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ÚVOD 
 

 Nedokonalost člověka a lidské společnosti vůbec je vedle nespoutaných 

živelních sil významným generátorem negativních důsledků realizace nahodilosti. 

Zdrojem a příčinou nebezpečí mohou být v tomto ohledu vedle objektivní nedokonalosti 

lidských smyslů i další subjektivní lidské vlastnosti, jakými jsou neznalost, nezkušenost, 

nedbalost, omyl, selhání atd. Z této premisy logicky plyne, že prakticky při jakémkoliv 

druhu lidské činnosti může z těchto příčin dojít ke způsobení škody jinému subjektu na 

zdraví nebo majetku. Poškozený pak může uplatňovat nárok na náhradu vzniklé škody 

vůči tomu, kdo mu škodu svým „nedokonalým“ jednáním způsobil. 

 Pojišťovnictví je specifické odvětví ekonomiky, které zabezpečuje finanční 

eliminaci rizik ovlivňujících činnost lidí. Zahrnuje všechny pojišťovací instituce, které 

mají oprávnění k podnikání v pojištění v dané ekonomice, ve všech jejich formách. 

V jednotlivých zemích se uplatňuje různý přístup k pojetí pojmu pojišťovnictví 

z hlediska zahrnování institucí do tohoto odvětví ekonomiky. Pojišťovnictví v řadě zemí 

zahrnuje kromě institucí komerčního pojišťovnictví instituce zabývající se povinným 

zdravotním pojištěním, někdy rovněž pojišťovny sociální. V podmínkách České 

republiky se do pojišťovnictví zahrnují instituce zabývající se z různého pohledu 

komerčním pojištěním. 

 V podmínkách České republiky se chápe pod pojmem pojišťovnictví specifické 

odvětví ekonomiky zabývající se pojišťovací, zajišťovací a zprostředkovatelskou 

činností v oblasti komerčního pojištění a s tím spojenými činnostmi. Předmětem 

pojišťovnictví jako odvětví ekonomiky je také regulace pojišťoven ze strany státních 

orgánů, které dohlížejí na dodržování správného podnikání v oblasti pojištění, dále je 

předmětem pojišťovnictví řízení pojišťoven, kalkulace pojistného, tvorba technických 

rezerv, informační soustava apod. 

 Celkový vývoj na pojistném trhu v České republice v poslední době svědčí o 

zvýšeném zájmu veřejnosti a zejména malých a středních podniků o pojištění. Jde 

především o snahu zabezpečit majetek podnikatelů a výsledky jejich činnosti pojistnou 

ochranou v případě neočekávaných událostí. Tato snaha je výrazně podpořená poměrně 
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vysokou škodovostí, kterou vyvolávají nové výrazněji se projevující rizika, vyšší 

frekvence škod a rovněž růst kriminality a vandalství. 

 Je třeba ale přiznat, že na činnost komerčních pojišťoven a pojištění je mnoho 

názorů, které vyplývají z neznalosti základů a zákonitostí pojištění nebo také ze 

špatných zkušeností. Nejeden občan se na komerční pojišťovny dívá jako na nutné zlo, 

na které si za dlouhá léta zvykl. Často v ní vidí i dnes nástroj státu, který čerpá od 

pojištěných množství peněžních prostředků na pojistném, ale nikdy je v plné výši 

nevrátí. 

 Podcenění pojištění může přinést podnikateli nesmírné škody, které mohou 

vyústit až do finančního krachu firmy. Naopak správný přístup k pojištění pomůže 

optimalizovat náklady na objektivně existující rizika. V případě mimořádných událostí 

může pojištění sloužit i jako stabilizátor ekonomické úrovně podnikatele. 

 Pečlivým odhadem pojišťovaných rizik, výběrem pojištění a pojistného 

produktu, jakož i získáním dalších vhodných doplňkových pojišťovacích služeb si 

majitelé a řídící pracovníci zejména malých a středních podniků zabezpečují 

dlouhodobou prosperitu. 
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1  VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 

 Ve své diplomové práci se budu zabývat navržením vhodného pojistného 

portfolia pro vybraný podnikatelský subjekt. 

 Toto téma jsem si zvolila, protože vím, že svět je plný nebezpečí. Protože vím, 

že věci vždy nedopadnou tak, jak bychom očekávali. Nebezpečí je všudypřítomné. 

Někdy je zcela nepatrné (například zaspíme a přijdeme pozdě do práce) a někdy je 

nebezpečí a riziko obrovské (například nás porazí auto). Toto jsou rizika, která ohrožují 

každého člověka, jsou ale také taková, která ohrožují určitou skupinu lidí a to 

podnikatele a jejich společnosti (ekonomické subjekty). 

 Každý ekonomický subjekt je stále vystaven nebezpečí, že mu nastane nějaká 

škoda. Toto nebezpečí ohrožuje jistoty tohoto subjektu. Hovoříme tedy o nejistotě. 

 V souvislosti s těmito nejistými jevy a procesy se v ekonomice a v dalších 

vědách užívá výrazu riziko, který je spojen s nejednoznačností výsledků ekonomických 

jevů a procesů. 

 Pojem riziko je chápán jako možnost vzniku události s výsledkem odchylným od 

cíle s určitou objektivní pravděpodobností. 

 Ve své práci se budu zabývat takovými riziky, která ohrožují vybraný 

podnikatelský subjekt. 

 Cílem mé diplomové práce je navržení vhodného pojistného portfolia pro 

vybraný podnikatelský subjekt. 

 Mezi dílčí cíle patří: 

 analyzovat rizika ohrožující daný podnikatelský subjekt – zjistit jaká 

rizika hrozí a jak je lze omezit; zda je lepší se chránit vlastními silami a 

nebo zda je lepší využít služeb některé z komerčních pojišťoven; 

 výběr vhodné komerční pojišťovny, která bude v tomto případě pro daný 

podnikatelský subjekt nejvhodnějším partnerem, porovnání nabídek 

komerčních pojišťoven; 

 výběr nejvhodnějšího pojistného portfolia; 
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 formulovat závěrečné doporučení vhodného pojistného portfolia. 

 Výsledkem mé práce bude závěrečné doporučení vhodného pojistného portfolia. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

 V této kapitole se budu zabývat pojmem riziko, také jeho klasifikací, dále 

pojmem risk management, kde popíšu metody snižování rizik podnikatelského subjektu 

a také způsoby krytí rizik podnikatelského subjektu. Poslední podkapitolou budou 

pojistné produkty pro podnikatele, které lze rozdělit podle několik klasifikací. 

 

 

2. 1 Riziko 

 Riziko znamená pro většinu lidí určitou formu nejistoty, co se týče výsledku 

dané situace. Pojem riziko pochází z arabského slova „risk“ a původně toto slovo 

označovalo jak nepříznivou, tak i příznivou událost v životě člověka. Později se jeho 

používání omezilo jen na nepříznivé události. Zpočátku se pojem riziko používal hlavně 

v oblasti pojištění, ale s rozvojem společnosti se rozšířil i do mnoha jiných vědních 

oborů. (7) 

 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. 

 Neexistuje jedna obecně uznávaná definice, pojem „riziko“ je definován různě: 

 Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 

 Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. 

 Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku 

očekávaného. 

 Situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení 

pravděpodobnosti. 

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

 Nebezpečí chybného rozhodnutí. 

 Možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko). 

 Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko). 

 Střední hodnota ztrátové funkce. 

 Možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému. 

(8) 
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Riziko vzniká vzájemným působením hrozby a aktiva. Hrozba, která nepůsobí 

na žádné aktivum, nemusí být při analýze rizik brána v úvahu. Aktivum, na které 

nepůsobí žádná hrozba, není předmětem analýzy rizik. 

 Úroveň rizika je určena hodnotou aktiva, zranitelností aktiva a úrovní hrozby. 

Na růstu úrovně rizika se podílí úroveň hrozby, zranitelnost a hodnota aktiva. Jedině 

protiopatření úroveň rizika snižuje. 

 Při návrhu protiopatření se používá pravidlo, které stanovuje, že náklady 

vynaložené na snížení rizika musí být přiměřené hodnotě chráněných aktiv (případně 

hodnotě škod, vzniklých dopadem hrozby). S tímto pravidlem souvisí stanovení 

referenční úrovně rizika, pod kterou se riziko prohlásí za zbytkové a nepodnikají se 

žádná protiopatření. 

 Zbytkové riziko je takové riziko, které zůstává po eliminaci pomocí protiopatření 

a mělo by být tak malé, že je pro subjekt přijatelné a není nutné podnikat další 

protiopatření k jeho snížení. 

 Referenční úroveň je hranice míry rizika (stanovená hodnota velikosti rizika), 

která rozhoduje o tom, zda je riziko zbytkové (velikost rizika je menší než referenční 

úroveň), či není zbytkové (velikost rizika je větší než referenční úroveň). Tím se 

rozhodne, zda proti riziku je či není nutné podnikat další protiopatření pro jeho snížení. 

Referenční úroveň by měla být na takové úrovni, aby dopad hrozby byl tak malý, že jej 

lze zanedbat. (8) 

 Velikost rizika ovlivňují dvě charakteristiky: četnost (= častost výskytu) a 

závažnost (= velikost škody spojená s realizací rizika). Přitom existuje několik možností 

vzájemných vztahů těchto dvou charakteristik: 

 nízká četnost a nízká závažnost rizika – riziko se realizuje zřídka a při realizaci 

vznikají malé škody; 

 vysoká četnost a nízká závažnost rizika – u daného rizika dochází k časté 

realizaci, ale s malými důsledky, škodami v důsledku realizace rizika; 

 nízká četnost a vysoká závažnost rizika – riziko se realizuje zřídka, ale 

realizace znamená vysokou škodu; 

 vysoká četnost a vysoká závažnost rizika – riziko se realizuje často a navíc 

jeho realizace je spojena s velkými škodami. (5) 
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 Velikost rizika můžeme vyjádřit pomocí rovnice: 

 

R = L * F 

 

                     kde        R je velikost rizika (CZK * rok-1) 

                                   L je velikost škody (CZK) 

                                   F je četnost (frekvence) vyjádřená počtem událostí odpovídajících                      

                                       škodě velikosti L, jež se v minulosti objevily, nebo jež se   

                                       v budoucnosti uvažují za jednotku času; tou je obyčejně jeden    

                                       rok (rok-1). 

Aplikace rovnice je závislá na dostatečném počtu odpozorovaných případů z dřívějšího 

období. 

 Škoda, a z ní vyplývající náhodná potřeba při realizaci rizika, může mít 

v jednotlivých případech různý charakter. Proto se rozlišují teoreticky dvě podoby 

těchto potřeb: 

 konkrétní potřeby, tedy potřeby vyplývající ze škod, jejichž velikost lze přesně 

peněžně vyčíslit (například v případě zničení majetkové hodnoty lze určit 

přesně velikost této škody), 

 abstraktní potřeby, tedy potřeby vyplývající ze škod, jejichž velikost nelze 

bezprostředně peněžně vyčíslit (v případech škod na zdraví a životě člověka). 

(5) 

Hovoříme-li o riziku, musíme si také specifikovat pojmy nebezpečí a hazard, což 

jsou veličiny, které mohou riziko ovlivnit. 

Nebezpečí je prvotní příčina, tedy to, co je příčinou vzniku škody. Často je mimo 

možnost vlivu kohokoli, koho může postihnout (vichřice, požár, krádež, havárie 

vozidla, výbuch, atd.). 

Činitelům, které mohou výsledek ovlivnit, říkáme rizika. 

Nebezpečí i rizika ovlivňují vznik ztráty. Ztráta může být majetková, zdravotní, 

finanční nebo morální újma, která může, ale nemusí být peněžně vyčíslitelná. 

 Hazard je odvážný, nebezpečný, lehkomyslný a riskantní čin. Činnost, při které 

se vědomě překračuje míra únosnosti rizika, přičemž se mimořádně zvyšuje 
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pravděpodobnost vzniku nepříznivé události. Je spíše náhoda, že nepříznivá událost 

nevznikne. 

 Nebezpečí je prvotní příčina, to, co je příčinou vzniku škody. Často mimo 

možnost toho, koho může postihnout. 

 Riziko je určitá forma nejistoty, co se týče výsledku dané situace. Mohla by 

vzniknout událost, a pokud by vznikla, nemusel by být její výsledek pro nás příznivý, 

ani by to nemusel být výsledek, na který bychom se těšili. Riziko znamená jak nejistotu, 

pokud jde o budoucnost, tak to, že by nás výsledek mohl přivést do horší situace, než 

v jaké se momentálně nacházíme. (1) 

 

 

2. 2 Klasifikace rizik 

 Existuje řada pohledů na klasifikaci rizik, prostudované klasifikace nejsou 

uzavřené (utajované). Pro různé účely zkoumání problematiky rizik mohou být 

sestaveny klasifikace různé. Některé klasifikace se vzájemně podobají. Zmíním jen ty, 

které použiji ve své diplomové práci: 

 riziko interní a riziko externí, 

 rizika dle jejich velikosti, 

 riziko pojistitelné a riziko nepojistitelné. 

 

Riziko interní a riziko externí 

 Schopnost podniků nakládat s riziky tak, aby škody, které rizika podnikům 

způsobí, byly minimalizovány, je ovlivněna i mírou ovlivnitelnosti toho kterého rizika 

z úrovně podniku. Ta je dána mimo jiné i tím, zda je podnik vystaven internímu riziku i 

externímu riziku. 

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

podnikatel schopen víceméně řídit a ovlivňovat. Jako příklady můžeme uvést velikost 

organizace, zaměstnanci, výrobky, apod. Faktory interních rizik jsou ve vzájemné 

interakci a vytvářejí celkové vnitřní riziko. 
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Externí rizika jsou faktory prostředí, ve kterém se podnik musí pohybovat a 

které jsou mimo přímou kontrolu a možnosti řízení podniku. Jedná se zejména o 

obchodní podmínky, konkurenci, ochranu životního prostředí, bezpečnostní situaci, 

apod.  

Z hlediska podnikatelského subjektu je považováno toto členění rizik, resp. 

rizikových faktorů podniku na interní a externí za velmi vhodné, a to právě z důvodu 

rozlišení vnitřních a vnějších faktorů působících na podnik. (7) 

 

Klasifikace rizik podle jejich velikosti 

 Rizika je možné klasifikovat také podle jejich velikosti, a to na základě 

závažnosti a četnosti. 

 

 
 Tabulka 2-1: Členění rizik dle jejich velikosti 

 
                                                                
                                                

                                                           

5 S V Z Z K 

4 M S V Z K 

3 M S V Z Z + K 

2 M S V Z Z + K če
tn

os
t 

1 M S V Z Z 

  1 2 3 4 5 

  závažnost 

 

 

 

 

 
Zdroj: Literatura (3) 

 

M – minimální riziko 

S – malé riziko 

V – střední riziko 

Z – velké riziko 

K – katastrofické riziko 
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Minimální riziko 

 představuje zanedbatelný náklad na překonání vzniklých škod, 

 vyrovnání škod neovlivní náklady podniku nebo jen ve velmi malém rozsahu, 

 nebude třeba čerpat finanční rezervy, 

 rozsah škod nemá vliv na výrobní proces. 

 

Malé riziko 

 představuje nízký náklad na překonání vzniklých škod, 

 vyrovnání škod vyžaduje čerpání finanční rezervy jen v malém rozsahu, 

 rozsah škod má jen velmi malý vliv na výrobní proces. 

 

Střední riziko 

 představuje citelné náklady na odstranění škod, 

 výška nákladů může výrazně ovlivnit celkové náklady podniku, je třeba 

sáhnout na finanční rezervy, 

 celkový rozsah škod zpomalí výrobní proces. 

 

Velké riziko 

 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 výroby nebo 

celého systému. 

 

Katastrofické riziko 

 představuje mimořádně rozsáhlé poškození hmotných a jiných hodnot podniku 

(majetku občana), 

 vede k dlouhodobému zastavení výroby nebo ke zřícení celého systému, 

 odstranění škod je možné jen s velkými těžkostmi, s využitím všech hmotných 

a finančních rezerv a s jinými formami financování. (3) 
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Riziko pojistitelné a riziko nepojistitelné 

 Riziko pojistitelné je takové, na které může pojišťovna sjednat pojistnou 

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

nepojistí každé riziko, ale jenom 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, jejichž výsledkem byla ztráta, krytá pojištěním. V pojistné 

smlouvě musí být jednoznačně charakterizováno každé riziko a pojistná 

událost.; 

 kritérium vyčíslitelnosti – pokud by nebylo možné vyčíslit ztráty, potom 

se vlastní pojištění nemůže po ekonomické stránce realizovat a nemá 

smysl. Nejlepší jsou vyčíslitelné přímé věcné ztráty, horší ztráty následné, 

které vyžadují náročné prokazování a v podstatě nevyčíslitelné jsou 

například ztráty morální, které vysloveně závisí na subjektivním pohledu 

jedince.; 

 kritérium ekonomická přijatelnost rizika – ekonomická přijatelnost je pro 

pojišťovny dána tím, že pojišťovna přijme do pojištění jen takové riziko, 

jež jí nepřinese ztrátu, tzn. je ekonomicky vyrovnané; 

 kritérium nahodilosti projevu rizika – je jednou z rozhodujících podmínek 

pojištění; pokud by byla jistota, že riziko resp. negativní událost skutečně 

nastane, potom je možné krytí ztrát jiným způsobem a ne pojištěním. 

Nepojistitelné riziko je takové, které nesplňuje kritéria pro riziko pojistitelné. 

Každá komerční pojišťovna zveřejňuje, která rizika pojišťuje. Teoreticky můžeme říct, 

že neexistuje riziko, které by nebylo pojistitelné a jeho pojistitelnost je dána pouze 

cenou pojistného produktu. Prakticky však musíme uznat, že komerční pojišťovny přece 

jen jakékoliv riziko nepojistí a samotné pojištění musí důkladně zvažovat. (7) 
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2. 3 Risk management 

 Pokud chceme snižovat rizika v podnikání, musíme je nejprve odhalit a 

analyzovat. 

Analýza rizik je obvykle chápána jako proces definování hrozeb, 

pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich 

závažnosti. Navazující činností je řízení rizik (risk management). 

Analýza rizik zpravidla zahrnuje tyto procesy: 

1) identifikace aktiv – vymezení posuzovaného subjektu a popis aktiv, které 

vlastní; 

2) stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty aktiv a jejich význam pro subjekt, 

ohodnocení možného dopadu jejich ztráty, změny či poškození na existenci 

či chování subjektu; 

3) identifikace hrozeb a slabin – určení druhů událostí a akcí, které mohou 

negativně ovlivnit hodnotu aktiv, určení slabých míst subjektu, které mohou 

umožnit působení hrozeb; 

4) stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určení pravděpodobnosti 

výskytu hrozby a míry zranitelnosti subjektu vůči dané hrozbě. (8) 

 

Metody snižování rizik podnikatelského subjektu 

 Je zřejmé, že s existencí rizika musíme počítat, a to jak v podnikání, tak při 

řízení jakýchkoliv jiných složitějších subjektů. Některá rizika můžeme přesunout a 

některá zadržet. V určitých situacích je vhodnější se riziku vyhnout nebo toto riziko 

redukovat. 

Jak už jsem naznačila, existuje několik způsobů jak snížit (zvládat) riziko: 

1) ofenzivní řízení podniku 

a) správná volba rozvojové strategie firmy a její správná implementace ve 

firmě (konkurenční výhoda firmy, např. vůdce v nákladech atd.); 

b) preference a rozvoj silných stránek firmy (udržením a rozvojem 

strategické výhody firmy); 
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c) snaha o dosažení pružnosti (rychlou reakcí na změny vnitřního prostředí 

firmy i jejího vnějšího okolí). 

2) retence rizik – může být vědomá či nevědomá. K vědomé retenci dochází tehdy, 

je-li riziko rozpoznáno a nedojde k uplatnění nějakého nástroje proti riziku. 

Pokud není riziko rozpoznáno, je nevědomě zadrženo. 

Retence může být také dobrovolná či nedobrovolná. Dobrovolná retence 

znamená rozpoznání existence rizika a tichý souhlas s převzetím v něm 

obsažené ztráty. Nedobrovolná retence je, jsou-li rizika nevědomě zadržena. 

3) redukce rizika – metody odstraňující příčiny vzniku rizika (přesun rizika, 

vertikální integrace – rozšíření výrobního programu o navazující či předcházející 

výrobní stupně); metody snižující nepříznivé důsledky rizika (diverzifikace, 

pojištění). 

4) transfer rizika = přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty. Je charakterizován 

jako defenzivní přístup k riziku (např. uzavírání dlouhodobých kupních smluv, 

uzavírání komisionářských smluv, termínové obchody, leasing, akreditiv, 

inkaso, bankovní záruka, apod.). (8) 

 

 

2. 4 Krytí rizik podnikatelského subjektu 

 Krytí rizik podnikatelského subjektu představuje vytvoření finančních zdrojů, 

které se použijí na odstranění ztrát způsobených neočekávanou událostí konkrétního 

rizika. Krytí rizik je možné realizovat několika způsoby, a to zejména samopojištěním, 

kam patří vlastní zdroje (prostředky) a úvěr, dále dohodou o vzájemné pomoci, tvorbou 

společných finančních fondů a samozřejmě také pojištěním v komerčních pojišťovnách. 

 

1) Samopojištění 

Samopojištění představuje vytvoření takových předpokladů, aby byla každá 

předpokládaná ztráta krytá z vlastních zdrojů, přičemž může jít o vlastní prostředky, o 

úvěr nebo o kombinaci předcházejících dvou forem. 

Výhody samopojištění 

 Existuje přímá zainteresovanost na snižování a na kontrole rizika ztráty. 
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 Rozhodnutí o samopojištění se bude zřejmě omezovat na velké 

organizace, které mají mezi svými zaměstnanci kvalifikovaný personál 

schopný fond spravovat. 

 Zisky z fondu plynou podnikateli nebo občanu, který je jeho vlastníkem. 

 Pravidelně odkládané prostředky by měly být nižší než pojistné, protože 

nevznikají náklady na provize makléřů, správu pojištění a zisk pojišťovny. 

 Úrok z investic fondu patří jeho majiteli a může být použit na zvýšení 

fondu nebo na snížení další jeho tvorby dalšími příspěvky. 

 Náklady na tvorbu vlastních prostředků ke krytí případných rizik se 

nezvyšují kvůli nepříznivé škodovosti jiných firem. 

 Nedochází ke sporům s pojistitelem ohledně škod. 

 

Nevýhody samopojištění 

 I když je událost z hlediska pravděpodobnosti velmi vzdálená, může škoda 

vzniknout kdykoliv, a to i ve formě katastrofické škody, která může 

způsobit, že se podnik natolik finančně vyčerpá, že výsledkem bude jeho 

likvidace. 

 I když by společnost byla schopna zaplatit každou jednotlivou ztrátu, 

souhrnný efekt několika škod za rok by mohl mít stejný dopad jako jedna 

katastrofická škoda, zejména v prvních letech vytvoření fondu. 

 Kapitál musí být krátkodobě vázaný, aby byla zabezpečena jeho okamžitá 

disponibilita. 

 Může vzniknout potřeba zvýšit počet zaměstnanců, kteří se zabývají 

existujícími riziky za cenu dodatečných nákladů. 

 Účastníci samopojištění ztrácejí možnost získat technické poradenství od 

pojistitelů na zábranu rizika. 

 Statistiky o škodovosti podniku vychází z příliš úzkého základu na to, aby 

se mohly dělat spolehlivé předpovědi, pokud jde o budoucí škodové 

náklady a nevytváří se dostatečná míra plošného a časového vyrovnání 

rizika. 

 Může dojít ke kritice ze strany akcionářů, že se váží velké částky kapitálu, 

a to za cenu dividend apod. 
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 V dobách finanční tísně může vzniknout velký tlak na půjčení si 

prostředků z fondu a tím ke zmaření bezpečnosti, kterou tento vytvořil. 

 Může se vytvářet tlak na správce fondu, aby zaplatili ztráty, které jsou 

mimo původního účelu krytí případných ztrát a výsledkem toho je snížení 

fondu pro jeho zamýšlené účely. 

 Nemůže se uplatnit tzv. „rozptyl rizika“. 

 Příspěvky vložené do fondu se z daňového hlediska ve většině zemí 

nekvalifikuje jako daňový náklad, ale platby pojistného ano (u pojištění 

majetku a pojištění odpovědnosti). 

Vlastní zdroje představují vytvoření vlastních materiálních nebo peněžních 

rezerv pro případ náhrady neočekávané ztráty. Základní podmínkou pro všechny 

peněžní prostředky použité pro krytí rizika je jejich okamžitá disponibilita a přiměřenost 

předpokládané ztráty. (7) 

Úvěr se realizuje až po vzniku ztráty. Nevyžaduje vytvářet rezervu z vlastních 

peněžních zdrojů a tyto je možné použít na investiční účely. (7) 

 

Nevýhody úvěru při krytí rizik 

 O krytí rizika se začínáme zajímat až tehdy, kdy vznikne samotná ztráta, 

čímž se výrazně podceňuje preventivní činnost. 

 Neexistuje jistota, že bude úvěr poskytnut právě v období, kdy je 

nevyhnutelné mít k dispozici prostředky, případně zda bude poskytnut 

v požadované výši. 

 Finanční krytí rizika prostřednictvím úvěru je drahé a představuje úhradu 

nejen samotné ztráty, která vznikla, ale i úroku, který představuje cenu 

poskytnutého úvěru. (7) 

 

2) Dohoda o vzájemné pomoci mezi podniky 

Dohoda o vzájemné pomoci je nejstarším způsobem řešení finančního krytí 

rizika. V podstatě jde o dohodu mezi obchodními 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. Může jít třeba o pomoc 
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při odstraňování způsobených škod, pomoc s dodávkou potřebného materiálu, převzetí 

zboží, poskytnutí služeb apod. Tento způsob krytí rizik vyžaduje vysokou míru 

sounáležitosti a důvěry partnerů, kteří dohodu dojednali. Do určitého momentu, a to při 

malých a středních rizicích, je nejefektivnějším způsobem finančního krytí rizika. 

Neřeší však problém ztrát většího rozsahu. (7) 

 

3) Vytváření společných finančních zdrojů (fondů) 

Pro případ možnosti větších ztrát se více podnikatelů sdružuje a ukládají 

společné prostředky do speciálních fondů. Podle dohodnutých pravidel se pak 

přerozdělují těm členům, které postihne nějaká ztráta. 

 Fond může být určen pro jakékoliv ztráty, ale ve většině případů je určen pro 

přesně definované ztráty. Toto řešení je výhodné pro malá a střední rizika. 

 Použití těchto prostředků je obyčejně vázáno dohodnutou maximální výškou 

pomoci, protože takto sdružené prostředky nejsou dostatečně velké na řešení i 

mimořádně velkých ztrát. Závažným problémem je to, že pro případ neočekávaných 

událostí je možné použít jen tolik prostředků, kolik společníci do společného fondu 

vložili. Obvykle se nepočítá s opakováním událostí a ty potom nejsou finančně ani 

kryté. (7) 

 

4) Soukromé pojištění 

Historické zkušenosti z praxe ukazují, že 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. (7) 
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2. 5 Nabídka pojistných produktů 

 Nabídka pojistných produktů na českém pojistném trhu je velice široká. Můžeme 

rozdělit pojistná odvětví například: 

 podle tvorby rezerv 

- životní pojištění, 

- neživotní pojištění, 

 podle předmětu pojištění 

- pojištění majetku, 

- pojištění odpovědnosti za škodu, 

- pojištění osob, 

 podle formy vzniku pojištění 

- zákonná pojištění, 

- smluvní pojištění (povinná a dobrovolná). 

 

Uvedu dělení podle formy vzniku: 

 Zákonné pojištění 

 Smluvní povinné pojištění 

 Smluvní dobrovolné pojištění 

 

 Při zákonném pojištění vzniká pojistný vztah na základě právního předpisu a 

pojistná smlouva se neuzavírá. Právní předpis určuje všechny náležitosti pojistného 

vztahu včetně komerční pojišťovny, která pojištění vykonává, výšku pojistného, 

pojistné podmínky apod. Pojištění je v platnosti bez ohledu na to, zda bylo nebo nebylo 

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

všemi důsledky, které z toho vznikají a jsou uvedeny v právním předpise. 

V současné době u nás existuje pouze jeden druh zákonného pojištění. Jedná se o:  

 Zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úraze nebo 

nemoci z povolání dle zákona č. 65/1965 Sb. (1) 

 

 Zákon může uložit právnické nebo fyzické osobě povinnost uzavřít pojistnou 

smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu. Vznik smluvního povinného pojištění je 
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dán právním předpisem, který určuje činnost, kde je povinnost subjektů sjednat 

s komerční pojišťovnou pojistnou smlouvu. 

Může jít například o tyto pojistné druhy smluvního povinného pojištění odpovědnosti za 

škodu: 

 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla upravené 

zákonem č. 168/1999 Sb. 

 Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu letadel upravené zákonem č. 

47/1956 Sb. 

 Pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti 

s výkonem auditorské činnosti – upraveno zákonem č. 524/1992 Sb. 

 Pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti 

s výkonem advokacie – upraveno zákonem č. 85/1996 Sb. 

 Pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti 

s činností notáře – upraveno zákonem č. 358/1992 Sb. 

 Pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti 

s výkonem daňového poradenství – upraveno zákonem č. 523/1992 Sb. 

 Pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti 

s činností patentového zástupce – upraveno zákonem č. 237/1991 Sb. 

 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti autorizovaného 

architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě – upraveno 

zákonem č. 360/1992 Sb. 

 Pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele nestátního zdravotnického 

zařízení způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotní péče – 

upraveno zákonem č. 160/1992 Sb. 

 Pojištění odpovědnosti za škodu veterinárních lékařů vzniklou v souvislosti 

s výkonem veterinární činnosti – upraveno zákonem č. 381/1991 Sb. 

 Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vnitrozemských plavidel – 

upraveno zákonem č. 114/1995 Sb. 

 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem práva myslivosti – 

upraveno zákonem č. 23/1962 Sb. (1) 
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 Smluvní dobrovolné pojištění vzniká na základě souhlasného projevu vůle 

pojištěného a komerční pojišťovny, přičemž má pojištěný ničím neomezenou volnost v 

rozhodování o tom, zda pojistnou smlouvu uzavře či nikoli. Pojistný vztah mezi 

pojištěným a pojišťovnou vzniká uzavřením pojistné smlouvy. 

 V současné době u nás nabízejí komerční pojišťovny tyto pojistné produkty: 

 Pojištění majetku 

 Pojištění odpovědnosti za škodu 

 Pojištění osob (1) 

 

Pojištění majetku 

 Pojištění majetku se specializuje na pojišťování rizik a škod, které mohou 

vzniknout na majetku fyzických nebo právnických osob. Toto pojištění můžeme rozdělit 

na pojištění věcí, ať movitých či nemovitých a na pojištění zájmů, mezi které řadíme 

například pohledávky, úvěry, vklady, zisky apod. 

V současné době tvoří odvětví pojištění majetku samostatně každá komerční pojišťovna 

provozující tato pojištění. Přitom je do pojištění majetku v podstatě zahrnováno i 

pojištění jiných majetkových hodnot či práv, než jsou věci, a na nichž může vzniknout 

majetková újma. 

 V pojištění jsou obvyklé také tzv. obecné výluky z pojištění. Znamená to, že 

pojištění se nevztahuje na škody, které vzniknou: 

 následkem válečných událostí, jinými ozbrojenými konflikty a vnitrostátními 

nepokoji, jakož i s tím spojenými vojenskými, policejními a úředními 

opatřeními; 

 následkem vzpoury, povstání, stávky; 

 v důsledku teroristických aktů a jiných násilných jednání motivovaných 

politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky. 

Mezi základní pojistné druhy pojištění majetku patří:  

 Pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí živelní událostí 

(krupobití; náraz nebo zřícení letícího letadla, jeho části nebo nákladu; pád 

stromů a stožárů; povodeň; požár; sesouvání půdy, zřícení skal nebo 
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zemin; sesouvání nebo zřícení lavin; tíha sněhu a námrazy; úder blesku; 

vichřice; výbuch; záplava; zemětřesení) 

 Pojištění věcí proti škodám způsobeným atmosférickými srážkami 

 Pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí vodou z vodovodních 

zařízení 

 Pojištění pro případ odcizení věcí (krádež vloupáním, loupežné přepadení) 

 Pojištění budov a staveb (např. budov, nebytových prostorů, nemovitostí, 

podkroví, podlaží, příslušenství věcí, rodinných domů apod.) 

 Pojištění stavebně montážní 

 Pojištění strojů a strojních zařízení 

 Pojištění elektronických zařízení 

 Pojištění obsahu chladícího zařízení 

 Pojištění důsledků vyplývajících z přerušení provozu (tzv. šomážní 

pojištění) 

 Pojištění zemědělských rizik 

 Dopravní pojištění 

 Pojištění motorových vozidel 

 Pojištění věcí při přepravě 

 Pojištění skel, výloh, neonových trubic, markýz 

 Pojištění zásob 

 Pojištění úvěrů. (1) 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu 

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na škody způsobené pojištěným na 

majetku a zdraví nebo zájmech jiných osob a organizací (třetí osoba). 

„Každý, kdo vykonává činnost, kterou může ohrozit osobu nebo majetek třetího, 

bezpodmínečně ručí za škody vzniklé touto činností.“ (Čapková, 2000, s. 66) 

Pojistnou událostí v pojištění odpovědnosti za škodu je událost, při které vznikla 

škoda na majetku, zdraví a životě třetí osoby (poškozený) a za tuto událost pojištěný 

podle právních norem nese odpovědnost. 
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V odpovědnostním pojištění se předpokládá skutek: 

 který zapříčinil škodu třetí osobě, 

 za který pojištěná osoba nese objektivní odpovědnost, 

 na základě kterého vznese poškozený (třetí osoba) nárok vůči pojištěné 

osobě. (1) 

Pojištění odpovědnosti za škodu můžeme rozdělit podle formy pojištění na: 

 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úraze nebo 

nemoci z povolání 

 Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu. 

V současné době existují tyto pojistné druhy smluvního dobrovolného pojištění 

odpovědnosti za škodu: 

 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem organizace 

 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání 

 Pojištění odpovědnosti za škodu ze znečištění životního prostředí 

 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých, vnesených nebo 

odložených 

 Pojištění právní pomoci (ochrany) 

 Pojištění odpovědnosti za škodu manažerů, ředitelů a členů představenstev 

 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem: 

a) princip loss occurence – pojištění chrání pojištěného proti možným 

následkům odpovědnosti za škody, které výrobek způsobí v době 

platnosti pojistné smlouvy. 

b) princip claims made – pojištění kryje škody, které mohly nastat 

v minulosti, ale jejich následky, tzn. uplatnění nároku na náhradu škody 

se projeví až v průběhu pojistného období platné pojistné smlouvy; 

pojistnou událostí tak není datum, kdy vadný výrobek způsobil škodu, 

ale datum, kdy poškozený písemně uplatnil nárok na náhradu škody u 

pojištěného. (1) 
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Pojištění osob 

 Pojištění osob slouží ke krytí předpokládaných rizik podnikatele, jeho rodiny i 

jeho zaměstnanců v občanském životě. Finanční prostředky získané z dané pojistky pak 

mohou být použity k zabezpečení rodinných příslušníků i podnikatele samotného, 

protože v důsledku trvalých následků může dojít ke změně pracovní schopnosti a tím i 

možnému omezení příjmů. 

 Patří sem například: 

 Pojištění léčebných výloh v zahraničí 

 Pojištění příjmů v době pracovní neschopnosti 

 Úrazové pojištění. (6) 
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3  CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI COMON, S. R. O.     
    A ANALÝZA JEJÍCH RIZIK 
 

 Společnost COMON, s. r. o. byla založena v roce 1995, s hlavním cílem 

zajišťovat výrobu izolačních skel a poskytovat veškeré sklenářské práce. 

 Podnik sídlí v Lukách nad Jihlavou, což je 15 km od Jihlavy, směr Měřín. 

 V roce 2003 společnost dokončila výstavbu nové haly (900 m2), ve které zahájila 

výrobu na moderním technologickém zařízení. 

 V současné době využívá ke koordinaci a realizaci výroby izolačních skel 

software, umožňující nejen sledování výroby z obchodního hlediska, ale i ovládání 

technologických zařízení jako je elektronicky řízený řezací stroj a popisovací zařízení 

distančních rámečků a další. 

Prvotním cílem společnosti je dodávat izolační skla s velmi vysokou kvalitou a 

poskytovat maximální servis zákazníkům. 

V roce 2005 společnost získala certifikát pro izolační dvojsklo s koeficientem prostupu 

tepla Ug = 1,0 W/m2*k. Díky moderním technologiím využívaných při výrobě, může 

nabídnout i izolační dvojsklo s koeficientem prostupu tepla Ug = 0,9 W/m2*k. 

 Na výrobky společnost poskytuje záruku 5 let. 

 Snaží se zákazníkům poskytovat maximální servis a z tohoto důvodu provádí i 

veškeré sklenářské práce, opravy oken a další služby v opracování skla – jak čirého, tak 

ornamentního. 

 Postupem času objem výroby dosáhl cca 30 mil. Kč/rok. 

 Stabilita podniku je zajištěna především svými stálými zákazníky, pro které 

realizuje téměř 80 % prováděných prací. Používáním kvalitních komponentů při výrobě 

a použitím tabulového skla od jednoho z největších výrobců Glaverbel Czech, a. s. a 

dodavatelů jimi doporučovanými dosahuje velmi kvalitních výrobků. Klade velký důraz 

na neustálé zlepšování úrovně jakosti poskytovaných služeb a k všestrannému 

uspokojování očekávání, potřeb i předpokládaných požadavků zákazníků. 
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3. 1 Organizační struktura společnosti COMON, s. r. o. 

 Společnost COMON, s. r. o. je společnost s ručením omezeným s jedním 

společníkem. 

 V současné době vede společnost pan Jaroslav Novák, který je i jejím 

jednatelem a zároveň i jejím jediným majitelem. 

 Společnost má v současné době cca 18 pracovníků. Z hlediska zaměstnanců je 

kladen důraz na kvalifikaci a motivaci. To umožňuje vstřícný a flexibilní přístup 

k požadavkům zákazníků, jak v oblasti kvality prováděných prací, tak v termínech 

dodávek. 

 Styk se zákazníky je realizován z větší části prostřednictvím jednatele 

společnosti a obchodního oddělení. 

 Vrcholným orgánem společnosti je jednatel společnosti pan Jaroslav Novák. 

 Společnost je členěna na pět úseků: 

 úsek vedení společnosti, 

 obchodní úsek, 

 úsek řezání skla, 

 úsek výroby izolačních skel,  

 úsek technicko-expediční. 

 

Na následující straně je uveden obrázek 3-1 Organizační struktura společnosti. 
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Obrázek 3-1 Organizační struktura společnosti Comon, s. r. o. 

Organizační struktura
COMON, s.r.o.

Jaroslav N O V Á K
jednatel společnosti

Helena Munduchová
vedoucí THP

Olga Hendrychová
vedoucí THP

Silvie Fischerová
vedoucí THP

Roman Lokvenc

Roman Petruš

Václav Sommer

Vaclav Dobrovolný
předák řezárny

Zdeněk Simonides

Petr Doležálek

Zbyněk Vondrák

Milan Munduch

Luděk Čech

Vratislav Pešek

Radek Lokvenc

Michal Bublák

Dušan Hanáček
předák výroby IZS

Milan Vavroušek
řidič

Stanislav Doležálek
technik

 
 

 
Zdroj: Interní materiály společnosti COMON, s. r. o. 
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3. 2 Aktiva společnosti COMON, s. r. o. 

 Ve vlastnictví společnosti jsou movité věci (zásoby, soubory movitých věcí) i 

nemovitosti. 

 Dříve (do roku 2001) společnost sídlila v bývalé budově sklenářství na druhém 

konci vesnice, než je dnes. Od roku 2002 sídlí v nově postavené hale, která je ve 

vlastnictví společnosti. K této nemovitosti náleží i pozemek, kde jsou umístěny stojany 

na odvoz skel a také vybudované parkoviště pro automobily. Tento pozemek je též ve 

vlastnictví společnosti. 

 Movitý majetek má následující skladbu: 

a) soubory movitých věcí 

 vybavení kanceláří (skříně, psací stoly, atp.) 

 vybavení dílny (výrobní stroje, pracovní nářadí, atp.) 

 halový jeřáb 

b) soubor zásob 

 zásoby materiálu určeného k prodeji a také k poskytování služeb 

- sklo – čiré, ornamentní, bezpečnostní 

- distanční rámečky 

- kytovací tmel 

- plnící plyn – argon  

- molekulové síto 

c) soubor výpočetní sdělovací a reprografické techniky 

 stolní počítače s internetem (2x) 

 stolní počítače (2x) 

 notebooky s připojením na internet (2x) 

 kopírka 

 tiskárna (3x) 

 fax 

 mobilní telefony (4x) 

 kamerový systém 

 skartovací stroj 
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 příruční trezor 

 Vozový park podniku se skládá z těchto automobilů:  

 Renault Mascot 6,5 t – nákladní  

 Renault Mascot 3,5 t – osobní  

 Volkswagen Passat 1.9 TDI – osobní  

 

 
Tabulka 3-1 Přehled majetku ve vlastnictví společnosti Comon, s. r. o. 

Druh aktiva Hodnota aktiva v Kč 

Nemovitost 

Budova – hala 9 800 000,- 

Movité věci 

Soubor movitých věcí 6 335 000,- 

Soubor výpočetní a sdělovací techniky 118 000,- 

Soubor zásob 6 675 000,- 

Vozový park 

Renault Mascot 6,5 t 870 000,- 

Renault Mascot 3,5 t 910 000,- 

Volkswagen Passat 1.9 TDI 900 000,- 

        Zdroj: Interní materiály společnosti COMON, s. r. o. 

 

 

Finanční situace podniku 

 Podle interních materiálů společnosti mohu potvrdit, že společnost je platebně 

schopná, jelikož veškeré své závazky hradí ve lhůtě splatnosti a v plné výši. Úhrady 

probíhají výhradně z vlastních zdrojů, úvěry společnost nevyužívá. Výsledek 

hospodaření je za celých 12 let existence firmy kladný. 

 Z hlediska škodního průběhu, a to za dobu existence podniku, vznikaly pouze 

drobné škody do 5 000 Kč způsobené zaměstnanci, jejichž úhrada probíhá z pojištění 
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odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání. K této situaci dochází cca 4x 

ročně. 

 Společnost je dle mého názoru finančně zdravá, a vzhledem k tomu, že jde o 

podnik neustále se vyvíjející, inovující a zdokonalující se, myslím, že s finanční situací 

problém v nejbližších letech nenastane. 

 

 

3. 3 Analýza rizik společnosti COMON, s. r. o. 

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

změřit a určení jejich velikosti často spočívá na kvalifikovaném odhadu specialisty, 

vyjadřující se obvykle výrazy typu „malý, střední, velký“ nebo stupnice od 1 až 5. 

Nejběžnější výklad pojmu stupeň rizika se týká pravděpodobnosti jeho výskytu. Čím je 

větší pravděpodobnost, že k nepříznivé události dojde, tím je větší pravděpodobnost 

odchylky od výsledku, v který doufáme a tím větší je tedy riziko. (8) 

 V této kapitole se budu zabývat identifikací rizika hrozící společnosti Comon, s. 

r. o. 

 Rizika ohrožující společnost Comon, s. r. o. jsou následující: 

 selhání díky chybě zaměstnanců 

- kvalita práce 

- zpoždění práce 

 krádež 

 vandalismus  

 živelní událost 

 havárie vozidla  

 porucha strojů a zařízení 

 nedostatek finančních prostředků 

 nedbalost při manipulaci se zbožím a materiálem 

 vznik škody třetí osobě v důsledku provozu organizace. 
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Tabulka 3-2 Přehled rizik ohrožující společnost Comon, s. r. o. 

Rizika Interní Externí 

Porucha strojů a zařízení  Riziko krádeže, loupeže, 

vandalismu 

Selhání díky chybě zaměstnanců Živelní rizika 

Porucha strojů a zařízení 

Havárie vozidla 

Technická 

Vznik škody v důsledku provozování 

podnikatelské činnosti 

Nedbalost při manipulaci se 

zbožím a materiálem 

Ekonomická Nedostatek finančních prostředků  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Rizika, která jsem uvedla v tabulce nyní specifikuji: 

1) Selhání díky chybě zaměstnanců 

 Kvalita práce – společnost Comon, s. r. o. poskytuje kompletní 

sklenářské práce, tudíž při těchto činnostech hrozí poškození 

majetku jiné osoby způsobené nekvalitní prací zaměstnanců (např. 

špatně zasklená okenní tabule může způsobit zatékání vody do domu 

atd.) 

 Zpoždění práce – může se stát, že zaměstnanci svojí práci 

neodvedou v požadovaném termínu, což může způsobit potíže 

zákazníkovi (např. výměna oken na školní budově v době prázdnin; 

prodloužení doby práce může ohrozit činnost školy atd.) 

                      Opatření: Kontrola  činnosti  zaměstnanců  vedením společnosti, odměny   

                                        za dobře odvedenou práci; sankce v případě špatně nebo pozdě                        

       odvedené práce. 

 

2) Krádež a loupež 

          V dnešní době je v ČR kriminalita velmi vysoká, riziko krádeže či loupeže    

          je velmi reálné. Podnik Comon, s. r. o.  není výjimkou.  I když  se nachází   

          v menší    vesnici,    kde    není   kriminalita   tak  vysoká,   je   majetek   v    

          jejím vlastnictví tímto rizikem ohrožen. 
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Opatření: Investice    do   ochrany  a   zabezpečení   majetku   společnosti.   

                 Nenechávat   ho   bez   dozoru,   zejména  se  to    týká   vozidel   

                 podniku, které stojí před  společností. 

 

3) Vandalismus 

  Vandalství může být stejně velký problém jako krádeže a loupeže, naštěstí     

   v oblasti,  kde  se  nachází sídlo společnosti není toto riziko příliš vysoké. 

  Opatření: Stejné   jako   v případě   opatření  pro případ  krádeže.  I když                         

                    v  případě  vandalství  je ochrana obtížnější, protože vandalové                         

                    obvykle  nevnikají  na  pozemek  a  do  budov, ale poškozují je                         

                    z venku. 

 

4) Živelní událost 

  Za živelnou pohromu můžeme považovat poškození majetku způsobenou   

  živelní  událostí,  tj.  povodeň,  požár,  vichřice,  blesk,  výbuch,  aj. 

                      Opatření: Investice do protipožárních a jiných pomůcek. 

 

5) Havárie vozidla 

  Společnost   vlastní   několik   automobilů.   Jejich  vyřazení   z   provozu    

  v důsledku havárie,   by mohlo zpomalit pracovní tempo podniku, což by    

  mělo za následek nedodržení požadovaných termínů, což může způsobit i   

  potíže zákazníkovi.                     

  Opatření: Respektování dopravních předpisů, opatrná jízda. 

 

6) Porucha strojů a zařízení 

  Podnik používá několik  důležitých  strojů  nutných pro správný chod. Pro           

  dobrý chod výrobny skel je řezací stůl řízený počítačem.  Dále mycí linka   

  na  skla,  velice  důležitý  je  také  halový jeřáb,  nutný  pro  manipulaci  se   

  zbožím a materiálem. 

          Poškození  nebo  zničení  těchto  strojů  může vážně narušit chod podniku. 

                      Opatření: Průběžná kontrola strojů, správné zacházení, běžná údržba. 
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7) Nedostatek finančních prostředků 

  Podnik  má  velkou  část  svých  aktiv  vázaných  v materiálech a zboží, ty    

  mají  zejména  v zimních  měsících  menší  likviditu.  Mohlo by se stát, že   

  podnik  nebude  mít  finanční prostředky, přestože má dostatečný majetek.        

                      Opatření: Finanční rezervy na účtech společnosti. 

 

8) Riziko nedbalosti při manipulaci se zbožím a materiálem 

  Toto  riziko  se  vztahuje  na špatnou manipulaci se zbožím, přičemž může           

  dojít  k  jeho  poškození  či znehodnocení, zejména při přemisťování zboží     

  do skladu a ze skladu. 

                      Opatření: Opatrnost a kontrola při manipulaci se zbožím a materiálem. 

 

9) Vznik škody v důsledku provozu organizace 

  V  důsledku  provozování  podnikatelské  činnosti  hrozí  riziko  škody  na   

  zdraví, životě nebo majetku třetí osoby. 

  Opatření: Vytvoření  bezpečného prostředí pro provozování činnosti vůči   

                    okolí společnosti. 

 

 

3. 4 Kvalitativní metoda měření rizik 

 Poté, co jsem identifikovala rizika ohrožující podnikatelský subjekt, je třeba 

provést kvalitativní měření těchto rizik. Díky tomuto měření bude možné určit, která 

rizika nejvíce a nejčastěji ohrožují podnik. Zjistím, která rizika jsou pro organizaci 

největší finanční hrozbou a na která je třeba se zvlášť zaměřit. 

 Stupeň rizika je závislý na dvou hlavních faktorech: 

1) četnosti výskytu rizika 

2) závažnosti rizika 

 Pro jejich ohodnocení je nejlepší použít stupnici. Použila jsem stupnici 1 – 5. 

Přičemž hodnotu 1 představuje nejmenší četnost a závažnost rizika a hodnotu 5 největší 

četnost a závažnost rizika. 
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 Jednotlivá bodová ohodnocení jsem přiřadila k rizikům pomocí kritérií: 

 velikost škody (v Kč) 

 vliv na celkové náklady 

 možnost čerpání rezerv nebo jiných zdrojů pro krytí škody 

 vliv na provoz podniku. 

 

 
Tabulka 3-3 Kvantitativní ohodnocení rizik 

Riziko Četnost 
výskytu 

Závažnost 
rizika 

Stupeň 
rizika 

Selhání díky chybě zaměstnanců 2 2 S 

Krádež 1 4 Z 

Vandalismus 1 1 M 

Živelní událost 1 5 Z 

Havárie vozidla 1 4 Z 

Porucha strojů a zařízení 2 2 S 

Nedostatek finančních prostředků 1 2 S 

Riziko nedbalosti při manipulaci se 
zbožím a materiálem 2 2 S 

Vznik škody v důsledku provozu 
organizace 3 4 Z 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Když jsem zjistila stupně rizik, které byly určeny ve spolupráci s externím 

poradcem firmy, je třeba provést analýzu rizik k jejich pojistitelnosti na základě 

závažnosti a četnosti. Poskytne to přehled o tom, která rizika není nutné pojistit, kde 

můžeme použít samopojištění, pojištění u komerční pojišťovny či kombinaci 

samopojištění a pojištění. 
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Tabulka 3-4 Vztah závažnosti a četnosti rizik společnosti Comon, s. r. o. jeho pojistitelnosti 

 
Vznik škody 

v důsledku provozu 
organizace

 

 

 

 

                           5 

                           4 

        četnost       3 

                           2 

                           1 

                                     
                                       1            2           3          4               5   

                                                          závažnost 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

S V Z Z K 

M S V Z K 

M S V Z Z + K 

 M S V Z Z + K 

M S V Z Z 

nerealizovat –  
činnost je vysoce 

riziková 
samopojištění 

kombinace 
samopojištění 

a pojištění

není nutné 
pojistit 

pojištění 

Živelní událost 

Havárie 
vozidla Vandalismus 

Riziko nedbalosti při 
manipulaci se zbožím 

a materiálem 

Riziko krádeže 

Selhání díky chybě 
zaměstnanců 

Porucha strojů a 
zařízení Nedostatek finančních 

prostředků 
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3. 5 Zhodnocení rizikové analýzy podniku 

 Rizika ohrožující podnik můžeme rozdělit na rizika, která není nutné pojistit. 

V tomto případě bývá nejefektivnější školení, motivace apod. Patří sem: 

 Riziko vandalismu  

 Riziko nedbalosti při manipulaci se zbožím a materiálem 

 Selhání díky chybě zaměstnanců 

 Nedostatek finančních prostředků 

 Porucha strojů a zařízení 

 Tato rizika budou omezena díky opatření ke snížení rizika, není třeba je 

pojišťovat nebo není možné je pojistit. Podnikatel musí mít pro případ vzniku těchto 

ztrát finanční rezervy. 

 

 Dále můžeme dělit rizika do oblasti kombinace samopojištění a pojištění: 

 Vznik škody v důsledku provozu organizace 

 Toto riziko bude částečně převedeno na komerční pojišťovnu a společnost by 

měla mít finanční rezervy, které by mohla v případě ztráty použít. 

 

 Další kategorií hodnocení jsou rizika spadající do oblasti pojištění: 

 Riziko krádeže  

 Havárie vozidla 

 Živelní událost. 

 Následky těchto rizik budou minimalizovány díky pojištění u komerční 

pojišťovny. 

 Na základě výsledků analýzy jsem dospěla k tomu, že velikost ztrát u 

jednotlivých rizik není tak závažná, aby měla komerční pojišťovna důvod odmítnout je 

pojistit. Jde o rizika pojistitelná, která splňují následující kritéria: 

 Identifikovatelnosti 

 Vyčíslitelnosti 

 Ekonomické přijatelnosti 

 Nahodilosti výskytu. 

Rizika se nenacházejí v kategorii samopojištění ani v oblasti katastrofického pásma. 
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4  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU POJIŠTĚNOSTI   
    SPOLEČNOSTI COMON, S. R. O. 
 

 Společnost vznikla v roce 1995 a v tomto roce došlo ke sjednání pojistné 

smlouvy uzavřené na pojištění nemovitosti. V průběhu dalších let došlo ke sjednání 

ostatních pojistných smluv. Pojištění je sjednáno u společnosti Kooperativa, pojišťovna, 

a. s. 

 Stávající pojistná smlouva obsahuje: 

1) Pojištění nemovitosti 

Ve vlastnictví společnosti se nachází budova, v níž jsou kanceláře            

jednatele, dvojkancelář pracovníků THP a vedoucích. Vlastní 

technologická část je rozdělena na část řezárny skla a na úsek výroby 

izolačních skel. Každý úsek má vlastní skladovací prostory.  

Budova byla pojištěna na částku 9 800 000,- Kč při spoluúčasti 10 000,-           

Kč. Výše pojistného je 12 682,- Kč, pojištění se vztahuje na sdružený           

živel.1 

 

2) Pojištění movitých věcí 

a) Soubor zásob 

Soubor zásob je pojištěn na sdružený živel v částce 6 675 000,- Kč                 

při spoluúčasti 10 000,- Kč, výše pojistného je 11 125,- Kč. 

b) Soubor movitých věcí 

Soubor movitých věcí je pojištěn na sdružený živel v částce                

6 335 000,- Kč při spoluúčasti 10 000,- Kč a stanovené výše                

pojistného 15 838,- Kč. 

 

3) Pojištění vozidel 

Společnost má ve vlastnictví tři vozidla, je sjednáno pouze pojištění          

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (viz. tabulka 4-1). 
 

                                                 
1 V pojistné smlouvě „sdružený živel“ je zahrnuto: požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, povodeň, 
záplava, vichřice, krupobití, pád stromů či stožárů, atd. 
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Tabulka 4-1 Stávající pojištění vozidel společnosti Comon, s. r. o. 

Vozidlo Roční pojistné v Kč 

Renault Mascot 6,5 t 15 300,- Kč 

Renault Mascot 3,5 t 8 188,- Kč 

Volkswagen Passat 1.9 TDI 8 188,- Kč 

                                   Zdroj: Interní materiály společnosti COMON, s. r. o. 

 

4) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem organizace 

Při pojištění odpovědnosti za škodu byla sjednána pojistná částka 

5 000 000,- Kč při spoluúčasti 10 000,- Kč, výše pojistného činí 12 840,- 

Kč. 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti COMON, s. r. o. 

 

 Na následující straně je uvedeno stávající pojistné portfolio společnosti 

COMON, s. r. o. 
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Tabulka 4-2 Shrnutí stávajícího pojistného portfolia společnosti Comon, s. r. o. 

Druh aktiva Pojistná částka v 
Kč Druh pojištění Spoluúčast 

Pojistné 
za rok 
v Kč 

Nemovitý majetek 

Budova 9 800 000,- Sdružený živel 10 000,- 12 682,- 

Movitý majetek 

Soubor zásob 6 675 000,- Sdružený živel 10 000,- 11 125,- 

Soubor movitých 
věcí 6 335 000,- Sdružený živel 10 000,- 15 838,- 

Vozový park 

Renault Mascot 6,5 t 870 000,- 

Pojištění 
odpovědnosti za 

škodu způsobenou 
provozem vozidla 

10 000,- 15 300,- 

Renault Mascot 3,5 t 910 000,- 

Pojištění 
odpovědnosti za 

škodu způsobenou 
provozem vozidla 

10 000,- 8 188,- 

Volkswagen Passat 
1.9 TDI 900 000,- 

Pojištění 
odpovědnosti za 

škodu způsobenou 
provozem vozidla 

10 000,- 8 188,- 

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem organizace 

 5 000 000,- Základní (škody na 
zdraví a na majetku) 

- 12 840,- 

 

Předepsané pojistné celkem 84 161 Kč 

      Zdroj: Interní materiály společnosti COMON, s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 - 47 -



5  NÁVRHY A DOPORUČENÍ NA ZLEPŠENÍ POJISTNÉHO  
    PORTFOLIA SPOLEČNOSTI COMON, S. R. O. 
 

 Na základě rizikové analýzy podnikatelského subjektu byla stanovena rizika, 

která by společnost měla krýt pojištěním či kombinací pojištění a samopojištění. Jedná 

se o: 

 živelní události, 

 riziko krádeže, 

 riziko havárie, 

 vznik škody v důsledku provozu organizace, 

 vznik škody v důsledku provozu vozidla. 

 

 
Tabulka 5-1 Navržené pojistné produkty minimalizující následky škody ohrožující  společnost 

Rizika ohrožující společnost Navržený pojistný produkt 

Živelní událost Pojištění movitých a nemovitých věcí pro případ 
poškození živelní událostí 

Riziko krádeže Pojištění pro případ krádeže 

Vznik škody v důsledku provozu 
organizace 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozní činností 

Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozem vozidla 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla 

Riziko havárie Havarijní pojištění 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

5. 1 Výběr komerčních pojišťoven 

 V této kapitole budu charakterizovat některé komerční pojišťovny působící na 

českém pojistném trhu a zjistím, které budou nejlépe vyhovovat jako pojistní partneři 

pro zkoumaný podnikatelský subjekt. Pro hodnocení jsem použila Scoring model. 
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 Po konzultaci, které pojišťovny oslovit, jsme se společně s externím poradcem 

podniku a vedoucí THP dohodli, že prvním kritériem bude velikost předepsaného 

pojistného na pojistném trhu v České republice. Vycházela jsem z údajů České asociace 

pojišťoven k 31. 3. 2007. 

 

 
             Tabulka 5-2 Velikost předepsaného pojistného na pojistném trhu k 31. 3. 2007 

Pořadí Pojišťovna Předepsané pojistné (v mil. Kč)

  Životní Neživotní Celkem 

1. Česká pojišťovna, a. s. 16. 208 35. 460 51. 668 

2. Kooperativa, pojišťovna, a. s. 7. 841 27. 653 35. 494 

3. Allianz pojišťovna, a. s. 2. 728 9. 422 12. 150 

4. ČSOB Pojišťovna, a. s. 5. 717 4. 202 9. 919 

5. Generali Pojišťovna, a. s. 2. 526 5. 907 8. 433 

6. ING Životní pojišťovna N. V. 7. 307 - 7. 307 

7. Pojišťovna České spořitelny, a. s. 5. 898 0. 034 5. 932 

8. Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. 1. 410 4. 208 5. 618 

9. UNIQUA pojišťovna, a. s. 1. 079 2. 925 4. 004 

10. Komerční pojišťovna, a. s. 2. 876 0. 435 3. 311 

     Zdroj: Literatura (13) 

 

 Z tohoto výčtu prvních deseti pojišťoven jsem se rozhodla oslovit první tři, které 

budu hodnotit podle dále zvolených kritérií. V následujícím textu uvádím stručnou 

charakteristiku vybraných komerčních pojišťoven. 

 

Česká pojišťovna, a. s. 

 Tradice České pojišťovny se odvíjí nepřetržitě od roku 1827, kdy byla v Praze 

založena První česká vzájemná pojišťovna. 

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

pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských 
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rizik. Kromě těchto hlavních činností provádí směnárenskou a úvěrovou činnost a 

realizuje pojištění a služby za devizové prostředky.  

ČP realizuje už dlouhé roky i zajištění. Dá se předpokládat, že tato zajišťovací činnost 

se bude v budoucnosti stále rozrůstat. 

 Významná je i zábranná činnost ČP. I když daňové předpisy zatím nejsou této 

důležité činnosti pojišťoven v ČR nakloněny, přesto ČP realizuje v této oblasti 

každoročně nemalé částky. 

 ČP vykonává a má dobré zkušenosti i se směnárenskou činností. Výsledky ji 

opravňují k jejímu dalšímu rozšiřování, jak kapacitnímu, tak i teritoriálnímu. Některé 

její směnárny mimo směnárenské činnosti též inkasují pojistné a vykonávají i další 

pojišťovací služby. Přibližně 5 600 zaměstnanců a 6 000 obchodních zástupců se na 70-

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

 V roce 2004 předepsala Česká pojišťovna pojistné v objemu 41 miliard korun, 

což je o 8 % více než v roce předchozím. Tržní podíl činí 37 %. 

 Česká pojišťovna spravuje přes 13 milionů pojistných smluv, její bilanční suma 

činila 131 miliardy korun. (2) 

 

Kooperativa, pojišťovna, a. s. 

Kooperativa, pojišťovna, a. s. (dále jen Kooperativa) vznikla koncem roku 1990 

a svou činnost zahájila jako první soukromá pojišťovna na území bývalého 

Československa 28. května 1991. V Čechách fungovala prostřednictvím zemského 

ředitelství v Praze, pro území Moravy a Slezska bylo sídlo zemského ředitelství v Brně. 

Po rozdělení Československa vznikly k 1. 3. 1993 na bázi zemských ředitelství Česká 

Kooperativa, družstevní pojišťovna, a. s., se sídlem v Praze a Moravskoslezská 

Kooperativa, družstevní pojišťovna, a. s. se sídlem v Brně jako sesterské pojišťovací 

společnosti. K 31. 8. 1999 bylo úspěšně dokončeno sloučení obou pojišťoven a na český 

pojistný trh vstoupila finančně mnohem silnější společnost – Kooperativa, pojišťovna, 

a. s. se základním kapitálem 1 mld. Kč, která svými službami pokrývá území celé ČR.  

Významnými akcionáři pojišťovny jsou Wiener Stadtische Allgemeine 

Versicherung AG a Kooperativa, poisťovňa, a. s. Bratislava. Zajištění této pojišťovny 

vykonávají nejsilnější a největší světové zajišťovny jakými jsou SCOR, Munich Re, 
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Swiss Re, ERC Frankona a Cologne Re, jejichž renomé je dostatečnou zárukou 

schopnosti pojišťovny splnit všechny závazky vůči klientům. 

 Hlavním strategickým úkolem pojišťovny je upevňovat své současné postavení 

druhé největší pojišťovny na pojistném trhu s postupným zvyšováním jejího tržního 

podílu.  

Podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR činí 21,61 %. Základní kapitál 

společnosti činí 2,8 mld. Kč. (2) 

 

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 

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

Pojišťovny, a. s., ke kterému došlo 6. 1. 2003. V současnosti je ČSOB Pojišťovna 

univerzální pojišťovnou nabízející celou řadu životních a neživotních pojištění pro 

fyzické i právnické osoby. Objemem předepsaného pojistného se řadí na 4. místo mezi 

všemi pojišťovacími subjekty českého trhu. Její podíl na pojistném trhu je 5,43 %. (2) 

 

 

5. 2 Nabídky komerčních pojišťoven 

 V následující kapitole budou charakterizovány jednotlivé nabídky pojištění 

vybraných komerčních pojišťoven. 

 

 

5. 2. 1 Nabídka pojistného portfolia společnosti České pojišťovny a. s. 

 Česká pojišťovna na mne zapůsobila hned při vstupu do budovy. Jakmile jsem 

došla do prvního patra, ujal se mě pán a zeptal se mě, co potřebuji. Sdělila jsem mu své 

požadavky a on mě odkázal k paní asistentce ředitele. Asistentce jsem opět řekla, co 

žádám a ona mě odkázala nejdříve na ředitele společnosti ČP a ten poté na pracovníka, 

který se pojistným portfoliem firem zabývá. Tento zaměstnanec si mě odvedl do 

kanceláře, kde jsme společně vypracovali pojistné portfolio pro danou společnost. 
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Pojištění odpovědnosti za škodu 

 Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanoveného odpovědností 

pojištěného za škodu vzniklou jiné osobě úrazem nebo jiným poškozením zdraví nebo 

osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve 

vlastnictví, v užívání nebo ji má oprávněně u sebe z jakéhokoliv jiného právního titulu. 

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je, že k úrazu, jinému poškození 

zdraví, poškození, zničení nebo pohřešování věci (dále jen „škodná událost“) došlo 

v době trvání pojištění, v souvislosti s oprávněně prováděnou činností uvedenou 

v pojistné smlouvě nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími a na území vymezeném 

v pojistné smlouvě. 

 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti již 

v základním rozsahu poskytuje velmi široké krytí. Bez nutnosti připojištění kryje škody 

na věci (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (např. úrazem 

nebo nemocí).  

 Pokrývá škody: 

 způsobené provozní činností, 

 způsobené vadným výrobkem, 

 vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami (včetně nakažení 

salmonelou), 

 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, 

 vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 

Živelní pojištění 

 Pojištění majetku podniku lze sjednat pro případ poškození nebo zničení - 

požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla. 

 Základní živelní pojištění lze rozšířit i o škody způsobené - povodní, záplavou, 

vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, 

stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající 

z vodovodních zařízení. 
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Krádež a loupež 

 Pojištění lze sjednat pro všechny movité věci i cennosti (včetně peněz) pro 

případ odcizení krádeží vloupáním a loupeží. 

 

Rozsah pojištění 

Pojištění movitého majetku (věcí) se vztahuje zejména na: 

 stroje, zařízení, inventář 

 zásoby 

 cennosti, peníze ve všech směnitelných měnách 

 cizí věci po právu užívané 

 cizí věci převzaté 

 náklady na opravu poškozených nebo zničených stavebních součástí  

 přepravované peníze a cennosti (10) 
 

 Na následující straně je uvedeno pojistné portfolio společnosti Česká pojišťovny 

a. s. 
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Tabulka 5-3 Nabídka pojistného portfolia České pojišťovny a. s. 

Druh aktiva Pojistná 
částka v Kč Druh pojištění Spoluúčast Pojistné za 

rok v Kč 
Nemovitost 

4 507 000,- 
Požár, výbuch, úder 

blesku, pád letadla 
5 000,- 3 052,- 

1 000 000,- Povodeň, záplava 5 000,- 1 485,- 

1 000 000,- Vichřice, krupobití 5 000,- 1 035,- 
Budova 

1 000 000,- 
Ostatní živel (tíha sněhu, 

pád stromů či stožáru..) 
5 000,- 540,- 

Movitý majetek 

6 675 000,- 
Požár, výbuch, úder 

blesku, pád letadla 
5 000,- 12 669,- 

Soubor zásob 

500 000,- Krádež vloupáním, loupeží 5 000,- 5 175,- 

6 453 000,- 
Požár, výbuch, úder 

blesku, pád letadla 
5 000,- 12 264,- 

Soubor movitých věcí a 

soubor výpočetní a sdělovací 

techniky 100 000,- Krádež vloupáním, loupeží 5 000,- 1 425,- 

1 000 000,- Povodeň, záplava 5 000,- 2 258,- 

1 000 000,- Vichřice, krupobití 5 000,- 893,- 

Soubor zásob, soubor 

movitých věcí a soubor 

výpočetní a sdělovací 

techniky 
1 000 000,- Ostatní živel 5 000,- 420,- 

Vozový park 
Pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou 

provozem vozidla 

5 000,- 17 627,- 
Renault Mascot 6,5 t 750 000,- 

Havarijní pojištění 5 000,- 35 870,- 

Pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou 

provozem vozidla 

5 000,- 12 972,- 
Renault Mascot 3,5 t 910 000,- 

Havarijní pojištění 5 000,- 17 702,- 

Pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou 

provozem vozidla 

5 000,- 9 420,- 
Volkswagen Passat 1.9 TDI 900 000,- 

Havarijní pojištění 5 000,- 40 107,- 

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem organizace 

 5 000 000,- 

Pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou 

provozní činností 

- 2 362,- 

 
Předepsané pojistné celkem 177 276 Kč 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

5. 2. 2 Nabídka pojistného portfolia společnosti Kooperativa, pojišťovny,  
           a.  s. 

 Když jsem přišla do společnosti Kooperativa, pojišťovny, a. s., seděl v kanceláři 

pouze jeden pracovník a jeho známý. Po otázce, co potřebuji, jsem mu sdělila svůj 

požadavek. Chvilku se zamyslel a pak řekl, že s tím něco uděláme. Pojistné portfolio 

jsme vypracovali během jedné hodiny. 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu 

 Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává pro případ právním předpisem 

stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností 

nebo vztahem pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě. 

 Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škody vyplývající 

z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k výkonu 

činnosti.  

 Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní 

pojišťovnou na zdravotní péči v důsledku zaviněného protiprávního jednání, jestliže 

z odpovědnosti za škodu na zdraví, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na 

plnění. 

 Pouze v případě, že je ujednáno v pojistné smlouvě, se pojištění vztahuje na 

odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku a za škodu způsobenou vadou 

vykonané práce. 

 

Pojištění pro případ krádeže 

 Kooperativa, pojišťovna, a. s. rozlišuje dané pojištění na pojištění základní a 

pojištění doplňkové. Tato pojištění mají následující podobu: 

1) Základní pojištění pro případ odcizení se vztahuje na: 

                a)   krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící   
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                      pojištěnou 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“). 

 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. 

 

Pojištění movitých a nemovitých věcí pro případ poškození 

 Pojištění pro případ živelních nebezpečí je charakterizováno následujícím 

způsobem: 

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 zničení 

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 (dále jen „náraz“),  

                 e)   kapalinou unikající z vodovodního zařízení a médiem vytékajícím   

                       v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení (dále jen   
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                       „vodovod“);  

    Je-li pro případ tohoto nebezpečí pojištěná 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 vytápěcích systémů, došlo-li k němu zamrznutím   

                                 kapaliny v nich. 

3) Sdružené živelní pojištění se vztahuje na všechna pojistná nebezpečí   

               uvedená v odstavcích (1) a (2).   (12) 

 

 Na následující straně je uvedeno pojistné portfolio společnosti Kooperativa, 

pojišťovny, a. s. 
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Tabulka 5-4 Nabídka pojistného portfolia Kooperativa, pojišťovny, a. s. 

Druh aktiva Pojistná částka v Kč Druh pojištění Spoluúčast Pojistné za rok 
v Kč 

Nemovitost 
Budova 10 000 000,- Sdružený živel2

 10 000,- 14 000,- 
Movitý majetek 

6 675 000,- Sdružený živel 10 000,- 20 692,- 

Soubor zásob 600 000,- 
Krádež 

vloupáním, 
loupeží 

10 000,- 3 360,- 

6 335 000,- Sdružený živel 10 000,- 19 638,- 

Soubor movitých věcí 100 000,- 
Krádež 

vloupáním, 
loupeží 

10 000,- 840,- 

118 000,- Sdružený živel 10 000,- 365,- 
Soubor výpočetní a 
sdělovací techniky 118 000,- 

Krádež 
vloupáním, 

loupeží 
10 000,- 330,- 

Vozový park 
Pojištění 

odpovědnosti za 
škodu 

způsobenou 
provozem 

vozidla 

10 000,- 17 400,- 
Renault Mascot 6,5 t 870 000,- 

Havarijní 
pojištění 10 000,- 20 880,- 

Pojištění 
odpovědnosti za 

škodu 
způsobenou 
provozem 

vozidla 

10 000,- 9 288,- 
Renault Mascot 3,5 t 910 000,- 

Havarijní 
pojištění 10 000,- 34 776,- 

Pojištění 
odpovědnosti za 

škodu 
způsobenou 
provozem 

vozidla 

10 000,- 9 288,- Volkswagen Passat 1.9 
TDI 900 000,- 

Havarijní 
pojištění 10 000,- 38 088,- 

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem organizace 

 5 000 000,- 

Pojištění 
odpovědnosti za 

škodu 
způsobenou 

provozní 
činností 

- 14 940,- 

 
Předepsané pojistné celkem 203 885 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
                                                 
2 Za sdružený živel dle pojistné smlouvy se považuje požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, povodeň, 
záplava, vichřice, krupobití, pád stromů či stožárů, atd.   
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5. 2. 3 Nabídka pojistného portfolia společnosti ČSOB Pojišťovny, a. s. 

 Při vstupu do ČSOB Pojišťovny jsem čekala cca 30 min. než si mě paní 

pracovnice zavolala a zeptala se, co potřebuji. Sdělila jsem jí svůj požadavek a ona mi 

na to odpověděla, že na takový věci tady nemá čas. Tudíž jsem jí poprosila, zda by mě 

nemohla odkázat na jiného pracovníka společnosti, který se pojistným portfoliem 

zabývá. Zeptala se svého kolegy a ten ochotně nabídku přijal. Pojistné portfolio bylo 

vypracováno pomocí kalkulačky a tabulek, které má ČSOB Pojišťovna k dispozici 

přibližně za jeden a půl hodiny. 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu 

 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností se sjednává pro 

případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu, kterou 

způsobil jinému: 

a) na zdraví, usmrcením, 

b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním v souvislosti s činností   

        nebo vztahem pojištěného uvedenými v pojistné smlouvě. 

 Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu, za kterou 

pojištěný dle platných právních předpisů odpovídá a je povinen uhradit, za předpokladu, 

že vzniká povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění. 

 Pojištěný je dále povinen: 

a) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, 

b) pojistiteli písemně sdělit bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se 

škodnou událostí bylo proti němu zahájeno řízení před státním orgánem 

nebo rozhodčí řízení, 

c) pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně sdělit, že poškozený uplatňuje 

právo na náhradu škody u příslušného orgánu, 

d) v řízení o náhradě škody ze škodné události postupovat v souladu 

s pokyny pojistitele. 
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Pojištění pro případ krádeže 

 Pojištění se sjednává pro případ: 

a) odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním, 

b) odcizení předmětu pojištění loupežným přepadením, 

c) úmyslného poškození nebo zničení předmětu pojištění v příčinné 

souvislosti s odcizením předmětu pojištění. 

Pojištění lze dále sjednat pro případ: 

a) úmyslného poškození nebo zničení součástí a/nebo příslušenství 

nemovitosti, elektrického zabezpečovacího systému a mechanických 

zábranných systémů, které zabezpečují místo pojištění a poškození nebo 

zničení schránky (trezoru) sloužící k uložení cenností, jejíž obsah je 

pojištěn, došlo-li k jejich poškození nebo zničení jednáním pachatele, 

které směrovalo k odcizení předmětu pojištění, 

b) úmyslného poškození nebo zničení předmětu pojištění, 

c) odcizením předmětu pojištění podvodem, neoprávněným užíváním 

předmětu pojištění, zatajením předmětu pojištění nebo zpronevěrou 

předmětu pojištění. 

Pojištění se vztahuje na: 

a) věci movité, 

b) věci nemovité, 

c) zásoby, 

d) cennosti, 

      (dále jen „věc“), jejichž vlastníkem je pojištěný a které jsou jednotlivě uvedeny      

      v pojistné smlouvě nebo jsou součástí ve smlouvě vymezeného souboru věcí. 

 

Pojištění movitých a nemovitých věcí pro případ poškození 

 Pojištění se vztahuje na věci movité a nemovité, zásoby a cennosti. Pojištění se 

sjednává pro případ náhlého poškození nebo zničení předmětu pojištění nahodilou 

událostí způsobenou pojistným nebezpečím: 

a) požár, 

b) výbuch, 
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c) úder blesku, 

d) náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu. 

Pojištění lze dále sjednat pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění 

nahodilou událostí, způsobenou pojistným nebezpečím: 

a) vichřice, 

b) krupobití, 

c) sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, pokud k nim nedošlo v souvislosti 

s průmyslovým nebo stavebním provozem, 

d) lavina, 

e) pád stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozeného nebo 

zničeného předmětu pojištění, 

f) zemětřesení, 

g) tíha sněhu nebo námrazy, je-li předmětem pojištění budova, 

h) náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna (aerodynamický třesk). 

Pojištění lze sjednat pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění popř. 

jeho části nahodilou událostí, způsobenou pojistným nebezpečím záplava, povodeň a 

vodovodní škoda. Právo na pojistné plnění vzniká tehdy, je-li předmět pojištění 

pohřešován. (11) 

 

 Na následující straně je uvedeno pojistné portfolio společnosti ČSOB 

Pojišťovny, a. s. 
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Tabulka 5-5 Nabídka pojistného portfolia ČSOB Pojišťovny, a. s. 

Druh aktiva Pojistná 
částka v Kč Druh pojištění Spoluúčast Pojistné za 

rok v Kč 
Nemovitost 

Požár, výbuch, úder blesku, pád 

letadla 
5 000,- 6 200,- 

Ostatní živel (vichřice, pád 

stromu, stožáru..) 
5 000,- 3 410,- 

Budova 6 200 000,- 

Povodeň, záplava 5 000,- 3100,- 

Movitý majetek 
Požár, výbuch, úder blesku, pád 

letadla 
5 000,- 6 675,- 

Ostatní živel 5 000,- 3 671,- 
6 675 000,- 

Povodeň, záplava 5 000,- 3 338,- 

Soubor zásob 

500 000,- Krádež vloupáním, loupeží 5 000,- 1 845,- 

Požár, výbuch, úder blesku, pád 

letadla 
5 000,- 6 335,- 

Ostatní živel 5 000,- 3 484,- 
Soubor movitých věcí 6 335 000,- 

Povodeň, záplava 5 000,- 3 168,- 

118 000,- 
Požár, výbuch, úder blesku, pád 

letadla 
5 000,- 118,- 

118 000,- Ostatní živel 5 000,- 65,- 

Soubor výpočetní a 

sdělovací techniky 

118 000,- Povodeň, záplavy 5 000,- 59,- 

 100 000,- Krádež vloupáním, loupeží 5 000,- 590,- 

Vozový park 
Pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla 
5 000,- 15 863,- 

Renault Mascot 6,5 t 750 000,- 

Havarijní pojištění 5 000,- 20 700,- 

Pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla 
5 000,- 7 779,- 

Renault Mascot 3,5 t 910 000,- 

Havarijní pojištění 5 000,- 33 582,- 

Pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla 
5 000,- 8 188,- Volkswagen Passat 

1.9 TDI 
900 000,- 

Havarijní pojištění 5 000,- 35 000,- 

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem organizace 

 5 000 000,- 
Pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozní činností 
- 5 355,- 

 

Předepsané pojistné celkem 168 525 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5. 3 Hodnocení komerčních pojišťoven 

 Nalezla-li společnost taková rizika, která není schopna řešit vlastními silami, pak 

je třeba využít služeb komerční pojišťovny. V takovém případě si podnik musí zvolit 

pojišťovnu, se kterou bude spolupracovat. 

 

 

5. 3. 1 Kritéria výběru komerční pojišťovny 

 K výběru vhodné pojišťovny je třeba nejprve určit, co od ní očekáváme, a poté 

zjistit, zda našim požadavkům vyhovuje. V případě, že je takových pojišťoven více, 

musíme stanovit taková kritéria, aby byla vybrána taková pojišťovna, která optimálně 

uspokojí požadavky podniku. 

 Za sledovaná kritéria jsem po dohodě s externím poradcem a vedoucí THP 

zvolila následující: 

1) Hodnota pojistného 

              Pojistné  je  cena  za  poskytovanou  pojišťovací  službu,  kterou musí pojištěný   

              zaplatit  za  finanční  krytí  rizika.  Roční  sazba se obvykle  vztahuje k pojistné  

              hodnotě. Výše pojistného bývá často hlavním zájmem klienta. 

 

2) Úplnost nabídky pojištění 

              Úplnost  nabídky  pojištění  zohledňuje, nakolik je pojišťovna schopna vyhovět   

              požadavkům společnosti na očekávané krytí rizik. 

 

3) Rychlost likvidace pojistných událostí 

              Rychlost  likvidace  pojistných  událostí  představuje  dobu od vzniku škody do   

              zaplacení  pojistné  částky.  A společně  s  hodnotou  pojistného patří k hlavním   

              kritériím na výběr pojišťovny. 

 

4) Výše spoluúčasti 

               Spoluúčast  představuje  částku, kterou se pojištěný podílí na pojistné události.   

               Obvykle je stanovena fixní částkou nebo procentem. 
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5) Dostupnost poskytovaných služeb 

               Je  třeba  také  brát  v  úvahu, jak je možné se s pojišťovnou spojit, pokud bude   

               třeba; jde např. o rozvinutost sítě poboček. 

 

6) Rozsah pojistného krytí 

 

7) Dosavadní zkušenosti (vlastní nebo zprostředkované) 

              Na  trhu  je několik významných pojišťoven, pro běžného klienta není v zásadě  

              možné mít osobní zkušenosti s každou z nich. Zkušenosti můžeme získat tedy i  

              zprostředkovaně,  od rodiny,  známých   apod.   Ke  zprostředkování  informací  

              dochází  zejména,  jde-li  o  zkušenosti  negativní  (pomalá likvidace pojistných  

              událostí,  nepříjemné  chování   pracovníků  apod.).   Všeobecně  je  známo,  že  

              spokojený zákazník sdělí svůj dojem asi 5-ti lidem, nespokojený 20-ti. 

 

8) Finanční síla pojišťovny 

              Jde  o  výši  základního  kapitálu  pojišťovny.   Zjišťováno  z  výročních  zpráv  

              pojišťoven. 

 

9) Image komerční pojišťovny 

              Image  pojišťovny  nebo jakékoli jiné společnosti tvoří např. název společnosti,   

              slogan  či   logo.  Také  je  důležitá   prezentace  podniku  navenek  –  např.  jak   

              jedná     se     zákazníky,     ochota      zaměstnanců,     reprezentace     podniku,   

               informovanost veřejnosti o společnosti. 

 

10) Podíl na pojistném trhu 

              Podíl   na  pojistném  trhu  je  vliv  komerční pojišťovny  na  celkovém  trhu  s                       

              pojistnými produkty. 
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5. 3. 2 Scoring model 

 Na základě získaných dat jsem sestavila Scoringový model pro zvolené 

pojišťovny. Pro potvrzení výsledku Scoring modelu jsem sestavila pomocí Fuzzy logiky 

výběrovou a hodnotící tabulku, která mi pomohla při výběru vhodné pojišťovny. 

 Hodnotící tabulka je založena na prvotním výběru hodnotících kritérií. Ty jsou 

uvedeny v předchozí kapitole. Těmto kritériím se následně stanoví jejich váha. Čím je 

hodnotící kritérium pro řešitele důležitější, tím větší váhu toto kritérium má. Váhy byly 

určeny párovým srovnáváním. 

 Výsledky hodnocených pojišťoven se sečtou a porovnají. 

 

 Na následující straně je vyhodnocení Scoring modelu. 
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Tabulka 5-6 Vyhodnocení Scoring modelu 

Kritérium Váha 
Česká 

pojišťovna a. s. 

Kooperativa, 

pojišťovna, a. s. 

ČSOB 

Pojišťovna, a. s. 

177 276,- 203 885,- 168 525,- 

4 3 5 Hodnota pojistného v Kč 20 % 

0,8 0,6 1 

Ano Ano Ano 

5 5 5 Úplnost nabídky pojištění 18 % 

0,9 0,9 0,9 

Velmi dobrá Velmi dobrá Velmi dobrá 

5 5 5 
Rychlost likvidace 

pojistných událostí 
16 % 

0,8 0,8 0,8 

Vyhovující Vyhovující Vyhovující 

5 5 5 Výše spoluúčasti 9 % 

0,45 0,45 0,45 

Velmi dobrá Dobrá Dobrá 

5 4 4 
Dostupnost poskytovaných 

služeb 
9 % 

0,45 0,36 0,36 

Ano Ano Ano 

5 5 5 Rozsah pojistného krytí 13 % 

0,65 0,65 0,65 

Velmi dobré Dobré Dobré 

5 4 4 Dosavadní zkušenosti 4 % 

0,2 0,16 0,16 

3,4 mld. 2 mld. 0,92 mld. 

5 4 3 Finanční síla pojišťovny 7 % 

0,35 0,28 0,21 

Velmi dobrá Dobrá Dobrá 

5 4 4 Image komerční pojišťovny 2 % 

0,1 0,08 0,08 

36,73 21,67 5,43 

5 4 3 Podíl na pojistném trhu v % 2 % 

0,1 0,08 0,06 

Celkem bodů 
100 

% 
4,8 4,36 4,67 

Celkové pořadí  1 3 2 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6  DOPORUČENÉ POJISTNÉ PORTFOLIO 
 

 V kapitole 5 jsem srovnávala tři vybrané komerční pojišťovny na základě 

stanovených kritérií výběru.  

 
Obrázek 6-1 Celkové srovnání komerčních pojišťoven 

4,8 4,67
4,36

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
5,5

Česká pojišťovna
a. s.

ČSOB Pojišťovna,
a. s.

Kooperativa,
pojišťovna, a. s.

Srovnání komerčních pojišťoven

 
     Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z hodnocení vyšla vítězně Česká pojišťovna a. s. Na základě tohoto hodnocení 

tedy navrhuji uzavření pojistných smluv u této komerční pojišťovny od 1. 1. 2008. 

Současné pojistné portfolio společnosti je uzavřeno u Kooperativa, pojišťovny, a. s. 

Společnost by proto měla zvážit přechod k České pojišťovně. Výše pojistného je pro 

společnost přijatelnější a neohrozí její ekonomickou stabilitu. 

 Doporučuji zejména pojištění pro případ živelných rizik – příroda si s námi 

neustále zahrává, je proto nutné chránit se proti těmto nebezpečím, zejména proto, že je 

nemůžeme sami nijak ovlivnit. 

 Dále doporučuji ochranu pro případ krádeže – dnešní svět je plný kriminality. 

Každý se proti ní musí bránit všemi prostředky. Společnost Comon, s. r. o. není bohužel 

výjimkou. Je třeba chránit svůj movitý majetek, zejména zásoby. 

 Za velice důležité považuji pojištění pro případ odpovědnosti za škodu. Bez 

tohoto pojištění nelze provozovat podnikatelskou činnost. 
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 Navrhuji následující pojistné portfolio: 

1) Pojištění nemovitosti  pro případ živelného nebezpečí – živelní pojištění.   

                      Podstatou  tohoto  pojištění  je  pomoc  v případech poškození nemovitosti   

                      živelní  událostí  (požár,  výbuch,  úder  blesku,  vichřice, krupobití, tíha   

                      sněhu, pád stromu či stožáru). 

 

2) Pojištění movitých věcí 

a) Zásoby 

 Pojištění pro případ krádeže – tento produkt poskytuje ochranu 

pro případ odcizení majetku. 

 Živelní pojištění – podstatou tohoto pojištění je pomoc 

v případech poškození nemovitosti živelní událostí (požár, 

výbuch, úder blesku, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád 

stromu či stožáru). 

b) Soubor movitých věcí 

 Pojištění pro případ krádeže – tento produkt poskytuje ochranu 

pro případ odcizení majetku. 

 Živelní pojištění – podstatou tohoto pojištění je pomoc 

v případech poškození nemovitosti živelní událostí (požár, 

výbuch, úder blesku, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád 

stromu či stožáru). 

c) Soubor výpočetní sdělovací a reprografické techniky 

 Pojištění pro případ krádeže – tento produkt poskytuje ochranu 

pro případ odcizení majetku. 

 Živelní pojištění – podstatou tohoto pojištění je pomoc 

v případech poškození nemovitosti živelní událostí (požár, 

výbuch, úder blesku, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád 

stromu či stožáru). 
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3) Vozový park 

 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 

Tyto smlouvy má již společnost pro všechny tři vozidla u 

Kooperativa, pojišťovny uzavřeny na dobu neurčitou. Navrhuji 

uzavřít u všech tří vozidel havarijní pojištění a připojištění čelního 

skla. 

 

4) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem organizace 

 Dále navrhuji pojištění odpovědnosti za škodu. Toto pojištění kryje 

poškození zdraví třetí osoby, majetkovou škodu způsobenou třetí 

osobě, regrese vůči třetí osobě (náklady na léčení svých 

zaměstnanců) a škody způsobené vadným výrobkem. 

 

 Na následující straně je uvedena tabulka 6-1 Srovnání současného stavu 

pojistného portfolia u Kooperativa, pojišťovny, a. s. a návrhu na změnu pojistného 

portfolia u České pojišťovny a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 69 -



Tabulka 6-1 Srovnání současného stavu pojistného portfolia  u Kooperativa, pojišťovny, a. s.  a návrhu 
na změnu pojistného portfolia u České pojišťovny  a. s.  

Současný stav pojistného portfolia Návrh na změnu pojistného portfolia 

Druh aktiva 
Druh současného 

pojištění 

Pojistné 

za rok 

Druh navrhovaného 

pojištění 

Pojistné 

za rok 

Nemovitost 

Požár, výbuch, úder blesku, 

pád letadla 
3 052,- 

Budova Sdružený živel 12 682,- 

Vichřice, krupobití 1 035,- 

Movitý majetek 

Požár, výbuch, úder blesku, 

pád letadla 
12 669,- 

Soubor zásob Sdružený živel 11 125,- 

Krádež vloupáním,loupeží 5 175,- 

Soubor movitých 

věcí 
Sdružený živel 15 838,- 

Soubor výpočetní 

a sdělovací 

techniky 

- - 

Požár, výbuch, úder blesku, 

pád letadla 

Krádež vloupáním, loupeží 

12 264,- 

 

1 425,- 

Vozový park 

Pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem 

vozidla 

17 627,- Renault Mascot 

6,5 t 
15 300,- 

Havarijní pojištění 35 870,- 

Poj. odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem 

vozidla 

12 972,- Renault Mascot 

3,5 t 
8 188,- 

Havarijní pojištění 17 702,- 

Poj. odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem 

vozidla 

9 420,- Volkswagen 

Passat 1,9 TDI 

Pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou 

provozem vozidla 

8 188,- 

Havarijní pojištění 40 107,- 

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem organizace 

 Základní (škody na 

zdraví a na majetku) 
12 840,- 

Poj. odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozní čin. 
2 362,- 

Předepsané pojistné celkem 84 161,-  171 680,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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ZÁVĚR 

 
 Lidská společnost je ovlivňována působením nahodilých sil, nepředvídaných 

událostí. Nahodilé síly mohou mít z hlediska lidské společnosti kladné výsledky, ale 

také negativní důsledky. Tyto okolnosti vyplývají z přírodních jevů (například choroby, 

působení živelních sil) i ze samotné lidské společnosti, tedy z jejích nedokonalostí 

(např. havárie, krádeže, úrazy). 

S rozvojem lidské společnosti dochází k ekonomickým, technickým a sociálním 

přeměnám, které znamenají na jedné straně zvyšování životní úrovně, na druhé straně 

ale také větší nebezpečí. Proto je nutné neustále předvídat a eliminovat možná 

nebezpečí a rizika a jejich negativní důsledky. Jedním ze způsobů, jak eliminovat riziko 

lidské společnosti, je komerční pojištění. 

 

 Svoji diplomovou práci jsem zpracovávala pro společnost Comon, s. r. o., která 

se zabývá výrobou izolačních dvojskel a jejím hlavním cílem bylo navržení vhodného 

pojistného portfolia, které by společnost pomohlo ochránit před následky nahodilých 

událostí. 

 První část mé diplomové práce obsahuje shrnutí teoretických poznatků týkající 

se pojistné problematiky z odborné literatury a internetu. Jde zejména o klasifikaci rizik, 

risk managementu, možnosti krytí rizik podnikatelského subjektu a popis základních 

pojistných produktů pro podnikatele. 

 Poté jsem v kapitole 3 stručně společnost Comon, s. r. o. charakterizovala, 

uvedla její organizační strukturu a dále jsem identifikovala aktiva v majetku společnosti 

a analyzovala rizika. Na základě kvantitativní analýzy jsem stanovila, která rizika je 

nutné pojistit u komerční pojišťovny a která ne.  

V kapitole 4 jsem analyzovala stávající pojistnou ochranu společnosti, kterou má 

podnik sjednanou u Kooperativa, pojišťovny, a. s. 

V 5 kapitole jsem ze souboru komerčních pojišťoven působících v současnosti 

na českém pojistném trhu vybrala tři, které mají podle České asociace pojišťoven 

největší předepsané pojistné na pojistném trhu v České republice. Tyto pojišťovny jsem 

stručně charakterizovala. 
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 Osobně jsem navštívila pobočky vybraných pojišťoven, abych zjistila, jaké 

pojistné podmínky (zejména výši pojistného) by pro vybraný pojistný subjekt nabídly. 

Pojistné nabídky poskytly pojišťovny Česká pojišťovna a. s., ČSOB Pojišťovna, a. s. a 

Kooperativa, pojišťovna, a. s. 

 Po zjištění potřebných informací jsem všechny nabídky vyhodnotila a 

pojišťovny jsem podrobila výpočtům Scoring modelu. Pro výpočty bylo třeba stanovit 

hodnotící kritéria, která byla formulována ve spolupráci s externím poradcem a vedoucí 

THP firmy. Na základě vyhodnocení Scoring modelu byla jako nejlepší pojišťovací 

partner zvolena Česká pojišťovna a. s. 

 Na základě těchto srovnání jsem tedy doporučila vhodné pojistné portfolio pro 

společnost Comon, s. r. o. a věřím, že zváží mnou navrženou nabídku. 

 Závěrem bych chtěla napsat, že při tvorbě diplomové práce jsem se seznámila 

s mnoha zajímavými lidmi, měla možnost poznat skutečnosti, o kterých jsem před tím 

neměla mnoho informací a že mě tvorba této práce skutečně obohatila. 
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Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění obecné 
 odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění obecné odpověd- 
nosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen 
„doplňkové pojistné podmínky“) doplňují ustanovení Vše- 
obecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za 
škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“). 

 
Článek 2 

Škodná událost a pojistná nebezpečí 
1.   Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem sta- 

novené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jiné 
osobě úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, 
poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou 
má tato osoba ve vlastnictví, v užívání, nebo ji má opráv- 
něně u sebe z jakéhokoliv jiného právního titulu. Před- 
pokladem vzniku práva na plnění z pojištění je, že k úra- zu, 
jinému poškození zdraví, poškození, zničení nebo 
pohřešování věci (dále jen „škodná událost“) došlo v do- bě 
trvání pojištění, v souvislosti s oprávněně prováděnou 
činností uvedenou v pojistné smlouvě nebo vztahy z této 
činnosti vyplývajícími a na území vymezeném v pojistné 
smlouvě. V pojistné smlouvě mohou být ujednány jiné 
předpoklady vzniku práva na plnění z pojištění. 

2.   Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo ke krát- 
kodobému, náhlému a násilnému působení zevních sil 
nebo vlivů, které způsobily poškození zdraví. Za vznik ji- 
ného poškození zdraví se považuje okamžik, který je ja- 
ko vznik tohoto poškození zdraví lékařsky doložen. Po- 
kud dojde ke smrti jiné osoby následkem úrazu nebo 
jiného poškození zdraví, je pro vznik práva na plnění z 
pojištění rozhodující okamžik vzniku úrazu nebo jiného 
poškození zdraví, v jejichž důsledku smrt nastala. 

3.   Na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který 
byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné 
smlouvy, se vztahuje pojištění jen tehdy, bylo-li tak ve 
smlouvě ujednáno. 

4.   Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynalo- 
žených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve pro- 
spěch třetích osob 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 sjednaného podle těchto doplňkových 
pojistných podmínek. 

 
Článek 3 

Speciální výluky z pojištění 
1.   Vedle obecných výluk uvedených v čl. 6 bod 1 všeobec- 

ných pojistných podmínek se pojištění nevztahuje dále na 
odpovědnost pojištěného za škodu: 

 
 
 

a)   způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, 
erozí a v důsledku poddolování; 

b)  vzniklou na věcech převzatých pojištěným, jež mají 
být předmětem jeho závazku; 

c)   vzniklou na věcech, na kterých pojištěný prováděl ob- 
jednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že ta- to 
činnost byla vadně provedena; 

d)  vzniklou na vadném výrobku dodaném pojištěným; 
e)   způsobenou výrobkem, který pojištěný získal způso- 

bem, který mu brání v souladu s právními předpisy 
uplatňovat právo na postih vůči jinému odpovědné- 
mu subjektu; 

f)   způsobenou výrobkem, který je z technického hledis- ka 
bezvadný, ale nedosahuje avizovaných funkčních 
parametrů; 

g)  vzniklou proto, že parametry, kvalita, provedení nebo 
funkce výrobku byly pojištěným na žádost poškoze- 
ného změněny, nebo vzniklou proto, že výrobek byl 
na žádost poškozeného pojištěným instalován do ji- 
ných podmínek, než pro které je určen; 

h)  způsobenou výrobkem, který nebyl posuzován způ- 
sobem prokazujícím jeho bezpečnost nezbytnou pro 
uvedení tohoto výrobku na trh; 

i)    způsobenou závadou výrobku, event. jiným nedostat- 
kem, který byl pojištěným předem avizován; 

j)    způsobenou při projekci, konstrukci a stavbě letadla 
nebo dodávkou součástek nebo jiných výrobků, které 
jsou s vědomím pojištěného instalovány v letadlech. 

2.   Z pojištění nevzniká nárok na plnění: 
a)   za náklady spojené s demolicí, odklizením či demon- 

táží poškozeného či zničeného vadného výrobku, kte- 
rým byla škoda způsobena, jakož i za náklady spoje- 
né s  obstaráním a  instalací výrobku nahrazujícího 
vadný výrobek; 

b)  za ztráty, náklady nebo jiná vydání a platby vzniklá ji- 
ným osobám v souvislosti se stažením výrobku. 

3.   Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu 
vzniklou podnikatelskému subjektu, který má většinovou 
majetkovou účast v podnikatelském subjektu, který je 
pojištěným z tohoto pojištění. 

4.   Je-li v pojistné smlouvě pojištěno nad rámec základní- 
ho rozsahu pojištění některé pojistné nebezpečí uvede- né 
v bodu 1 až 3 tohoto článku, platí i pro toto pojištění, že se 
nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobe- nou 
ostatními pojistnými nebezpečími vyloučenými v bodu 
1 až 3 tohoto článku a všeobecnými pojistnými 
podmínkami. 

 
Článek 4 

Roční limit, sublimit plnění 
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, plnění vyplacená ze 
škodných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného ro- 

 
 
 
ku nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu, sublimitu plně- 
ní stanoveného v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná ne- 
bezpečí. 
 

Článek 5 
Povinnosti pojistníka, pojištěného 

1.   Vedle povinností uvedených v čl. 11 všeobecných pojist- 
ných podmínek musí pojištěný plnit povinnosti uložené v 
právních předpisech a závazných normách přicházejí- 
cích v úvahu pro výrobu, prodej a distribuci výrobků v ze- 
mích, kam uvádí výrobky na trh. Poruší-li pojištěný tuto 
povinnost, má pojišťovna vůči němu právo na náhradu 
až do výše poskytnutého plnění. 

2.   Dále je pojistník, pojištěný povinen umožnit prohlídku 
věci a areálu provozovny, s níž pojištění souvisí, pokud si 
tuto prohlídku pojišťovna vyžádá. 

 
Článek 6 

Výkladová ustanovení 
1.   Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je 

objektivně možno odstranit opravou nebo taková změna 
stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opra- 
vou, přesto však je použitelná k původnímu účelu. 

2.   Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objek- 
tivně není možno odstranit opravou, a proto věc již nel- 
ze dále používat k původnímu účelu. 

3.   Pohřešováním věci se rozumí stav, kdy poškozený ztratil 
nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat. 

4.   Výrobkem se rozumí jakákoliv movitá věc, která byla vy- 
robena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stu- 
peň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh. Vý- 
robkem jsou rovněž součásti i příslušenství věci movité i 
nemovité. Za výrobek se považuje i elektřina. 

5.   Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu 
směrem do centra Země v důsledku působení přírodních 
sil nebo lidské činnosti. 

6.   Sesouváním půdy se rozumí pohyb hornin z vyšších po- 
loh svahu do nižších, ke kterému dochází působením 
zemské tíže nebo lidské činnosti při porušení podmínek 
rovnováhy svahu. 

7.   Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající v hlou- 
bení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných pod- 
zemních staveb. 

 
Článek 7 

Závěrečná ustanovení 
Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 
1. 1. 2005. 



Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění 
movitých věcí k podnikání DPPMP 2 

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých vě- cí k 
podnikání DPPMP 2 (dále jen „doplňkové pojistné pod- 
mínky“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných pod- 
mínek pro pojištění majetku podnikatelů VPPMP 2005 (dále 
jen „všeobecné pojistné podmínky“). 

 

 
Článek 2 

Pojistná nebezpečí 
1.   Není-li dále nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, po- 

jištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení po- 
jištěných věcí těmito pojistnými nebezpečími: 
a)   požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, pří- 

padně jeho části nebo nákladu; 
b)  povodeň nebo záplava; 
c)   vichřice nebo krupobití; 
d)  sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání 

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

2.   Je-li to ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se sjedná- vá 
i pro pojistné nebezpečí odcizení věci krádeží vloupá- ním 
nebo loupeží. 

3.   Je-li to ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se sjedná- vá 
i  pro pojistné nebezpečí úmyslné poškození nebo 
úmyslné zničení věci. 

 

 
Článek 3 

Pojištěné věci a náklady, pojistná hodnota 
1.   Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se 

vztahuje na movité věci, které slouží oprávněné osobě k 
její podnikatelské činnosti uvedené v pojistné smlouvě, nebo 
náklady uvedené pod jednotlivými položkami v po- jistné 
smlouvě. 

2.   Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, věci jsou 
pojištěny jen tehdy, pokud jsou ve vlastnictví oprávněné 
osoby. 

3.   Je-li to ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahu- je 
i na věci zaměstnanců, které se obvykle nosí do za- 
městnání nebo které se nacházejí v místě pojištění v sou- 
vislosti s  výkonem povolání v  zájmu zaměstnavatele. 
Pojištění se však nevztahuje na věci zaměstnanců, které 
jsou uvedeny v článku 4 těchto doplňkových pojistných 
podmínek. 

4.   Pokud není dále v těchto doplňkových pojistných pod- 
mínkách stanoveno nebo v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak, pojistnou hodnotou pojištěných věcí ve smyslu 
těchto doplňkových pojistných podmínek je: 
a)   nová cena pro pojištěné věci vlastní a věci cizí po prá- vu 

užívané na základě písemné smlouvy, které nejsou 
uvedené pod písm. c) tohoto bodu; 

b)  časová cena pro ostatní pojištěné věci; 
c)   obecná cena (obvyklá cena) pro pojištěné věci vlastní 

nebo cizí, které jsou specifikované v článku 9 pod bo- dy 
19, 20, 21 a 22 těchto doplňkových pojistných 
podmínek. 

 

 
Článek 4 

Speciální výluky z pojištění 
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se ne- 
vztahuje na: 
a)   platné  tuzemské  i   cizozemské  státovky,  bankovky a 

oběžné mince v hotovosti (dále jen peníze); 
b)   drahé kovy a předměty z nich vyrobené, nezasazené per- ly a 

drahokamy; 
c)    vkladní a šekové knížky, platební nebo kreditní (telefonní 

apod.) karty, jiné obdobné dokumenty, cenné papíry a 
ceniny; 

d)   písemnosti, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, plány, 
projekty, jakékoliv nosiče dat a záznamy na nich, pokud 
nejsou vedeny jako zásoby; 

e)   vzorky, názorné modely, prototypy a výstavní exponáty; 
f)    automaty na vhazování mincí (včetně měničů peněz) 

včetně obsahu, jakož i automaty vydávající peníze; 
g)   silniční a zvláštní vozidla; 
h)   letadla a zařízení pro létání všeho druhu; 
i)    lodě, jiná plavidla a lodní motory; 
j)    hodnotu věci vyplývající z autorského práva a práva prů- 

myslového vlastnictví; 
k)   věci zvláštní kulturní a  historické hodnoty, umělecké 

předměty a sbírky; 
l)    porosty a rostliny, které jsou součástí pozemku; 
m)  zvířata. 

 
 
 

Článek 5 
Plnění pojišťovny 

Pojišťovna poskytne pojistné plnění oprávněné osobě pod- le 
následujících ustanovení: 
1.   V případě pojistné události pojišťovna poskytne za po- 

škozené, zničené, odcizené nebo ztracené pojištěné 
věci pojistné plnění ve smyslu ustanovení všeobecných 
pojistných podmínek tak, jako v případě pojištění na 
novou cenu, pokud není dále uvedeno jinak. 

2.   Pokud však bezprostředně před vznikem pojistné udá- 
losti byla časová cena pojištěné věci nižší než 30 % její 
nové ceny, pojišťovna poskytne pojistné plnění takto: a)  
byla-li pojistnou událostí pojištěná věc poškozena, 

vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vy- 
platila částku odpovídající přiměřeným nákladům 
na opravu poškozené věci, a to nejvýše do časové 
ceny pojištěné věci. Takto stanovenou částku sníží 
pojišťovna o cenu zbytků nahrazovaných částí po- 
škozené věci; 

b)  byla-li pojistnou událostí pojištěná věc zničena, od- 
cizena nebo ztracena, vzniká oprávněné osobě prá- 
vo, aby jí pojišťovna vyplatila částku odpovídající ča- 
sové ceně pojištěné věci. Takto stanovenou částku 
sníží pojišťovna o cenu zbytků zničené věci. 

3.   V  případě pojistné události postupuje pojišťovna při 
stanovení pojistného plnění za dále uvedené movité 
pojištěné věci takto: 
a)  byly-li pojistnou událostí poškozeny, zničeny, odci- 

zeny nebo ztraceny věci zvláštní kulturní a historic- ké 
hodnoty, starožitnosti včetně starožitného ná- 
bytku,  umělecké  předměty,  věci  sběratelského 
zájmu, drahé kovy a předměty z nich vyrobené, ne- 
zasazené perly a drahokamy, kůže, kožešiny a vý- 
robky z nich a hudební nástroje, vzniká oprávněné 
osobě právo, pokud není dále stanoveno jinak, aby jí 
pojišťovna vyplatila částku odpovídající nákladům na 
uvedení do původního stavu nebo částku odpo- 
vídající nákladům na zhotovení umělecké či umě- 
leckořemeslné kopie, nejvýše však obecnou cenu 
pojištěné věci v okamžiku vzniku pojistné události. 
Nelze-li věc (věci) uvést do původního stavu nebo 
nelze-li zhotovit její (jejich) kopii, vzniká oprávněné 
osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila obecnou ce- 
nu pojištěné věci (věcí) v okamžiku vzniku pojistné 
události. Takto stanovenou částku sníží pojišťovna o 
cenu případných zbytků věci (věcí) nebo o cenu 
případných zbytků nahrazovaných částí věci při je- 
jím poškození pojistnou událostí; 

b)  byla-li zničena, odcizena nebo ztracena celá pojiš- 
těná sbírka, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí 
pojišťovna vyplatila plnění stanovené ve smyslu 
písm. a) tohoto bodu. Byla-li zničena, odcizena ne- 
bo ztracena pouze část pojištěné sbírky nebo byla- li 
pojištěná sbírka poškozena, vzniká oprávněné 
osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila částku od- 
povídající nákladům na uvedení do původního sta- 
vu nebo částku odpovídající nákladům na zhotove- ní   
umělecké   nebo   uměleckořemeslné   kopie 
postižené části sbírky. Plnění pojišťovny je však 
omezeno částkou stanovenou podle písm. a) toho- to 
bodu pro zničenou, odcizenou nebo ztracenou část 
pojištěné sbírky; 

c)   v  případě poškození platných tuzemských i  cizo- 
zemských státovek, bankovek a  oběžných mincí v  
hotovosti (dále jen peníze) poskytne pojišťovna 
pojistné plnění podle hodnoty peněz po odečtení 
náhrady, kterou lze získat u banky ve smyslu práv- 
ních předpisů upravujících poskytování náhrad za 
necelé a poškozené peníze. V případě zničení, od- 
cizení nebo ztráty peněz poskytne pojišťovna po- 
jistné plnění v hodnotě těchto zničených, odcize- 
ných  nebo  ztracených  peněz  (u   cizozemských 
peněz v české měně; pro přepočet se použije kurz 
valuta – prodej oficiálně vyhlášený Českou národní 
bankou ke dni pojistné události); 

d)  byly-li pojištěné vkladní nebo šekové knížky, plateb- 
ní nebo kreditní (telefonní apod.) karty, vkladové 
listy, cenné papíry a jiné podobné dokumenty po- 
škozeny, zničeny, odcizeny nebo ztraceny, vzniká 
oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila 
částku vynaloženou na umoření uvedených doku- 
mentů. Jestliže uvedené dokumenty byly v důsled- 
ku  pojistné  události  neoprávněně  užity,  vzniká 
oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila 
částku, o kterou se její majetek tímto neoprávně- 
ným užitím zmenšil. Pojišťovna nehradí ušlé úroky a 
ostatní ušlé výnosy; 

e)  byly-li pojištěné písemnosti, obchodní knihy, karto- 
téky, výkresy, plány, projekty, jakékoliv nosiče dat a  
záznamy na nich poškozeny, zničeny, odcizeny 
nebo ztraceny, vzniká oprávněné osobě právo, aby 

 
 
 

jí pojišťovna vyplatila částku odpovídající přiměřeně vy- 
naloženým nákladům na opravu u  věcí poškozených 
nebo materiálovým nákladům na reprodukci u věcí zni- 
čených, odcizených nebo ztracených, od které odečte 
cenu zbytků poškozené nebo zničené věci. Pokud 
oprávněná osoba náklady na reprodukci nebo opravu 
nevynaložila, je pojišťovna povinna vyplatit pouze hod- 
notu materiálu vloženého do postižené věci. 

4.   Byly-li pojistnou událostí poškozeny, zničeny nebo od- 
cizeny stavební součásti uvedené v pojistné smlouvě, 
poskytne pojišťovna pojistné plnění odpovídající při- 
měřeným nákladům na opravu poškozených staveb- 
ních součástí nebo náklad na znovupořízení zničených 
nebo odcizených stavebních součástí. 
Takto stanovenou částku sníží pojišťovna o cenu pří- 
padných zbytků stavební součásti nebo o cenu případ- 
ných zbytků nahrazovaných částí stavební součásti při 
jejím poškození pojistnou událostí. 
Pojišťovna poskytne plnění podle tohoto bodu pouze 
za předpokladu, že pojistné plnění nebude poskytnuto 
z pojištění budovy nebo z jiného pojištění, případně od 
jiného pojistitele. 

5.   Z pojištění nákladů na opravu nebo znovupořízení po- 
škozených nebo zničených stavebních součástí, které 
tvoří vnitřní prostor pronajaté části budovy, poskytne 
pojišťovna rovněž pojistné plnění za poškození nebo 
zničení řádně instalovaných vodovodních potrubí, ar- 
matur a připojených topných těles (radiátorů) nebo od- 
váděcího potrubí v rozsahu, v němž slouží výlučně pro 
pronajatou část budovy, za předpokladu, že je opráv- 
něná osoba pořídila na vlastní náklad a za předpokla- 
du, že došlo k jejich poškození nebo zničení přetlakem 
vody nebo páry anebo zamrznutím vody v nich. Právo 
na plnění však nevzniká, jestliže spolupůsobící příčinou 
byla koroze nebo opotřebení. 

6.   V případě pojistné události na věcech zaměstnanců po- 
skytne pojišťovna pojistné plnění pouze tehdy, jestliže 
škoda vzniklá na těchto věcech není a nebude uhraze- 
na z jiného pojištění. 

7.   Pojišťovna poskytne pojistné plnění i v případech, kdy 
došlo k poškození nebo zničení pojištěných věcí, které 
nastalo jako bezprostřední následek poškození nebo zni- 
čení dosud bezvadných a funkčních stavebních součástí 
budov, ve kterých jsou umístěny pojištěné věci, působe- 
ním pojistných nebezpečí uvedených v článku 2 bodu 1 
písm. a) až h) těchto doplňkových pojistných podmínek. 

8.   Pojišťovna poskytne pojistné plnění i v případě, kdy by- 
la pojištěná věc poškozena nebo zničena jednáním pa- 
chatele, které směřovalo k odcizení pojištěné věci. 

9.   Dojde-li k poškození nebo zničení či ztrátě jednotlivých 
věcí tvořících celek (např. soubor či sbírku), není při vý- 
počtu pojistného plnění brán zřetel na znehodnocení 
celku, ale na poškození, zničení nebo ztrátu jednotli- 
vých věcí. 

10. Byly-li v případě pojistné události vzniklé pojistným ne- 
bezpečím uvedeným v článku 2 bodu 1 písm. a) těchto 
doplňkových pojistných podmínek postiženy věci uvede- 
né v článku 4 písm. a), b), c), d) a k) těchto doplňkových 
pojistných podmínek, vzniká právo na plnění jen za pod- 
mínky, že tyto věci byly uloženy v uzavřených a uzamče- 
ných ohnivzdorných úschovných objektech, pokud není 
sjednán jiný způsob uložení. 

11. Má-li pojišťovna poskytnout plnění z pojištění na novou 
cenu a pojištěný do 3 let po vzniku pojistné události ne- 
prokáže, že pojištěnou věc opravil, příp. místo ní pořídil 
novou věc, nebo prohlásí, že opravu věci nebo její zno- 
vuzřízení nebude provádět, je pojišťovna povinna plnit 
pouze do výše časové ceny postižené věci snížené o ce- 
nu zbytků postižené věci. 

12. Z pojištění nákladů na opravu poškozených nebo zniče- 
ných stavebních součástí, jež tvoří zabezpečení uzamče- 
ného místa pojištění, poskytne pojišťovna pojistné plnění 
za poškození, zničení nebo odcizení těchto stavebních 
součástí, pokud k němu došlo při odcizení věcí nebo po- 
kusu o ně. 

13. V  případě pojištění cizích věcí převzatých na základě 
smlouvy o pracích nebo výkonech, poskytne pojišťovna 
pojistné plnění stanovené ve smyslu ustanovení bodu 2 
písm. a) a b) tohoto článku. 

14. Bylo-li sjednáno pojištění zachraňovacích nákladů uvede- 
ných v čl. 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek, 
které svou výší přesahují částku odpovídající horní hrani- 
ci náhrady stanovenou v čl. 10 bodu 1 pro tyto náklady, 
nahradí pojišťovna v případě pojistné události tyto účel- 
ně vynaložené přiměřené náklady, týkající se pojištěné 
věci nebo souboru věcí, nejvýše však do výše limitu plně- ní 
sjednaného pro tyto náklady. 



Článek 6 
Limity plnění 

1.   V případě sjednaného pojištění pro pojistné nebezpečí od- 
cizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží se ujednává, že 
pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých v 
průběhu pojistného roku za pojištěnou věc (je-li pojištění 
sjednáno na dobu kratší, v průběhu platnosti pojištění), ne- smí 
přesáhnout pojistnou částku uvedenou ve smlouvě pro tuto 
věc. 

2.   Není-li v  pojistné smlouvě ujednáno jinak a  dojde-li k 
odcizení věcí krádeží vloupáním nebo loupeží, po- 
skytne pojišťovna pojistné plnění podle ostatních usta- 
novení pojistné smlouvy a těchto doplňkových pojist- 
ných podmínek, avšak v součtu za všechny pojištěné 
věci maximálně do výše limitů, které jsou uvedeny v 
TABULCE č.1 na konci těchto doplňkových pojistných 
podmínek, a to v závislosti na způsobu a kvalitě kon- 
strukčních prvků zabezpečení, které pachatel v době 
pojistné události překonal s  tím, že za věci uvedené v 
čl. 4 písm. a), b), c), d) a k) poskytne pojišťovna po- 
jistné plnění jen tehdy, pokud byly tyto věci umístěny v 
uzamčeném trezoru ve smyslu stupně zabezpečení Z11 
až Z13 této tabulky. 

 

 
Článek 7 

Úprava výše pojistného 
1.   Pojišťovna a pojistník se dohodli, že pojišťovna má právo v 

souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stano- vení 
pojistného upravit na další pojistný rok výši jednorázo- vého 
pojistného, zejména pokud: 
a)   dojde během trvání pojištění ke zvýšení Indexu cen prů- 

myslových výrobců (popř. Indexu cen stavebních děl pro 
pojištěné stavební součásti); 

b)  skutečný škodný průběh pro daný typ pojištění převýší 
kalkulovaný škodný průběh. 

2.   Pojišťovna je povinna nově stanovenou výši pojistného pro 
další pojistný rok sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 
měsíců před uplynutím stávajícího pojistného roku. 

3.   V případě, že pojistník s touto úpravou nesouhlasí, mu- sí 
svůj nesouhlas uplatnit u  pojišťovny písemně do 1 
měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše po- 
jistného dozvěděl; v  tomto případě pojištění zanikne 
uplynutím pojistného roku, na který bylo pojistné za- 
placeno, nebylo-li mezi pojišťovnou a pojistníkem do- 
hodnuto jinak. 

 

 
Článek 8 

Další povinnosti oprávněné osoby 
1.   Oprávněná osoba je povinna: 

a)   zajistit uložení pojištěných zásob poškoditelných vodou 
minimálně 12 cm nad úrovní podlahy nebo nad úrovní 
upraveného terénu, pokud jsou zásoby uloženy mimo 
budovu; 

b)  dodržovat rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho 
průkaznost tak, jak ukládají obecně závazné právní 
předpisy. 

2.   Porušila-li oprávněná osoba povinnost uvedenou v bodu 1 
tohoto článku a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik 
pojistné události nebo na výši pojistného plnění nebo došlo ke 
ztížení zjištění právního důvodu plnění, jeho rozsahu ne- bo 
výše, má pojišťovna právo plnění ze smlouvy přiměřeně snížit. 

 

 
Článek 9 

Výkladová ustanovení 
Výkladová ustanovení uvedená v článku 15 všeobecných po- 
jistných podmínek se mění a doplňují takto: 
1.   Obecnou cenou (obvyklou cenou) se rozumí cena, za kte- rou 

lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou reálně prodat nebo koupit. Přitom se zvažují 
všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její vý- še 
se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osob- ních 
poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. 

2.   Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který prová- zí 
hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniš- tě 
opustil a šíří se vlastní silou. 
Požárem není žhnutí a doutnání s omezeným přístupem 
kyslíku ani působení užitkového ohně a jeho tepla. Požá- 
rem dále není působení tepla při zkratu v elektrickém ve- 
dení (zařízení), pokud se plamen vzniklý zkratem dále ne- 
rozšířil. 
Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je i 
poškození nebo zničení pojištěné věci zplodinami požá- ru 
nebo hašením nebo stržením při zdolávání požáru či při 
odstraňování jeho následků. 

3.   Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočí- 
vající v rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá chemická 
reakce nestabilní soustavy). Za výbuch tlakové nádoby (kot- le, 
potrubí apod.) se stlačeným plynem nebo párou se po- 
važuje roztržení jejích stěn v takovém rozsahu, že došlo k 
náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějškem a vnitřkem ná- doby. 

Výbuchem není prudké vyrovnání podtlaku (imploze) ani 
aerodynamický třesk způsobený provozem letadla. Pro úče- ly 
těchto doplňkových pojistných podmínek výbuchem ne- ní 
reakce ve spalovacím prostoru motorů, v hlavních střel- ných 
zbraní ani v jiných zařízeních, ve kterých se energie výbuchu 
cílevědomě využívá. 

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

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

6.   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 průtočné- ho 
profilu toku. 
Záplavou se rozumí zaplavení pozemku, na kterém se na- 
chází pojištěná věc, proudící nebo stojící vodou i z jiných 
příčin než z důvodu povodně. 
Pojistnou událostí z důvodu pojistného nebezpečí 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. 

7.   Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, 
která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a více. Není-li rychlost 
pohybu vzduchu v místě pojištění zjistitelná, poskytne po- 
jišťovna plnění, pokud oprávněná osoba prokáže, že po- 
hyb vzduchu v okolí místa pojištění způsobil obdobné ško- dy 
na řádně udržovaných stavbách nebo shodně odolných jiných 
věcech nebo že škoda při bezvadném stavu 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 věci; 
c)   v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila části 

staveb. 
Pojištění se však nevztahuje na poškození nebo zničení po- 
jištěné 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 budově byly prováděny stavební práce; 

e)   v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškoze- 
ných střešních konstrukcí; 

f)   vniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot nezavřený- mi 
okny nebo jinými otvory, pokud tyto otvory nevznik- ly 
působením vichřice; 

g)  na věcech nalézajících se na volném prostranství. 
8.   Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různé- ho 

tvaru, velikosti, hmotnosti a hustoty vytvořené v atmo- sféře 
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 po- 
jištěné 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 budově byly prováděny stavební práce; 

d)  v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškoze- 
ných střešních konstrukcí; 

e)   vniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot nezavřený- mi 
okny nebo jinými otvory, pokud tyto otvory nevznik- ly 
působením krupobití; 

f)   na věcech nalézajících se na volném prostranství. 
9.   Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozu- mí 

sesuv 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 důsledku přímého působení přírodních a kli- 
matických vlivů a nikoli v důsledku lidské činnosti (např. 
průmyslovým nebo stavebním provozem). Sesouváním pů- dy 
není klesání zemského povrchu v důsledku působení pří- 
rodních sil nebo lidské činnosti. 
Pojištění se však nevztahuje na poškození nebo zničení po- 
jištěné věci, jestliže škoda nastala přímo nebo nepřímo v 
důsledku objemových změn základové půdy. 

10. 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. 

11. Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se ro- 
zumí takový pohyb tělesa, který má znaky volného pádu. 
Pojistnou událostí je pád stromů, stožárů nebo jiných před- 
mětů jen tehdy, nejsou-li tyto součástí poškozené věci ne- 
bo téhož souboru jako poškozená věc a bylo-li poškození 
nebo zničení pojištěné věci způsobeno: 
a)   přímo pádem stromu, stožáru nebo jiného předmětu; 
b)  v příčinné souvislosti s tím, že tento strom, stožár nebo 

jiný předmět poškodil dosud bezvadné části budovy. Pojištění 
se však nevztahuje na poškození nebo zničení po- jištěné 

věci, jestliže škoda nastala přímo nebo nepřímo na 
věcech nalézajících se na volném prostranství. 

12. Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvo- 
lané pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň 6. 
stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické 
účinky zemětřesení (MSK-64). 

13. Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní pů- 
sobení jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné 
nebo ostatní konstrukce. 
Pojištění se však nevztahuje na poškození nebo zniče- 
ní pojištěné věci, jestliže škoda nastala přímo nebo nepří- 
mo: 
a)   v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškoze- 

ných střešních a ostatních konstrukcí; 
b)  na věcech nalézajících se na volném prostranství. 

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

stalovaných 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 vodovod- 
ních, 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 odpad- 
ním potrubí těchto zařízení nebo závad na těchto za- 
řízeních. 

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

sledku zvýšené hladiny spodní vody, záplav, povodní 
a nahromaděných 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, zavlažova- 
cích a obdobných zařízení; 

i)    únik kapalin, jako jsou solanky, oleje, chladicí prostřed- 
ky a jim podobné kapaliny. 

15. Odcizením věci krádeží vloupáním se rozumí přivlast- 
nění si pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství 
tak, že se jí pachatel zmocnil jedním z dále uvedených 
způsobů: 
a)   do uzamčeného místa pojištění se dostal tak, že je 

otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému 
otevírání; 

b)  do uzamčeného místa pojištění se dostal jinak než 
dveřmi; 

c)   uzamčené místo pojištění otevřel originálním klíčem ne- 
bo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil 
krádeží vloupáním nebo loupeží; 

d)  do úschovného objektu (trezoru), jehož obsah je pojiš- 
těn, se dostal nebo jej otevřel nástroji, které nejsou ur- 
čeny k jeho řádnému otevírání, a zároveň se do uzam- 
čeného místa pojištění, kde je úschovný objekt (trezor) 
umístěn, dostal způsobem uvedeným pod písm. a), b) 
nebo c) tohoto bodu. 

Za odcizení věci krádeží vloupáním se nepovažuje přivlast- 
nění si pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství v pří- 
padech, kdy ke vniknutí do uzamčeného místa pojištění 
došlo nezjištěným způsobem (např. beze stop násilí, použi- 
tím shodného klíče). 

16. Odcizením věci loupeží se rozumí přivlastnění si pojiště- 
né věci, její části nebo jejího příslušenství tak, že pachatel 
použil proti oprávněné osobě nebo jiné osobě pověřené 
oprávněnou osobou násilí nebo pohrůžky bezprostřední- 
ho násilí. 

17. Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením vě- 
ci se rozumí poškození nebo zničení, při němž byla pojiště- 
ná věc úmyslně poškozena nebo zničena jinou než opráv- 
něnou osobou, osobou oprávněné osobě blízkou nebo 
jinou osobou z podnětu oprávněné osoby. Právo na plnění 
vznikne jen tehdy, pokud bylo úmyslné poškození nebo 
úmyslné zničení věci bezprostředně po jeho zjištění ohláše- 
no Policii ČR. 

18. Budovou se rozumí stavba spojená se zemí pevným zá- 
kladem, která je vhodná k  pobytu osob, zvířat nebo 
k umístění věcí, svým uspořádáním jim poskytuje ochra- 
nu před povětrnostními vlivy a  je dostatečně odolná 
a pevná. 



19. Věcmi zvláštní kulturní a historické hodnoty se rozumí 
předměty, které mají vztah ke kulturním a historickým udá- 
lostem nebo osobnostem. 

20. Starožitnostmi se rozumí předměty včetně nábytku, kte- ré 
jsou starší než 80 let. 

21. Uměleckými předměty se rozumí obrazy a jiná výtvarná 
díla, dekorační a užitkové předměty ze značkového skla ne- bo 
porcelánu (např. Míšeň, Rosenthal apod.) nebo z kera- miky, 
dřeva, kovu a jiných materiálů, dále nástěnné, stolní a 
sloupové hodiny (např. kyvadlové, závažové a rámové), 
ručně vázané koberce, gobelíny, tapiserie a jiné umělecké 
předměty, jejichž cena je dána nejen výrobními náklady, ale též 
uměleckou kvalitou nebo autorem díla, případně mají 
charakter unikátu. 

22. Sbírkou se rozumí soubor věcí stejného charakteru a sbě- 
ratelského zájmu, přičemž součet hodnot jednotlivých věcí 
tvořících sbírku je nižší než hodnota sbírky jako celku. 

23. Pronajatou částí budovy se rozumí vnitřní prostor budo- vy 
nebo její části, pronajatý oprávněnou osobou. 

24. Stavebními součástmi se rozumí vnitřní příčky, vnitřní 
schodiště, dveře, okna, malby, tapety, obklady, dlažby, le- 
pené podlahové krytiny včetně plovoucích podlah, sanitár- ní 
zařízení koupelen a WC, odsavače par, dále rozvody vo- dy, 
tepla, kanalizace, plynu, elektřiny v rozsahu, v němž slouží 
výlučně pro pojištěnou budovu nebo pojištěnou pro- najatou 
část budovy, včetně ohřívačů vody, topných těles a kotlů 
etážového topení. 
Dále se za stavební součásti považují mechanická zabezpe- 
čovací zařízení, zazděné ohnivzdorné úschovné objekty ne- bo 
zazděné jiné trezory, tj. zabudované do zdi nebo do 
podlahy, systémy elektrické požární signalizace (dále jen 
systémy EPS) nebo systémy elektrické zabezpečovací signa- 
lizace (dále jen systémy EZS) prostoru, ve kterém se nachá- zí 
místo pojištění. 

25. Ohnivzdorným úschovným objektem se rozumí skříň, 
trezor, kontejner nebo komora, jehož požární odolnost je 
minimálně 30 minut, pokud v pojistné smlouvě není stano- 
veno jinak. 

26. Indexem průmyslových výrobců se rozumí index prů- 
myslových výrobců, který vydává Český statistický úřad. 

27. Indexem cen stavebních děl se rozumí index cen staveb- 
ních děl pro stavební díla celkem, který vydává Český sta- 
tistický úřad. 

28. Uzamčeným místem pojištění se rozumí stavebně ohra- 
ničený prostor, který pojištěný po právu užívá, a který má 
řádně uzavřeny a uzamčeny všechny vstupní dveře a který má 
řádně zevnitř uzavřena všechna okna a řádně zevnitř 
zabezpečeny všechny ostatní zvenku přístupné otvory. 
Jednotlivé části a díly dveří, oken, okenních nebo balkóno- 
vých dveří a ostatních stavebních prvků, jejichž demontáží 
ztrácí uzamčený prostor odolnost proti vniknutí pachatele, 
musí být ze strany venkovního prostoru zabezpečeny proti 
demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, 
maticový klíč apod. 

29. Plnými dveřmi se rozumí dveře, které mají pevnou kon- 
strukci (dřevo, plast, kov apod.) a které vykazují minimální 
odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké 
otočné s polodrážkou, plné jednokřídlé o tloušťce min. 40 
mm (rám – jehličnaté řezivo; výplň – papírová voština ne- 
ztužená; plášť – dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná tloušť- ky 
3,3 mm). 

30. Bezpečnostními dveřmi se rozumí dveře, které splňují 
požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní tří- dě 
3. Tyto dveře jsou zpravidla profesionálně vyrobeny ne- bo 
upraveny tak, že jsou opatřeny bezpečnostním uzamy- kacím 
systémem. Mají odpovídající pevnost, např. zesílení výztuhou 
dveřního křídla (křídel) plechem nebo mříží, zesí- lenými 
závěsy se zábranami proti vysazení a vyražení, pří- padně 
jsou opatřeny bezpečnostním vícebodovým rozvo- rovým 
zámkem. 

31. Bezpečnostní cylindrickou vložkou se rozumí cylindric- ká 
vložka, která splňuje požadavky příslušné normy mini- málně 
v  bezpečnostní třídě 3 (má především zvýšenou odolnost 
proti vyhmatání), pokud není v TABULCE č. 1 uve- deno jinak. 

32. Bezpečnostním kováním se rozumí kování, které splňuje 
požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní tří- dě 
3 (především chrání cylindrickou vložku před rozlome- ním a 
nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří). 

33. Bezpečnostním  uzamykacím  systémem  se  rozumí 
komplet tvořený bezpečnostním stavebním zámkem, bez- 
pečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním, 
který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bez- 
pečnostní třídě 3 (především chrání cylindrickou vložku 
před vyhmatáním, rozlomením, vytržením a  odvrtáním a 
nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří). 

34. Přídavným bezpečnostním zámkem se rozumí další zá- 
mek, kterým jsou dveře uzamčeny a který splňuje požadav- ky 
příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3 (má 
především zvýšenou odolnost proti vyhmatání, případně 
rozlomení vložky). 

35. Tříbodovým rozvorovým zámkem se rozumí zámek, 

který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bez- 
pečnostní třídě 3 (má především zvýšenou odolnost proti 
vyhmatání, rozlomení, vytržení a odvrtání; tento zámek 
musí zajistit dveřní křídlo rozvorami minimálně do tří stran, tj. 
do podlahy, stropu a do strany). 

36. Bezpečnostní dveřní dvoustrannou závorou se ro- 
zumí dveřní závora, která splňuje požadavky příslušné 
normy minimálně v  bezpečnostní třídě 3 (především 
chrání dveřní křídlo před otevřením násilným vyražením, 
roztažením zárubně a vysazením z venkovní strany). 

37. Zábranou proti vysazení a vyražení se rozumí zařízení, 
které zabraňuje nadzvednutí dveřního křídla a jeho vysaze- ní 
ze závěsů a dále vyražení dveřního křídla na straně závě- sů. 

38. Zabezpečením proti vyháčkování se rozumí zařízení za- 
braňující odjištění zástrčí pevné poloviny dvoukřídlých dveří 
jejich uzamčením, přišroubováním nebo překrytím. 

39. Zabezpečením zárubní proti roztažení se rozumí opat- 
ření znemožňující násilné zvětšení vzdálenosti mezi závěso- 
vou a zámkovou stojkou (stranou) zárubně. 

40. Jinými prosklenými částmi se rozumí prosklené vstupní 
dveře, prosklené balkónové dveře, větrací a sklepní okén- ka, 
střešní okna a vikýře, prosklené stěny s výjimkou skle- 
něných cihel apod. 
V případě prosklených dveří nesmí být z jejich vnitřní strany 
zasunut v zámku klíč a dále nesmí být možnost z vnitřní 
strany ovládat instalované zámky bezklíčovým způsobem. 

41. Funkčním bezpečnostním zasklením se rozumí zasklení 
(např. vrstvené bezpečnostní sklo, bezpečnostní sklo s drá- 
těnou vložkou, skleněné tabule s nalepenou fólií), které 
splňuje požadavky příslušné normy minimálně ve třídě 
odolnosti P1A, resp. P1. 

42. Funkční okenicí se rozumí okenice, která splňuje poža- 
davky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 2, 
nebo taková okenice, kterou lze z venkovní (vnější) strany 
demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, 
pilkou na železo apod.). 

43. Funkční roletou se rozumí roleta, která splňuje požadav- ky 
příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 2, nebo 
taková roleta, kterou lze z venkovní (vnější) strany demon- 
tovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na 
železo apod.). 

44. Funkční mříží se rozumí mříž, která splňuje požadavky 
příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 2, nebo 
taková mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného ma- 
teriálu o průřezu minimálně 1cm2. Velikost ok musí být 
maximálně 250 x 150 mm. Mříž musí být dostatečně tu- há 
(např. svařenec) a musí být z vnější strany pevně, ne- 
rozebíratelným způsobem, ukotvena (zazděna, zabeto- 
nována, připevněna apod.) nebo uzamčena bezpečnost- 
ními visacími zámky v závislosti na velikosti mříže, mini- 
málně však ve čtyřech bodech (kotveních). Za funkční 
mříž se též považuje mříž vyrobená z jiného materiálu a 
jinou technologií, která však vykazuje minimálně stej- nou 
mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako mříž 
výše definovaná v tomto bodě. Mříž lze z venkovní 
(vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kladi- 
vem, sekáčem, pilkou na železo apod.). 

45. Bezpečnostním visacím zámkem se rozumí visací zá- 
mek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v 
bezpečnostní třídě 3, nebo takový bezpečnostní visací zá- mek, 
který je především odolný proti vyhmatání a je opat- řen 
třmenem HARDENED o průměru min. 12 mm. 
Oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, musí mít me- 
chanickou odolnost odpovídající odolnosti třmenu visacího 
zámku a nesmějí být z venkovní strany demontovatelná. 

46. Trezorem se rozumí úschovný objekt, který splňuje poža- 
davky příslušné normy, jehož odolnost proti vloupání je dá- na 
výrobcem a který nemá mimo dveří jiné otvory než otvo- ry pro 
zámky, kabely nebo ukotvení – připevnění. Trezor s 
hmotností do 150 kg musí být v uzamčeném stavu nero- 
zebíratelným způsobem ukotven – připevněn k podlaze, 
stěně nebo k velkému kusu nábytku nebo musí být zabu- 
dován do zdi nebo do podlahy. Za trezor se nepovažuje pří- 
ruční pokladna. 

47. Tam, kde je v textu uvedeno „příslušné normy“, rozumí se 
tím platné ČSN, tj. pro: 

– body 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44 a 45 tohoto 
článku norma prENV 1627:1997, resp. ČSN P ENV 1627 

Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknu- tí 
– Požadavky a  klasifikace v  návaznosti na prENV 
1630:1997, resp. ČSN P ENV 1630 Zkušební metoda pro 
stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné 
vniknutí; 

– bod 41 tohoto článku norma prEN 356, resp. EN 356, 
resp. ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – bezpečnostní za- 
sklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně ve- 
denému útoku; 

– bod 46 tohoto článku norma ČSN EN 1143-1 Bezpeč- 
nostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a meto- dy 
zkoušení odolnosti proti vloupání. 

48. Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících pojištěné 
věci podle výše citovaných norem se prokazuje u bezpeč- 

nostních dveří, zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou, 
přídavného bezpečnostního zámku, bezpečnostního uza- 
mykacího systému, bezpečnostní dveřní dvoustranné závo- 
ry, tříbodového rozvorového zámku, okenice, rolety, mříže, 
bezpečnostního visacího zámku, trezoru a bezpečnostního 
zasklení především certifikátem shody vydaným akredito- 
vaným certifikačním orgánem k certifikaci výrobků nebo 
posouzením příslušného soudního znalce nebo v případě 
bezpečnostního zasklení také osvědčením vydaným do 
31.12.2001. Montáž musí být provedena podle přiložené- 
ho návodu k montáži, resp. v souladu s pokyny výrobce. 

49. Funkčním systémem elektrické zabezpečovací signa- 
lizace se rozumí systém EZS, který splňuje následující pod- 
mínky: 
– ústředna a  jednotlivé komponenty systému EZS musí 

splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle 
ČSN EN 50131-1 – Poplachové systémy – Elektrické za- 
bezpečovací systémy. Pro pojištěné věci uvedené v čl. 4 
písm. a), b), c), d) a k) těchto doplňkových pojistných 
podmínek musí systém EZS splňovat kritéria minimálně 
3. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1. Všechny 
komponenty systému EZS musí mít certifikát shody s plat- 
nými směrnicemi České asociace pojišťoven (dále jen 
ČAP) vydaný akreditovaným certifikačním orgánem k cer- 
tifikaci výrobků. Navrhování, montáž, provoz a údržba 
systému EZS musí být provedené v souladu s pokyny Apli- 
kační směrnice ČAP č. P131-7. Dodržení pokynů se pro- 
kazuje Atestem EZS, vydaným firmou registrovanou ne- 
bo certifikovanou Certifikačním institutem ČAP (dále jen 
CI ČAP). 

– ústředna a jednotlivé komponenty systému EZS instalo- 
vané do 31.12.2000 musí splňovat kritéria minimálně 3. 
kategorie podle ČSN 33 4590 – Zařízení elektrické zabez- 
pečovací signalizace a dále podle ČSN a právních předpi- 
sů souvisejících s citovanou ČSN. Pro pojištěné věci uve- 
dené v čl. 4 písm. a), b), c), d) a k) těchto doplňkových 
pojistných podmínek musí systém EZS splňovat kritéria 
minimálně 2. kategorie podle ČSN 33 4590 a dále podle 
ČSN a právních předpisů souvisejících s citovanou ČSN. 
Jednotlivé části zařízení (komponenty) musí být posouze- 
ny a schváleny na základě zkoušek provedených akredi- 
tovanou zkušební laboratoří. 

Údržba a revize musí být prováděny podle ČSN a právních 
předpisů souvisejících s citovanou ČSN. 
Funkční systém EZS musí dále splňovat tyto podmínky: 
– poplachový signál systému EZS ovládá sirénu s majákem 

(blikačem) umístěnou vně střeženého prostoru (objektu) 
nebo je signál EZS sveden na pult centralizované ochrany 
(dále jen PCO) policie nebo bezpečnostní agentury (civilní 
bezpečnostní služby) s dobou dojezdu max. do 15 min; 

– rozmístění a kombinace čidel musí být provedeny tak, 
aby spolehlivě registrovaly pachatele, který jakýmkoliv 
způsobem vnikl do zabezpečeného prostoru nebo ho na- 
rušil; 

– v případě napadení zabezpečeného prostoru nebo sa- 
motného systému EZS musí být prokazatelným způso- 
bem vyvolán poplach. 

50. Kvalifikovanou funkční ostrahou se rozumí ostraha, 
která musí: 
– být fyzicky zdatná – zdravotně způsobilá a k tomuto vý- 

konu řádně proškolená a poučená; 
– být starší 18ti let a mladší 60ti let; 
– být prováděna tak, aby v případě vícečlenné ostrahy byl 

jeden člen trvale na stálém místě ostrahy (vrátnice, hlavní 
stanoviště ostrahy); 

– být vybavena spojovací technikou tak, aby při provádění 
pochůzek byli jednotliví členové ostrahy ve spojení. Dále 
musí být ostraha vybavena takovou spojovací technikou, 
aby mohla bezodkladně přivolat policii či jinou obdob- 
nou pomoc v případě zjištění krádeže vloupáním nebo 
v případě loupeže; 

– provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budov; 
– provádět pochůzky podle knihy pochůzek (záleží na veli- 

kosti, členitosti, rizikovosti atd. střeženého objektu) ne- 
jméně však 1x za 60 minut; 

– každou pochůzku zapsat do knihy pochůzek s uvedením 
času pochůzky nebo jiným prokazatelným způsobem vést 
evidenci a případné zjištěné závady zapsat do knihy zá- 
vad apod.; 

– být kontrolována jmenovitě určeným zaměstnancem kli- 
enta, který bude kontrolovat výkon a kvalitu prováděné 
ostrahy, včetně kontroly všech záznamů. 

51. Služebním psem se rozumí pes určený a vycvičený ke 
strážní službě, který musí absolvovat příslušné zkoušky, 
o jejichž vykonání musí být vedena písemná evidence. 

52. Krátkou palnou zbraní se rozumí pistole a revolvery. 
 

 
Článek 10 

Použité zkratky 
ČAP – Česká asociace pojišťoven 
EZS – Systémy elektrické zabezpečovací signalizace 
PCO – Pult centralizované ochrany 
ČSN – Česká technická norma 
EN – Evropská norma 
prENV, resp. ENV – Předběžná evropská norma 
Z0 až Z25 – Stupně zabezpečení 



TABULKA č.1 
Stupně zabezpečení a limity plnění pro odcizení věcí krádeží vloupáním ve smyslu článku 6 bodu 2 těchto doplňkových pojistných podmínek 

 
Stupně zabezpečení a limity plnění pro odcizení věcí krádeží vloupáním z uzamčeného místa pojištění 

 
Stupeň Limit plnění 

zabezpečení Konstrukční prvky zabezpečení, které pachatel překonal v Kč 
 

Z0 Pokud vstupní dveře, které pachatel překonal, nesplňují ani stupeň zabezpečení Z1. 10 000 

Z1 Vstupní dveře ve smyslu článku 9 bodu 29 nebo 40 těchto doplňkových pojistných podmínek jsou uzamčeny zámkem s cylindrickou vložkou nebo dózickým zámkem 
nebo bezpečnostním visacím zámkem 100 000 

Z2 Okno, jiná prosklená část nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přilehlými a snadno přístup- nými 
konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.). 

 
100 000 

 
Z3 Zeď (stěna), strop, podlaha nesplňující stupeň zabezpečení Z10. 10 000 

 
Vstupní dveře plné ve smyslu článku 9 bodu 29 těchto doplňkových pojistných podmínek jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem nebo kombinací zámku s bez- 

Z4 pečnostní cylindrickou vložkou, která splňuje požadavky příslušné normy min. v bezpečnostní třídě 4, a bezpečnostního kování. Dále jsou dveře opatřeny zábranami proti vysa- zení a 
vyražení. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, jsou dále tyto dveře opatřeny zabezpečením proti vyháčkování. 

 
Vstupní dveře plné ve smyslu článku 9 bodu 29 těchto doplňkových pojistných podmínek jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem nebo kombinací zámku s bez- 
pečnostní cylindrickou vložkou, která splňuje požadavky příslušné normy min. v bezpečnostní třídě 4, a bezpečnostního kování. Dále jsou dveře uzamčeny přídavným bezpeč- Z5 nostním zámkem a dále jsou opatřeny zábranami proti vysazení a vyražení. Zárubně dveří jsou zabezpečeny proti roztažení. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, jsou dále tyto dveře 
opatřeny zabezpečením proti vyháčkování. 

Vstupní dveře plné ve smyslu článku 9 bodu 29 těchto doplňkových pojistných podmínek jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem nebo kombinací zámku s bez- 
Z6 pečnostní cylindrickou vložkou, která splňuje požadavky příslušné normy min. v bezpečnostní třídě 4, a bezpečnostního kování. Dále jsou dveře uzamčeny dalším tříbodovým 

rozvorovým zámkem nebo bezpečnostní dveřní dvoustrannou závorou. 

 
 
300 000 
 
 
 
500 000 
 
 
750 000 
 

Z7 Vstupní bezpečnostní dveře jsou uzamčeny všemi instalovanými zámky. 1 000 000 
 

Z8 
 

Z9 
 

Z10 

Okno, jiná prosklená část nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přilehlými a snadno přístupný- mi 
konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.), jsou opatřeny funkční okenicí, roletou, mříží nebo bezpečnostním zasklením. 

Okno, jiná prosklená část nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je umístěna výše než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přilehlými a snadno přístup- nými 
konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.). 
Zeď (stěna) má tloušťku min. 15 cm a je zhotovena z plných cihel min. pevnosti P-10 nebo z jiného, z hlediska mechanické odolnosti proti krádeži vloupáním ekvivalentního ma- teriálu. 
Strop, podlaha a zabezpečení otvorů (vyjma oken a dveří) musí vykazovat min. stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako zeď (stěna). 

 
1 000 000 
 
1 000 000 
 
1 000 000 

Z11 Trezor, který splňuje požadavky příslušné normy v bezpečnostní třídě 0 a pokud pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru Z1, Z2 nebo Z10. 150 000 

Trezor, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě I a pokud pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného pro- Z12 
 

Z13 

storu Z1, Z2 nebo Z10. 
Trezor, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě II a pokud pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru 
Z1, Z2 nebo Z10. 

300 000 
 
500 000 

 
Z14 

Pokud však pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru Z4 až Z9, zvyšuje se limit plnění v trezoru pro příslušnou bezpečnostní třídu koefi- 
cientem 1,2. 

 

Z15 Jsou-li konstrukční prvky, resp. prostor dále zabezpečeny funkčním systémem EZS, jehož poplachový signál ovládá sirénu s majákem (blikačem), zvyšuje se příslušný limit plnění u stupně zabez- pečení 
Z1 až Z14 koeficientem 1,3. 

Z16 Jsou-li konstrukční prvky, resp. prostor dále zabezpečeny funkčním systémem EZS se svodem signálu na PCO, zvyšuje se příslušný limit plnění u stupně zabezpečení Z1 až Z14 koeficientem 4,0. Z17
 Podle zvláštního ujednání uvedeného v pojistné smlouvě. 

 
 

Stupně zabezpečení a limity plnění pro odcizení věcí krádeží vloupáním z uzamčeného místa pojištění 
 

Stupeň Limit plnění 
zabezpečení Konstrukční prvky zabezpečení, které pachatel překonal v Kč 

 
 

Z18 
 
 

Z19 
 

Z20 
 

 
Dojde-li k odcizení věcí, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného místa pojištění, a proto jsou umístěny na volném 
prostranství, které je opatřeno funkčním oplocením s řádně uzavřenými a uzamčenými vraty bez možnosti volného vstupu a minimální výškou 160 cm, je pojistné plnění za 
všechny pojištěné věci. 
 
nebo jsou věci zabezpečené způsobem uvedeným v rozsahu stupně Z18 a dále jsou v mimopracovní době střeženy kvalifikovanou funkční minimálně jednočlennou fyzickou 
ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem. 
 
nebo jsou věci zabezpečené způsobem uvedeným v rozsahu stupně Z18 a dále jsou v mimopracovní době střeženy kvalifikovanou funkční minimálně jednočlennou fyzickou 
ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní a doprovázenou služebním psem. 

 
 

50 000 
 
 

750 000 

 
2 000 000 

 
Z21 Podle zvláštního ujednání uvedeného v pojistné smlouvě. 

 
 
 

Stupně zabezpečení a limity plnění pro odcizení věcí loupeží 
 

Stupeň Limit plnění 
zabezpečení  v Kč 

 
Z22 Dojde-li k odcizení věcí loupeží, je pojistné plnění za všechny pojištěné věci. 

 
100 000 

 
Z23 

 
 
 

Z24 
 

 
nebo je-li v době pojistné události zapojena funkční EZS, jejíž signál z tísňových hlásičů přepadení, např. tísňových tlačítek apod., je sveden na PCO policie nebo bezpečnostní 
agentury se stálou obsluhou, nebo pokud jsou věci trvale střeženy kvalifikovanou funkční minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou pal- nou 
zbraní nebo doprovázenou služebním psem. 
 
nebo je-li v době pojistné události zapojena funkční EZS, jejíž signál z tísňových hlásičů přepadení, např. tísňových tlačítek apod., je sveden na PCO policie nebo bezpečnostní 
agentury se stálou obsluhou, a pokud jsou věci trvale střeženy kvalifikovanou funkční minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou 
zbraní nebo doprovázenou služebním psem. Ostraha nesmí mít možnost zapnout nebo vypnout EZS. 

 

 
750 000 

 

 
 
2 000 000 
 

 
Z25 Podle zvláštního ujednání uvedeného v pojistné smlouvě. 



Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění 
staveb k podnikání DPPSP 2 

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění staveb k 
podnikání DPPSP 2 (dále jen „doplňkové pojistné podmín- ky“) 
doplňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro 
pojištění majetku podnikatelů VPPMP 2005 (dále jen 
„všeobecné pojistné podmínky“). 

 
Článek 2 

Pojistná nebezpečí 
1.   Není-li dále nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, po- 

jištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení po- 
jištěných věcí těmito pojistnými nebezpečími: 
a)   požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, pří- 

padně jeho části nebo nákladu; 
b)  povodeň nebo záplava; 
c)   vichřice nebo krupobití; 
d)  sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání 

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

2.   Je-li to ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se sjedná- vá 
i pro pojistné nebezpečí odcizení věci krádeží vloupá- ním 
nebo loupeží. 

3.   Je-li to ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se sjedná- vá 
i  pro pojistné nebezpečí úmyslné poškození nebo 
úmyslné zničení věci. 

 
Článek 3 

Pojištěné věci a náklady, pojistná hodnota 
1.   Pojištění lze sjednat pro stavby, věci nebo náklady, které 

jsou jednotlivě uvedeny pod položkami v pojistné smlouvě. 
2.   Pokud není dále v těchto doplňkových pojistných pod- 

mínkách stanoveno, nebo v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak, pojistnou hodnotou pojištěných věcí ve smyslu 
těchto doplňkových pojistných podmínek je nová cena 
těchto věcí. 

 
Článek 4 

Speciální výluky z pojištění 
1.   Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se ne- 

vztahuje na: 
a)   vybavení budov a domovní zařízení, jako jsou zabu- 

dované trezory, pračky, chladničky, drtiče odpadků a 
mandly; 

b)  v pojištěné budově zabudované kuchyňské linky a za- 
budovaný nábytek, anténní systémy, sluneční kolek- 
tory, systémy elektrické zabezpečovací signalizace 
včetně kamer těchto systémů; 

c)  venkovní úpravy; 
d)  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 ne- 
vztahuje 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 vý- 
znam (tzn. tvoří stavebně funkční prvek pojištěné 
stavby), poskytne za ně pojišťovna pojistné plnění až do 
výše odpovídající nákladům na opravu nebo zno- 
vupořízení běžného stavebně funkčního prvku pojiš- 
těné stavby plnícího stejnou funkci; 

e)   stavby na vodních tocích a korytech, a to ani v přípa- 
dě, že tvoří součást vymezeného souboru. 

2.   Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se pro 
sjednané pojistné nebezpečí uvedené v článku 2 bodu 1 
písm. i) těchto doplňkových pojistných podmínek – pře- 
tlak nebo zamrzání vody – nevztahuje na poškození ne- bo 
zničení: 
a)   kotlů ústředního nebo etážového topení a bojlerů; 
b)  ostatních pojištěných věcí, jestliže spolupůsobící příči- nou 

škody byla koroze nebo jejich opotřebení. 
 

Článek 5 
Plnění pojišťovny 

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

2.   Pokud však bezprostředně před vznikem pojistné událos- ti 
byla časová cena pojištěné stavby nebo pojištěné věci 

(dále jen „pojištěné věci“) nižší než 30 % její nové ceny, 
pojišťovna 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 čás- tí 
bezprostředně před pojistnou událostí, a to nejvýše do 
časové ceny pojištěné věci. Takto stanovenou část- ku 
sníží pojišťovna o cenu zbytků nahrazovaných čás- tí 
poškozené věci; 

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

3.   Bylo-li sjednáno pojištění zachraňovacích nákladů uvede- 
ných v čl. 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek, 
které svou výší přesahují částku odpovídající horní hrani- ci 
náhrady stanovenou v čl. 10 bodu 1 pro tyto náklady, 
nahradí pojišťovna v případě pojistné události tyto účel- 
ně vynaložené přiměřené náklady, týkající se pojištěné 
věci nebo souboru věcí, nejvýše však do výše limitu plně- ní 
sjednaného pro tyto náklady. 

4.   Bylo-li sjednáno pojištění nákladů na opravu nebo na 
znovupořízení uměleckého nebo umělecko-řemeslného 
díla, které je stavební součástí pojištěné budovy nebo ji- né 
pojištěné stavby (dále jen „dílo“) a bylo-li toto dílo 
pojistnou událostí: 
a)   poškozeno, vzniká oprávněné osobě právo, není-li v 

pojistné smlouvě ujednáno jinak, aby jí pojišťovna 
vyplatila vynaložené přiměřené náklady na jeho uve- 
dení do původního stavu bezprostředně před pojist- 
nou událostí; 

b)  zničeno nebo odcizeno, vzniká oprávněné osobě prá- vo, 
není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, aby jí po- 
jišťovna vyplatila vynaložené přiměřené náklady na zho- 
tovení jeho umělecké nebo umělecko-řemeslné kopie. 
Nelze-li dílo do původního stavu uvést nebo nelze-li 
kopii díla zhotovit, vzniká oprávněné osobě právo, 
aby jí pojišťovna vyplatila cenu díla zjištěnou podle 
znaleckého posudku sníženou o  cenu případných 
zbytků díla, nejvýše však pro tato díla stanovenou po- 
jistnou částku nebo částku sjednaného limitu plnění, 
přičemž pojišťovna vyplatí nižší z uvedených částek. 

5.   Má-li pojišťovna poskytnout plnění z pojištění na novou 
cenu a pojištěný do 3 let po vzniku pojistné události ne- 
prokáže, že pojištěnou věc opravil, příp. místo ní pořídil 
novou věc, nebo prohlásí, že opravu věci nebo její zno- 
vuzřízení nebude provádět, je pojišťovna povinna plnit 
pouze do výše časové ceny postižené věci, snížené o ce- 
nu zbytků postižené věci. 

6.   Dojde-li k poškození, zničení, odcizení nebo ztrátě jednotli- 
vých věcí tvořících celek (např. soubor), není při výpočtu po- 
jistného plnění brán zřetel na znehodnocení celku, ale na 
poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu jednotlivých věcí. 

7.   Pokud je pojištěná věc ke dni, kdy došlo k pojistné udá- 
losti, předmětem spoluvlastnictví a pojištěný je oprávně- 
nou osobou, mají právo na vyplacení pojistného plnění 
její jednotliví spoluvlastníci (pojištění), a to v poměru je- 
jich spoluvlastnických podílů ke dni, v němž došlo k po- 
jistné události. 

 
Článek 6 

Úprava výše pojistného 
1.   Pojišťovna a pojistník se dohodli, že pojišťovna má právo v 

souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro sta- 
novení pojistného upravit na další pojistný rok výši jed- 
norázového pojistného, zejména pokud: 
a)   dojde během trvání pojištění ke zvýšení Indexu cen 

stavebních děl; 
b)  skutečný škodný průběh pro daný typ pojištění převý- ší 

kalkulovaný škodný průběh. 
2.   Pojišťovna je povinna nově stanovenou výši pojistného 

pro další pojistný rok sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhů- tě 2 
měsíců před uplynutím stávajícího pojistného roku. 

3.   V případě, že pojistník s touto úpravou nesouhlasí, mu- sí 
svůj nesouhlas uplatnit u  pojišťovny písemně do 1 
měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše po- 
jistného dozvěděl; v  tomto případě pojištění zanikne 
uplynutím pojistného roku, na který bylo pojistné za- 
placeno, nebylo-li mezi pojišťovnou a pojistníkem do- 
hodnuto jinak. 

 
Článek 7 

Další povinnosti oprávněné osoby Oprávněná 
osoba je dále také povinna zajistit údržbu vodo- vodního 
zařízení a dále zajistit, aby vodovodní zařízení v ne- 

 
 
 
používaných stavbách či jiných pojištěných věcech, jsou-li jím 
vybaveny, byla vyprázdněna a udržována vyprázdněná a pří- 
vody vody byly řádně uzavřeny. 
Porušila-li oprávněná osoba tuto povinnost a toto porušení 
mělo podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na výši 
pojistného plnění, má pojišťovna právo plnění ze smlouvy 
přiměřeně snížit. 
 

Článek 8 
Výkladová ustanovení 

Výkladová ustanovení uvedená v článku 15 všeobecných po- 
jistných podmínek se doplňují takto: 
1.  Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který pro- 

vází 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. Požá- 
rem dále není působení tepla při zkratu v elektrickém ve- 
dení (zařízení), pokud se plamen vzniklý zkratem dále ne- 
rozšířil. 
Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpe- 
čí je i poškození nebo zničení pojištěné věci zplodinami 
požáru nebo hašením nebo stržením při zdolávání požá- 
ru či při odstraňování jeho následků. 

2.  Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spo- 
čívající v rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá che- 
mická reakce nestabilní soustavy). Za výbuch tlakové ná- 
doby (kotle, potrubí apod.) se stlačeným plynem nebo 
párou se považuje roztržení jejích stěn v takovém rozsa- 
hu, 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 doplňkových pojistných podmínek výbu- 
chem není reakce ve spalovacím prostoru motorů, v hlav- 
ních střelných zbraní ani v jiných zařízeních, ve kterých 
se energie výbuchu cílevědomě využívá. 

3.   Přímým úderem blesku se rozumí přímý zásah blesku 
(atmosférického výboje) do pojištěné věci. Aby vzniklo 
právo na pojistné plnění, musí být místo přímého zásahu 
do pojištěné věci nebo místo působení blesku na pojiště- 
nou věc spolehlivě zjištěno. 
Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí 
však není poškození nebo zničení elektrických a elektro- 
nických přístrojů, spotřebičů, elektrických strojů a moto- 
rů, elektronických prvků a elektrotechnických součástek 
a podobných pojištěných věcí nebo jejich součástí přepě- 
tím nebo indukcí, která nastala v souvislosti s úderem 
blesku. 

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

5.   Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územ- 
ních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků 
nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze protrhla ne- 
bo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením 
průtočného profilu toku. 
Záplavou se rozumí zaplavení pozemku, na kterém se 
nachází pojištěná věc, proudící nebo stojící vodou i z ji- 
ných příčin než z důvodu povodně. 
Pojistnou událostí z důvodu pojistného nebezpečí povo- 
deň nebo záplava je takové poškození nebo zničení po- 
jištěné věci, které bylo způsobeno: 
a)   přímým působením vody z povodně nebo záplavy na 

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

6.   Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, 
která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a více. Není-li rych- 
lost pohybu vzduchu v místě pojištění zjistitelná, poskyt- 
ne pojišťovna plnění, pokud oprávněná osoba prokáže, 
že pohyb vzduchu v okolí místa pojištění způsobil obdob- 
né škody na řádně udržovaných stavbách nebo shodně 
odolných jiných věcech anebo že škoda při bezvadném 
stavu stavby nebo jiné věci mohla vzniknout pouze v dů- 
sledku vichřice. 
Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpe- 
čí 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 po- 
jištěné věci, jestliže škoda nastala přímo nebo nepřímo: 

d)  v souvislosti s tím, že budova byla bez oken, dveří či 
s odstraněnou, neúplnou nebo provizorně provede- 



nou  střešní  krytinou  (fólie,  lepenka  apod.)  nebo v 
souvislosti s tím, že na pojištěné budově byly prová- děny 
stavební práce; 

e)   v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškoze- 
ných střešních konstrukcí; 

f)   vniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot nezavře- 
nými okny nebo jinými otvory, pokud tyto otvory ne- 
vznikly působením vichřice. 

7.  Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu růz- 
ného tvaru, velikosti, hmotnosti a hustoty vytvořené v at- 
mosféře dopadají na pojištěnou věc. 
Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpe- čí 
je takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo 
způsobeno: 
a)   přímým působením krupobití; 
b)  v příčinné souvislosti s tím, že krupobití poškodilo čás- ti 

budovy. 
Pojištění se však nevztahuje na poškození nebo zničení po- 
jištěné věci, jestliže škoda nastala přímo nebo nepřímo: 

c)   v souvislosti s tím, že budova byla bez oken, dveří či s 
odstraněnou, neúplnou nebo provizorně provede- nou  
střešní  krytinou  (fólie,  lepenka  apod.)  nebo v 
souvislosti s tím, že na pojištěné budově byly prová- děny 
stavební práce; 

d)  v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškoze- 
ných střešních konstrukcí; 

e)   vniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot nezavře- 
nými okny nebo jinými otvory, pokud tyto otvory ne- 
vznikly působením krupobití. 

8.   Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se ro- 
zumí sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin vzniklé půso- 
bením gravitace a vyvolané porušením dlouhodobé rov- 
nováhy,  ke  které  svahy  zemského  povrchu  dospěly 
vývojem a pokud k nim došlo v důsledku přímého půso- 
bení přírodních a klimatických vlivů a nikoli v důsledku 
lidské činnosti (např. průmyslovým nebo stavebním pro- 
vozem). Sesouváním půdy není klesání zemského povr- 
chu v důsledku působení přírodních sil nebo lidské čin- 
nosti. 
Pojištění se však nevztahuje na poškození nebo zničení 
pojištěné věci, jestliže škoda nastala přímo nebo nepří- 
mo v důsledku objemových změn základové půdy. 

9.   Sesouváním nebo zřícením sněhových lavin se rozu- mí 
jev, kdy masa sněhu nebo ledu se náhle po svazích 
uvede do pohybu a řítí se do údolí. 

10. Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se ro- 
zumí takový pohyb tělesa, který má znaky volného pá- 
du. 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 po- 

škození nebo zničení pojištěné věci způsobeno v příčin- 
né souvislosti s  tím, že tento strom, stožár nebo jiný 
předmět poškodil dosud bezvadné části pojištěné věci. 

11. Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vy- 
volané pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň 

6. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismic- ké 
účinky zemětřesení (MSK-64). 

12. Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní pů- 
sobení jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nos- né 
nebo ostatní konstrukce. 
Pojištění se však nevztahuje na poškození nebo zničení 
pojištěné věci, jestliže škoda nastala přímo nebo nepří- 
mo v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškoze- 
ných střešních a ostatních konstrukcí. 

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

stalovaných 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 vodo- 
vodních, 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 odpad- 
ním potrubí těchto zařízení nebo závad na těchto za- 
řízeních. 

Za vodu vytékající z vodovodních zařízení se v žádném přípa- dě 
nepovažuje: 

e)   voda unikající z dešťových svodů jakéhokoliv druhu; 
f)   voda vystupující z  odpadních potrubí a  kanalizace v 

důsledku zvýšené hladiny spodní vody, záplav, po- 
vodní a nahromaděných vod z dešťových srážek; 

g)  voda při mytí a sprchování a tzv. srážková voda; 
h)  vodní pára a stříkající voda ze zařízení pro čištění, ne- bo 

voda stříkající z kropicích, hasicích, mycích, zavla- 
žovacích a obdobných zařízení; 

i)    únik kapalin, jako jsou solanky, oleje, chladicí pro- 
středky a jim podobné kapaliny. 

Pojistnou událostí z příčiny pojistného nebezpečí voda vyté- 
kající z vodovodních zařízení je takové poškození nebo zni- 
čení pojištěné věci, které bylo způsobeno: 

j)    přímým působením vody vytékající z vodovodních za- 
řízení na pojištěnou věc; 

k)   v případě, že pojištěnou věcí je stavba, také tím, že 
voda vytékající z vodovodních zařízení podemlela její 
základy. 

14. Přetlakem a zamrzáním vody se rozumí poškození ne- 
bo zničení pojištěné věci přetlakem kapaliny nebo páry 
nebo zamrznutím vody v pojištěné věci. 
Za vodu v pojištěné věci se však nepovažuje voda, která 
do pojištěné věci nasákla ze zemní vlhkosti nebo z jiných 
příčin. 

15. Odcizením věci krádeží vloupáním se rozumí přivlast- 
nění si pojištěné věci nebo její součásti způsobem, při 
kterém pachatel prokázaně překonal překážky nebo se 
pojištěné věci nebo její součásti zmocnil její demontáží 
použitím nástroje nebo nářadí, jako jsou šroubovák, kleš- 
tě, maticový klíč apod. 

16. Odcizením věci loupeží se rozumí přivlastnění si pojiš- 
těné věci nebo její součásti tak, že pachatel použil proti 
oprávněné osobě, jejímu zaměstnanci nebo jiné osobě 
pověřené oprávněnou osobou násilí nebo pohrůžky bez- 
prostředního násilí. 

17. Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením 
věci se rozumí poškození nebo zničení, při němž byla 
pojištěná věc úmyslně poškozena nebo zničena jinou než 
oprávněnou osobou, osobou oprávněné osobě blízkou 
nebo jinou osobou z podnětu oprávněné osoby. Podmín- 
kou vzniku práva na pojistné plnění je, že pachatel byl 
zjištěn podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo 
ukončeno trestní nebo přestupkové řízení, i když pacha- 
tel nebyl odsouzen nebo mu nebyla uložena pokuta. 

18. Stavbou se rozumí budova nebo jiná stavba. 
Budovou se rozumí stavba spojená se zemí pevným zá- 
kladem, která je vhodná k  pobytu osob, zvířat nebo 
k umístění věcí, svým uspořádáním jim poskytuje ochra- 
nu před povětrnostními vlivy a  je dostatečně odolná 
a pevná. 

19. Venkovní  úpravou  se  rozumí  přípojky  kabelových 
a trubních rozvodných sítí, zpevněné plochy, obrubníky, 
rygoly, opěrné zdi, venkovní schody, ploty, zemní sklepy, 
hnojiště, pískoviště, pařeniště, skleníky z kovových či ji- 
ných profilů, venkovní bazény, samostatně stojící komí- 
ny, lávky, pergoly a drobná zahradní architektura. 

20. Stavbami na vodních tocích a  korytech  se rozumí 
mosty, propustky, lávky, hráze, nádrže a další stavby, kte- ré 
tvoří konstrukci průtočného profilu toku nebo do to- 
hoto profilu zasahují. 

21. Opotřebením se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci 
způsobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opotřebení 
ovlivňuje také ošetřování nebo udržování věci. 

22. Indexem cen stavebních děl se rozumí index cen sta- 
vebních děl pro stavební díla celkem, který vydává Český 
statistický úřad. 



Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění 
majetku podnikatelů VPPMP 2005 

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1.   Práva a povinnosti z pojištění majetku podnikatelů se řídí 
zákonem číslo 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně 
souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), Všeobecnými po- 
jistnými podmínkami pro pojištění majetku podnikatelů 
(dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), doplňkovými 
pojistnými podmínkami pro jednotlivé druhy pojištění a po- 
jistnou smlouvou. 

2.   Pojištění majetku (dále jen pojištění) je pojištění soukromé a 
sjednává se jako pojištění škodové pro pojistná nebezpe- čí 
uvedená 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, zapsa- ná 
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, 
vložka 1464, (dále jen „pojišťovna“). 

 
Článek 3 

Pojistná událost 
1.   Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost vyvolaná sjedna- 

ným pojistným nebezpečím, se kterou je spojen vznik po- 
vinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění. 

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

3.   Za nahodilou skutečnost se nepovažuje skutečnost způso- 
bená pojistným nebezpečím, které nastalo v důsledku úmy- 
slného jednání nebo úmyslného opomenutí pojistníka, po- 
jištěného nebo oprávněné osoby, případně jiné osoby z 
jejich podnětu nebo jednáním, o kterém tyto osoby vě- děly. 

 
Článek 4 

Pojištění věci a jiného majetku 
1.   Pojištění lze sjednat pro věci movité i nemovité, případně ji- ný 

majetek, které jsou jednotlivě uvedeny v pojistné smlou- vě 
nebo jsou součástí ve smlouvě vymezeného souboru vě- cí 
(dále jen „pojištěné věci“) a  jsou uvedeny v  pojistné 
smlouvě pod položkami. 

2.   Soubor věcí tvoří věci, které mají podobný nebo stejný cha- 
rakter 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 
doplňkových pojistných podmínkách stanovit a v pojistné 
smlouvě sjednat, že se pojištění nevztahuje na některé vě- ci, 
které jinak svým charakterem do pojištěného souboru 
náležejí. 

4.   V doplňkových pojistných podmínkách lze stanovit a v po- 
jistné 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 vztahuje, 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 

vlastní 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 pl- 
nění. 

4.   Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která 
může v důsledku pojistné události nastat. 
Pojistnou hodnotu lze vyjádřit 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 ob- 
vykle 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 bezprostřed- ně 
před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, 
přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného 
znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž do- šlo 
její opravou, modernizací nebo jiným způsobem; 

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

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

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

7.   Pojištěním prvního rizika se rozumí případ, kdy je stanove- ný 
limit plnění zároveň horní hranicí úhrnu pojistných plně- ní 
pojišťovny, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, ze 
všech pojistných událostí nastalých v průběhu pojistné- ho 
roku nebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjed- náno. 
Pokud bylo ujednáno pojištění prvního rizika, pojiš- ťovna  
pro  toto  pojištění  prvního  rizika  neuplatňuje 
podpojištění. 

 
Článek 6 

Obecné výluky z pojištění 
1.   Bez ohledu na spolupůsobící příčiny se pojištění nevztahuje na 

nahodilou skutečnost způsobenou následkem: 
a)   jaderné reakce, jaderného záření či kontaminace radio- 

aktivní, azbestem, formaldehydem apod.; 
b)  válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hro- 

madných násilných nepokojů, stávky, výluky, teroristic- 
kých aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky, 
sociálně, ideologicky nebo nábožensky) nebo zásahu 
státní nebo úřední moci; 

c)   vady, kterou měla pojištěná věc již v době uzavření po- 
jištění, a která měla či mohla být známa pojistníkovi ne- bo 
pojištěnému bez ohledu na to, zda byla známa po- 
jišťovně. 

2.   Z pojištění nevzniká právo na plnění za nepřímé škody vše- ho 
druhu (např. ušlý výdělek, ušlý zisk, pokuty, manka, ne- 
možnost používat pojištěnou věc) a za vedlejší výlohy (ex- 
presní  příplatky  jakéhokoliv  druhu,  náklady  právního 
zastoupení apod.). 

 
Článek 7 

Místo pojištění 
Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vzta- 
huje na pojistné události, k nimž došlo na místě uvedeném v 
pojistné smlouvě 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 doplň- 
kových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě. 

2.   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 vý- 
měnou věci), poskytne ho ve lhůtách dohodnutých s opráv- 
něnou osobou. 

3.   Pokud pojišťovna rozhodla ve smyslu bodu 2 tohoto člán- ku 
o tom, že poskytne naturální plnění a pojištěný nebo 
oprávněná osoba přesto provedla doplnění, opravu nebo 
výměnu věci jiným než přikázaným (stanoveným) způso- 
bem, poskytne plnění jen do té výše, kterou by poskytla, 
kdyby pojištěný nebo oprávněná osoba postupovala podle 
jejích pokynů. 

4.   Byla-li pojistnou událostí pojištěná věc poškozena, vzniká 
oprávněné osobě právo, není-li v doplňkových pojistných 
podmínkách stanoveno nebo v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak, aby mu pojišťovna vyplatila: 
a)   při pojištění na novou cenu, částku odpovídající přimě- 

řeným nákladům na opravu poškozené věci a to nejvý- še 
do nové ceny pojištěné věci v době bezprostředně před 
pojistnou událostí. Takto stanovenou částku sníží 
pojišťovna o cenu zbytků nahrazovaných částí poškoze- né 
věci. 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 pojist- 
ných podmínek, částku určenou způsobem, který pod- le 
pojistného nebezpečí a druhu pojištěné věci stanoví 
doplňkové pojistné podmínky nebo pojistná smlouva. 

 
 
 
5.   Byla-li pojistnou událostí pojištěná věc zničena, odcizena 

nebo ztracena, vzniká oprávněné osobě právo, není-li v do- 
plňkových pojistných podmínkách stanoveno nebo v po- 
jistné smlouvě ujednáno jinak, aby mu pojišťovna vyplatila: a)   

při pojištění na novou cenu, částku odpovídající přimě- 
řeným nákladům na znovupořízení nové věci nebo ná- 

kladům pojištěného na výrobu (zhotovení) nové věci stej- ného 
druhu, kvality a technických parametrů, sníženou o cenu 
zbytků zničené věci, přičemž pojišťovna vyplatí nižší z 
uvedených částek. Doplňkové pojistné podmínky mohou 
stanovit nebo v pojistné smlouvě může být ujed- nán 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 pojist- 
ných podmínek, částku určenou způsobem, který pod- 
le pojistného nebezpečí a druhu pojištěné věci stanoví 
doplňkové pojistné podmínky nebo pojistná smlouva. 

6.   Zbytky poškozených nebo zničených věcí zůstávají ve vlast- 
nictví pojištěného. 

7.   Na pojišťovnu nepřechází vlastnictví nalezeného pojištěné- 
ho majetku, za který v důsledku vzniku pojistné události 
pojišťovna poskytla pojistné plnění. 

8.   Je-li oprávněná osoba v době pojistné události plátcem da- 
ně z přidané hodnoty, potom se uvedená daň nezahrnuje 
do pojistného plnění. 

 
Článek 9 

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

Článek 10 
Zachraňovací a jiné náklady 

1.   Pojišťovna nad stanovenou pojistnou částku nebo limit po- 
jistného plnění nahradí účelně a přiměřeně vynaložené za- 
chraňovací náklady specifikované v zákoně a to do 2 pro- 
cent pojistné částky nebo limitu plnění stanovených pro 
pojištěné věci nebo soubory věcí, kterých se tyto náklady 
týkají, úhrnem nejvýše však do 1 000 000 Kč. 

2.   Pojišťovna je povinna nahradit v plné výši náklady vynalo- 
žené 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 sku- 
tečnostech, 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 té- 
muž pojistnému nebezpečí a je povinna oznámit pojiš- 
ťovně obchodní jméno této pojišťovny a výši stanove- 
ných pojistných částek; 

c)   dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí 
porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmen- 
šení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpi- 
sy nebo pojistnou smlouvou; 

d)  pokud pojistná událost nastala, učinit nutná opatření ke 
zmírnění jejích následků a podle možnosti si k tomu vy- 

žádat 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 na- 

stala; 
f)   bez zbytečného odkladu poskytnout pravdivá vysvětle- 

ní o příčinách a rozsahu škody, vyčíslit nároky na plnění, 
předložit doklady, které jsou potřebné ke zjištění okol- 
ností rozhodných pro posouzení nároku na pojistné pl- 
nění a jeho výše, předložit pojišťovně seznam všech po- 
škozených, zničených, odcizených nebo ztracených věcí s 
uvedením roku pořízení a ceny, za kterou byla věc po- 
řízena a umožnit pojišťovně pořídit si kopie těchto do- 
kladů a dále umožnit pojišťovně provést šetření, kterých je 
k tomu třeba; 

g)  vyčkat s opravou majetku poškozeného pojistnou udá- 
lostí nebo s odstraňováním zbytků majetku takto zniče- 
ného na pokyn pojišťovny, nejdéle však 30 dnů ode dne 
oznámení pojistné události, pokud není potřeba z bez- 
pečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných 
závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraně- 
ním jeho zbytků začít dříve; 

h)  pokud pojišťovna nebo jí pověřené osoby nedaly přísluš- 
ný pokyn k zahájení oprav nebo odstraňování zbytků 
ve lhůtě uvedené v písm. g) tohoto bodu, může zahájit 
opravy nebo odstraňování zbytků, avšak pro zdoku- 



mentování výše škody musí oprávněná osoba pořídit 
dokumentaci (foto, video záznam, popis průběhu ško- dy, 
soupis poškozených nebo zničených věcí apod.); 

i)    sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvis- 
losti 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 zbyteč- ného 
odkladu oznámení Policii ČR, pokud není trestní stíhání 
podmíněno souhlasem oprávněné osoby nebo pojistníka; 

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

l)    bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně, že se na- šla 
věc odcizená nebo ztracená v souvislosti s pojistnou 
událostí a v případě, že již obdržel pojistné plnění za tu- to 
věc, vrátit pojišťovně plnění snížené o přiměřené ná- klady 
potřebné na opravu této věci, pokud byla poško- zena 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 ne- bo 
zánik pojistného rizika; 

n)  plnit další povinnosti uložené mu zákonem, doplňkový- mi 
pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou. 

2.   Porušil-li pojistník nebo oprávněná osoba některou z po- 
vinností uvedených v bodu 1 tohoto článku a toto poruše- ní 
mělo podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na výši 
pojistného plnění pojišťovny nebo tímto porušením do- šlo ke 
ztížení zjištění právního důvodu plnění, jeho rozsahu nebo 
výše, má pojišťovna právo plnění ze smlouvy přimě- řeně 
snížit podle závažnosti tohoto porušení. To neplatí, jde-li o 
porušení povinností 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 vědo- mě 
nebo následkem požití alkoholu nebo návykových lá- tek 
povinnosti uvedené v bodu 1 písm. c) tohoto článku a toto 
porušení podstatně přispělo ke vzniku pojistné udá- losti nebo 
k většímu rozsahu jejích následků, je pojišťovna oprávněna 
plnění z pojistné smlouvy přiměřeně snížit. 

4.   Vedle povinností stanovených zákonem a pojistnou smlou- 
vou má pojišťovna dále tyto povinnosti: 
a)   projednat s oprávněnou osobou výsledky šetření nut- 

ného ke zjištění rozsahu pojistné události a výše pojist- 
ného plnění nebo mu je bez zbytečného odkladu sdě- lit; 

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 

sjednává na dobu 12 měsíců (1 pojistný rok) a vzniká prv- ním 
dnem po uzavření pojistné smlouvy. 

2.   Jestliže je pojištění ve smyslu předchozího bodu ujednáno na 
1 pojistný rok, prodlužuje se vždy o další pojistný rok, 
pokud pojistník zaplatí ve lhůtě splatnosti pojistné (nebo 
jeho první splátku) na tento další pojistný rok a pokud po- 
jistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účastníku smlouvy 
nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na 
dalším pojištění nemá zájem. 

3.   Pojistnou smlouvu lze měnit dohodou smluvních stran. Do- 
hoda musí být učiněna písemně, jinak je neplatná. 

4.   Vedle důvodů uvedených v zákoně a v pojistné smlouvě 
pojištění zaniká ukončením činnosti pojištěného. 

5.   Pojištění se nepřerušuje. 
 

Článek 13 
Pojistné 

1.   Pojistné je povinen hradit pojistník. 
2.   Pojistné je ve smyslu zákona jednorázovým pojistným, po- 

kud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak. V pojistné 
smlouvě je možno dohodnout, že pojistník uhradí pojistné ve 
splátkách. Nebude-li některá splátka pojistného uhraze- na 
včas, vzniká pojišťovně právo žádat po pojistníkovi za- 
placení celé zbývající pohledávky najednou. 

3.   Podkladem pro výpočet pojistného jsou pojistné částky ne- bo 
limity plnění a  další skutečnosti uvedené v  pojistné 
smlouvě. Výše pojistného je stanovena v pojistné smlouvě. 

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

5.   Pojišťovně náleží celé pojistné za pojistný rok v případě: 
a)   zániku pojištění v důsledku pojistné události; 
b)  zániku pojištění z důvodů uvedených v zákoně, případ- ně 

v těchto všeobecných pojistných podmínkách, po- kud 
v pojistném roce, ve kterém pojištění zaniklo, na- stala 
pojistná událost. 
V ostatních případech zániku pojištění náleží pojišťovně 
poměrná část pojistného. Zanikne-li pojištění dohodou, lze 
v dohodě ujednat i jinak. 

Článek 14 
Řízení expertů 

1.   Oprávněná osoba a pojišťovna se v případě neshody o výši 
pojistného plnění mohou dohodnout, že výše pojistného 
plnění bude stanovena řízením expertů. Řízení expertů mů- že 
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 infor- muje 
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 zpra- cují 
znalecký posudek o sporných otázkách odděleně; 

d)  experti posudek odevzdají zároveň pojišťovně i opráv- 
něné osobě. Jestliže se závěry expertů od sebe liší, pře- dá 
pojišťovna oba posudky expertovi s rozhodným hla- sem. 
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 dí- 
lem. 

3.   Řízením expertů nejsou dotčena práva a povinnosti pojiš- 
ťovny a oprávněné osoby stanovené právními předpisy, po- 
jistnými podmínkami a pojistnou smlouvou. 

 
Článek 15 

Výkladová ustanovení 
1.   Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je 

objektivně možno odstranit opravou nebo taková změna 
stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opra- 
vou, přesto však je věc použitelná k původnímu účelu. 

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

3.   Ztrátou věci nebo její části se rozumí stav, kdy oprávně- ná 
osoba nezávisle na své vůli pozbyla možnost s pojiště- nou 
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 pojist- 
ných podmínkách: 
a)   požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případ- ně 

jeho části nebo nákladu; 
b)  povodeň nebo záplava; 
d)  sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání ne- bo 

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

4.   Přiměřeným nákladem na opravu věci jsou náklady na 
opravu věci nebo její části, které jsou bezprostředně před 
pojistnou událostí v místě obvyklé. 
Přiměřenými náklady na znovupořízení věci nebo na 
výrobu nové věci stejného druhu, kvality a technických pa- 
rametrů jsou náklady, které jsou bezprostředně před pojist- 
nou událostí v místě obvyklé. 
Do přiměřených nákladů se nezahrnují příplatky vyplácené za 
práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pra- 
covního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhrad- 
ních dílů a cestovní náhrady a náklady techniků a expertů ze 
zahraničí. 

5.   Za výroční den počátku pojištění se považuje den, který se 
číslem dne v měsíci a pojmenováním měsíce shoduje se dnem 
počátku pojištění. 

6.   Ukončením činnosti pojištěného se rozumí: 
a)   u právnických osob, které se zapisují do zákonem urče- 

ného rejstříku, výmaz z tohoto rejstříku; 
b)  u právnických osob, které se nezapisují do zákonem ur- 
čeného rejstříku, zrušení právnické osoby zřizovatelem; c)   
u podnikatelů – fyzických osob, které jsou zapsány v zá- 

konem určeném rejstříku, výmaz z tohoto rejstříku; 
d)  u podnikatelů – fyzických osob, které nejsou zapsány v 

zákonem určeném rejstříku, zánik oprávnění k podni- 
katelské činnosti. 

 
Článek 16 
Vinkulace 

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

2.   Vinkulace plnění může být provedena pouze na žádost po- 
jistníka. Je-li pojistník odlišný od pojištěného, lze vinkulovat jen 
se souhlasem pojištěného. 

 
Článek 17 

Doručování 
1.   Písemnosti týkající se pojištění jsou doručovány: 

a)   prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštní- 
ho zákona na poslední známou adresu účastníka pojiš- 
tění, jemuž jsou určeny, nebo 

b)  osobně zaměstnancem nebo pověřenou osobou odesí- 
latele, nebo 

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

jišťovny v místně příslušné provozovně držitele poštovní li- 
cence. Nevyzvedne-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 
písemnost za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo adresá- 
tem odmítnuto. 

4.   Pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž o tom 
informoval pojišťovnu, považuje se písemnost za doruče- 
nou dnem, kdy byla zásilka pojišťovně vrácena jako nedo- 
ručitelná. 

 
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 týkají úplného i částečného nezaplacení jed- 
norázového pojistného, jeho výše nebo splatnosti, bu- 
dou rozhodovány s  vyloučením pravomoci obecných 
soudů v rozhodčím řízení s výjimkou uvedenou v bodu 
2 tohoto článku těchto všeobecných pojistných podmí- 
nek. Tyto spory budou rozhodovány jedním rozhod- 
cem jmenovaným Správcem Seznamu rozhodců, vede- 
ném 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 srozu- 
měny s obsahem Jednacího řádu pro rozhodčí řízení Spo- 
lečnosti, Pravidly o nákladech rozhodčího řízení, Organi- 
začním a Kancelářským řádem Společnosti. O právech 
a  povinnostech  plynoucích  z  těchto  dokumentů  se 
smluvní strany mohou rovněž informovat v sídle Společ- 
nosti, kde mohou též obdržet stejnopis Jednacího řádu 
a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení po úhradě ná- 
kladů na pořízení kopie, nebo na internetové 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 nesporné. 
Jednacím místem je zpravidla sídlo Společnosti. Veškeré 
písemnosti jsou doručovány poštou, případně osobně. 
Při doručování poštou straně sporu, jež nebyla zastižena, 
ačkoliv se v místě doručení zdržuje, se použije přiměřeně 
ustanovení občanského soudního řádu o doručování pí- 
semností do vlastních rukou, přičemž opětovné doručo- 
vání zásilky se nevyžaduje a platí, že nevyzvedne-li si ad- 
resát zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se poslední 
den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doru- 
čení nedozvěděl. Písemnosti se doručují na adresu žalo- 
vané strany, uvedenou v pojistné smlouvě, nesdělí-li tato 
strana písemně adresu jinou, k čemuž se zavazuje, po- 
kud chce, aby jí na tuto jinou adresu byly písemnosti do- 
ručovány. V případě, že žalovaná strana tuto svoji povin- 
nost  nesplní  a   zdržuje  se  na  jiné  adrese,  budou 
v  rozhodčím řízení písemnosti doručovány na žalobci 
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 po- 
jistných podmínek, se v rozsahu rozhodování konkrétního 
majetkového sporu, ve věci kterého nebylo dosud zaháje- 
no rozhodčí řízení, ruší zahájením soudního řízení ve věci 
tohoto konkrétního majetkového sporu. 

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 všeobec- 
ných pojistných podmínek, budou rozhodovány obecnými 
věcně a místně příslušnými soudy. 

 
Článek 19 

Forma právních úkonů 
1.   Právní úkony týkající se pojištění mají písemnou formu, ne- 

ní-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 pojiš- 
ťovny k tomuto účelu zřízeném. 

3.   Telefonicky je možno oznámit rovněž změnu adresy, změ- 
nu 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. 



Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění 
odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1.   Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu se 
řídí  zákonem  č.  37/2004  Sb.,  o   pojistné  smlouvě a 
o změně souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen 
„zákon“), Všeobecnými pojistnými podmínkami pro 
pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen 
„všeobecné pojistné podmínky“), doplňkovými pojistný- 
mi podmínkami pro jednotlivé druhy pojištění odpověd- 
nosti za škodu a pojistnou smlouvou. 

2.   Pojištění odpovědnosti za škodu (dále jen „pojištění“) je 
pojištění soukromé a sjednává se jako pojištění škodové 
pro pojistná nebezpečí uvedená v pojistné smlouvě. 

 
Článek 2 
Pojistitel 

Pojistitelem se rozumí Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spále- ná 
75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka1464, (dále jen „pojišťovna“). 

 
Článek 3 

Oprávněná osoba 
Oprávněnou osobou je pojištěný. 

 
Článek 4 

Škodná událost 
Škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda, kte- rá 
by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění a 
která je blíže specifikována v doplňkových pojistných pod- 
mínkách nebo v pojistné smlouvě. 

 
Článek 5 

Pojistná událost 
1.   Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahra- 

dit vzniklou škodu. 
2.   Pokud o náhradě této škody rozhoduje příslušný orgán, 

platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy roz- 
hodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci. 

 
Článek 6 

Obecné výluky z pojištění 
1.   Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu: 

a)   způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec sta- 
novený právními předpisy nebo převzatou ve smlouvě; 

b)  způsobenou provozem vozidla; 
c)   v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z pojištění 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo ne- 
moci z povolání; 

d)  vzniklou v souvislosti s činností, u které české právní 
předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění odpo- 
vědnosti za škodu; 

e)   vzniklou na životním prostředí, včetně ekologické újmy; f)   
vzniklou v příčinné souvislosti s válečnými událostmi, 

vzpourou, povstáním nebo jinými hromadnými násil- nými 
nepokoji, stávkou, výlukou, teroristickými akty 

(tj. násilnými jednáními motivovanými politicky, soci- 
álně, ideologicky nebo nábožensky) nebo se zásahem 
státní nebo úřední moci; 

g)  vzniklou na věcech, které pojištěný užívá; 
h)  způsobenou jadernou energií, azbestem nebo for- 

maldehydem; 
i)    způsobenou přenosem viru HIV; 
j)    která se projevuje genetickými změnami organizmu; 
k)   způsobenou geneticky modifikovanými organizmy 

nebo toxickými plísněmi. 
2.   Z pojištění nevzniká nárok na plnění: 

a)   za pojištěnému uložené nebo proti němu uplatňova- 
né pokuty, penále či jiné platby, které mají represivní, 
exemplární nebo preventivní charakter; 

b)  za jakékoliv platby, náhrady nebo náklady požadova- 
né v souvislosti s uplatněním práva na ochranu osob- 
nosti, či jiné obdobné nemateriální újmy; 

c)   za platby náležející v  rámci odpovědnosti za vady a 
odpovědnosti za prodlení; 

d)  v případě jakékoliv náhrady škody přisouzené sou- 
dem Spojených států amerických nebo Kanady. 

3.   Pojištění se dále nevztahuje: 
a)   na odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpo- 

vídá svému manželu, sourozenci, příbuzným v řadě 
přímé, osobám, které s ním žijí ve společné domác- 
nosti, společníku pojištěného nebo osobám, které vy- 
konávají činnost společně s pojištěným na základě 
smlouvy o sdružení nebo jejich manželům, sourozen- 
cům či příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které 
žijí se společníkem ve společné domácnosti; 

 
 
 

b)  na odpovědnost za škodu vzniklou podnikatelskému 
subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho manžel, sou- 
rozenec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která ži- je 
s pojištěným ve společné domácnosti, většinovou 
majetkovou účast nebo ve kterém má většinovou ma- 
jetkovou účast společník pojištěného nebo osoba, 
která vykonává činnost společně s pojištěným na zá- 
kladě smlouvy o sdružení, nebo jejich manžel, souro- 
zenec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba žijící s ním ve 
společné domácnosti; 

c)   na nárok z odpovědnosti za škodu mezi pojištěnými 
jedním pojištěním. 

4.   Je-li v pojistné smlouvě pojištěno některé pojistné nebez- 
pečí uvedené v bodu 1 až 3 tohoto článku, platí i pro to- to 
pojištění, že se nevztahuje na odpovědnost za škodu 
způsobenou ostatními pojistnými nebezpečími vylouče- 
nými v bodu 1 až 3 tohoto článku. 

5.   V doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné 
smlouvě lze ujednat, že pojištění se nevztahuje i na od- 
povědnost za škodu vzniklou jinak než způsoby uvede- 
nými v bodu 1 až 3 tohoto článku. 

 
Článek 7 

Plnění pojišťovny 
1.   Pojistné plnění se stanoví jako náhrada škody, za kte- 

rou pojištěný odpovídá podle obecně závazných práv- 
ních předpisů. Plnění se poskytne v rozsahu právních 
předpisů upravujících náhradu škody a  za podmínek 
stanovených těmito všeobecnými pojistnými podmín- 
kami, doplňkovými pojistnými podmínkami nebo pojist- 
nou smlouvou. 

2.   Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření 
nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit. 

3.   Jestliže pojištěný uhradil poškozenému škodu sám, je po- 
jišťovna oprávněna přezkoumat a zhodnotit všechny sku- 
tečnosti týkající se vzniku práva na plnění z pojištění, roz- 
sahu a výše škody, jakoby k náhradě škody pojištěným 
nedošlo. 

4.   Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na 
vrácení vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo 
jiného opakovaného plnění či na zastavení jeho výplaty, 
přechází toto právo na pojišťovnu, pokud za pojištěného 
tuto částku zaplatila. Na pojišťovnu přechází též právo 
pojištěného na úhradu nákladů uvedených v čl. 10 bod 
2 těchto všeobecných pojistných podmínek, které pojiš- 
těnému byly přiznány proti odpůrci, pokud je pojišťovna za 
pojištěného zaplatila. 

5.   Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplati- la 
částku, kterou je pojištěný povinen uhradit: 
a)  pojistiteli v případě přechodu práva poškozeného z dů- 

vodu pojistitelem poskytnutého pojistného plnění; 
b)  v důsledku vypořádání solidární odpovědnosti škůdců; c)   
v případě postihu, tj. uplatnění práva na úhradu to- ho, 
co byl povinen plnit poškozenému ten, kdo od- povídal 

za škodu způsobenou zaviněním pojištěného; to vše za 
předpokladu, že z odpovědnosti pojištěného za škodu, ke 
které se tyto částky vážou, by vznikl nárok na plnění z 

pojištění sjednaného podle těchto všeobecných 
pojistných podmínek. 

6.   Jestliže pojištěný nebo zaměstnanec pojištěného způso- bil 
škodu po požití alkoholu nebo po požití či aplikaci ji- ných 
omamných, psychotropních či návykových látek, má 
pojišťovna proti pojištěnému právo na přiměřenou 
náhradu toho, co za něj plnila, a to až do výše poskytnu- 
tého plnění. 

 
Článek 8 

Hranice pojistného plnění, limity plnění 
1.   Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plně- 

ní. Limit pojistného plnění stanoví v  pojistné smlouvě 
pojistník. 

2.   Nebylo-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo 
pojistné smlouvě ujednáno jinak, celkové plnění z jedné 
škodné události nesmí přesáhnout limit pojistného plně- ní 
stanovený v pojistné smlouvě. To platí i  pro součet 
všech plnění z více časově spolu souvisejících událostí, 
které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje, 
příčiny, události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí 
(dále jen „sériová škodná událost“). 
Pro vznik sériové škodné události je rozhodný vznik první 
škodné události v sérii. 

3.   V pojistné smlouvě mohou být v rámci limitu plnění sta- 
noveny sublimity pojistného plnění pro sjednaná pojistná 
nebezpečí. 

4.   Nebylo-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo 
pojistné smlouvě ujednáno jinak, plnění z jedné škodné 

 
 
 

události, které je poskytováno z důvodu pojistného ne- 
bezpečí omezeného sublimitem, nesmí přesáhnout ten- 
to stanovený sublimit. To platí i  pro plnění ze sériové 
škodné události. 

5.   V  doplňkových pojistných podmínkách nebo v  pojistné 
smlouvě může být stanoven roční limit, popř. sublimit po- 
jistného plnění jako horní hranice pojistného plnění, kterou 
nesmí přesáhnout plnění ze všech škodných, resp. sério- 
vých škodných událostí nastalých v jednom pojistném roce. 

 
Článek 9 

Spoluúčast 
Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojist- 
né smlouvě ujednáno jinak, pojištěný se podílí na plnění 
z každé škodné události částkou sjednanou v pojistné smlou- 
vě jako spoluúčast. Na plnění ze sériové škodné události se 
pojištěný podílí spoluúčastí jen jednou, bez ohledu na počet 
škodných událostí v sérii. 
 

Článek 10 
Zachraňovací a jiné náklady 

1.   Pojišťovna nad rámec stanoveného limitu pojistného plně- ní 
nahradí účelně vynaložené zachraňovací náklady spe- 
cifikované v zákoně, nejvýše však 2 % limitu nebo subli- 
mitu sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebez- 
pečí, kterého se zachraňovací náklady týkají. 

2.   Pojišťovna dále v rámci stanoveného limitu pojistného 
plnění nahradí náklady: 
a)   které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advo- 

káta za obhajobu v přípravném řízení a v řízení před 
soudem prvního stupně v rámci trestního řízení, které 
je vedeno proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci 
v souvislosti se škodnou událostí, pokud pojištěný spl- 
nil povinnosti mu uložené v čl. 11 bodu 1 písm. g) 
těchto všeobecných pojistných podmínek; obdobné 
náklady před odvolacím soudem nahradí pojišťovna 
jen tehdy, jestliže se k jejich úhradě zavázala; 

b)  řízení o náhradě škody před příslušným orgánem, po- 
kud pojištěný splnil povinnosti uložené mu v čl. 11 
bod 1 písm. h) a i) těchto všeobecných pojistných pod- 
mínek a pokud je pojištěný povinen tyto náklady uhra- 
dit; náklady právního zastoupení pojištěného uhradí 
však pojišťovna jen tehdy, pokud se k tomu zavázala; 

c)   které vynaložil poškozený v souvislosti s mimosoudním 
projednáváním nároku na náhradu škody, pokud je po- 
jištěný povinen je uhradit a pokud splnil povinnosti ulo- 
žené mu v čl. 11 bod 1 písm. f) těchto všeobecných 
pojistných podmínek. 

 
Článek 11 

Povinnosti pojistníka, pojištěného a pojišťovny 
1.   Pojistník, pojištěný: 

a)   je povinen pojišťovně bez zbytečného odkladu oznámit 
každé zvýšení pojistného rizika, o němž ví a které na- 
stalo po uzavření smlouvy, zejména všechny změny ve 
skutečnostech, na které byl tázán při sjednání pojištění; 
b)  je povinen umožnit pojišťovně kdykoliv provést 

kon- 
trolu podkladů pro výpočet pojistného; 

c)   je povinen oznámit pojišťovně, že uzavřel další pojiš- 
tění proti témuž pojistnému nebezpečí; přitom je po- 
vinen sdělit pojišťovně jméno pojistitele a výši limitu, 
sublimitů a spoluúčasti; 

d)  je povinen dbát, aby škodná událost nenastala, ze- 
jména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrá- 
cení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu ulože- 
ny právními předpisy nebo na jejich základě, nebo 
které na sebe vzal pojistnou smlouvou, ani nesmí tr- 
pět porušování těchto povinností ze strany třetích 
osob (za třetí osoby se považují také všechny fyzické 
a právnické osoby pro pojištěného činné); je povinen 
neprodleně odstranit každou závadu nebo nebezpe- 
čí, o  kterém se dozví a  které by mohlo mít vliv na 
vznik škodné události, nebo přijmout taková preven- 
tivní opatření, jaká je možno rozumně požadovat; 

e)  pokud již škodná událost nastala, je povinen učinit 
nutná opatření k tomu, aby škoda byla co nejmenší; 

f)   je povinen oznámit pojišťovně bez zbytečného 
odkla- du, že nastala škodná událost, sdělit, že 

poškozený uplatnil proti pojištěnému právo na náhradu 
škody ze škodné události, vyjádřit se k požadované 
náhradě a její výši, zmocnit pojišťovnu, aby za něj 

škodnou událost projednala, a dále postupovat 
podle pokynů 

pojišťovny; 
g)  je povinen sdělit pojišťovně bez zbytečného odkla- 

du, že v souvislosti se škodnou událostí bylo zahá- 
jeno trestní řízení proti pojištěnému nebo jeho za- 
městnanci, sdělit jméno a  adresu svého obhájce 



a  pojišťovnu informovat o  průběhu a  výsledcích 
tohoto řízení; 



h)  je povinen sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, 
že poškozený uplatňuje právo na náhradu škody u 
příslušného orgánu; 

i)    je povinen v řízení o náhradě škody ze škodné udá- 
losti postupovat v souladu s pokyny pojišťovny, ze- 
jména nesmí bez souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu o 
narovnání, nesmí se zavázat k náhradě promlčené 
pohledávky, nesmí uzavřít soudní smír, ani zapříčinit 
vydání rozsudku pro uznání nebo pro zmeškání; proti 
rozhodnutí příslušných orgánů, které se týkají náhra- dy 
škody, je povinen se včas odvolat, pokud v odvola- cí 
lhůtě neobdrží jiný pokyn od pojišťovny; 

j)    je povinen, vzniklo-li v souvislosti se škodnou událostí 
podezření z trestného činu, učinit bez zbytečného od- 
kladu oznámení policii; to však neplatí, je-li trestní stí- 
hání podmíněno souhlasem pojištěného (§ 11 trest- 
ního řádu); 

k)   je povinen zabezpečit vůči jinému práva, která pře- 
cházejí na pojišťovnu, zejména právo na náhradu 
škody, jakož i právo na postih a vypořádání; 

l)    je povinen plnit další povinnosti uložené mu záko- 
nem, doplňkovými pojistnými podmínkami nebo po- 
jistnou smlouvou. 

2.   Dále je pojistník, pojištěný povinen na základě písemné- 
ho upozornění pojišťovny odstranit zvlášť rizikové okol- 
nosti spojené s jeho činností. Pokud tak ve stanovené při- 
měřené lhůtě neučiní a nastane škodná událost, která 
má původ v této zvlášť rizikové okolnosti, je pojišťovna 
oprávněna plnění ze smlouvy odmítnout. 

3.   Porušil-li pojistník, pojištěný povinnosti uvedené v bo- 
du 1 nebo 2 tohoto článku a toto porušení mělo pod- 
statný vliv na vznik škodné události nebo na výši plnění 
pojišťovny nebo tímto porušením došlo ke ztížení zjiš- 
tění právního důvodu plnění, rozsahu nebo výše škody 
nebo  ke  zmaření  možnosti  pojišťovny  s  úspěchem 
uplatnit práva uvedená v bodu 1 písm. k) tohoto člán- 
ku, má pojišťovna vůči němu právo na náhradu až do 
výše poskytnutého plnění. Porušil-li pojistník, pojištěný 
povinnosti uvedené v bodu 1 písm. f) nebo i) tohoto 
článku, je pojišťovna oprávněna plnění ze smlouvy od- 
mítnout. 

4.   Vedle povinností stanovených zákonem má pojišťovna 
dále tyto povinnosti: 
a)   projednat s pojištěným výsledky šetření nutného ke 

zjištění rozsahu a výše plnění nebo mu je bez zbyteč- 
ného odkladu sdělit; 

b)  vrátit pojistníkovi, pojištěnému doklady, které pojiš- 
ťovně zaslal či předložil a které si vyžádá. 

 
Článek 12 

Počátek, změny, doba trvání a zánik pojištění 
1.   Nebylo-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v 

pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se sjednává na 
dobu 12 měsíců (1 pojistný rok). Pojištění vzniká prv- ním 
dnem po uzavření pojistné smlouvy, nebylo-li v po- jistné 
smlouvě dohodnuto jinak. 

2.   Vedle důvodů uvedených v zákoně pojištění zaniká: 
a)   ukončením činnosti pojištěného; 
b)  změnou vlastníka věci, je-li sjednáno pojištění odpo- 

vědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví věci, pokud 
nebylo v doplňkových pojistných podmínkách nebo 
pojistné smlouvě ujednáno jinak. 

3.   Pojištění se nepřerušuje. 
 

Článek 13 
Pojistné 

1.   Pojistné je povinen hradit pojistník. 
2.   Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v po- 

jistné smlouvě ujednáno jinak, je pojistné ve smyslu zá- 
kona jednorázovým pojistným. V  pojistné smlouvě je 
možno dohodnout, že pojistník uhradí pojistné ve splát- 
kách. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena 
včas, vzniká pojišťovně právo žádat po pojistníkovi za- 
placení celé zbývající pohledávky najednou. 

3.   Podklady pro výpočet pojistného jsou uvedeny v pojistné 
smlouvě. 

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

5.   Pojišťovna má právo v souvislosti se změnami podmínek 
rozhodných pro stanovení pojistného upravit výši pojist- 
ného ke dni ukončení pojistného roku, příp. pojistného 
období, zejména pokud: 
a)   dojde během trvání pojištění ke zvýšení indexu spo- 

třebitelských cen; 
b)  skutečný škodný průběh pro daný typ pojištění převý- ší 

kalkulovaný škodný průběh; 
c)   dojde ke změně právních předpisů upravujících roz- 

sah nebo výši náhrady škody. 
Pojišťovna je povinna nově stanovenou výši pojistného 
sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před uply- 
nutím stávajícího pojistného roku, resp. před splatností 
běžného pojistného. Pokud pojistník se změnou výše po- 

jistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit pí- 
semně do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změ- ně 
výše pojistného dozvěděl; v takovém případě pojiště- ní 
zanikne uplynutím pojistného roku, příp. pojistného 
období. 

6.   Pojišťovně náleží celé pojistné za pojistný rok, příp. po- 
jistné období v případě: 
a)   zániku pojištění v důsledku pojistné události; 
b)  zániku pojištění z důvodů uvedených v zákoně, pří- 

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

V ostatních případech zániku pojištění náleží pojišťovně 
jen poměrná část pojistného. 

 
Článek 14 

Řešení sporů 
1.   Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory 

vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s 
ní, které se týkají úplného i částečného nezaplacení 
běžného či jednorázového pojistného, jeho výše nebo 
splatnosti, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci 
obecných soudů v rozhodčím řízení s výjimkou uvede- 
nou v  bodu 2 tohoto článku všeobecných pojistných 
podmínek. Tyto spory budou rozhodovány jedním roz- 
hodcem jmenovaným Správcem Seznamu rozhodců, ve- 
deném   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 říze- 
ní, Organizačním a  Kancelářským řádem Společnosti. O 
právech a  povinnostech plynoucích z  těchto doku- 
mentů 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 kalendář ních dnů 
ode dne, kdy mu byla doručena žaloba, jsou sku- 
tečnosti vyjádřené a uvedené v žalobě považovány za 
nesporné. Jednacím místem je zpravidla sídlo Společ- 
nosti. Veškeré písemnosti jsou doručovány poštou, pří- 
padně osobně. Při doručování poštou straně sporu, jež 
nebyla zastižena, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, 
se použije přiměřeně ustanovení občanského soudní- 
ho 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 uložení nedozvěděl. Písem- 
nosti se doručují na adresu žalované strany, uvede- 
nou 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 pří- 
padě, že žalovaná strana tuto svoji povinnost nesplní a 
zdržuje se na jiné adrese, budou v rozhodčím řízení 
písemnosti  doručovány  na  žalobci  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 ustanovení bodu 1 tohoto článku všeobec- 
ných pojistných podmínek, se v rozsahu rozhodování 
konkrétního majetkového sporu, ve věci kterého neby- lo 
dosud zahájeno rozhodčí řízení, ruší zahájením soud- 
ního řízení ve věci tohoto konkrétního majetkového 
sporu. 

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

 
Článek 15 

Forma právních úkonů 
1.   Není-li v  těchto všeobecných pojistných podmínkách 

nebo v doplňkových pojistných podmínkách stanoveno 
jinak, mají právní úkony týkající se pojištění písemnou 
formu. 

2.   Oznámení škodné události ve smyslu zákona resp. člán- ku 
11 bodu 1 písm. f) těchto všeobecných pojistných 
podmínek je možno podat rovněž telefonicky na telefon- ním 
čísle zveřejněném pojišťovnou. 

3.   Telefonickou formu může mít rovněž vyjádření k rozsahu 
odpovědnosti za škodu pojištěného, požadované náhra- 
dě škody a  zmocnění pojišťovny k  projednání škodné 
události. 

4.   Telefonicky je možno oznámit rovněž změnu adresy 
nebo změnu jména nebo příjmení pojistníka, pojiště- 
ného. 

Článek 16 
Doručování 

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

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

b)  osobně zaměstnancem nebo zmocněncem odesílate- 
le, nebo 

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

pojišťovny v místně příslušné provozovně držitele poštov- ní 
licence. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 15 dnů ode 
dne jejího uložení, poslední den této lhůty se pova- žuje 
za den doručení, i když se adresát o uložení nedo- 
věděl. 

3.   Bylo-li přijetí písemnosti adresátem odmítnuto, považuje 
se písemnost za doručenou dnem,kdy její přijetí bylo ad- 
resátem odmítnuto. 

4.   Pokud se adresát v  místě doručení nezdržuje, aniž by 
o tom informoval pojišťovnu, považuje se písemnost za 
doručenou dnem, kdy byla zásilka pojišťovně vrácena ja- 
ko nedoručitelná. 

 
Článek 17 

Výkladová ustanovení 
1.   Škoda je způsobena úmyslně, jestliže byla způsobena 

úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, které 
lze přičíst pojištěnému, jeho statutárnímu zástupci nebo 
kompetentnímu řídícímu pracovníkovi, nebo jednáním, 
o kterém tyto osoby věděly. Při dodávkách věcí nebo při 
dodávkách prací je škoda způsobena úmyslně také teh- 
dy, když pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompe- 
tentní řídící pracovník věděl o závadách věcí nebo slu- 
žeb. Škoda je způsobena úmyslně také tehdy, jestliže 
původ škody spočívá v tom, že pojištěný, jeho statutární 
zástupce nebo kompetentní řídící pracovník nebo fyzic- 
ká nebo právnická osoba pro pojištěného činná, úmysl- 
ně nedodržela právní předpisy a závazné normy pro vý- 
robu, prodej a distribuci výrobků, nebo že fyzická nebo 
právnická osoba pro pojištěného činná úmyslně nedodr- 
žela instrukce a pokyny pojištěného, jeho statutárního 
zástupce nebo kompetentního řídícího pracovníka. 

2.   Vozidlem se rozumí silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a tro- 
lejbus; silničním vozidlem je vozidlo druhu moped, mo- 
tocykl, tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, auto- 
bus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač, 
přípojné vozidlo; zvláštním vozidlem je vozidlo druhu 
traktor a jeho přípojná vozidla (včetně jednonápravové- 
ho traktoru s přívěsem), pracovní stroj samojízdný, pra- 
covní stroj přípojný a vozidla kategorie R; zvláštním vo- 
zidlem kategorie R  jsou ostatní vozidla, která nelze 
zařadit do výše uvedených kategorií, zejména sněžný 
skútr, rolba, čtyřkolka určená pro přepravu materiálů ne- 
bo technologií; za vozidlo se nepovažuje invalidní vozík. 

3.   Životním prostředím se rozumí vše, co vytváří přirozené 
podmínky existence organizmů včetně člověka a je před- 
pokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou ze- 
jména ovzduší, voda, horniny, půda, organizmy, eko- 
systémy a energie. 

4.   Ekologickou újmou se rozumí ztráta nebo oslabení přiro- 
zených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich 
složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v dů- 
sledku lidské činnosti. 

5.   Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movi- 
tou či nemovitou (nikoliv právo užívání prostor v nemo- 
vité věci) ve své moci a využívá její užitné vlastnosti. 

6.   Zaplacením pojistného se rozumí připsání pojistného 
na účet pojišťovny nebo jeho zaplacení pojišťovně 
v hotovosti. 

7.   Indexem spotřebitelských cen se rozumí úhrnný index 
spotřebitelských cen zboží a služeb, který je uveřejňován 
ve Statistické ročence ČR vydávané Českým statistickým 
úřadem. 

8.   Ukončením činnosti pojištěného se rozumí: 
a)   u právnických osob, které se zapisují do zákonem ur- 

čeného rejstříku, výmaz z tohoto rejstříku; 
b)  u právnických osob, které se nezapisují do zákonem 

určeného rejstříku, zrušení právnické osoby zřizova- 
telem; 

c)   u  podnikatelů – fyzických osob, které jsou zapsány 
v zákonem určeném rejstříku, výmaz z tohoto rejstříku; 

d)  u podnikatelů – fyzických osob, které nejsou 
zapsány v zákonem určeném rejstříku, zánik oprávnění 

k pod- 
nikatelské činnosti. 

 
Článek 18 

Závěrečná ustanovení 
1.   Pojištění odpovědnosti za škodu se řídí právním řádem 

České republiky. 
2.   Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti 

dne 1. 1. 2005. 



Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění vozidel 
DPPA 2006 – „All Risk“ 

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1.   Pojištění DPPA 2006 – „All Risk“ (dále jen „DPPA 2006“) se 
řídí ustanoveními zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné 
smlouvě, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro po- 
jištění vozidel a dopravovaných věcí VPPH 2006 (dále jen 
„VPPH 2006“), těmito DPPA 2006 a příslušnými ustano- 
veními pojistné smlouvy. 

2.   Pojištění založené na základě těchto DPPA 2006 je pojiš- 
tění soukromé a sjednává se jako pojištění škodové pro 
pojistná nebezpečí uvedená v pojistné smlouvě. 

 

 
Článek 2 

Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění 
1.   Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se 

sjednává pro tato pojistná nebezpečí: 
a)   havárie, 
b)  živelní událost, c)   
odcizení, 
d)  neoprávněné užití vozidla. 

2.   Pojištění  se  vztahuje  na  vozidlo  uvedené  v  pojistné 
smlouvě, jeho části a příslušenství tvořící jeho obvyklou 
výbavu (dále jen „vozidlo“). Na další příslušenství (dále 
jen „mimořádná výbava“) se pojištění vztahuje jen teh- 
dy, bylo-li to dohodnuto v pojistné smlouvě. 

 

 
Článek 3 

Pojistné období, počátek a konec 
pojištění, pojistné 

1.   Pro určení pojistného období, počátku a konce pojištění se 
použijí přiměřeně příslušná ustanovení VPPH 2006. 

2.   Výše a splatnost pojistného se určuje podle sazebníku 
pojišťovny a je uvedena v pojistné smlouvě. 

 

 
Článek 4 

Zabezpečení vozidla 
1.   Pojistník se může, resp. musí, v pojistné smlouvě zavázat, že na 

pojištěném vozidle budou v době pojistné události způ- 
sobené odcizením vozidla instalována a uvedena do provo- zu 
funkční zabezpečovací zařízení, případně zabezpečovací 
systémy, uvedené v některém z následujících ustanovení: 
a)   mechanický zabezpečovací systém pevně spojený s 

karoserií vozidla, který při uzamčení blokuje převo- dy 
vozidla (v pojistné smlouvě je toto zabezpečovací 
zařízení označeno jako „mechanické zabezpečení“), 

b)  skryté systémy (zařízení) ve vozidle, které při neautorizo- 
vaném vniknutí do vozidla nebo při neautorizovaném 
pohybu vozidla upozorňují o tomto stavu telefonicky 
(nebo prostřednictvím SMS zprávy) oprávněnou osobu a 
současně na centrální dispečink společnosti s non-stop 
provozem, která tímto způsobem zabezpečuje ostrahu 
vozidla. Zařízení musí být schopno, nezávisle na opráv- 
něné osobě, umožnit lokalizaci vozidla a jeho aktivní 
monitoring (v pojistné smlouvě je toto zabezpečovací 
zařízení označeno jako „pasivní vyhledávací systém“), 

c)   zařízení pro aktivní lokalizaci vozidla je interaktivní za- 
bezpečovací zařízení, které je skrytě instalováno ve 
vozidle a  je schopné vysílat signál na jiné bázi než 
GSM. Monitorováním tohoto signálu je možné zajis- 
tit přesnou lokalizaci vozidla. Tento druh zabezpečo- 
vacího zařízení musí být vždy napojen na centrální 
dispečerské pracoviště. Systém musí mít působnost 
nejméně po celém území České republiky (v pojistné 
smlouvě je toto zabezpečovací zařízení označeno ja- 
ko „aktivní vyhledávací systém“). 

2.   Veškerá zařízení uvedená v předchozím odstavci musí mít 
odpovídající atesty a povolení pro montáž do příslušné- 
ho typu vozidla a musí být instalována subjektem mají- 
cím k jejich instalaci potřebnou autorizaci. 

3.   Pojišťovna může podmínit přijetí vozidla do pojištění za- 
bezpečením vozidla zařízením, které splňuje podmínky 
uvedené v odst. 1 tohoto článku. 

4.   Pokud je vozidlo zabezpečeno lépe než požaduje pojiš- 
ťovna, je tato skutečnost zohledněna slevou na pojist- 
ném podle aktuálně platných pravidel. 

5.   Pokud je za instalaci zabezpečovacího zařízení uvedené- 
ho v odst. 1 tohoto článku poskytována sleva na pojist- 
ném, je již pojistné stanovené v pojistné smlouvě uvede- 
no se započtením příslušné slevy. 

 
 
 
6.   Byla-li v souvislosti s instalací zabezpečovacího zařízení 

poskytnuta sleva na pojistném, zavazuje se pojistník 
provádět potřebnou údržbu a kontrolu zabezpečovací- 
ho zařízení podle instrukcí daných výrobcem tohoto za- 
řízení. 

7.   Byla-li pojišťovnou poskytnuta sleva na pojistném v sou- 
vislosti se závazkem pojistníka instalovat příslušná zabez- 
pečovací zařízení, je pojišťovna oprávněna požadovat po 
oprávněné osobě, aby prokázala, že zabezpečovací zaří- 
zení, za jejichž instalaci byla sleva na pojistném poskyt- 
nuta, byla v době pojistné události funkční a aktivována. 
Stejně  tak  je  pojišťovna  oprávněna  požadovat,  aby 
oprávněná osoba prokázala, že byla prováděna kontrola 
funkčnosti těchto zabezpečovacích zařízení v souladu s  
pokyny výrobce. V  opačném případě je pojišťovna 
oprávněna snížit pojistné plnění, přičemž procento, jímž je 
pojistné plnění upraveno, odpovídá výši slevy v pro- 
centech, která byla poskytnuta za instalaci zabezpečova- 
cího zařízení. 

 

 
Článek 5 

Řízení pojištěného vozidla omezeným 
počtem řidičů 

1.   Pojistník a pojišťovna se mohou v pojistné smlouvě do- 
hodnout, že pojištěné vozidlo bude řízeno omezeným 
počtem řidičů, kteří jsou v pojistné smlouvě identifiková- 
ni jménem, příjmením, rodným číslem nebo datem naro- 
zení a bydlištěm. Na základě této dohody je pak pojisti- 
telem upraveno pojistné příslušným koeficientem. 

2.   V případě, že nastane pojistná událost v souladu s těmi- to 
DPPA 2006 a pojištěné vozidlo nebude bezprostředně před 
touto pojistnou událostí řízeno řidičem uvedeným v 
pojistné smlouvě, je pojišťovna oprávněna, po odečtení 
dohodnuté spoluúčasti, upravit výši pojistného plnění ta- 
kovým koeficientem, jakým byla upravena výše pojistné- 
ho podle ustanovení odst. 1 tohoto článku, přičemž pro 
úpravu výše pojistného plnění nebude použit koeficient 
vyšší než 1. 

 

 
Článek 6 

Výluky z pojištění 
1.   Za pojistná nebezpečí se pro účely těchto DPPA 2006 ne- 

považují činnosti a situace vyloučené z pojištění v článku 
6 VPPH 2006. 

 

 
Článek 7 

Zohlednění předchozího škodného průběhu 
1.   Pojišťovna zohledňuje předchozí bezeškodný průběh po- 

jištění poskytnutím slevy z pojištění (bonus), pokud se 
nejedná o pojištění souboru vozidel. 

2.   Výše bonusu je určována aktuální rozhodnou dobou. 
3.   Rozhodná doba  vyjadřuje dobu nepřetržitého trvání 

pojištění, jejíž délka je krácena na základě vzniklých roz- 
hodných událostí, případně zkrácena s ohledem na do- bu 
neexistence pojištění. 

4.   Pojišťovna započítá prokázanou rozhodnou dobu z před- 
chozího  zaniklého  pojištění  téhož  pojistníka,  pokud 
předchozí pojištění zaniklo před 12 nebo méně měsíci. 

5.   Zaniklo-li pojištění před více než 12 měsíci, považuje se za 
dobu neexistence pojištění doba faktické neexistence 
pojištění v celých kalendářních měsících snížená o 12 mě- 
síců; takto stanovená rozhodná doba může činit nejméně 
0 měsíců. 

6.   Záporná rozhodná doba z předchozího pojištění se na 
nově vzniklé pojištění započítává vždy celá. 

7.   Rozhodnou dobu je možné převádět mezi jednotlivými 
osobami trvale žijícími s pojistníkem ve společné do- 
mácnosti. Vždy však je možné převést rozhodnou dobu 
pouze v rámci stejné kategorie vozidel, která jsou pro 
potřeby výpočtu rozhodné doby rozdělena do těchto 
kategorií: 
a)   jednostopá vozidla a motorové tříkolky s hmotností 

do 400 kg, 
b)  osobní a dodávková vozidla s hmotností do 3500 kg a 

motorové tříkolky s hmotností nad 400 kg, 
c)   přívěsy a návěsy všeho druhu, d)  
ostatní vozidla, 
za předpokladu, že za zaniklé pojištění je sjednáno pojiš- 
tění nové. 

 
 
 
8.   Rozhodná doba se určuje celými ukončenými kalendář- 

ními měsíci. 
9.   Sčítání souběžné rozhodné doby pojištění není pro sta- 

novení započítávané rozhodné doby přípustné. 
10. Konkrétní pojistné se určí jako základní pojistné dané ta- 

rifními parametry upravené koeficientem náležejícím 
k vypočtené rozhodné době dle následující tabulky: 

 
Kód stupně   Rozhodná doba Sleva Úroveň 

bonusu v měsících na pojistném   pojistného 
B0 méně než 12 0 % 100 % 
B1 12 až 23 5 % 95 % 
B2 24 až 35 10 % 90 % 
B3 36 až 47 15 % 85 % 
B4 48 až 59 20 % 80 % 
B5 60 až 71 25 % 75 % 
B6 72 až 83 30 % 70 % 
B7 84 až 95 35 % 65 % 
B8 96 až 107 40 % 60 % 
B9 108 až 119 45 % 55 % 

B10 120 a více 50 % 50 % 
 
11. Bonus se přiznává vždy k datu výročního dne počátku 

pojištění, a to v závislosti na vypočtené rozhodné době 
s ohledem na případně nastalé rozhodné události. 

12. Rozhodná událost je pojistná událost spojená s výpla- 
tou pojistného plnění, na základě které se snižuje délka 
rozhodné doby o 36 měsíců, přičemž za rozhodnou 
událost se nepovažuje událost, která nastala: 
a)   odcizením vozidla, vandalismem nebo neúmyslným 

poškozením třetí osobou, pokud pojišťovně vzniklo 
právo na náhradu škody vůči známé fyzické či práv- 
nické osobě, 

b)  v době od odcizení vozidla do jeho vrácení oprávně- 
né osobě, 

c)   v době, kdy vozidlo bylo po přechodnou dobu proka- 
zatelně předáno do opravy (§ 430, odst. 2 občanské- 
ho zákoníku), 

d)  v důsledku živelní události, 
e)   v důsledku pojistné události, za kterou nebylo poskyt- 

nuto pojistné plnění, 
f)   v důsledku jakékoliv jiné pojistné události, ze které 

přešlo na pojišťovnu právo na náhradu škody vůči 
známé fyzické nebo právnické osobě. 

 

 
Článek 8 

Speciální výkladová ustanovení 
Mimořádnou výbavou vozidla je jiné než schválené a vý- 
robcem vozidla nabízené originální příslušenství vozidla. 
Pod tento pojem lze zahrnout zejména speciální nástavby, 
střešní boxy, audiovizuální techniku (CD měniče, zesilova- 
če, navigační systémy, zobrazovací jednotky, speciální re- 
prosoustavy), tuningové doplňky (spoilery, plastové lišty 
prahů, speciální masky vozů, výfukové systémy, nestan- 
dardní disky a pneumatiky), speciální úpravu podvozků ne- 
bo motorů vozidel, grafickou úpravu laku karoserie, tóno- 
vání skel dodatečně upravované nebo montované výrobci, 
kteří se specializují právě na individuální úpravu vozidel, 
případně jsou tyto úpravy provedeny svépomocí a pojiště- 
ný má zájem zohlednit cenu této mimořádné výbavy v po- 
jistné smlouvě. 
Pojišťovna tuto cenu zohlední pouze po předložení dokladů 
za nákup nebo nákup a montáž těchto doplňků. Stejně tak 
je tyto doklady nezbytné předložit při likvidaci pojistné udá- 
losti. Bez předložení těchto dokladů bude pojistná událost li- 
kvidována s využitím ceníků pojistiteli dostupných. 
Opravy v zahraničních opravnách a doklady prokazující 
provedení opravy pojištěného vozidla v těchto opravnách po- 
jišťovna akceptuje v plné výši, byla-li možnost oprav v zahra- 
ničí dohodnuta v pojistné smlouvě, nebo s výslovným pí- 
semným souhlasem pojišťovny. 
V ostatních případech pojišťovna takto vynaložené náklady 
nepovažuje za přiměřené a pokud neodpovídají svou výší ce- 
nové úrovni v tuzemsku, pojišťovna vyplatí náklady na opra- 
vu ve výši v tuzemsku obvyklé. 
Pro výklad ostatních ustanovení se použijí výkladová ustano- 
vení uvedená v článku 23 VPPH 2006. 
 

 
Článek 9 
Účinnost 

1.   Tyto DPPA 2006 nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2005. 
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