich	 vestavěných	
spotřebičů,	vestavěný	nábytek;

b)	 nově zahajované stavby	uvedené	v	pojistné	smlouvě.
2. Pokud	je	pojištěnou	stavbou	obytná	budova,	 jsou	také	pojištěny	

dále	uvedené	vedlejší	stavby	a	další	spolupojištěné	věci,	pokud	se	
nacházejí	na	pozemcích,	které	jsou	v	jednotném	funkčním	celku	s	
pozemkem,	na	jakém	je	tato	pojištěná	budova	umístěna:
a)	 stavby, které neslouží k bydlení	a	plní	doplňkovou	 funkci

k	 této	 pojištěné	 budově	 (např.	 garáž,	 kolna,	 hospodářská	
budova,	 oplocení,	 septik,	 čistička	 odpadních	 vod,	 studna,	
bazén,	 zahradní	 chatka,	 systémy	 elektrické	 zabezpečovací	
signalizace,	 solární	 a	 fotovoltaické	 systémy,	 anténní	 systémy,	
přípojky	kabelových	a	trubních	rozvodných	sítí);

b)	 stavební materiál;
c)	 dočasné objekty zařízení staveniště	 potřebné	 k	 nově

zahajované	stavbě	pojištěné	budovy.
3. Pokud	není	dále	v	těchto	DPPSO	stanoveno	nebo	v	pojistné	smlou-

vě	ujednáno	 jinak,	pojistnou	hodnotou	pojištěných	 věcí	 je	nová
cena	těchto	věcí.

Článek 5
Speciální výluky z pojištění

1. Není-li	v	pojistné	smlouvě	ujednáno	jinak,	pojištění	se	nevztahu-
je	na:
a)	 poškození,	 zničení,	 odcizení	 nebo	 ztrátu	 uměleckých,	

uměleckořemeslných	nebo	historických	děl,	která	jsou	součástí	
či	příslušenstvím	pojištěné	stavby	(sochy,	plastiky,	fresky,	řezby	
apod.).	 Pojištění	 se	 rovněž	 nevztahuje	 na	 zmenšení	 nebo	
ztrátu	 umělecké	 nebo	 historické	 hodnoty	 pojištěné	 stavby
nebo	její	části	v	důsledku	pojistné	události.
Jestliže	však	tato	díla	mají	také	jiný	než	estetický	význam	(tedy	
tzn.	 tvoří	 stavebně	 funkční	prvek	pojištěné	stavby),	poskytne	
za	 ně	 pojišťovna	 pojistné	 plnění	 až	 do	 výše	 odpovídající
nákladům	 na	 opravu	 nebo	 znovupořízení	 běžného	 stavebně	
funkčního	prvku	pojištěné	stavby	plnícího	stejnou	funkci;

b)	 stavby	 na	 vodních	 tocích	 a	 korytech,	 a	 to	 ani	 v	 případě,	 že
tvoří	součást	vymezeného	souboru.

2. Není-li	 v	pojistné	 smlouvě	ujednáno	 jinak,	pojištění	 se	pro	 sjed-
nané	pojistné	nebezpečí	přetlak	nebo	zamrzání	vody	nevztahuje
na	poškození	nebo	zničení:
a)	 kotlů	ústředního	nebo	etážového	topení	a	bojlerů;
b)	 venkovních	bazénů	včetně	jejich	součástí	a	příslušenství	(např.

zařízení	pro	čištění	a	úpravu	vody	apod.)	a	nádrží;
c)	 technických	 zařízení	 budov	 nebo	 jiných	 staveb	 (například	

venkovní	 části	 systémů	 tepelných	 čerpadel,	 solárních	
systémů	 apod.),	 která	 jsou	 výrobcem	 a	 svojí	 povahou	
určena	k	venkovnímu	použití	nebo	provozu	a	pokud	k	 jejich
poškození	nebo	zničení	došlo	ve	venkovním	prostředí;	

d)	 ostatních	 pojištěných	 věcí,	 jestliže	 spolupůsobící	 příčinou
škody	byla	koroze	nebo	jejich	opotřebení.

Článek 6
Plnění pojišťovny

1.	 Pojišťovna	poskytne	pojistné	plnění	oprávněné	osobě	ve	smyslu	
ustanovení	VPPMO	tak	jako	v	případě,	pojištění	na	novou	cenu,
pokud	není	dále	uvedeno	jinak.

2. Pokud	 však	bezprostředně	před	 vznikem	pojistné	události	 byla	
časová	cena	pojištěné	věci	nižší	než	30%	její	nové	ceny,	pojišťov-

na	poskytne	pojistné	plnění	takto:
a)	 byla-li	 pojistnou	 událostí	 pojištěná	 věc	 poškozena,	 vzniká

oprávněné	osobě	právo,	není-li	 v	pojistné	 smlouvě	ujednáno	
jinak,	aby	jí	pojišťovna	vyplatila	částku	odpovídající	přiměřeným	
nákladům	 na	 opravu	 poškozené	 věci	 sníženou	 o	 částku	
odpovídající	 stupni	 opotřebení	 a	 jiného	 znehodnocení	
opravovaných	 částí,	 a	 to	 nejvýše	 do	 časové	 ceny	 pojištěné	
věci.	Takto	stanovenou	částku	sníží	pojišťovna	o	cenu	zbytků	
nahrazovaných	částí	poškozené	věci;

b)	 byla-li	pojistnou	událostí	pojištěná	věc	zničena,	odcizena	nebo	
ztracena,	 vzniká	 oprávněné	 osobě	 právo,	 není-li	 v	 pojistné	
smlouvě	 ujednáno	 jinak,	 aby	 jí	 pojišťovna	 vyplatila	 částku	
odpovídající	 časové	 ceně	 pojištěné	 věci.	 Takto	 stanovenou	
částku	sníží	pojišťovna	o	cenu	zbytků	zničené	věci.

3.	 Má-li	pojišťovna	poskytnout	plnění	z	pojištění	na	novou	cenu	a	po-
jištěný	do	3	let	po	vzniku	pojistné	události	neprokáže,	že	pojištěnou	
věc	opravil,	příp.	místo	ní	pořídil	novou	věc,	nebo	prohlásí,	že	opra-
vu	věci	nebo	její	znovuzřízení	nebude	provádět,	je	pojišťovna	povin-
na	plnit	pouze	do	výše	časové	ceny	postižené	věci	snížené	o	cenu	
zbytků	postižené	věci.

4.	 Dojde-li	 k	 poškození,	 zničení,	 odcizení	 nebo	 ztrátě	 jednotlivých	
věcí	tvořících	celek,	není	při	výpočtu	pojistného	plnění	brán	zřetel	
na	znehodnocení	celku,	ale	na	poškození,	zničení,	odcizení	nebo	
ztrátu	jednotlivých	věcí.

5.	 Pokud	je	pojištěná	věc	ke	dni,	kdy	došlo	k	pojistné	události,	před-
mětem	 spoluvlastnictví	 a	 pojištěný	 je	 oprávněnou	 osobou,	 mají	
právo	 na	 vyplacení	 pojistného	 plnění	 její	 jednotliví	 spoluvlastníci,	
a	to	v	poměru	jejich	spoluvlastnických	podílů	ke	dni,	v	němž	došlo	
k	pojistné	události.

6.	 Ujednává	se,	že	pojišťovna	uplatní	podpojištění	ve	smyslu	§	41	zá-
kona,	pokud	je	pojistná	částka	nižší	o	více	jak	15	procent	než	částka	
odpovídající	pojistné	hodnotě	pojištěných	věcí.

Článek 7
Limity plnění

1.	 Není-li	v	pojistné	smlouvě	ujednáno	jinak,	je	pojistné	plnění	v	sou-
čtu	omezeno	limitem	za	všechny	pojištěné	věci	pro	dané	pojistné	
nebezpečí	takto:
a)	 odcizení věci	krádeží	vloupáním	nebo	loupeží	ve	výši	10	000	Kč;
b)	 poškození stavebních součástí	způsobené	jednáním	pachatele	

směřujícím	k	odcizení	věci	ve	výši	10	000	Kč;
c)	 vandalismus	–	úmyslné	poškození	nebo	úmyslné	zničení	věci	

ve	výši	20	000	Kč;
d)	 sprejerství	 ve	 výši	 20	 000	 Kč.	 Pojišťovna	 poskytne	 pojistné	

plnění	 pouze	 za	 jednu	 pojistnou	 událost,	 která	 nastane	
v	 průběhu	 12	 po	 sobě	 jdoucích	 měsíců	 od	 počátku	 pojištění	
nebo	jeho	výročního	dne;

e)	 pojištěni skel	(All	Risk)	ve	výši	20	000	Kč;
f)	 přepětí	ve	výši	10	000	Kč;
g)	 poškození zateplené fasády	ptáky,	hlodavci	a	hmyzem	ve	výši	

10	000	Kč.	Pojišťovna	poskytne	pojistné	plnění	pouze	za	jednu	
pojistnou	událost,	která	nastane	v	průběhu	12	po	sobě	jdoucích	
měsíců	od	počátku	pojištění	nebo	jeho	výročního	dne;

h)	 ztráta vody	 (ve	smyslu	čl.	11	bodu	8	těchto	DPPSO)	ve	výši	
10	 000	 Kč.	 Pojišťovna	 poskytne	 pojistné	 plnění	 pouze	 za	
jednu	pojistnou	událost,	která	nastane	v	průběhu	12	po	sobě	
jdoucích	 měsíců	 od	 počátku	 pojištění	 nebo	 jeho	 výročního	
dne;

2.	 Pojistné	 plnění	 za	 pojištěné	 věci	 ve	 smyslu	 článku	 4,	 bodu	 2,	
písm.	a)	až	c)	těchto	DPPSO,	je	v	součtu	omezeno	limitem	plnění	
uvedeným	v	pojistné	smlouvě.

Článek 8
Úprava výše pojistného

1.	 Pojišťovna	 má	 právo	 v	 souvislosti	 se	 změnami	 podmínek	 roz-
hodných	pro	stanovení	pojistného	upravit	výši	pojistného,	ze-
jména	pokud:
a)	 dojde	během	trvání	pojištění	ke	zvýšení	Indexu	cen	stavebních	

děl;
b)	 skutečný	 škodný	 průběh	 pro	 daný	 typ	 pojištění	 převýší	

kalkulovaný	škodný	průběh.
2.	 Je-li	sjednáno	pojištění	s	valorizací,	ujednává	se,	že	v	rámci	výroč-

ního	dne	počátku	pojištění	může	být	provedena	valorizace	(zhod-
nocení)	 pojistné	 částky	 valorizačním	 indexem,	 který	 je	 stanoven		
s	ohledem	na	vývoj	indexu	cen	stavebních	děl.	Současně	s	valori-
zací	pojistné	částky	bude	upraveno	i	pojistné.

3.	 Pojišťovna	 má	 právo	 při	 změně	 pojištění	 upravit	 pojistné	 podle	
sazeb	platných	k	datu	provedení	změny.	Změnou	se	rozumí	změ-
na	v	rozsahu	pojištění,	 tj.	zejména	změna	pojistné	částky,	 limitu	
plnění,	připojištění	dalšího	předmětu	pojištění,	dalšího	pojistného	
nebezpečí,	změna	nebo	připojištění	dalšího	místa	pojištění	nebo	
změna	spoluúčasti.

Článek 9
Další povinnosti oprávněné osoby

Oprávněná	osoba	je	povinna	zajistit	údržbu	vodovodního	zařízení	a	dále	
zajistit,	aby	vodovodní	zařízení	v	nepoužívaných	stavbách	či	jiných	pojiště-
ných	věcech,	jsou-li	jím	vybaveny,	byla	vyprázdněna	a	udržována	prázdná	
a	přívody	vody	byly	řádně	uzavřeny.
Porušila-li	 oprávněná	osoba	 tuto	povinnost	a	 toto	porušení	mělo	pod-
statný	vliv	na	vznik	pojistné	události	nebo	na	výši	pojistného	plnění,	má	
pojišťovna	právo	plnění	ze	smlouvy	přiměřeně	snížit.

Článek 10
Změny a doba trvání pojištění

Ustanovení	 o	 počátku,	 změnách	 a	 době	 trvání	 pojištění	 uvedená	
v	článku	12	VPPMO	se	doplňují	takto:
1.	 Dojde-li	ke	změně	vlastníka	pojištěné	věci	v	pojistné	smlouvě	jednot-

livě	a	jmenovitě	uvedené	nebo	ke	změně	vlastníka	v	pojistné	smlouvě	
vymezeného	souboru	věcí,	pojištění	nezaniká,	ledaže	pojistník	do	3	
let	od	změny	vlastníka	oznámí	pojišťovně,	že	vzhledem	k	takové	změ-
ně	na	dalším	trvání	pojištění	nemá	zájem.	Pojištění	zaniká	ke	konci	
pojistného	období,	v	němž	sdělení	pojišťovna	obdržela.

2.	 Zemře-li	vlastník	pojištěné	věci,	vstupuje	do	pojištění	dědic	pojištěné	
věci,	ledaže	do	3	let	oznámí	pojišťovně,	že	na	dalším	pojištění	nemá	
zájem.

Článek 11
Výkladová ustanovení

Výkladová	ustanovení	uvedená	v	článku	15	VPPMO	se	doplňují	takto:
1.	 Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů	se	rozumí	tako-

vý	pohyb	tělesa,	který	má	znaky	volného	pádu.	Pojistnou	událostí	je	
pád	stromů,	stožárů	nebo	jiných	předmětů	jen	tehdy,	nejsou-li	tyto	
součástí	poškozené	věci	nebo	téhož	souboru	 jako	poškozená	věc	
a	bylo-li	poškození	nebo	zničení	pojištěné	věci	způsobeno	v	příčinné	
souvislosti	s	tím,	že	tento	strom,	stožár	nebo	jiný	předmět	poškodil	
dosud	bezvadné	části	pojištěné	věci.

2.	 Tíhou sněhu nebo námrazy	se	rozumí	také	poškození	nebo	zni-
čení	pojištěné	věci	v	příčinné	souvislosti	s	tím,	že	tíha	sněhu	nebo	
námrazy	poškodila	části	staveb.

3.	 Povodní	se	rozumí	také	voda	natékající	do	budovy	kanalizační	sítí	
na	principu	spojených	nádob	s	korytem	řeky	či	vodní	nádrže	v	blíz-
kosti	místa	pojištění.

4.	 Nárazem vozidla	 se	 rozumí	 náraz	 silničním	 (motorovým	 nebo
nemotorovým),	 zvláštním,	 přípojným	 nebo	 historickým	 vozidlem	
ve	smyslu	příslušných	platných	předpisů,	nebo	kolejovým	vozidlem,	
nebylo-li	toto	vozidlo	v	době	nárazu	řízeno	nebo	provozováno	po-
jištěným,	pojistníkem,	oprávněnou	osobou	či	osobami	s	nimi	žijícími	
ve	společné	domácnosti.	Pojištění	se	nevztahuje	na	škody	na	vozi-
dlech	samotných	a	na	jimi	přepravovaném	nákladu.

5.	 Přepětím se	 rozumí	 přepětí,	 které	 vzniklo	 indukcí	 v	 souvislosti
s	 úderem	 blesku	 nebo	 prokazatelnou	 napěťovou	 špičkou	 v	 elek-
trorozvodné	nebo	komunikační	síti.	Aby	vzniklo	právo	na	pojistné	
plnění,	musí	oprávněná	osoba	prokázat,	že	k	tomuto	jevu	skuteč-
ně	došlo	(například	že	v	bezprostředním	okolí	místa	pojištění	byla	
zaznamenána	bouřková	činnost	nebo	potvrzením	rozvodných	zá-
vodů,	případně	jiným	dokumentem	prokazujícím	hromadný	výskyt	
škod	v	postižené	oblasti).

6.	 Pojištěním skel	(All	Risk)	se	rozumí	postižení	skel	jakoukoliv	udá-
lostí,	která	nastane	nečekaně	a	náhle	a	není	dále	vyloučena.
Předmětem	pojištění	jsou:
a)	 skla	 osazená	 ve	 vnějších	 stavebních	 otvorech	 (např.	 okna,	

lodžie,	 terasy),	 včetně	 nalepených	 čidel	 systémů	 elektrických	
zabezpečovacích,	 resp.	 požárních	 signalizací	 (EZS,	 resp.	 EPS)	
a	nalepených	fólií;

b)	 skla	 osazená	 v	 pevně	 zabudovaných	 stavebních	 součástech	
a	 příslušenství	 (např.	 dveřní	 výplně,	 zrcadla	 osazená	
ve	vestavěném	nábytku,	zrcadlové	stěny,	reklamní	tabule).

Z	pojištění	nevzniká	právo	na	plnění	za	škody	vzniklé:
a)	 bezprostředním	následkem	koroze,	eroze,	oxidace;
b)	 poškozením	nebo	zničením	pojištěné	věci	vzniklé	při	dopravě,	

přemísťování,	demontáži,	montáži	a	při	její	opravě;
c)	 bezprostředním	následkem	opotřebení,	trvalého	vlivu	provozu,

postupného	stárnutí;
d)	 na	sklenících;
e)	 v	objektech	ve	výstavbě	nebo	celkové	rekonstrukci;
f)	 ztrátou	nebo	pohřešováním.

7.	 Poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci 
Zateplenou	 fasádou	 se	 rozumí	 vnější	 tepelně	 izolační	 kompozitní	
systém	s	tepelnou	izolací	z	pěnového	polystyrenu	nebo	z	minerál-
ní	vlny	a	s	konečnou	povrchovou	úpravou	omítkou	nebo	omítkou	
a	 nátěrem.	 Pojišťovna	 nahradí	 škodu	 způsobenou	 destruktivní	
činností	hlodavců,	ptactva	či	drobného	hmyzu	na	vnější	zateplené	
fasádě.	Pojištění	se	nevztahuje	na	jakékoliv	následné	škody	spojené	
s	tímto	pojistným	nebezpečím.

8.	 Vodou vytékající z vodovodního zařízení	 ve	 smyslu	 čl.	 15,
bodu	17	VPPMO	se	rozumí	také	ztráta vody,	což	je	finanční	škoda	
způsobená	 nežádoucím	 únikem	 v	 důsledku	 poškození	 nebo	 zničení	
vodovodního	zařízení,	pokud	je	pojištěný	povinen	ji	uhradit	třetí	osobě.

9.	 Přetlakem nebo zamrzáním vody	se	rozumí	poškození	nebo	zni-
čení	pojištěné	věci	přetlakem	kapaliny	nebo	páry	nebo	zamrznutím	
vody	v	pojištěné	věci.
Za	vodu	v	pojištěné	věci	se	však	nepovažuje	voda,	která	do	pojiště-
né	věci	nasákla	ze	zemní	vlhkosti	nebo	z	jiných	příčin.

10.	 Odcizením věci krádeží vloupáním	 se	 rozumí	 přivlastnění	 si	
pojištěné	 věci	 nebo	 její	 součásti	 způsobem,	 při	 kterém	 pachatel	
prokázaně	překonal	překážky	nebo	se	pojištěné	věci	nebo	její	sou-
části	zmocnil	její	demontáží	použitím	nástroje	nebo	nářadí	jako	jsou	
šroubovák,	kleště,	maticový	klíč	apod.

11.	 Vandalismem – úmyslným poškozením nebo úmyslným zni-
čením věci	se	rozumí	poškození	nebo	zničení	vyjma	sprejerství,	při	
němž	byla	pojištěná	věc	úmyslně	poškozena	nebo	zničena	jiným	
než	oprávněnou	osobou	nebo	osobou	oprávněné	osobě	blízkou	
nebo	osobou	s	ní	trvale	žijící.	Poslední	věta	čl.	15	bodu	5	VPPMO	
se	nepoužije.

12.	 Sprejerstvím	se	rozumí	znečištění,	za	něž	se	považuje	poškození
pojištěné	věci	nápisem,	sprejem,	malbou,	rytím	a	jiným	obdobným	
způsobem.

13.	 Poškozením nebo zničením stavebních součástí způsobe-
né jednáním pachatele směřujícím k odcizení věci	 se	rozumí
poškození	nebo	zničení	stavebních	součástí	pojištěné	stavby,	které	
bylo	způsobeno	jednáním	pachatele	směřujícím	k	odcizení	věci	bez	
ohledu	na	to,	zda	tato	věc	byla	či	nebyla	pojištěna.

14.	 Stavbami na vodních tocích a korytech se rozumí mosty,	pro-
pustky,	 lávky,	 hráze,	 nádrže	 a	 další	 stavby,	 které	 tvoří	 konstrukci	
průtočného	profilu	toku	nebo	do	tohoto	profilu	zasahují.

15.	 Stavebním materiálem se rozumí	stavební	hmoty,	stavební	vý-
robky	nebo	stavební	konstrukční	díly	určené	k	zabudování	do	pojiš-
těné	stavby.

16.	 Opotřebením se rozumí	přirozený	úbytek	hodnoty	věci	způsobe-
ný	stárnutím,	popř.	užíváním.	Výši	opotřebení	ovlivňuje	také	ošetřo-
vání	nebo	udržování.

Článek 12
Další smluvní ujednání

1.	 Ujednává	se,	že	článek	18	(Řešení	sporů)	VPPMO	se	ruší	a	nahrazuje	
se	novým	textem	tohoto	znění:	Všechny	spory,	vzniklé	z	uzavřené	
pojistné	smlouvy	nebo	v	souvislosti	s	ní	budou	rozhodovány	obec-
nými	věcně	a	místně	příslušnými	soudy.

2.	 Ujednává	se,	že	článek	19	VPPMO	se	doplňuje	takto:
Pojistník	je	oprávněn	telefonicky	nebo	e-mailem:
a)	 požádat	 o	 změnu	 nastavení	 automatické	 valorizace	

ve	 sjednaném	 pojištění.	 Požadovaná	 změna	 bude	 provedena	
od	následujícího	výročního	dne	počátku	pojištění;

b)	 odmítnout	 korespondenční	 nabídku	 pojišťovny	 na	 provedení	
jednorázového	 zhodnocení	 pojistné	 částky	 (valorizace)	
ve	sjednaném	pojištění.
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Příloha č. 5
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Zhotovitel:

Rodinný dům, Zahradní 21, Břeclav

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

01

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

Snížená DPH

Základní DPH

189 758,90

0,00

28 464,00

0,00

%

%

%

%

15

15

21

21

Marek Nešpor

15.05.2019

Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

Cena celkem: 218 223,00 CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: 0,10

Zpracováno programem BUILDpower S

Bc. Marek Nešpor

Lukáš a Jolana Nešporovi

Příloha č. 6



List č. 2Stavba: 01 Rodinný dům

Rekapitulace objektů a rozpočtů
Číslo Název Celkem bez DPH Základ základní 

daně 
Základ snížené 

daně 
189 758,90Stavba 189 758,90 0,00
189 758,9010 189 758,90 0,00Pojistná událost - povodeň 

Zahradní 21, Břeclav 189 758,901 189 758,90 0,00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 3Stavba: 01 Rodinný dům

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Úpravy povrchů vnitřní61 33 953,20 3,87300HSV
Úpravy povrchů vnější62 34 046,80 1,02843HSV
Podlahy a podlahové konstrukce63 4 371,00 0,08343HSV
Bourání konstrukcí96 3 444,10 0,00000HSV
Konstrukce truhlářské766 29 324,60 0,17080PSV
Podlahy vlysové a parketové775 63 222,30 0,01737PSV
Malby784 15 219,90 0,06804PSV
ElektromontážeM21 5 602,50 0,00290MON
Přesuny suti a vybouraných hmotD96 574,50 0,00000PSU

5,24397189 758,90

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 4Stavba: 01

10Objekt:

Rozpočet: 1

Rodinný dům

Pojistná událost - povodeň 

Zahradní 21, Břeclav

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

61 Úpravy povrchů vnitřníDíl:
Zakrývání výplní vnitřních otvorů610991111R001 m2 52,00000 40,20 2 090,40
Příplatek za protiplísňovou přísadu do štuk.vrstvy611401971R002 m2 52,00000 1,20 62,40
Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti611401991R003 m2 52,00000 5,80 301,60
Začištění omítek kolem oken,dveří apod.612409991R004 m 8,00000 66,60 532,80
Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková612421637R005 m2 52,00000 320,50 16 666,00
Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových612421431R006 m2 52,00000 275,00 14 300,00

 Úpravy povrchů vnitřníCelkem za: 61 33 953,20

62 Úpravy povrchů vnějšíDíl:
Oprava vněj. omítek II,do 10%, štuk na 100% plochy622422122R007 m2 30,00000 204,00 6 120,00

Popis: Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

Oprava omítek z uměl. kamene,vymývaných do 10 %622431161R008 m2 5,00000 336,00 1 680,00
Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2622904112R009 m2 24,00000 49,70 1 192,80
Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm629451112R0010 m 27,00000 87,00 2 349,00
Baumit BituFix 2K, lepicí hmota11161751R11 kg 5,00000 104,00 520,00
Capatect PU pěna výplňová 750 ml, nízkoexpanzní pěna pro zatepl. 
systémy

23170124R12 kus 5,00000 264,50 1 322,50

Profil soklový Therm PVC se síťovinou š. 100 mm, bílý28342421R13 kus 10,00000 413,00 4 130,00
Polystyren extrudovaný RAVATHERM WB tl. 30-100 mm28375430.AR14 m3    2,35000 5 490,00 12 901,50
Kotva SA 15+14/160 mm3117186111R15 kus 115,00000 27,00 3 105,00
Bandáž skelná, perlinka s oky 6,5 x 6,5 mm,  50 m263127282R16 m2 30,00000 24,20 726,00

62 Úpravy povrchů vnějšíCelkem za: 34 046,80

63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl:
Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 2 mm, MFC Level 350 - pro 
podlahy s vytápěním

632415102RT517 m2 23,50000 186,00 4 371,00

63 Podlahy a podlahové konstrukceCelkem za: 4 371,00

96 Bourání konstrukcíDíl:
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %978013161R0018 m2 18,00000 34,40 619,20
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %978013191R0019 m2 41,00000 68,90 2 824,90

96 Bourání konstrukcíCelkem za: 3 444,10

766 Konstrukce truhlářskéDíl:
Demontáž dřevěných stěn plných766111820R0020 m2 6,00000 58,70 352,20
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m766661112R0021 kus 6,00000 519,00 3 114,00
Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.766666112R0022 kus 1,00000 1 004,00 1 004,00

Popis: Bez osazení madla a zámku.

Demontáž prahů dveří 1křídlových766662811R0023 kus 6,00000 39,40 236,40
Montáž kliky a štítku766670021R0024 kus 6,00000 310,00 1 860,00
Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr54914624R25 kus 6,00000 743,00 4 458,00
Dveře vnitřní dýha KLASIK plné 1kř. 70x197 cm, dub, buk, mahagon, 
gabon

611617012R26 kus 2,00000 2 500,00 5 000,00

Dveře vnitřní dýha KLASIK plné 1kř. 80x197 cm, dub, buk, mahagon, 
gabon

611617013R27 kus 4,00000 2 500,00 10 000,00

Zpracováno programem BUILDpower S
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10Objekt:

Rozpočet: 1

Rodinný dům

Pojistná událost - povodeň 

Zahradní 21, Břeclav

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Dveře posuvné do pouzdra UNO 60-90x197 ERKADO, jednokřídlé, 
včetně zárubně

61169701R28 kus 1,00000 3 300,00 3 300,00

766 Konstrukce truhlářskéCelkem za: 29 324,60

775 Podlahy vlysové a parketovéDíl:
Kladení podlah lamelových na podklad Mirelon775540001R0029 m2 99,45000 350,00 34 807,50

Popis: včetně parozábrany.

Položení podlah lamelových se zámkovým spojem775541400R0030 m2 99,45000 220,00 21 879,00

Popis: podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.

Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové podlahy775542021R0031 m2 100,00000 41,00 4 100,00
Lišta soklová VSB 14x14 dýha Pedross lak Dub, dl. 2,5 m61193676R32 m 38,00000 64,10 2 435,80

775 Podlahy vlysové a parketovéCelkem za: 63 222,30

784 MalbyDíl:
Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m784403801R0033 m2 162,00000 16,90 2 737,80
Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x784191301R0034 m2 162,00000 23,20 3 758,40
Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x784195412R0035 m2 162,00000 51,10 8 278,20
Oprášení/ometení podkladu784011111R0036 m2 162,00000 2,75 445,50

784 MalbyCelkem za: 15 219,90

M21 ElektromontážeDíl:
Spínač zapuštěný dvoupólový, řazení 2, vč. dodávky strojku, 
rámečku a krytu

210110042RT637 kus 10,00000 259,50 2 595,00

Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně 
dodávky zásuvky 5512C-2349

210111014RT238 kus 15,00000 200,50 3 007,50

M21 ElektromontážeCelkem za: 5 602,50

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m998011001R0039 t 1,00000 284,00 284,00
Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m979083116R0040 t 1,00000 290,50 290,50

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotCelkem za: 574,50

Zpracováno programem BUILDpower S
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Odběratel: Zákaznické číslo:

Nešporovi Lukáš a Jolana

Zahradní 21

69003 Břeclav

ČR

DIČ:

Datum vystavení dokladu: 10.5.2017
 .

Platí do: 31.8.2017

IČO: 

Předmět zdanitelného plnění Množství / j.
 v CZK bez DPH

Cena za jedn. Cena celkem 
bez DPH

Sazba
DPH

Částka 
DPH

Cena celkem 
s DPH

Cenová kalkulace sanace a stavebních oprav zatopeného přízemí RD Zahradní ul. č 21 Břeclav3.

V cenové kalkulaci po místním šetření naceňuji sanaci a nutné stavební opravy rodinného domu po krátkodobém

zatopení suterénu. Výška hladiny do 40cm.Likvidace události odčerpáním vody,vyklizením,vysoušením,větráním.

.

Seznámení se stavem objektu, rozvrh postupu prací.

hodinová sazba 4,500hod 230,000 1 035,00 15% 155,25 1 190,25

doprava 10,000km 10,000 100,00 15% 15,00 115,00

.

Přípravné práce,dovoz staveního zařízení 6,000hod 230,000 1 380,00 15% 207,00 1 587,00

demontáž plovoucích podlah 61,550m2 154,000 9 478,70 15% 1 421,80 10 900,50

kontejner-přistavení,nájem 1,000ks 1 000,000 1 000,00 15% 150,00 1 150,00

domontáž dveří,přesun kontejner 7,000ks 35,000 245,00 15% 36,75 281,75

demontáž dveří z JAP pouzder 2,000ks 214,000 428,00 15% 64,20 492,20

demontáž elektro zásuvek,vysoušení 24,000ks 28,000 672,00 15% 100,80 772,80

Keramické podlahy nepoškozeny,čištění pouze mechanicky:

čištění keramických podlah/blato/ 88,950m2 85,000 7 560,75 15% 1 134,10 8 694,85

oklepání štukových omítek( štuk do 20mm)vnitřních obvodových zdí do 50cm výšky:

oklepání čištění /60,3bm/ 30,150m2 144,000 4 341,60 15% 651,24 4 992,84

ruční nakládka,přesun hmot 0,300t 550,000 165,00 15% 24,75 189,75

oklepání štukových omítek( štuk do 3mm) vnitřních příček do 50cm výšky:

oklepání,čištění /40,6bm/ 20,300m2 144,000 2 923,20 15% 438,48 3 361,68

ruční nakládka,přesun hmot 0,120t 550,000 66,00 15% 9,90 75,90

venkovní nosný sloup-odstranění obkladu,čištění, pro podporu vysoušení.

sloup 1,6mb,+nakládka,přesun hmot 0,800m2 155,000 124,00 15% 18,60 142,60

venkovní obvodové zdivo: odstranění obkladu soklu+odstranění extrudovaného polystyrenu pro podporu 

vysoušení odvětráním

osekání soklu/47bm/ 23,500m2 236,000 5 546,00 15% 831,89 6 377,89

nakládka, přesun hmot 0,235t 550,000 129,25 15% 19,39 148,64

odřezání extrudovaného polystyrenu 23,500m2 75,000 1 762,50 15% 264,38 2 026,88

přesun hmot kontejner 0,050t 550,000 27,50 15% 4,13 31,63

likvidace stavebního odpadu 1,000set 500,000 500,00 15% 75,00 575,00

likvidace směsného odpadu 1,000set 1 000,000 1 000,00 15% 150,00 1 150,00

nákladní doprava-sběrný dvůr 1,000ks 450,000 450,00 15% 67,50 517,50

.

Spuštění vnitřního vysoušení zdiva a podlah za pomocí 5kusů odvlhčovače MASTER DH 752 po dobu 16 dnů.

Poučení obsluhy a pokyny pro provoz odvhčovačů po dobu 16 dnů pro majitele nemovitosti bylo provedeno.

Pronájem odvlhčovačů 5ks/16dnů smluvně 200kč/ks/den/bez dph.

nájem-smluvní cena 16,000den 1 000,000 16 000,00 15% 2 399,98 18 399,98

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA 16 DNŮ.

Po sedmi dnech bude prováděno průběžné měření vlhkosti zdiva a podlah.

Měření provádíme přístrojem Greisinger GMH3831 s každoroční kalibrací.

.

Stavební opravy zdiva-venkovní část:uvedení do původního stavu bez použití sanačních omítek a ijektáže.

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

Příloha č. 7
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2Dodavatel: Martinec Václav
Martinec Vít

Odběratel:Nešporovi Lukáš a Jolana
Stavební činnost , zámečnictví

Předmět zdanitelného plnění Množství / j.
Cena za jedn.

 v CZK bez DPH
Cena celkem 

bez DPH
Sazba

DPH
Částka 

DPH
Cena celkem 

s DPH

nalepení extrudovaného polystyrenu 23,500m2 365,000 8 577,50 15% 1 286,62 9 864,12

extrudovaný polystyren 100mm 23,500m2 344,000 8 084,00 15% 1 212,59 9 296,59

PU pěna nízkoexpanzní 5,000ks 145,000 725,00 15% 108,75 833,75

kotva fasádní plast 160mm 115,000ks 4,500 517,50 15% 77,63 595,13

perlinka fas 30,000m2 18,000 540,00 15% 81,00 621,00

stěrka fas Salith 115,000kg 7,200 828,00 15% 124,20 952,20

fasádní práce 23,500m2 158,000 3 713,00 15% 556,95 4 269,95

sokl keramický ŘEPA obklady 27,000m2 468,000 12 636,00 15% 1 895,39 14 531,39

lepidlo flexibilní Baumit 5,000ks 394,000 1 970,00 15% 295,50 2 265,50

spárovací hmota písková Baumit 2,000ks 390,000 780,00 15% 117,00 897,00

obkladačské práce,spárování,čištění 25,000m2 1 550,000 38 750,00 15% 5 812,46 44 562,46

silikon-dilatační spára-šedá 4,000ks 198,000 792,00 15% 118,80 910,80

silikonování dilatace 47,000mb 36,000 1 692,00 15% 253,80 1 945,80

.

Stavební opravy zdiva-vnitřní část: uvedení do původního stavu bez použití sanačních omítek.

skladba:hloubková penetrace Nano Den Braven bez ředění,stěrka+perlinka+stěrka,penetrace Nano v ředění 1:1 + 

natažení fainový štuk Salith 3 s nanovlákny v jedné vrstvě+druhá vrstva Salith 2+zafainování+penetrace+malba s

dodržením pracovních postupů a technologických přestávek.

fainové omítky+materiál 52,000m2 347,000 18 044,00 15% 2 706,58 20 750,58

malby bílá základní 162,000m2 38,000 6 156,00 15% 923,39 7 079,39

.

Instalace-pokládka plovoucích podlah:

Krono Original Variostep Classic - Borovice Abruzzo

podlaha+lišty+mirelon 5mm 62,000m2 285,000 17 670,00 15% 2 650,48 20 320,48

pokládka,lištování 62,000m2 185,000 11 470,00 15% 1 720,49 13 190,49

.

Instalace dveře,obložky+dolištování u podlahy,silikon.

Interiérové dveře SAPELI-český výrobce, provedení Damier.

dveře 70 levá 2,000set 4 655,000 9 310,00 15% 1 396,49 10 706,49

dveře 80 pravá 4,000set 6 788,000 27 152,00 15% 4 072,77 31 224,77

dveře 90 levá 1,000set 7 652,000 7 652,00 15% 1 147,79 8 799,79

dveře pro JAP pouzdro 2050mm doudílné 1,000set 14 283,000 14 283,00 15% 2 142,43 16 425,43

dveře montáž 8,000ks 1 850,000 14 800,00 15% 2 219,98 17 019,98

.

stavební doprava technologická 244,000km 10,000 2 440,00 15% 366,00 2 806,00

doprava dělníků na stavbu 136,000km 8,000 1 088,00 15% 163,20 1 251,20

firemní režie za celou akci 3,270jedn 3 600,000 11 772,00 15% 1 765,79 13 537,79

.

montáž elektro zásuvek po vysoušení 24,000ks 18,000 432,00 15% 64,80 496,80

elektro revize, zpráva 1,000set 1 500,000 1 500,00 15% 224,98 1 724,98

Tento doklad má pokračování na stránce č. 3



Nabídka vydaná č. NV-11/2019 Strana

3Dodavatel: Martinec Václav
Martinec Vít

Odběratel:Nešporovi Lukáš a Jolana
Stavební činnost , zámečnictví

Předmět zdanitelného plnění Množství / j.
Cena za jedn.

 v CZK bez DPH
Cena celkem 

bez DPH
Sazba

DPH
Částka 

DPH
Cena celkem 

s DPH

Částky v CZK

Bez DPH DPH Celkem

41 746,00278 308,50 320 054,50snížená sazba 15 %

320 055,00

Celkem

Zaokrouhlení

Částka k úhradě

320 054,5041 746,00278 308,50

0,50

Převzal(a), dne:

Vystaveno v systému ABRAGen

mailto:martinecvaclav@seznam.cz
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