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Úvod 

 Každý člověk v průběhu života získává určitý majetek, který se postupně snaží 

zhodnotit. Majetek je však třeba nejen udržovat a zhodnocovat, ale také chránit proti různým 

živlům - ať už přírodním nebo kriminálním. Pod pojmem přírodní živel si můžeme představit 

kroupy, sesuvy půdy, vichřice nebo záplavy, které nejen v roce 2009 zasáhly plnou silou 

různé části České republiky. Pojišťovny si uvědomují, že nestandardní výkyvy počasí mohou 

lidem poškodit či zcela zničit jejich majetek. Proto se prostřednictvím svých specialistů snaží 

nabídnout klientům širokou škálu pojištění, která by případné finanční dopady eliminovala.   

Riziko znehodnocení či ztráty majetku však nepředstavuje jen příroda, ale člověk 

samotný. Pojišťovny řeší denně případy vykradení auta, bytu či případy drobné loupeže.  

S rozmáhající se kriminalitou vzrůstá ve společnosti strach z případné ztráty svého majetku.    

Cílem této práce je představit občanům problematiku pojištění, definovat druhy 

pojištění, včetně jejich specifických vlastností a možností využití. Tato diplomová práce  by 

měla seznámit laickou veřejnost s pojištěním staveb a domácností s důrazem na pojištění od 

České pojišťovny, a.s., jeho odlišnostmi a poukázat na chyby, které se při sjednávání 

občanského pojištění vyskytují, Věřím, že po prostudování tohoto materiálu bude každý 

člověk schopen posoudit, jaké pojištění je pro něj vhodné, jaká kritéria jsou pro něj v případě 

pojištění majetku prioritní. 
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1 Teoretické základy pojišťovnictví 

1.1 Pojem pojištění 

 Vlivem klimatických podmínek či jiných nahodilých událostí může dojít  

ke škodě – ať už na majetku či na zdraví lidí. Pokud dojde ke vzniku škody, má ekonomický 

subjekt v podstatě tři možnosti, jak se s touto událostí finančně vyrovnat. První možností  

je krytí z vlastních zdrojů, druhou je krytí z cizích zdrojů a tou třetí možností je využití 

pojištění.  

Pojištění jako pojem můžeme definovat z několika hledisek a chápat ho v rámci 

určitých kategorií. Pokud na pojištění pohlížíme jako na finanční kategorii, pak ho definujeme  

jako tvorbu, rozdělování a užití pojistného fondu k úhradě peněžních potřeb ekonomických 

subjektů.  

Pojištění může být chápáno i jako důchodová kategorie, a to proto, že jeho 

prostřednictvím dochází k důchodové stabilizaci ekonomických subjektů. 

Pojištění můžeme také definovat jako přesun rizika na instituci provozující pojištění. 

Rovněž si pod tímto pojmem můžeme představit „právní vztah, při kterém pojistitel na sebe 

přebírá závazek, že poskytne pojistné plnění, nastane-li nahodilá, v pojistných podmínkách 

blíže označená, událost. 1 

Členění pojištění 

Pojištění můžeme členit podle mnoha věcných i formálních hledisek. Paní Ducháčková 

ve své publikaci „Pojišťovnictví a pojištění“ uvádí základní členění na pojištění povinné 

a dobrovolné. U povinného pojištění je firmám a osobám zákonem uložena povinnost účastnit 

se vymezeného druhu pojištění. Povinná účast na pojištění má za úkol především zajištění 

sociálních jistot lidí a zabezpečení majetku a zdraví proti škodám, které vznikají například  

při provozu motorových vozidel. 

Zařadíme sem: 

• Zákonné sociální pojištění osob dle zákona o sociálním pojištění. Správcem tohoto 

pojištění je státní instituce - Správa sociálního zabezpečení. Z tohoto typu pojištění jsou 

vypláceny dávky nemocenské, důchody a podpory v nezaměstnanosti. 

 

                                                 
1 DUCHÁČKOVÁ, E. Pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1997. s. 11  

     ISBN 80-7079-092-x. 
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• Zákonné zdravotní pojištění osob dle zákona o zdravotním pojištění. 

Toto pojištění je co do objemu druhé největší. Spravují je speciální - zdravotní pojišťovny.  

 

• Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla. 

Toto pojištění poskytují největší vybrané pojišťovny, kterým k tomuto účelu byla udělena 

zvláštní licence. 

  

• Zákonné pojištění pracovních úrazů a nemoci z povolání zaměstnanců. 

Toto pojištění jsou od roku 1993 povinni uzavírat zaměstnavatelé svým zaměstnancům 

u jedné ze dvou komerčních pojišťoven - České pojišťovny nebo Kooperativy.  

 

Obecně je povinné pojištění koncipováno tak, aby bylo v případě pojistné události  

(dále jen PU) zajištěno plnění na nejnižší sociálně únosné hranici. Pokud má klient zájem 

pojistit se na vyšší plnění, může si vybrat z nabídky komerčních pojišťoven. 

Dělení pojištění dle způsobu financování 

Pokud na pojištění pohlížíme z hlediska způsobu financování, můžeme ho rozčlenit 

na dvě skupiny, a to na pojištění:  

- sociální, které slouží ke krytí sociálních rizik a je povinné rozhodnutím státu, 

- komerční, které slouží ke krytí ekonomických rizik a je dobrovolné. 

Klasifikace komerčního pojištění 

A) Dle pojistného odvětví  

Životní pojištění je určeno výhradně fyzickým osobám. Toto pojištění kryje rizika 

těžkých úrazů, jejich trvalých následků, vážných nemocí či úmrtí. Tento typ pojištění  

od svých klientů rovněž vyžadují banky při poskytování hypotečních úvěrů.  

Neživotní pojištění je využíváno především při pojištění majetku fyzických 

a právnických osob. V České republice (dále jen ČR) má tento typ pojištění nejen  

kvůli stoupající kriminalitě vzrůstající tendenci.  

B) Dle formy vzniku 

Zákonné pojištění vzniká automaticky vznikem skutečnosti definované zákonem. Jedná 

se například o pojištění zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání. 

Smluvní pojištění vzniká na základě smlouvy. 
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C) Dle krytí potřeb  

Škodové pojištění vychází z rozsahu škody, proto je pojistné plnění závislé na odhadu 

odborníků. 

Obnosové pojištění nevychází z rozsahu škody, protože je v pojistné smlouvě  

(dále jen PS) přesně definována výše pojistná částka (dále jen PČ). 

D) Dle trvání 

Krátkodobá pojištění jsou definována jako pojištění s pojistným obdobím do 1 roku.  

Dlouhodobé pojištění je pojištěním s pojistným obdobím nad 1 rok. Zvláštní kategorii 

pojištění tvoří roční pojištění, které bychom teoreticky mohli zařadit do dlouhodobého 

pojištění, protože trvá přesně jeden rok s možností prolongace (prodloužení). 

E) Dle způsobu placení 

Jednorázové placení je jednou z forem placení, kdy pojistník zaplatí celé pojistné 

za dobu trvání PS v jedné platbě. 

Běžné pojistné představuje pravidelnou platbu pojistného. 

F) Dle územní platnosti 

Místně platná pojištění jsou pojištění, která platí pro konkrétní místo, určené číslem 

popisným či parcely. Typickým příkladem tohoto druhu pojištění je pojištění domácnosti  

či stavby. 

Tuzemská pojištění označuje literatura jako pojištění určená ke krytí rizika vzniklého 

 na území ČR. Možným příkladem tohoto pojištění je pojištění odpovědnosti z výkonu 

povolání. 

Pojištění pro Evropu nebo pro svět se využívají zpravidla u cestovního pojištění a slouží 

ke krytí PU vzniklých na území Evropy či celého světa. 

G) Dle výše pojistného plnění 

Pojištění se sjednávají velice často na novou hodnotu, která představuje hodnotu 

majetku před vznikem PU. Jinými slovy se jedná o hodnotu, kterou dostaneme od pojišťovny 

na znovupořízení majetku. 

Další možností je pojistit majetek na časovou hodnotu, která se zjistí odečtením 

opotřebení majetku od pořizovací ceny. 
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H) Dle způsobu určení objektu 

Předmět pojištění lze v pojistné smlouvě určit individuálně (pojištění staveb),  

nebo jej lze definovat jako soubor věcí (pojištění domácností). 

I) Dle počtu rizik, proti kterým je pojištění sjednáno 

Pojistná smlouva zajišťuje pojištěné osobě ochranu proti jednomu riziku, proti více 

rizikům (kde se v praxi často používá zvýhodněná sazba), či proti všem rizikům (využívají 

podniky v rámci průmyslového pojištění). 

J) Dle účasti pojištěného na škodném průběhu 

Pojištění s účastí na škodném průběhu využívá principu bonusů, které snižují ceny 

pojistného, a malusů, které naopak zvyšují cenu pojistného. V praxi se s tímto pojištěním 

nejčastěji setkáme u pojištění povinného ručení. 

U pojištění bez účasti na škodném průběhu cenu neovlivní ani bezeškodní průběh, 

ani doba trvání.  

K) Dle účasti pojištěného na pojistném plnění 

 Pojištěný může uzavřít pojištění se spoluúčastí na pojistném plnění  

nebo bez spoluúčasti. V případě škody na majetku, který chrání PS se spoluúčastí  

na pojistném plnění, inkasuje pojištěný pojistné plnění snížené o výši této spoluúčasti. 

1.2 Předmět pojišťovnictví 

Pojišťovnictví můžeme chápat jako „specifické odvětví ekonomiky, které zabezpečuje 

finanční eliminaci rizik ovlivňujících činnost lidí.“ 2  

Každá země má odlišné pojetí sféry pojišťovnictví. V ČR toto odvětví zahrnuje instituce 

a jejich činnosti související s pojištěním (tzn. činnosti pojišťoven, zajišťoven, bank, 

penzijních fondů, asociací a v neposlední řadě také činnosti České národní banky.)  

Předmětem pojišťovnictví je tedy především pojišťovací, zajišťovací a zprostředkovací 

činnost. Pojišťovací činnost v sobě zahrnuje uzavírání a správu PS, poskytování plnění 

z pojištění, asistenční služby, pasivní zajištění, zábrannou činnost a investování prostředků 

a technických rezerv, které vznikají z pojistného.  

                                                 
2 DUCHÁČKOVÁ, E. Pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1997. s. 43  

     ISBN 80-7079-092-x. 
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Zajišťovací činnost souvisí s pojišťováním významných, zejména průmyslových celků 

a přepravy zásilek. Smyslem zajištění je rozdělení rozsáhlého rizika mezi více subjektů 

(pojišťoven), které se společně podílejí na získaném pojistném i na výplatě pojistného plnění 

v případě PU.  

Jako zprostředkovatelskou činnost můžeme označit odbornou činnost směřující 

k uzavření pojistné či zajistné smlouvy. Osoby, které zprostředkovatelskou činnost poskytují, 

dělíme na pojišťovací agenty a makléře. Pojišťovacím agentem rozumíme právnickou 

či fyzickou osobu, která má uzavřenou smlouvu s pojišťovnou a jedná v její prospěch. 

Makléřem označujeme fyzickou či právnickou osobu, která má uzavřenou smlouvu 

s potenciálním klientem a jedná v zájmu svého klienta.  

V pojišťovnictví využívají všechny zúčastněné osoby specifický slovník pojmů  

(viz Příloha číslo 1). 

Druhy pojišťoven 

Pojišťovny dělí literatura dle sídla na tuzemské, které mají sídlo na území ČR, 

a zahraniční, které mají sídlo mimo území ČR. Dalším faktorem pro dělení pojišťoven  

je zaměření jejich pojištění - na životní, neživotní, univerzální a specializované, které nabízejí 

pouze jeden produkt životního, nebo neživotního pojištění.  

1.2.1 Orgány a instituce dozoru v pojišťovnictví 

Česká národní banka jako státní dozor v pojišťovnictví  

Státní dozor v oblasti pojišťovnictví vykonává Česká národní banka (dále jen ČNB)  

a tím také zajišťuje ochranu zájmů pojištěných osob. K této funkci ji zmocňuje zákon  

číslo 57/2006 Sbírky s účinností od 1. 4. 2006. Oblast dozoru obsahuje čtyři základní  

činnosti: povolovací, kontrolní, legislativní a ostatní činnost. Hlavním posláním ČNB  

je zabezpečit dostatek nabídek produktů a kontrolu na pojistném trhu, která spočívá 

ve sledování hospodaření pojišťoven a jejich solventnosti.  

Česká asociace pojišťoven 

Česká asociace pojišťoven (dále jen ČAP) zahájila svoji činnost k 1. 1. 1994  

jako zájmové sdružení. V roce 1998 se stala řádným členem Evropské federace národních 

asociací pojistitelů CEA.  

Předmětem činnosti ČAP je zastupovat, prosazovat a hájit zájmy svých členů a jejich 

klientů ve vztahu k orgánům státní správy. ČAP uplatňuje svůj vliv při tvorbě legislativy  

pro oblast pojišťovnictví ve vnějším připomínkovém řízení (viz Obrázek 1.1).  
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Legislativa  

Pojišťovnictví se řídí řadou zákonů. Jedním z klíčových je Zákon o pojišťovnictví  

číslo 363/1999 Sbírky, ve kterém jsou upraveny podmínky provozování pojišťovací  

a zajišťovací činnosti a dohled nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti  

a penzijního připojištění. Dalším významným zákonem je Zákon o PS číslo 37/2004 Sbírky.

 Třetím pilířem oblasti pojišťovnictví je Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích  

a likvidátorech PU číslo 38/2004 Sbírky, který definuje podmínky podnikatelské činnosti 

pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů PU, včetně dohledu nad jejich činností. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     Obrázek 1.1 Legislativní proces v ČR3 

1.2.2 Trh pojišťovacích služeb v ČR 

V roce 1991 registrovala ČNB celkem tři pojišťovny. Od roku 2009 působí v ČR  

již 36 tuzemských pojišťoven, 17 poboček zahraničních pojišťoven z Evropské unie  

a 1 pobočka pojišťovny se sídlem v třetích zemích.   

Základní kapitál (dále jen ZK) každé pojišťovny musí být dle obchodního zákoníku 

minimálně (dále jen min.) 2.000.000 Kč. Pojišťovna zaměřena na životní pojištění musí mít 

dle zákona o pojišťovnictví min. ZK 90.000.000 Kč. Neživotní pojišťovna má ZK stanovený 

dle typů produktů, které nabízí, nejvýše však na 290.000.000 Kč. Univerzální pojišťovna musí 

mít ZK sečtený dle činnosti životní a neživotní, specifická pojišťovna musí mít  

min. ZK 200.000.000 Kč. Pojišťovna může fakultativně nabízet také zajištění, ale nesmí 

zajistit to, co sama pojistila. 

                                                 
3 www.cap.cz 
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2 Teoretické a právní aspekty občanského pojištění  

České pojišťovny, a.s. 

2.1 Česká pojišťovna, a.s. 

Česká pojišťovna (dále jen ČP) je pojišťovnou s dlouholetou tradicí. O tom, že ČP má 

svým klientům co nabídnout, svědčí široká škála produktů zahrnující nejen individuální 

životní a neživotní pojištění, ale rovněž pojištění pro malé, střední a velké podniky v oblasti 

průmyslových rizik. I přesto se ČP stále snaží svým klientům nabídnout nové druhy pojištění 

v závislosti na aktuálních požadavcích společnosti. Za kvalitu poskytovaných služeb 

odpovídá 5200 zaměstnanců a 6000 obchodních zástupců v 70 agenturách  

na více než 700 obchodních místech. 

Celkové pojistné, které měli klienti uhradit za pojištění na účet ČP, činilo podle 

mezinárodních účetních standardů za rok 2009 38 miliard korun. Tento tržní podíl na českém 

pojistném trhu z hlediska výše předepsaného pojistného k 31. 12. 2009 činil v životním 

pojištění 23,4 % a v neživotním pojištění 30,2 %. I přes ekonomickou krizi, která český 

pojistný trh citelně zasáhla, se udržuje stále na prvním místě z hlediska předepsaného 

pojistného i z hlediska oblíbenosti klientů. 

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor´s potvrdila současný rating České 

pojišťovny A+ se stabilním výhledem. ČP tak má i nadále maximální možný rating, který lze 

u nás získat. Dobré ratingové hodnocení je důkazem, svědčícím o dlouhodobě stabilních 

výsledcích, kapitálové přiměřenosti, vynikající likviditě a o velmi silné tržní pozici ČP. 

Do podvědomí občanů se dostala ČP nejen jako společnost nabízející pojištění, ale také 

jako mecenáš umění, kultury, sportu a dopravní bezpečnosti. Každým rokem pak finančně 

podporuje hokejovou extraligu, vyhlašuje ocenění gentlemana silnic, podporuje výcvik 

slepeckých psů pod projektovým názvem Leontýnka. V tomto roce se nám ČP představila  

jako sponzor Českého olympijského týmu.  

ČP získala rovněž řadu ocenění od významných společností. Jednou z velice cenných 

trofejí je získání ceny Hospodářských novin v roce 2009. 
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2.2 Analýza produktů občanského pojištění  

České pojišťovny, a.s. 

Občanské pojištění se řídí Zákonem číslo 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně 

souvisejících zákonů v platném znění, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění 

majetku občanů z roku 2005 (viz Příloha číslo 2, dále jen VPPMO 2005), doplňkovými 

pojistnými podmínkami pro konkrétní pojištění a obsahem PS.  

2.2.1 Obecná charakteristika občanského pojištění „KOSTKA“ 

Pojištění občanského majetku a odpovědnosti nabízí ČP v rámci jediného souhrnného 

produktu „KOSTKA“.„Pojištění KOSTKA“ je určeno nejširší cílové skupině klientů. Tímto 

druhem produktu je možno uspokojit požadavky na dostatečné zabezpečení pojistné ochrany 

občanů, jejich majetku, odpovědnosti za škodu a navíc nabídnout též další služby.  

Při tvorbě produktu se vycházelo z těchto základních cílů: 

- navázat na principy používané u doposud sjednávaných pojištění, 

- maximálně zjednodušit způsob sjednávání PS a umožnit provádění změn v PS, 

- umožnit značnou variabilitu sjednaných pojištění a individuální přístup ke klientům,  

- zjednodušit výpočet pojistného využitím systému automatického tarifování,  

- využít pro tarifování informace z jiných systémů, 

- sjednávat pojištění na principu tzv. „běžného pojistného“, 

- umožnit v rámci jedné PS realizaci technických změn, 

- nabídnout v rámci jedné PS komplexní škálu produktů občanských pojištění,  

- zajistit maximální přehlednost PS. 

 S ohledem na vývoj konkurenční nabídky pojištění občanského majetku vzniklo  

dne 20. 10. 2008 u ČP nové pojištění s názvem Pojištění asistence pro dům a byt,  

které se sjednává v rámci pojištění „KOSTKA“. Toto asistenční pojištění nemůže být 

uzavřeno samostatně - podmínkou je, že bude sjednáno k PS obsahující pojištění domácnosti, 

stavby či bytu.  

S účinností od 25. 4. 2009 zavedla ČP do pojištění „KOSTKA“ možnost sjednání 

dalšího produktu, kterým je Úrazové pojištění, od října 2009 je možné sjednat také „Pojištění 

stálých plateb“. 
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2.2.2 Sjednání pojistné smlouvy u pojištění KOSTKA 

Sjednání PS funguje na principu zadávání do počítače, kdy obchodník „modeluje“ údaje 

podle konkrétních požadavků klienta - tím je každá PS „ušitá“ konkrétnímu klientovi přímo 

na míru.   

PS se skládá z:   

-  listu „Úvodní část“, kde jsou uvedeny údaje o pojistníkovi, počátku pojištění, 

  způsobu a frekvenci placení a další ujednání, která jsou společná pro všechna 

  pojištění v rámci téže PS; 

- z listů jednotlivých pojištění, obsahujících podrobnosti k  těmto pojištěním; 

- z listu „Rekapitulace“, kde je přehled všech pojištění spolu s platebními detaily.  

Schéma PS, které slouží pro snadnější orientaci v PS, je znázorněno v Obrázku 2.1. 

 

Obrázek 2.1 Schéma pojistné smlouvy4 

Účastníci PS a jejich identifikace 

Účastníky PS jsou na straně jedné pojistitel (Česká pojišťovna, a.s.) a na straně druhé 

pojistník, pojištěný a také oprávněná osoba (dále jen „klient“). Jelikož se jedná o občanské 

pojištění, může být klientem pouze fyzická osoba – občan. Při uzavírání PS se může klient 

nechat zastoupit, a to na základě udělené plné moci. Zástupcem pak může být jak fyzická, 

tak právnická osoba. Podmínkou platnosti PS je její písemná forma (pokud zákon nestanoví 

jinak), proto i plná moc musí mít písemnou formu.  

Identifikace účastníků PS je pro pojišťovnu velmi důležitá. V případě chybné 

identifikace může dojít nejen k výplatě pojistného plnění jinému (neoprávněnému) subjektu, 

ale i k potížím při vymáhání dlužného pojistného. Fyzická osoba je identifikována jménem 

a příjmením, datem narození, adresou, popř. rodným číslem. 

                                                 
4 www.cpoj.cz 
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Stanovení doby pojištění  

Při sjednávání pojištění se může klient rozhodnout, zda si pojištění sjedná na dobu 

určitou (kdy je konec pojištění vždy stanoven), nebo neurčitou.  V rámci jedné PS nelze 

kombinovat pojištění na dobu určitou a neurčitou. 

 Pokud je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, je automaticky obnovována s roční 

periodou. Obecně platí, že pokud klient nevypoví PS, dojde k jejímu prodloužení o další rok.  

V případě, že je smlouva sjednána na dobu určitou, obnově nepodléhá. 

Volba formy a frekvence placení pojistného 

Klient si při uzavírání smlouvy může zvolit nejen dobu pojištění, ale rovněž způsob 

platby pojistného. Každý občan, který využije produkt KOSTKA, má v rámci jedné PS 

několik produktů občanského pojištění (např. pojištění staveb, domácnosti apod.). Číslo PS  

je zároveň variabilní symbolem platby, kterou klient uhradí jedním z následujících způsobů: 

- bezhotovostně, 

- složenkou, 

- přes souhlas k inkasu obyvatelstva (SIPO), 

- přes souhlas k inkasu. 

Každý klient si v rámci placení pojistného rovněž určí jeho frekvenci, kterou ovlivňuje 

minimální roční pojistné stanovené ČP pro danou frekvenci (viz Tabulka 2.1). 

Tabulka 2.1 Přehled minimálního ročního pojistného dle frekvence placení 

Frekvence placení 
Minimální roční pojistné   

pro danou frekvenci 

Roční - 

Pololetní 200 

Čtvrtletní 400 

měsíční (nelze použít pro placení složenkou) 1200 

jednorázové (sjednáváno u pojištění na dobu 

určitou kratší než jeden rok) 
- 

 

Nestandardní požadavky klientů - Úpis 

V případech nestandardních požadavků klienta (např. překročení maximálních hodnot 

pojistných částek a limitů), je možno PS také sjednat, ovšem formou úpisu. Úpis představuje 

proces posouzení a schválení pojistných rizik upisovatelem. Teprve po schválení úpisu může 

pojišťovna vypracovat návrh PS.  
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Základní podmínky pro příjem rizika do pojištění 

„Při příjmu rizika do pojištění i během jeho trvání musí být dodržena zásada,  

že na jednom „kokrétním“ místě pojištění u jednoho klienta nesmí součet pojistných hodnot 

pojištěných věcí a nákladů v pojištění domácnosti překročit limit 40 000 000  Kč, v pojištění 

staveb nesmí překročit 60 000 000 Kč. Vymezeným místem ve smyslu tohoto odstavce je 

míněno jakkoliv definované místo v PS - tj. adresou, č. parcely, katastrálním územím apod.“5 

Cílem této podmínky je zaručit, že ČP nebude ohrožena výplatou vyšší částky,  

než je hodnota jejího vlastního vrubu. Výše uvedený limit je možné překročit jedině 

v případě, že příslušné riziko bude zabezpečeno zajištěním u zajistitele.  

Prohlídka místa pojištění, odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny 

Standardně je pojištění sjednáváno bez prohlídky místa pojištění a pojišťovaných věcí, 

a to z úsporných důvodů. Pro sjednávání pojištění jsou nejdůležitější informace, které jsou 

přímo součástí každého pojištění a jsou vždy uvedeny v dotazníku. Při sjednávání pojištění 

a při každé jeho další změně je pojistník ČP vyzván, aby ve smyslu § 14 Zákona o pojistné 

smlouvě odpověděl pravdivě a úplně na písemné dotazy pojišťovny, které se stávají součástí 

klientem podepsané PS. Jedná se zejména o dotazy na počet škod způsobených povodní 

nebo záplavou, dále na počet ostatních škod, poškození věcí, příp. sjednání pojištění u jiného 

pojistitele.  

V návaznosti na tyto odpovědi je volen pojišťovnou další postup sjednání pojištění, 

včetně možnosti zamítnutí sjednání pojištění nebo sjednání „se zvýšeným pojistným“.  

Místo pojištění  

V PS může být sjednáno pojištění věcí na více místech pojištění.  

Místa pojištění jsou ověřována aplikací geografického informačního systému  

(dále jen GIS). Tato kontrola má za účel: 

- ukládat do systému ČP pouze existující adresy,  

- ukládat adresy ve správném tvaru,  

- mít přehled o expozici rizika na dané lokalitě, 

- přiřadit adrese příslušné zóny rizik, kterými jsou definována pásma povodeň - záplava, 

vichřice - krupobití, zemětřesení a odcizení. 

                                                 
5Pracovní směrnice ČP číslo 6538 
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Valorizace PČ - INDEXACE 

Od roku 2009 může klient v rámci LP „Pojištění staveb“ a LP „Pojištění 

domácnosti“zvolit, zda budou PČ valorizovány či nikoliv. Valorizace je prováděna 

v závislosti na vývoji indexu cen stavebních děl a vývoji indexu spotřebitelských cen 

a významně ovlivňuje hodnotu věcí. Aby PČ vždy odpovídala aktuální hodnotě pojištěného 

souboru věcí, je účelné ji pravidelně valorizovat. 

V případě, kdy klient s valorizací souhlasí, se tiskne na PS tento text: 

„Ujednává se, že v rámci výročního dne počátku pojištění bude provedena  

valorizace PČ aktuálním indexem spotřebitelských cen. Současně s valorizací bude upraveno  

i pojistné.“ 6 

Klient je o změně pojistného informován dopisem 70 dní před výročním dnem. 

2.2.3  Struktura balíčku občana 

Produkt KOSTKA představuje balíček s nabídkou různých druhů občanských pojištění 

(tzv. liniových produktů), která mohou být sjednána v rámci jedné PS.  

a) Pojištění nemovitosti 

Pojištění obytných budov a souvisejících staveb, kde ČP občanovi pojistí rodinné 

a bytové domy, chaty, chalupy a související stavby, jako jsou garáže, skleníky, stodoly, 

pergoly a kůlny. Podrobnější informace k liniovému produktu (dále jen LP) pojištění 

obytných budov a souvisejících staveb viz kapitola 2.2.3.4.  

Pojištění bytů a souvisejících prostor je určeno vlastníkům bytů v osobním 

či družstevním vlastnictví. V rámci tohoto LP lze pojistit stavební součásti bytu i stavební 

součásti společných částí domu. Limit plnění lze sjednat obchodníkem na částku  

5 000 000 Kč, přes upisovatele pak na částku max. 10 000 000 Kč. V případě PU poskytne 

pojišťovna pojistné plnění odpovídající skutečným nákladům na opravu poškozených 

stavebních součástí nebo nákladům na znovupořízení zničených nebo odcizených stavebních 

součástí. V případě škody na stavebních součástech tvořících společné části domu  

(např. společné sklepní kóje), je plnění poskytnuto maximálně do výše odpovídající 

spoluvlastnickému podílu na společných částech domu. V rámci tohoto LP lze rovněž 

připojistit riziko odcizení, vandalismus a poškození stavebních součástí pachatelem 

nad základní limit 10 000 Kč. 

 

                                                 
6 Pracovní směrnice ČP číslo 6538 
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b) Pojištění movitých věcí 

Pojištění domácnosti chrání zařízení a vybavení trvale obývaných domácností. Jedná 

se o velice rozšířené pojištění, kterým se podrobněji zabývá kapitola 2.2.3.3. 

Pojištění zařízení rekreačního objektu je využíváno pro ochranu zařízení a vybavení 

chalup či chat. Tento LP lze sjednat max. na PČ 500 000 Kč pro základní část pojištění, 

500 000 Kč pro pojištění věcí zvláštní hodnoty a 500 000 Kč pro pojištění elektroniky 

a optiky. PČ lze navýšit se souhlasem upisovatele, max. však do výše 1 000 000 Kč.  

Individuální pojištění movitých věcí slouží k pojištění předmětů vysoké hodnoty,  

jako jsou velice drahá sportovní jízdní kola, hudební nástroje, sbírky a věci studentů 

v podnájmu. Jedná se o speciální pojištění, kdy jeden předmět pojištění odpovídá jednomu 

samostatnému LP (tzn. občan, který má ve sklepě sekačku a jízdní kolo vysoké hodnoty, musí 

každý z těchto předmětů pojistit v rámci jednoho LP zvlášť – viz Tabulka 2.2).  

Toto pojištění lze sjednat výhradně se souhlasem upisovatele. 

Tabulka 2.2 Schéma PS s individuálním pojištěním movitých věcí 

 

Číslo  

LP 

Název LP Specifikace 

1. pojištění staveb pojištěn rodinný dům 

2. individuální pojištění movitých věcí sekačka s výkonem nad 4 kW 

3. individuální pojištění movitých věcí závodní jízdní kolo 

c) Odpovědnostní pojištění 

V rámci odpovědnostního pojištění je nejvíce využíváno Pojištění odpovědnosti 

za škodu občanů, jehož smyslem je pojistit každodenní činnosti občana. Limit plnění 

se standardně sjednává na hodnotu 3,5 mil. Kč, z nichž limit škody na zdraví činí  

2 000 000 Kč, škody na věci 1 000 000 Kč a škody finanční jsou kryty do limitu 500 000 Kč. 

Toto pojištění ČP standardně sjednává v rámci Evropy se spoluúčastí od 0 po 10 000 Kč. 

V rámci tohoto LP lze v ČR připojistit odpovědnost vlastníka nebo opatrovatele  

jednoho až dvanácti koní a odpovědnost vlastníka zbraně. K nejčastěji sjednávaným 

připojištěním v rámci Pojištění odpovědnosti za škodu občana je odpovědnost za škodu 

vlastníka, držitele, nájemce či správce nemovitosti. To se vztahuje na budovu či pozemek, 

včetně oplocení a drobných staveb do 25 m2. Nejčastěji se toto připojištění využívá pro případ 

úrazu na neuklizeném chodníku či pro případný pád rampouchu ze střechy, římsy nebo jiné 



 

15 

 

části domu. Další připojištění v rámci tohoto LP může využít také vlastník, nájemce či 

správce nemovitosti, která je dílem ve stavbě či demolici. 

Pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti je povinně smluvní pojištění.   

Vztahuje se na škody způsobené na území ČR osobou vykonávající právo myslivosti 

na základě příslušných oprávnění, nebo na škody způsobené loveckým psem nebo loveckým 

dravcem. V případě, že pojištěná osoba vlastní lovecký lístek, sjednává se pojištění buď 

na dobu určitou (6 až 12 měsíců), nebo neurčitou. Jestliže nebyl lovecký lístek vydán, pak lze 

toto pojištění uzavřít pouze na dobu určitou, a to maximálně na dobu 6 měsíců. Limit plnění 

pro škodu na zdraví je stanoven na 20 000 000 Kč, pro škodu na věci 500 000 Kč a limit 

plnění na náklady léčení třetí osoby činí 500 000 Kč. V rámci tohoto pojištění je stanovena 

povinná výše spoluúčasti na 500 Kč. 

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání kryje škody zaměstnanců způsobené 

zaměstnavateli při výkonu povolání, které je uvedeno v pracovní smlouvě. Dle Zákoníku 

práce je maximální náhrada škody, kterou může zaměstnavatel žádat po svém zaměstnanci, 

4,5 násobek superhrubé mzdy. Limit plnění nabízí ČP standardně ve třech variantách:  

50 000 Kč, 100 000 Kč, 150 000 Kč. Je možné sjednat také limit jiný, avšak jeho sjednání 

podléhá schválení upisovatelem. Roční limit plnění, který lze v případě škody od ČP 

inkasovat, odpovídá dvojnásobku zvoleného limitu (maximálně však 1 000 000 Kč).  

d) Ostatní pojištění 

Pojištění asistence pro dům a byt je novým produktem nabízející možnost nepřetržitě 

dostupné pomoci při havárii či jiné nouzové situaci v domácnosti, bytě nebo domě,  

a to zajištěním odborných řemeslnických služeb. Toto pojištění lze sjednat pouze v případě, 

že má klient u ČP pojištěnu stavbu, domácnost či byt. 

Pojištění úrazu je produktem zaměřeným na ochranu pojistníka a jeho rodiny 

proti nebezpečí úrazu. 

 Pojištění stálých plateb je nabízeno v součinnosti se společností ČP Zdraví v rámci 

balíčku KOSTKA. Je určeno pro pojistná nebezpečí nemoci či úrazu s následkem pracovní 

neschopnosti a také pro případ nezaměstnanosti s následkem ztráty pravidelného příjmu. 

Tento produkt vytvořila ČP ZDRAVÍ jako podzimní novinku roku 2009. 

2.2.3.1 Pojistné podmínky a ujednání 

Základem pro občanská majetková pojištění jsou Všeobecné pojistné podmínky 

pojištění majetku občanů VPPMO 2005, k nimž jsou vytvořeny doplňkové pojistné podmínky 

pro jednotlivé LP (viz Příloha číslo 2).  
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Smluvní ujednání 

Smluvní ujednání jsou pevnou součástí PS. Navazují na všeobecné pojistné podmínky 

a přesně definují, případně nahrazují doplňkové pojistné podmínky konkrétního pojištění.  

Zvláštní ujednání 

Zvláštní ujednání představuje případné požadavky na jednorázovou odchylku 

ze smluvních ujednání. Oprávněnou osobou pro sepsání zvláštního ujednání je upisovatel. 

Jediným produktem, v němž se nelze odchýlit od standardních ujednání, je Pojištění asistence 

pro dům a byt. 

2.2.3.2 Obecné informace k pojištění domácnosti a staveb 

LP pojištění staveb a pojištění domácnosti se standardně sjednávají na tato společná 

pojistná nebezpečí 

• požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla či jeho části nebo nákladu, 

• povodeň nebo záplava, 

• vichřice nebo krupobití,  

• sesuvy půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuvy nebo zřícení sněhových  

     lavin, 

• pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, 

• tíha sněhu nebo námrazy,  

• zemětřesení,  

• voda vytékající z vodovodních zařízení, 

• odcizení věcí krádeží, vloupáním nebo loupeží, 

• úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci, jestliže byl pachatel zjištěn  

              dle pravomocného rozhodnutí, 

• poškození nebo zničení způsobené jednáním pachatel směřujícím k odcizení  

pojištěné věci. 

PČ jako faktor určující výši pojistného plnění 

Výše pojistného, které platí klient ČP, vychází z výše PČ nebo výše limitu, který  

si stanoví při sjednávání pojištění sám pojistník. Proto je při stanovení PČ důležité upozornit 

klienta na to, že PČ by měla co nejvíce odpovídat reálné ceně pojišťovaných věcí.  

V případě vzniku PÚ poskytuje ČP pojistné plnění standardně v nových cenách,  

tj. bez odpočtu opotřebení, pokud není v pojistných podmínkách uvedeno jinak. Výjimkou je 

situace, kdy cena pojištěné věci byla bezprostředně před vznikem PU nižší než 50 % její nové 
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ceny (u nábytku a nemovitostí 30 % její nové hodnoty), pak poskytuje ČP pojistné plnění 

max. do výše ceny, kterou měla pojištěná věc v době bezprostředně před PU. 

V případě PU způsobené požárem, výbuchem nebo pádem letadla je pojistné plnění 

poskytováno vždy v nových cenách. 

Pojistné plnění 

V případě, že pojišťovna nemá k dispozici doklady, které slouží k identifikaci a ocenění 

pojištěné věci, nebo v případě, kdy pojištěné věci nebyly v PS specifikovány, může klient 

od ČP dostat pojistné plnění v max. výši 50 000 Kč. Za věrohodný doklad ČP považuje 

znalecký posudek, certifikát, doklad o dědictví, doklad o zakoupení. Tyto doklady musí být 

vyhotovené před PU.  

 ČP na rozdíl od jiných pojišťoven nepředepisuje způsob zabezpečení domu či bytu 

vzhledem k výši sjednané PČ, avšak v případě odcizení věcí krádeží - vloupáním poskytne ČP 

pojistné plnění podle jednotlivých ustanovení PS a DPPD02, avšak maximálně do výše limitů 

v tabulce (viz Příloha č. 3), která stanovuje limity plnění dle způsobu a kvality zabezpečení, 

které musel pachatel překonat v době PU.  

2.2.3.3 Pojištění domácnosti  

Co lze pojistit v rámci pojištění domácnosti  

Předmětem pojištění domácnosti je soubor movitých věcí, které tvoří vybavení 

domácnosti, tedy: 

• movité věci oprávněných osob (vlastníkem je klient), 

• movité věci vlastníka domu či bytu užívané na základě nájemní smlouvy (vlastníkem  

              je nájemce domu či bytu), 

• cizí movité věci užívané na základě písemné smlouvy (vlastníkem je leasingová  

     společnost). 

Kromě výše uvedených věcí nebo souborů věcí sjednává ČP v rámci tohoto pojištění 

také připojištění nákladů na opravu poškozených nebo znovupořízení zničených 

nebo odcizených stavebních součástí, neboli prvků, které vytvářejí vnitřní prostor bytu. 

Těmito prvky se rozumí „vnitřní příčky, vnitřní schodiště, dveře, okna, malby, tapety, 

obklady, dlažby, lepené podlahové krytiny včetně plovoucích podlah, sanitární zařízení 

koupelen a WC, odsavače par, dále rozvody vody, tepla, kanalizace, plynu, elektřiny 

v rozsahu, v němž slouží výlučně pro byt specifikovaný v článku 4 bodu 1 písmene a) těchto 

doplňkových pojistných podmínek včetně ohřívačů vody, topných těles a kotlů etážového 
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topení. Dále se za stavební součásti považují mechanická zabezpečovací zařízení, trezory 

zazděné, tj. zabudované do zdi nebo do podlahy a systémy elektrické zabezpečovací 

signalizace (dále jen systémy EZS) prostoru, ve kterém se nachází místo pojištění. Za stavební 

součásti se nepovažují: kuchyňské linky, vestavěný nábytek, sporáky, pračky, myčky a svítidla 

(zahrnuto do základního pojištění).7 

Majitelům bytů v osobním vlastnictví nabízí ČP připojištění nákladů na opravu 

poškozených nebo znovupořízení zničených či odcizených stavebních součástí, tj. prvků, 

které tvoří společné části domu, v němž se pojištěný byt nachází, a to až do výše 

spoluvlastnického podílu. „Stavebními součástmi tvořícími společné části domu se rozumí 

části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné 

konstrukce a dále vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, 

kotelny, komíny, rozvody tepla, rozvody vody, plynu, elektřiny, kanalizace, společné antény, 

a to i když jsou umístěny mimo dům; dále se za společné části domu považuje příslušenství 

domu (např. studny, oplocení, čističky odpadních vod apod.)8. 

Pojištění domácnosti lze sjednat se spoluúčastí 0 až 20.000 Kč. Vyšší možnost 

spoluúčasti lze v PS sjednat pouze v případě souhlasu upisovatele. 

Speciální výluky 

Není-li v PS ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na: 

a) věci sloužící k podnikání oprávněných osob; 

b) věci podnájemníků; 

c) motorová vozidla, přívěsy, návěsy, motocykly, motokola, malotraktory s výkonem 

motoru nad 4 kW nebo jiná podobná zařízení s vlastním pojezdovým pohonem, to vše 

včetně veškerých jejich příslušenství, součástí, součástek, náhradních dílů atd.; 

d) letadla a zařízení pro létání všeho druhu, to vše včetně veškerých jejich příslušenství, 

součástí, součástek, náhradních dílů atd.; 

e) lodě a jiná plavidla s výjimkou malých plavidel, to vše včetně veškerých jejich 

příslušenství, součástí, součástek, náhradních dílů atd.; 

f) plány a projekty; 

g) hodnotu věci vyplývající z autorského práva a práva průmyslového vlastnictví; 

                                                 
7 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácnosti DPPD 2 
8 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácnosti DPPD 2 
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h) věci převzaté některou z oprávněných osob k výrobě, zpracování, úpravě, opravě, 

úschově nebo za účelem poskytnutí jiné služby.9 

Místo pojištění  

Místem pojištění je byt uvedený v PS a specifikovaný svou adresou a v případě bytu  

v bytovém domě, též číslem bytu. Bytem se dle pojistných podmínek rozumí místnost nebo 

soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určené k bydlení  

(bez ohledu na to, zda byl byt zkolaudován, nebo ne, zda se nachází v dokončeném,  

či rozestavěném domě).   

Dle článku 4 DPPD2 se místem pojištění rozumí: 

a) byt identifikovaný v PS; 

b) nebytové prostory v budově domácnosti, které slouží výlučně k užívání oprávněnou  

              osobou. Jedná se například o sklep, komoru, garáž apod.; 

c) nebytové prostory ve vedlejších budovách, které se nacházejí na stejném pozemku  

              jako dům, kde se nachází byt dle písmene a); 

d) společné nebytové prostory například chodby, schodiště, prádelna, sušárna  

             a kočárkárna příslušející k bytu uvedenému pod písmenem a); 

e) nebytové prostory, které se nacházejí v téže obci jako místo pojištění uvedené  

pod písmenem a) tohoto bodu a které slouží výlučně k užívání oprávněnou osobou  

a jsou uvedeny v PS; 

f) jakékoliv jiné místo v ČR, než je uvedeno pod písm. a) až e) tohoto bodu,  

ve kterém byly PU poškozeny, zničeny, odcizeny nebo ztraceny: 

– věci osobní potřeby, které měla oprávněná osoba v době PU  

  na sobě nebo u sebe; 

– dětský kočárek užívaný k určenému účelu oprávněnou osobou nebo invalidní vozík,  

na jehož užívání je oprávněná osoba odkázána; 

g) jakékoliv jiné místo v ČR, než je uvedeno pod písm. a) až e) tohoto bodu, ve kterém 

byly některým z pojistných nebezpečí uvedeným v článku 2 bodu 1 pod písm. a) až h) 

těchto doplňkových pojistných podmínek poškozeny nebo zničeny věci osobní 

potřeby, které oprávněná osoba odložila na místě k tomu určeném nebo obvyklém 

(např. v ubytovacím, stravovacím, sportovním nebo zdravotnickém zařízení,  

v dopravním prostředku, při výkonu práce a podnikatelské činnosti); 

                                                 
9 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácnosti DPPD 2 
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h) jakékoliv jiné místo v ČR, než je uvedeno pod písm. a) až e) tohoto bodu, ve kterém 

byly umístěny pojištěné věci, které oprávněná osoba předala za účelem poskytnutí 

služby (prostřednictvím opravny, čistírny, prádelny apod.), avšak jen tehdy, byly-li 

pojištěné věci poškozeny nebo zničeny některým z pojistných nebezpečí uvedeným  

v článku 2 bodu 1 pod písm. a) až h) těchto doplňkových pojistných podmínek; 

i) prostory bytu, do něhož se oprávněná osoba uvedená v článku 3 písm. a) těchto 

doplňkových pojistných podmínek během trvání pojištění přestěhovala, a to nejdéle  

30 dnů od zahájení stěhování. Po skončení této lhůty pojištění obou bytů zaniká. 

 

Právo na pojistné plnění také vzniká, byly-li poškozeny nebo zničeny anténní systémy 

oprávněné osoby, které byly v době PU pevně připojeny k budově, kde se nachází místo 

pojištění ve smyslu bodu 1 písm. a) nebo c) tohoto článku.10 

Pro názorný výklad těchto bodů slouží Obrázek č. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Obrázek 2.2 Místo pojištění dle pojistných podmínek11 

                                                 
10 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácnosti DPPD 2 
11 leták občanského pojištění ČP 
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Pojistná nebezpečí 

Kromě pojistných nebezpečí uvedených v bodě 2.2.3.2 se pojištění domácnosti 

standardně sjednává i na pojištění rizika: 

•  krádež prostá, kdy pachatel musí být zjištěn dle pravomocného rozhodnutí, 

•  prostá krádež kočárku nebo invalidního vozíku, která musí být bezprostředně 

nahlášena na Policii ČR, aniž by musel být pachatel zjištěn, 

•  voda z akvária, ze kterého vytekl nejméně 1 hektolitr vody. 

Připojištění pojistných nebezpečí  

V rámci produktu balíček občana je pojištění domácnosti rozšířeno o možnost 

připojištění dvou nových rizik, a to: 

- připojištění rizika "skel", která jsou ve smluvním ujednání vyjmenována, na pojistné  

nebezpečí „all risk“, 

- připojištění pojistného nebezpečí přepětí. 

PČ a její vztah k limitům plnění  

V rámci sjednání pojištění domácnosti nabízí ČP dvě varianty pojištění, a to variantu 

s individuálními limity a variantu s procentními limity.   

Klient zvolí jednu z těchto dvou nabízených variant, ale může ji v průběhu trvání 

pojištění měnit. Rozhodne-li se k provedení změny, například z procentní varianty 

na individuální či naopak, bude standardně vytvořena nová verze PS.  

2.2.3.3.1 Varianta s individuálními limity 

Již z názvu vyplývá, že podstatou této možnosti pojištění domácností je stanovení limitu 

PČ pro soubor zařízení domácnosti dle individuálních potřeb klienta.  

Sjednaná PČ v položce Soubor zařízení domácností je horní hranicí plnění, do kterého 

jsou také zahrnuty další, pojišťovnou předdefinované položky se svými limity, včetně 

možnosti jejich případného navýšení (viz Obrázek 2.3). 
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Obrázek 2.3. Přehled možných limitů pojištění 12 

2.2.3.3.2 Varianta s procentními limity 

Varianta s procentními limity je oproti variantě s limity individuálními jednodušší 

a tedy i rychlejší na sjednávání – je zde redukován počet skupin věcí s omezenými limity 

stanovenými % z PČ.   

Skupiny věcí v sobě zahrnují tyto položky: 

- věci zvláštní kulturní a historické hodnoty a „drahé kovy“,  

- přístroje a zařízení audiovizuální techniky, 

- jízdní kola, golfové, lyžařské, potápěčské a jiné potřeby, 

- náklady na opravu stavebních součástí bytu a domu, 

- věci uložené v nebytových prostorech v místě domácnosti. 

Věci, které nejsou omezeny procentními limity a ani nejsou smluvně vyloučeny 

v pojistných podmínkách nebo smluvním ujednáním, jsou pojištěny až do výše celkové PČ. 

Pro položku „platné tuzemské státovky, mince… (peníze)“ existuje smluvní ujednání,  

které stanovuje pevnou výši limitu plnění. 

                                                 
12 Pracovní směrnice číslo 6538 
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Položka „náklady na opravu stavebních součástí bytu a domu“ se do hodnoty 

pojištěného souboru věcí nezahrnuje, neboť se nejedná o „věci“ ale o „náklady“. 

Klient si u tohoto typu produktu zvolí PČ pro soubor zařízení domácnosti tak,  

aby odpovídala skutečné hodnotě pojišťovaných věcí v domácnosti. Současně vybere výši 

limitů (v %) pro výše jmenované položky. Limity volí podle své pojistné potřeby v rozsahu 

podle nabídky od 2 % do 50 %. 

2.2.3.4 Pojištění obytných budov a souvisejících staveb 

Pojištění obytných budov a souvisejících staveb lze pojistit na pojistná nebezpečí 

sdružený živel, vodovodní škody (přetlak nebo zamrzání vody) a škody způsobené odcizením, 

vandalismem a poškozením, způsobeným pachatelem. 

Standardní rozsah pojistných nebezpečí je pro toto pojištění definován v doplňkových 

pojistných podmínkách pro pojištění obytných budov a souvisejících staveb DPPSO 2.  

Pokud má být z nějakých důvodů klientem tento rozsah upraven, pak je to možné jen 

Zvláštním ujednáním se souhlasem upisovatele. 

Připojištění skel na „all risks“ 

V rámci pojištění staveb je možno sjednat připojištění skel, a to na částku, která je 

limitem plnění pro všechny pojištěné položky. Předmětem připojištění jsou skla osazená  

ve vnějších stavebních součástech budovy včetně prosklených výplní stavebních otvorů  

(např. oknech, lodžiích, terasách), včetně nalepených čidel systémů elektrických 

zabezpečovacích, respektive požárních signalizací (EZS, resp. EPS) a nalepených fólií.13  

Připojištění skel se vztahuje na jakoukoliv událost, která nastane nečekaně a náhle  

a není vyloučena dle DPPS 02. Nevztahuje se však na:  

a) škody způsobené korozí, erozí, oxidací a jakýmkoliv znečištěním, které může  

              být způsobeno sprayem, malbou, rytím a jiným obdobným způsobem, 

b) škody vzniklé při dopravě, přemísťování, demontáži, montáži a při její opravě,  

c) škody způsobené opotřebením, trvalostí provozu, stárnutím, 

d) škody na sklenících, 

e) škody v budovách ve výstavbě nebo celkové rekonstrukci, 

f) odcizení nebo ztrátu. 

                                                 
13 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění staveb DPSO 2 
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Pojišťované stavby  

Produkt pojištění obytných budov a souvisejících staveb je konstruován na základě 

jednotlivé, přesné a jednoznačné specifikace předmětu pojištění, které je ve vlastnictví fyzické 

osoby, a to formou modifikace stavby. 

Varianty staveb 

Z důvodu co možná nejpřesnějšího stanovení orientační PČ byly původní modifikace 

rozšířeny tak, aby obsahovaly nejen základní informace o druhu stavby, ale v případě budov 

také jejich zatřídění podle konstrukce, počtu nadzemních a podzemních podlaží, tvaru  

a sklonu střechy. 

„Budova je nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená 

obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. 

Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. Má více bytů, 

přístupných ze společné chodby nebo schodiště. Počet podlaží není určující. Patří sem také 

vily, které nesplňují podmínky stanovené pro rodinný dům. 

Rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá 

požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností  

a prostorů určena k bydlení; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše  

dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 

Stavba pro individuální rekreaci (například rekreační domek, chata, rekreační 

chalupa, zahrádkářská chata) je jednoduchá stavba, která svými objemovými parametry, 

vzhledem a stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinnou rekreaci.“14 

V rámci Pojištění staveb mohou být pojištěny pouze celé budovy nebo stavby.  Hlavní 

stavbou je pro účely tohoto pojištění budova, která není součástí žádné další budovy 

vlastněné pojištěným a nacházející se v jednom místě pojištění. Zejména se jedná o bytové 

domy, rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky. Vedlejší stavba je pro účely 

tohoto pojištění budovou, která je součástí stavby hlavní nebo doplňuje užívání pozemku. 

Vedlejšími stavbami jsou zejména garáže, hospodářské budovy a kolny. 

I v případech, kdy je vedlejší stavba stavebně propojena s navazující hlavní stavbou,  

se vždy jedná o samostatnou budovu, kterou je nutno pojistit samostatně. Klasifikace 

budovy se provádí dle účelu jejího užití. Nelze tedy pojistit dvě budovy různého účelu užití 

jako jednu věc. 

                                                 
14 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění staveb DPSO 2 
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Pojištění porostů na pozemku 

V lednu 2008 doplnila ČP produkt Pojištění budov a souvisejících staveb o Pojištění 

porostů na pozemku. Toto pojištění lze sjednat kdykoli a není závislé na sjednání pojištění 

hlavní budovy.  

Pojištění nově zahajovaných staveb  

V rámci pojištění majetku občanů lze sjednávat pojištění i pro budovy ve výstavbě,  

a to pro rodinné a bytové domy.  

Pokud je pojišťovanou stavbou nově zahajovaná stavba charakteru novostavby, nabízí 

ČP poskytnutí prvoroční slevy na pojistném ve výši 50 % pro tuto stavbu. Sleva se poskytuje 

pouze do 12 měsíců od vydání stavebního povolení, které se stává přílohou PS. 

Pojistné plnění, PČ, limity plnění  

Výše pojistného vychází z výše sjednané PČ, kterou si stanoví při sjednávání vlastník 

pojišťované stavby, popřípadě jiný pojistník. PČ by měla být natolik vysoká, aby za ni mohla 

být v případě PU postavena novostavba budovy (stavby) stejné velikosti, na stejném místě 

a ve stejné kvalitě.  

Přijetí rizika do pojištění  

Příjem rizika je založen na zvážení charakteru pojišťovaných věcí, místa pojištění  

(na základě informací získaných z aplikace GIS), z odpovědí v dotazníku pojišťovny, 

místních znalostí a prohlídky místa pojištění (pokud byla provedena). ČP rovněž věnuje 

pozornost celkovému počtu budov a staveb v místě pojištění. V případě, že pojistník nebude 

pojišťovat všechny budovy nacházející se v místě pojištění, je nutné budovy, které nebudou 

pojištěny, zaznamenat do situačního plánku, který je součástí PS. ČP se tak chrání  

před situací, že si klient pojistí pouze jednu z více staveb stejného charakteru  

(např. jednu ze dvou garáží).  

Při příjmu rizika je nutné věnovat zvýšenou pozornost také těm případům, kdy klient 

pojišťuje více budov stejného druhu a názvu, např. 3 kolny, 3 garáže. Do PS se pro rozlišení 

uvádějí upřesňující informace, např. rozměry, konstrukční materiály apod. 
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Pojištění podléhající úpisu  

Pojištění podléhá úpisu v případech, kdy stavba nebo její součást je poškozena, zničena 

nebo zcela chybí; stavba není řádně udržována; stavba je v rekonstrukci; stavba se nachází  

ve 4. povodňovém pásmu; pojištěné věci byly v posledních 5 letech poškozeny „2 a vícekrát“; 

místo pojištění bylo zaplaveno „1 a vícekrát“; je sjednáno zvláštní ujednání; adresa místa 

pojištění nebyla nalezena v GIS; spoluúčast je větší než 20 tis. Kč; PČ a částka navýšení 

limitů překračuje hodnotu povolenou získateli. 

Poškození věcí a poškozené a neudržované budovy a budovy v rekonstrukci 

ČP standardně nepřijímá do pojištění neudržované nebo sešlé budovy nebo jiné stavby, 

tedy stavby, jejichž stav neodpovídá "normálním okolnostem pro sjednání PS". Pokud je však 

některá z pojišťovaných staveb nebo jiných věcí poškozena, zničena, ztracena nebo není 

řádně udržována, je nutné před sjednáním pojištění provést prohlídku takovéto pojišťované 

věci, posoudit rozsah a závažnost poškození nebo zanedbání údržby a rozhodnout  

o jejím přijetí do pojištění. Prohlídku provádí disponent likvidace staveb nebo odborně 

disponovaný technik pověřený upisovatelem. V případě přijetí takovéto stavby nebo jiné věci 

do pojištění provede obchodník z provedené prohlídky zápis a přiloží ho k PS. Zápis musí být 

vždy podepsán osobou, která prohlídku provedla, a pojistníkem.  

 O tom, zda budou do pojištění přijaty i stavby v rekonstrukci, rozhodne na základě 

platného povolení stavebního úřadu vždy disponent likvidace staveb. V případě přijetí takové 

stavby do pojištění pořídí disponent likvidace zápis obsahující popis technického stavu 

konstrukcí a prvků v době sjednání pojištění a spolu s fotokopiemi stavebního povolení  

jej přiloží k PS. 
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3 Srovnání vybraných druhů občanského pojištění s 

konkurencí 

Na pojistném trhu jsou produkt a jeho funkcionalita základní komoditou. Poptávku na 

tomto trhu vytváří klient, který má snadný přístup ke konkurenčním (substitučním) 

produktům. Na první pohled totožné produkty se od sebe odlišují nejen cenou, ale také 

základními parametry krytí.  

Pojišťovny se svými nabídkami snaží uspokojit pojistné potřeby zákazníka.  

Pro možnost dalšího vývoje produktů je pro každou pojišťovnu důležité sledovat nejen trendy 

soudobé společnosti, ale také vývoj parametrů produktů a cen konkurence.  

Dle posledních statistik zveřejněných ČAP patří mezi nejsilnější konkurenty ČP  

tyto pojišťovny: GENERALI, KOOPERATIVA, ČSOB pojišťovna a pojišťovna UNIQUA.  

Srovnání občanského pojištění ČP s konkurencí je vhodné provést na nejčastěji 

prodávaných produktech – pojištění staveb a pojištění domácností. Tato analýza je 

zpracována metodou založenou na poptání pojištění prostřednictvím anonymního klienta.  

3.1 Občanské pojištění GENERALI 

K silným konkurentům ČP již léta patří pojišťovna GENERALI, která získává řadu 

zkušeností ze svého působení na zahraničním pojistném trhu.  

Pojistná nebezpečí krytá v rámci občanského pojištění 

Občanský majetek lze u pojišťovny GENERALI krýt do výše PČ proti rizikům tvořícím 

základ pojištění, a to rizikům: 

- FLEXA (zahrnující rizika požáru, přímého úderu blesku, výbuchu, kouře, pádu  

            letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk),  

- voda z potrubí (voda z vodovodního zařízení, mráz nebo lom trubky),  

- přírodní nebezpečí (vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu). 

V rámci základního pojištění je klientovi nabízena také ochrana proti nebezpečí 

odcizení (krádež vloupáním, odcizení věci loupeží, odcizení stavebního materiálu a drobné 

stavební techniky, odcizení stavebních součástí) a proti přepětí elektromotorů, kterou ČP  

již řadu let nenabízí. Tato rizika jsou v rámci základního pojištění kryta do výše limitu plnění, 

který je u každé položky stanoven odlišně a lze jej také na odlišnou výši připojistit.  

(viz Tabulka 3.1). 
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3.1.1 Pojištění nemovitosti  

Předmětem pojištění nemovitosti, které nabízí společnosti GENERALI, jsou: 

- rodinný dům pravomocně předaný do užívání včetně stavebních součástí, 

- rozestavěný rodinný dům, včetně předaného stavebního materiálu určeného k jeho  

            výstavbě, 

- vedlejší stavby na stejném pozemku (např. garáž, oplocení, kůlna, studna), 

- bazény, včetně jejich příslušenství a zastřešení, 

- skleníky, 

- movité věci umístěné v pojištěné budově a patřící k základnímu vybavení pojištěné  

            budovy (např. kuchyňská linka, pračka v prádelně, vestavěné skříně), 

- reálně vymezená bytová jednotka (byt v osobním vlastnictví), včetně  

            spoluvlastnického podílu, 

- rozestavěná bytová jednotka, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech   

            rozestavěného domu, 

- solární systémy. 

Specifická pojistná nebezpečí  

Mezi rizika, která se standardně v základní nabídce pojištění (v bodě 3.1) nevyskytují, 

řadíme katastrofická rizika (povodeň, laviny, zemětřesení, sesuvy půdy a zřícení skal), riziko 

nepřímého úderu blesku a riziko poškození či zničení sklokeramické desky (toto riziko kryje 

ČP v rámci pojištění domácnosti). Pojištění těchto rizik je pojištěním prvorizikovým. 

Tabulka 3.1 Přehled variant krytí pojistných rizik v rámci pojištění staveb 

Varianta pojištění (v Kč)  
Pojištěná nebezpečí a pojištěné věci  

Základní limit Maximální limit  

krádež vloupáním nebo loupež stavebního 

materiálu a drobné stavební techniky 
10 000 60 000 

 

odcizení stavebních součástí 10 000 60 000  

pojištění elektromotorů 5 000 20 000  

katastrofická rizika - 5 000 000  

nepřímý úder blesku - 30 000  

sklokeramická deska - 20 000  
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3.1.2 Pojištění domácnosti 

Pojištění domácnosti se v předmětu pojištění příliš neliší od ČP. Pojištění domácnosti se 

vztahuje na:  

- soubor movitých věcí tvořících zařízení domácnosti, 

- převzaté věci, které jsou téže povahy jako věci tvořící zařízení domácnosti, 

- peníze, ceniny, cenné papíry a platební karty, 

- klenoty, šperky, drahé kovy a kameny, 

- přístroje a zařízení z oblasti audiovizuální a výpočetní techniky, fotografické 

       přístroje, 

- anténní systémy včetně satelitních, 

- jízdní kola, 

- jiné sportovní potřeby (plavidla), 

- kuchyňské a jiné domácí technické přístroje, 

- textilní a dekorační předměty, 

- osobní věci členů domácnosti, 

- drobná domácí zvířata (pes, kočka, morče), 

- příslušenství motorových vozidel (náhradní pneumatiky), 

- běžné potraviny, 

- knihy, rostliny, květiny, 

- dětské kočárky, invalidní vozíky, 

- věci sloužící k výdělečné činnosti, 

- stavební součásti pořízené na náklady pojištěného, 

- zdravotní pomůcky, 

- garáž stojící na jiném pozemku. 

Specifická pojistná nebezpečí 

Mezi prvoriziková pojištění nabízená v rámci pojištění domácnosti řadíme katastrofická 

rizika (povodeň, laviny, zemětřesení, sesuvy půdy a zřícení skal), nepřímý úder blesku, vodu 

z akvária, pojištění skel pro případ rozbití, srážkovou vodu. Tabulka 3.2 je přehledem 

maximálních limitů pro pojištěná nebezpečí a pojištěné věci. 
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Tabulka 3.2 Přehled maximálních limitů krytí pojistných rizik v pojištění domácnosti 

Pojištěná nebezpečí a pojištěné věci Maximální limit 

věci mimo místo pojištění 1 % z PČ, max 100 000 

peníze a ceniny 1 % z PČ, max 10 000 

cenné papíry 3 000 

anténní systémy 15 000 

plavidla (ne motory) 10 000 

Zvířata 1 % z PČ, max 10 000 

Příslušenství motorových vozidel 2 % z PČ, max 20 000 

stavební součásti 5 % 

zásoby potravin 1 % 

Specifika občanského pojištění od společnosti GENERALI   

Nabídka občanského pojištění se od ČP odlišuje ve třech oblastech, a to oblasti 

indexace, zachraňovacích nákladů a výkladu pojmů.  

Nabídku indexace pojištění lze sjednat jen v rámci pojištění nemovitostí. Indexová 

hodnota, která má vliv na výši PČ a pojistného, musí být nejméně 6 %. ČP provádí 

automatickou valorizaci dle aktuálního indexu spotřebitelských cen u pojištění staveb 

i domácností. 

Ve srovnání s ČP, která vyplácí zachraňovací náklady ve výši 2 % z PČ (maximálně 

však do 500 000Kč), je výše zachraňovacích nákladů vyplácených společností GENERALI 

10 % z PČ (maximálně však 100 000 Kč).  

Rovněž při srovnáním pojistných podmínek obou pojišťoven zjistíme odlišnosti,  

a to ve výkladu pojmů vichřice (rychlost větru min. 75 km/hod), které ČP definuje rychlostí 

větru 20,8 m/s (po přepočtení odpovídá 75 km/hod). 

Silné a slabé stránky občanského pojištění nabízené pojišťovnou GENERALI 

Generali získává významný podíl na trhu řadou výhod, jimiž se výrazně liší od ČP.  

K těmto výhodám patří poskytování slev na pojistném za bezeškodní průběh  

(do výše 5 % ročně, maximálně však 30 % za celou dobu trvání PS), za uzavření PS na dobu 

5 let (20 %) či trvalých slev u rozestavěných nemovitostí (zatímco ČP poskytuje 50 % slevu 

pouze v prvním roce pojištění). Rovněž nabídka bezplatného pojištění asistence může být  

pro mnohé určujícím faktorem, proč se stát klientem právě této pojišťovny. 
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 Přes všechny tyto výhody je ovšem pojišťovna klienty vnímána jako  

jedna z nejdražších na našem trhu. Právě faktor ceny je v dnešní ekonomické situaci 

považován za určující při výběru finančního partnera. Kromě vysoké ceny je možné 

považovat za negativum nejen nepřehlednost nabídky a pojistných podmínek, ale také princip 

pojištění katastrofických rizik (povodeň, zemětřesení) formou prvorizikového pojištění, které 

je sjednáváno na limit 5 milionu Kč.  

3.2 Občanské pojištění pojišťovny KOOPERATIVA 

Stále významnější tržní podíl získává v posledních letech rovněž pojišťovna 

KOOPERATIVA. Její nabídka je pro klienty velice atraktivní, a to nejen obsahem, ale také  

z pohledu výše cen. Primární kalkulace nabídky KOOPERATIVY je sice ve srovnání s ČP 

zpočátku finančně náročnější, ale po následném uplatnění slev je klientovi předložena nová, 

cenově upravená, a tím i atraktivnější nabídka.  

Pojistná nebezpečí a jejich krytí 

Občanské pojištění nemovitosti a domácnosti je u KOOPERATIVY nabízeno  

ve dvou různých variantách - PRIMA a KOMFORT.  

Varianta PRIMA je levnější a zahrnuje základní pojistnou ochranu proti riziku:  

- požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla,  

- povodeň nebo záplava, 

- vichřice, 

- sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, 

- zemětřesení, 

- tíha sněhu nebo námrazy, 

- náraz dopravního prostředku, 

- pád stromů, stožárů, 

- voda z vodovodního zařízení,  

- poškození či zničení elektromotorů. 

 

Pro náročnější klienty je určena finančně dražší varianta KOMFORT, která zahrnuje 

pojištění rizik varianty PRIMA a navíc ochranu proti riziku odcizení a vandalismus. 
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3.2.1 Pojištění nemovitosti společnosti KOOPERATIVA 

Společnost KOOPERATIVA, která je v oblasti pojištění nemovitostí jedním 

z největších konkurentů ČP, nabízí svým klientům v rámci tohoto pojištění ochranu: 

- rodinných domů, 

- rekreačních chat a chalup, 

- budov ve výstavbě, 

- vedlejších staveb (garáží, oplocení, bazénů, vrat), 

- stavebního materiálu, stavebního mechanismu a nářadí (určeným ke stavbě, 

 údržbě nebo rekonstrukci), 

- dočasných objektů zařízení staveniště (movité věci). 

Specifická pojistná nebezpečí 

Pojištění movitých věcí, elektromotorů, stavebních součástí, zabudovaných 

příslušenství budov ve výstavbě, nákladů na úklid a úpravu pozemku je v každé variantě 

omezené pevně stanovenou výší limitu (viz Tabulka 3.3).  

Varianta KOMFORT nabízí v rámci pojištění nemovitosti také ochranu proti nebezpečí 

aerodynamického třesku. 

Tabulka 3.3 Přehled variant krytí pojistných rizik v rámci pojištění staveb 

 

  Pojištěná nebezpečí a pojištěné věci 

Varianta 

PRIMA 

Varianta 

KOMFORT 

Movité věci 25 000 Kč 50 000 Kč 

Elektromotory 5 000 Kč 5 000 Kč 

stavební součásti 15 000 Kč 30 000 Kč 

zabudované příslušenství budov  

ve výstavbě 
100 000 Kč 100 000 Kč 

náklady na úklid a úpravu pozemku  10 000 Kč 10 000 Kč 

3.2.2 Pojištění domácnosti 

Pojištění domácnosti se pojišťuje ve variantách uvedených v bodě 3.2, přičemž varianta 

KOMFORT zahrnuje oproti pojištění nemovitosti navíc rizika přepětí a úniku vody z akvária.  

Tabulka 3.4 srovnává varianty PRIMA a KOMFORT dle výše krytí rizik. 
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Tabulka 3.4 Přehled variant krytí pojistných nebezpečí v pojištění domácnosti 

 

Pojištěná nebezpečí a pojištěné věci  

Varianta 

PRIMA 

Varianta 

KOMFORT 

věci uložené v nebytovém prostoru 

5 % z PČ 

v bytovém 

domě,  

15 % z PČ  

v rodinném 

domě 

5 % z PČ 

v bytovém 

domě,    

15 % z PČ 

v rodinném 

domě 

věci mimo místo pojištění 5 % z PČ 5 % z PČ 

elektronické a optické přístroje,  

nosiče informací 15 % z PČ 30 % z PČ 

Cennosti 10 % z PČ 20 % z PČ 

věci zvláštní hodnoty 10 % z PČ 20 % z PČ 

stavební součásti 10 % z PČ 20 % z PČ 

peněžní hotovost, vkladní a šekové 

knížky, platební karty 
10 000 20 000 

Zvířata 20 000 40 000 

věci sloužící k výdělečným účelům,  

k výkonu povolání 
30 000 60 000 

náklady na náhradní ubytování 30 000 60 000 

pojištění skel NE 5 % z PČ 

pojištění garáže a věcí  

v ní uložených 
200 000 200 000 

 

Specifika občanského pojištění od společnosti KOOPERATIVA 

KOOPERATIVA svým klientům nabízí zajímavé možnosti především v oblasti 

zachraňovacích nákladů. Ty nejsou v pojistných podmínkách nikterak omezeny, zatímco 

ostatní pojišťovny stanovují jejich výši v % z PČ.   V rámci pojistných podmínek se můžeme 

setkat, stejně jako u pojišťovny Generali, s odlišnosti výkladu rizika vichřice (75 km/h). 
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Silné a slabé stránky občanského pojištění nabízené pojišťovnou KOOPERATIVA 

Stejně jako pojišťovna Generali, i KOOPERATIVA láká potenciální klienty co možná 

nejširší nabídkou slev na pojistném. Například  5 % slevu získá ten klient, který si zvolí roční 

frekvenci placení pojistného. Další možnou slevu na pojistném, tentokrát však ve výši 10 %, 

lze poskytnout klientovi, jenž s pojišťovnou uzavřel smlouvu o pojištění domácnosti v domě, 

který je u této společnosti již pojištěn. Záměrem pojišťovny je v tomto případě zajistit 

celkovou propojištěnost klienta v rámci jedné pojišťovny. V případě pojištění domů  

ve výstavbě nabízí pojišťovna dokonce trvalou slevu 25 %, která nezaniká ani momentem 

kolaudace.  

Nejen zajímavé slevy, ale také pojistné podmínky mohou hrát důležitou roli při volbě 

pojišťovny. Výhodou pojišťovny je také nabídka vyšších limitů plnění na straně jedné  

a nízkých limitů odpovědnostního pojištění na straně druhé. Přehlednost nabídky a jasnost  

a srozumitelnost pojistných podmínek jsou jasným důkazem orientace této pojišťovny 

především na laickou veřejnost.  

Z důvodu časté likvidace nebezpečí povodně a záplavy je nutno v rámci tohoto rizika 

vždy sjednat spoluúčast ve výši 1 % z pojistného plnění, min však 10 000 Kč. Navíc je riziko 

povodně sjednáváno s odloženým počátkem 10 dní od počátku trvání PS (tzn., že klient 

v případě PU způsobené povodní nedostane plnění 10 dní od počátku PS). Jestliže dojde 

k povodni, která je společností nazývána dvacetiletá voda, je toto riziko dále již nepojistitelné.  

Podstatným nedostatkem v rámci nabízených produktů je absence nabídky asistenčního 

produktu (je nabízeno pouze pojištění právní ochrany), které klienti stále častěji poptávají.  

Pro některé klienty může být v rámci pojištění domácnosti nevýhodou stanovení výše 

spoluúčasti dle předepsaného způsobu zabezpečení bytu.  

 

3.3 Občanské pojištění společnosti ČSOB 

Společnost ČSOB, která zahájila svou činnost původně jako banka, začala v minulých 

letech poskytovat také služby v oblasti pojišťovnictví. 

Varianty pojištění a pojistná nebezpečí 

Varianty pojištění jsou totožné pro pojištění nemovitostí i domácností. Základní varianta 

pojištění zahrnuje riziko požáru, výbuchu, úderu blesku, vichřice, krupobití, zemětřesení, pádu 
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stromů, stožárů, letadla nebo jiných předmětů, tíhy sněhu nebo námrazy, vodovodních škod, 

kouře, aerodynamického třesku, sesuvu půdy a lavin, nárazu vozidla, zkratu a přepětí  

na elektromotorech. K této variantě lze připojistit také riziko povodeň a záplava, odcizení  

a vandalismus. 

3.3.1 Pojištění nemovitosti pojišťovny ČSOB 

ČSOB pojišťovna nabízí v rámci pojištění nemovitostí zajištění ochrany rodinných 

domů, rekreačních chalup a chat, garáží, bytových jednotek, domácností, vedlejších staveb, 

bazénů, oplocení, studen, komunikací, jiných staveb a stavebního materiálu (mechanizace  

a zařízení staveniště sloužící ke stavbě a rekonstrukci nemovitostí). Tabulka 3.5 přestavuje 

srovnání možnosti pojištění v rámci základní a doplňkové varianty pojištění. 

Tabulka 3.5 Přehled variant krytí pojistných rizik v rámci pojištění staveb 

Pojištěná nebezpečí a pojištěné věci 

Základní 

varianta  

pojištění 

Doplňková 

varianta 

pojištění 

stavební materiál - odcizení a vandalismus 30 000 30 000 

zkrat nebo přepětí na elektromotorech 5 000 5 000 

3.3.2 Pojištění domácnosti 

Předmětem pojištění domácnosti jsou movité věci tvořící zařízení domácnosti, stavební 

součásti bytu a také věci, které se staly součásti souboru věcí domácnosti po vzniku pojištění. 

Pojistná nebezpečí a pojištěné věci jsou kryty rozlišně dle typu klientem zvolené varianty  

(viz Tabulka 3.6) 

Specifika občanského pojištění od společnosti ČSOB 

Pojistné podmínky této pojišťovny opět vykazují odlišnosti vůči ČP i Kooperativě,  

a to ve výši zachraňovacích nákladů, která je stanovena na 30 %  PČ pro náklady související  

s životem a zdravím, pro ostatní náklady jen 10 % PČ.  

Naopak některé body pojistných podmínek jsou shodné s podmínkami 

KOOPERATIVY. Jde o shodnou definici rizika vichřice a stejné požadavky pro zabezpečení 

rizika povodní a záplav (požadavek spoluúčasti v případě nebezpečí povodně či záplavy  

na 1 % z pojistného plnění, min však 10 000 Kč; podmínka odloženého počátku 10 dní). 
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Tabulka 3.6 Přehled variant krytí pojistných rizik v rámci pojištění domácnosti 

Pojištěná nebezpečí a pojištěné věci  

Základní 

varianta 

pojištění 

Doplňková 

varianta 

pojištění 

cennosti (vyjma peněz) 15 % z PČ 15 % z PČ 

věci zvláštní umělecké nebo historické hodnoty, 

starožitnosti a sbírky 
15 % z PČ 15 % z PČ 

Peníze 20 000 20 000 

domácí a drobné zvířectvo 5 000 5 000 

věci uložené v příslušenství pojištěné domácnosti  

nebo v garáži na jiné adrese 
50 000 50 000 

věci osobní potřeby v místě pojištění 5 000 5 000 

věci osobní potřeby na sobě nebo u sebe 5 000 5 000 

jízdní kolo 10 000 10 000 

Elektromotory 5 000 5 000 

náklady na náhradní ubytování 30 000 30 000 

Silné a slabé stránky občanského pojištění nabízení pojišťovnou ČSOB 

Klienty oslovuje nabídka této pojišťovny především z důvodu vyšších limitů plnění 

definovaných v základním pojištění. Vliv na uzavření PS může mít také bezplatné poskytnutí 

pojištění asistence, které ovšem nabízí velice nízké limity plnění. 

Podstatnou nevýhodou občanských produktů této společnosti je samotná konstrukce 

tohoto pojištění. Rizika povodeň, odcizení a vandalismus nejsou klientovi nabízena v rámci 

základního pojištění, ale pouze jako připojištění. ČSOB pojišťovna dále nenabízí pojištění 

skel, které její konkurence nabízí buď v základním pojištění, nebo v rámci připojištění. 

V rámci rizika krádeže poskytuje pojišťovna limit plnění dle tabulky uvedené v pojistných 

podmínkách.  

Významným negativem je rovněž chaotické uspořádání nabídky 
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3.4 Občanské pojištění nabízené pojišťovnou UNIQUA 

Pojišťovnu UNIQUA začali klienti registrovat především v období hospodářské krize, 

kdy si nechávali zpracovávat nabídky občanského pojištění u většího počtu pojišťoven.  

Pojistná nebezpečí 

V rámci občanského pojištění lze zvolit opět základní variantu, která chrání domácnost  

i nemovitost proti rizikům: 

- požár, kouř, úder blesku, výbuch, zřícení vzdušných nebo vesmírných těles, 

- aerodynamický třesk, 

- vichřice,  

- tíha sněhu, sesuv sněhu ze střechy, zřícení skal a sesuv půdy, pád stromů  

            a stožárů; krupobití,  

- katastrofické škody (sněhová lavina, povodeň, záplava, zával, zadržení vody,  

            zemětřesení),  

- voda z potrubí,  

- náraz vozidla,  

- krádež,  

- vandalismus. 

3.4.1 Pojištění nemovitostí nabízené společností UNIQUA 

Předmětem pojištění nabízeným společností UNIQUA jsou rodinné domy, rekreační 

chaty a chalupy, byty v osobním vlastnictví, budovy ve výstavbě, vedlejší stavby (garáže, 

bazény, oplocení, vrata…), stavební materiál či mechanismus a nářadí (určené ke stavbě, 

údržbě nebo rekonstrukci), vodoměry, plynoměry, elektroměry, terasy, pergoly, vnější 

zasklení budovy, dočasné objekty zařízení staveniště. 

Navíc si klient může připojistit svou nemovitost proti riziku nepřímého úderu blesku, 

zkratu na zabudovaných elektromotorech, rozbití skel a odcizení vnějších stavebních součástí. 

Tabulka 3.7 představuje krytí pojistných nebezpečí, které nabízí jednotlivé varianty 

pojištění. 
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Tabulka 3.7 Přehled variant krytí pojistných rizik v rámci pojištění staveb 

Pojištěná nebezpečí a pojištěné věci  

Základní 

varianta 

pojištění 

Připojištění 

k základní 

variantě  

katastrofické škody 50 % z PČ 

krádež, vandalismus 70 000 Kč 

zkrat elektromotorů 21 000 Kč 

odcizení vnějších stavebních součástí 100 000 Kč 

nepřímý blesk 35 000 Kč 

rozestavěné budovy - věci uvnitř budovy 200 000 Kč 

rozestavěné budovy - věci za oplocením 50 000 Kč 

3.4.2 Pojištění domácnosti 

V rámci pojištění domácnosti nabízí pojišťovna ochranu: 

- souboru zařízení domácností, 

- stavebních součásti přiléhajících k vnitřním prostorám, 

- skel v podobě zasklení obytného prostoru a zařízení bytu včetně sklokeramických  

            desek, 

- cenností, 

- drobných domácích a hospodářských zvířat, 

- věci mimo místo pojištění. 

V případě, že se pojistník rozhodne využít pojištění proti rizikům vichřice a požár, je 

předmětem pojištění také ochrana zahradního nábytku, zahradního nástroje a stroje, pojízdné 

židle pro nemocné, prádla a oděvů (s výjimkou kožichů), obsahu tanků na plyn a topný olej. 

Specifická pojistná nebezpečí 

Pojistná nebezpečí definovaná v bodě 3.4 jsou v případě pojištění domácnosti navíc 

rozšířena o pojistné nebezpečí nepřímého blesku, dešťové vody z vnitřních svodů, úniku vody 

z akvárií. Klient si může k základní variantě pojištění zvolit možnost připojištění jednotlivých 

rizik, jejichž krytí je omezeno maximální možnou částkou sjednání (Tabulka 3.8). 
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Tabulka 3.8 Přehled variant krytí pojistných rizik v rámci pojištění domácnosti 

Pojištěná nebezpečí a pojištěné věci 

Základní  

varianta  

pojištění 

Připojištění 

k základní 

variantě 

Přepětí 35 000 Kč 

dešťová voda z vnitřních svodů 12 000 Kč 

drobná domácí a hospodářská zvířata 12 000 Kč 

cennosti volně přístupné 4 000 Kč 

cennosti uzamčené 40 000 Kč, max. 500 000 Kč 

nové pořízení počítačového softwaru 30 000 Kč 

katastrofické škody 50 % z PČ 

náklady na nezbytnou výměnu zámků - odcizení klíče 3 000 Kč 

únik vody z akvária - škoda za rybičky a rostliny 3 500 Kč 

chladírenské zboží 10 000 Kč 

garáž na jiné adrese 30 000 Kč 

Specifika občanského pojištění od společnosti UNIQUA   

Tato pojišťovna ve svých pojistných podmínkách stanovuje zachraňovací náklady  

pro život a zdraví ve stejné výši jako ČSOB pojišťovna (30 % z PČ), ale liší se výší ostatních 

zachraňovacích nákladů, které jsou stanoveny na 5 % z PČ). UNIQUA ve srovnání 

s ostatními pojišťovnami definuje jako vichřici vítr o rychlosti min. 60 km/hod, což nenabízí 

žádná z výše srovnávaných pojišťoven. Stejně jako ČP má UNIQUA v pojistných 

podmínkách předepsán způsob zabezpečení, od kterého se odvíjí i výše limitů plnění pro toto 

riziko. 
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Silné a slabé stránky občanského pojištění nabízené pojišťovnou UNIQUA 

Pojištění nabízené pojišťovnou UNIQUA přináší svým klientům zajímavé výhody. 

V rámci pojištění domácnosti lze mít v případě stěhování souběžně pojištěny obě domácnosti, 

a to po dobu 2 měsíců od začátku stěhování (konkurence tuto možnost nabízí jen na dobu  

30 dnů). Další zajímavou možností v rámci občanského pojištění od společnosti UNIQUA je 

připojištění chladírenského zboží. Jedním z největších lákadel je ale pro klienta samozřejmě 

nízká cena pojištění domácnosti a bezplatné pojištění odpovědnosti v limitu 500 000 Kč. 

Cena ale zpravidla odpovídá kvalitě pojištění. Pojištění katastrofických škod je svým 

pojetím častým důvodem odmítnutí nabídky, a to proto, že tyto škody jsou pojištěny na limit 

ve výši pouhých 50 % PČ a navíc zde UNIQUA uplatňuje opět odložený počátek v trvání  

28 dní od sjednání pojištění. 

3.5 Cenové srovnání ČP a konkurence 

Pro možnost cenového srovnání nabídek ČP a konkurence vycházíme  

z těchto předpokladů: předmět pojištění se nachází na stejném místě, ve stejných 

rizikových zónách pro nebezpečí povodně a záplavy, vichřice, krádeže a zemětřesení. 

V Příloze číslo 4 je srovnána komplexní nabídka krytých pojistných nebezpečí 

největších konkurentů ČP s nabídkou ČP. 

3.5.1 Pojištění domácnosti a stavby  

Domácnost či nemovitost nacházející se v Praze, Brně či Ostravě je zpravidla vyšší 

hodnoty než domácnost či nemovitost nacházející se v menších městech. Konkurenční 

pojišťovny rozlišují více rizikových skupin měst, v nichž také mají nemovitosti či domácnosti 

odlišnou hodnotu.  

Praha je ovšem všemi pojišťovnami považována za oblast nejrizikovější, proto můžeme 

zajistit větší objektivitu v rámci srovnání nabídek právě v tomto městě. 

Pojištění RD v Praze 

Pro srovnání nabídek je třeba definovat výchozí parametry. Klient vlastní v Praze RD  

se sklonitou střechou o zastavěné ploše 100 m2. Tato nemovitost je částečně podsklepená  

(51 m2), má 2 nadzemní podlaží (přízemí 100 m2, patro 100 m2). K této nemovitosti je 

připojištěn také plot na PČ 100 000 Kč a garáž na 100 000 Kč. Klient požaduje spoluúčast  

ve výši 1000 Kč. Kalkulace jednotlivých pojišťoven je znázorněna v Tabulce 3.9.  
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Tabulka 3.9 Cenová kalkulace pojištění stavby v Praze 

Pojistné v Kč  

Pojišťovna 

 
RD rozdíl od ČP 

ČP 4743  

KOOPERATIVA 

KOMFORT 5670 -927 

ČSOB 5436 -693 

GENERALI 6040 -1297 

UNIQUA 5616 -873 

    

 

   Obrázek 3.1 Cenové srovnání RD v Kč 

Pojištění domácnosti v Praze 

Pro možnost srovnání nabídek (v Tabulce 3.10) je opět potřeba nadefinovat stejné 

vlastnosti domácnosti. Pražská domácnost je určena obytnou plochou 180 m2, ve které  

se nachází 7 pokojů. Klient požaduje pojistit soubor movitých věcí na 500 000 Kč. Zákazník 

má v bytě historický nábytek v hodnotě 300 000 Kč, elektroniku v ceně 150 000 Kč  

Spoluúčast 

5000 Kč 
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a sportovní potřeby oceněné znalcem na 100 000 Kč. V rámci pojištění domácnosti klient 

akceptuje výši spoluúčasti 1000 Kč.  

Tabulka 3.10 Cenová kalkulace pojištění domácnosti v Praze 

Pojistné v Kč  

Pojišťovna 

  
domácnost rozdíl od ČP 

ČP 4755 0 

KOOPERATIVA 

KOMFORT 4440 -285 

ČSOB 4826 -71 

GENERALI 7130 -2375 

UNIQUA 2867 1888 

 

     Obrázek 3.2 Cenové srovnání domácnosti v Praze 

CENOVÉ SROVNÁNÍ DOMÁCNOSTI V PRAZE 
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Pojištění staveb v ostatních malých městech 

V rámci možnosti analýzy vycházíme opět ze stejných informací. Klient vlastní RD 

v Zruči nad Sázavou o zastavěné ploše 100 m2. Místo pojištění je tedy malým městem,  

které svými riziky odpovídá například Opavě. Tato nemovitost je nepodsklepená,  

má 2 nadzemní podlaží (přízemí 100 m2, patro 70 m2) s plochou střechou. K této nemovitosti 

je připojištěn také plot na PČ 100 000 Kč a garáž na 100 000 Kč. Klient požaduje spoluúčast 

ve výši 1000 Kč. Kalkulace jednotlivých pojišťoven je znázorněna v Tabulce 3.11,  

která nabízí přehled všech dostupných variant, které srovnávané pojišťovny nabízí.  

Tabulka 3.11 Cenové srovnání RD v malém městě 

Pojistné v Kč 
Pojišťovna 

RD rozdíl od ČP 

ČP 3415  

KOOPERATIVA KOMFORT 3942 -527 

ČSOB 2753 662 

GENERALI 3380 35 

UNIQUA 4185 -770 

  

 

             Obrázek 3.3 Cenové srovnání pojištění RD 

Spoluúčast 

5000 Kč 
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Pojištění domácnosti v Zruči nad Sázavou 

Pro možnost srovnání nabídek (v Tabulce 3.12) je nutné určit stejné vlastnosti 

domácnosti. Ta je určena obytnou plochou 180 m2, ve které se nachází 5 obytných místností. 

Klient požaduje pojistit soubor movitých věcí na 500 000 Kč. Zákazník má v bytě historický 

nábytek v hodnotě 300 000 Kč, elektroniku v ceně 150 000 Kč a sportovní potřeby oceněné 

znalcem na 100 000 Kč. V rámci pojištění domácnosti klient akceptuje výši spoluúčasti  

1000 Kč.  

Tabulka 3.12 Cenové srovnání pojištění domácnosti v malém městě 

Pojistné v Kč 
Pojišťovna 

Domácnost rozdíl od ČP 

ČP 3373  

KOOPERATIVA 

KOMFORT 3165 208 

ČSOB 2562 811 

GENERALI 5510 -2137 

UNIQUA 2799 574 

     

 

Obrázek 3.4 Cenové srovnání pojištění domácnosti 
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Doporučení 

Na základě výsledků této diplomové práce bych doporučila ČP provedení  

změn a úprav. Nejpodstatnější změnu by měla ČP provést v konstrukci pojistných podmínek. 

Ty jsou psány velice odborně a v případě výluk nejsou jednoznačné. Starší pojistné podmínky 

jasně definovaly výluky v pojištění, ale v současných pojistných podmínkách je kapitola 

výluk velice obecná a nabízí pouze základní nástin nelikvidních PU. Také samotná konstrukce 

PS je pro klienty značně obsáhlá a někdy i nepřehledná, proto klienti stále uzavírají 

formulářové PS. Z mého pohledu je obsáhlost PS mínusem spíše pro starší klienty, kteří mají 

rádi jistý stereotyp, které formulářové PS nabízejí.  

Konkurence získává klienty především rozmanitostí rizik, kterými pojišťovny zajišťují 

kvalitnější pojistnou ochranu. Riziko záplavy a povodně se v posledních letech stává velmi 

častou příčinou škody na majetku, proto pojišťovny příjem tohoto rizika regulují řadou 

omezení. Tato restriktivní opatření jsou vyvažována nabídkou atraktivní ochrany  

proti specifickým pojistným nebezpečím.  

V rámci pojištění staveb bych doporučila metodikům ČP, aby zvážili možnost přijetí 

rizika nepřímého úderu blesku a kouře do seznamu likvidních pojistných nebezpečí,  

která by mohla být nabízena formou připojištění k základnímu pojištění. Jednotlivá rizika  

by musela být v pojistných podmínkách řádně definována a metodici by museli jasně stanovit 

výluky z pojištění a kalkulaci pojistného. Nabídka dalších rizik by klienty přesvědčila o tom, 

že ČP neustrnula, ale naopak započala v dynamickém vývoji svých produktů. 

Pro zajištění pojistné ochrany domácnosti nabízené dle současných požadavků klientů, 

by pracovníci odboru produktového managmentu umožnit pojištění přepětí (např. na limit 

5000 Kč) již v základní nabídce pojištění. Zvýšení pojištění přepětí by se pak mohlo 

přizpůsobit v dražších variantách. Ve variantě s PČ od 301.000 Kč by mohla být ochrana 

tohoto rizika zajištěna v základním pojištění na limit 10 000 Kč s možností dalšího 

připojištění až na částku např. 50.000 Kč. Ve variantě s PČ od 601 000 Kč pak základní limit 

pro přepětí může činit 50.000 Kč s možností připojistit na vyšší částku. Tato pravidla by 

zajistila klientovi ochranu proti přepětí již v základním pojištění a usnadnilo by mu volbu 

varianty dle výše přepětí. (v současné době přepětí nabízíme jen ve variantě s PČ  

nad 601.000 Kč). Tato novinka by ČP jistě zvýšila prodejnost občanského pojištění a renomé 

samotné pojišťovny. 
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4 Časté chyby v pojištění 

Pojištění se sjednává za účelem zajištění pojistné ochrany majetku. Jestliže je chybně 

uzavřená PS, dochází k potížím v případě likvidace PU. 

Chyby v pojištění mohou nastat nejčastěji ze strany klienta, makléře a pracovníka ČP. 

4.1 Chyby ze strany klienta 

 Na pojistném trhu se uplatňuje pravidlo náš zákazník náš pán. Klient  

se ovšem často dopouští základních chyb, které vedou k uzavření „špatné“ PS. 

4.1.1 Neposkytnutí informací nebo špatné uvedení informací 

  Při sjednávání PS vychází makléř a následně i pracovník ČP z požadavků 

klienta. Klient musí obchodníkovi (makléři) sdělit veškeré informace potřebné pro vytvoření 

nabídky pojištění. V praxi se stále častěji setkáváme se situací, kdy klientem je významná 

osoba (např. na postu managera), která je časově velice vytížená. Tento klient zpravidla 

makléři poskytuje pouze částečné a neúplné informace, na základě kterých není možné 

vypracovat adekvátní nabídku. Žádná pojišťovna neposkytne nabídku pojištění, pokud nezná 

přesné parametry majetku, protože by klient mohl trvat na „fiktivně nabízené“ cenové 

kalkulaci, která mu byla předložena. Pracovník pojišťovny takovýmto klientům poskytne 

pouze formou emailu odhad cenové kalkulace a nabídne mu vytvoření odpovídající nabídky 

(v tištěné podobě) po doplnění veškerých informací. 

Klient je dle zákona i pojistných podmínek povinen sdělit pojistiteli veškeré informace 

a nic nezatajovat, proto méně pravděpodobnou příčinou špatně sjednané PS může být také 

poskytnutí chybných informací. Za chybné informace, které se v praxi vyskytují, považujeme 

například nesprávně uvedený počet nadzemních a podzemních podlaží RD. 

4.1.2 Zlehčování rizika 

Minulý rok zasáhly Moravskoslezský kraj záplavy. Během likvidace PU postupně 

odhalovali likvidátoři ČP řadu poměrně nových PS, které riziko povodně a záplavy měly 

pojištěné pouze na částku 50 000 Kč. Psychicky rozrušené klienty pak čekalo zklamání 

v podobě zpráv o výsledcích likvidace PU. Řada klientů byla nepříjemně rozčarována výší 

pojistného plnění a začala ČP (a jiné pojišťovny) na veřejnosti očerňovat.  
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Po prošetření podobných incidentů prostřednictvím oddělení KOMUNIKACE vyšla 

najevo šokující skutečnost. Klienti byli vždy v případě předkládání nabídek informování  

o výši pojistného plnění pro riziko povodně či záplavy, dokonce řadě z nich bylo doporučeno 

zvýšit limit plnění pro toto riziko, přesto klienti tuto možnost zpravidla odmítli. Častým 

argumentem, který figuroval v přiloženém zápise obchodníka, byla tato slova: „U nás 

povodeň nikdy nebyla, tak proč ji připojišťovat.“ ČP si již léta vede k vybraným PS také 

zápisy obchodníka. Jedná se o PS, které by postupem let mohly znamenat spor s klientem.  

Do těchto záznamů se uvádí, že klient byl seznámen s konkrétním rizikem včetně možnosti 

připojištění, přesto však tuto možnost ochrany majetku odmítl. Každý záznam podepisuje 

nejen obchodník ČP, ale také klient. Takovéto záznamy jsou pak jasným důkazem nepravosti 

tvrzení klientů a zajišťují ochranu dobrého jména nejen pojišťovny, ale také makléřů či jiných 

obchodníků. 

4.1.3 Neznalost pojistných podmínek a PS 

Nejčastějším problémem, se kterým se pracovníci likvidace v praxi setkávají, je 

neznalost PS a pojistných podmínek, které se k dané PS vztahují. Rčení: „ Neznalost 

neomlouvá!“ je zlatým pravidlem oblasti likvidace. Podpisem PS klient akceptuje nejen 

kalkulaci PS, ale také její podmínky a ujednání.   

S chybou neznalosti PS souvisí také špatná volba pojišťovacího poradce. Klientovi, 

který uzavírá s ČP PS, by měl obchodník ČP před akceptací nabídky vysvětlit pojistné 

podmínky a smluvní ujednání, která se vztahují k danému návrhu PS. Klient by měl uvážit 

volbu obchodníka, který bude hájit jeho zájmy, protože na pojistném trhu celá řada poradců, 

kteří tuto profesi vykonávají pouze jako vedlejší zdroj příjmů.  

V bodě 4.1.4.1 je výňatek všeobecných pojistných podmínek, který v sobě zahrnuje 

nejpodstatnější články, se kterými by měl být klient vždy seznámen. 

4.1.3.1 Všeobecné pojistné podmínky – výňatek   

Článek 3 se zabývá definicí PU a podmínkami pro vyplacení pojistného plnění. V bodě 

3 je definováno, že „za nahodilou skutečnost se nepovažuje skutečnost způsobená pojistným 

nebezpečím, které nastalo v důsledku úmyslného jednání nebo úmyslného opomenutí 

pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby, případně jiné osoby z jejich podnětu  

nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly.“15 

                                                 
15 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 05 
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Článek 4 definuje předmět pojištění a odkazuje klienta na doplňkové pojistné podmínky 

a ujednání, které obsahují další výluky z pojištění. Důležitým bodem v tomto článku je bod 5, 

který se zabývá cizími věcmi, jež užívá oprávněná osoba na základě písemné smlouvy  

nebo jež převzala od jiné osoby. Na tyto cizí věci se pojištění vztahuje, jen pokud  

je tato možnost ujednána v PS.  

Článek 5 umožňuje klientovi stanovit si v PS horní hranici plnění, za jejíž výši nese 

odpovědnost sám klient. Bod 2 článku 5 říká: „Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. 

Horní hranice se určí pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.  

Pojišťovna poskytne pojistné plnění maximálně do výše: 

– určené PČ ke každé pojištěné věci uvedené v PS,  

– určeného limitu pojistného plnění. 

Rozhodující je nižší částka.“16 

Tuto citaci je vhodné vysvětlit na příkladu. V rámci pojištění domácnosti si můžeme 

stanovit celkovou PČ na 300.000 Kč a limit plnění na audiovizuální techniku na 60.000 Kč. 

Když dojde k PU (záplavě), pojistné plnění za veškerou zničenou audiovizuální techniku bude 

max. 60.000 Kč nikoliv 300.000 Kč. 

Bod 3 klientovi sděluje, že výše PČ má odpovídat pojistné hodnotě pojištěné věci  

nebo souboru věcí, nejedná-li se o limit plnění. Přičemž pojistná hodnota je nejvyšší možná 

majetková újma, která může v důsledku PU nastat. 

„Pojistnou hodnotu lze vyjádřit: 

a) novou cenou, tj. cenou, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou 

 nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a 

účelu. Je-li pojištěnou věcí stavba, je nová hodnota vyjádřena novou cenou, tj. cenou 

nové stavby, kterou je třeba obvykle vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu, 

rozsahu a kvality v daném místě, včetně nákladů na zpracování projektové 

dokumentace; 

b) časovou cenou, tj. cenou, kterou měla věc bezprostředně před PU; stanoví se z nové 

ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení  

anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným 

způsobem; 

c) způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu pojištěné věci stanoví doplňkové 

pojistné podmínky nebo způsobem ujednaným v PS.“17 

                                                 
16 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 05 
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Bod 5 a 6 umožňuje v PS sjednat limit plnění také jako pojištění prvního rizika,  

což musí být v PS výslovně uvedeno. Pojištění prvního rizika znamená situaci, kdy limit 

plnění odpovídá zároveň horní hranicí pojistných plnění pojišťovny, snížených o spoluúčast. 

V případě pojištění prvního rizika dostaneme plnění do stanovené výše limitu ze všech PU 

nastalých v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců. „Pokud bylo ujednáno pojištění 

prvního rizika, pojišťovna pro toto pojištění prvního rizika neuplatňuje podpojištění.“18 

Článek 6 nese název Obecné výluky z pojištění. Žádné z pojištění, obsažených 

v produktu „ KOSTKA“, se nevztahuje na nahodilou skutečnost způsobenou následkem: 

a) jaderné reakce, záření či kontaminace;  

b) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo násilných nepokojů, stávky, výluky, 

teroristických aktů; 

c) vady, kterou měla pojištěná věc již v době uzavření pojištění, o kterých klient věděl 

nebo o nich mohl vědět. 

Z pojištění nevzniká právo na plnění za nepřímé škody jako např. ušlý výdělek, ušlý 

zisk, pokuty, manka, nemožnost používat pojištěnou věc. Také se pojištění nevztahuje  

na vedlejší výlohy v podobě expresních příplatků, nákladů právního zastoupení atd. 

Článek 8 se vztahuje na plnění pojišťovny, které připadá oprávněné osobě  

a je vypláceno v nové či časové ceně. V případě škody na věci, která patří do společného 

jmění manželů, a kterou pojistila pouze jedna osoba z manželského páru, dostane pojistné 

plnění osoba, která je v PS uvedená jako oprávněná osoba. Bod 3 je nejdůležitější informací 

pro klienta, protože se zde píše: „Pojistné plnění poskytne pojišťovna v tuzemské měně  

do 15 dnů, jakmile skončila šetření nutné ke zjištění rozsahu své povinnosti plnit.  

Pokud pojišťovna rozhodne o tom, že poskytne naturální plnění (doplněním, opravou nebo 

výměnou věci), poskytne ho ve lhůtách dohodnutých s oprávněnou osobou“.19 

Bod 4: „Pokud pojišťovna rozhodla, že poskytne naturální plnění a pojištěný  

nebo oprávněná osoba opravila či vyměnila věci jiným než přikázaným způsobem, poskytne 

ČP plnění jen do té výše, kterou by poskytla, kdyby pojištěný nebo oprávněná osoba 

postupovala podle jejích pokynů.“ 20 

                                                                                                                                                         
17 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 05 
18 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 05 
19 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 05 
20 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 05 
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V případě, že se nalezne odcizený majetek, zůstává tento majetek ve vlastnictví 

pojištěného. Taktéž se stává v případě zbylých částí poškozeného či zničeného majetku,  

na který již ČP vyplatila pojistné plnění. 

Článek 10 určuje výši zachraňovacích a jiných nákladů. „Pojišťovna nad stanovenou 

PČ nebo limit pojistného plnění nahradí účelně a přiměřeně vynaložené zachraňovací 

náklady specifikované v zákoně a to do 2 % PČ nebo limitu plnění stanovených pro pojištěné 

věci nebo soubory věcí, kterých se tyto náklady týkají, úhrnem nejvýše však do 500 000 Kč. 

Pojišťovna je povinna nahradit v plné výši náklady vynaložené na její písemný pokyn.“21 

Povinnosti pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby a pojišťovny určuje článek 11: 

„1. Pojistník, pojištěný, nebo oprávněná osoba má povinnost: 

a) oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu všechny změny, které během trvání 

pojištění nastanou ve skutečnostech, na něž byl tázán při sjednání pojištění; 

b) oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že mají souběžně uzavřeno  

nebo později uzavřeli ohledně téže pojištěné věci nebo souboru věcí další pojištění  

proti témuž pojistnému nebezpečí a je povinna oznámit pojišťovně obchodní jméno  

této pojišťovny a výši stanovených pojistných částek; 

c) dbát, aby PU nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení 

nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo PS; 

d) pokud PU nastala, učinit nutná opatření ke zmírnění jejích následků a podle 

možnosti si k tomu vyžádat pokyny pojišťovny a postupovat v souladu s nimi; 

e) bez zbytečného odkladu (maximálně však do 30 dnů od okamžiku zjištění PU) 

prokazatelným způsobem oznámit pojišťovně, že PU nastala; 

f) bez zbytečného odkladu poskytnout pravdivá vysvětlení o příčinách a rozsahu škody, 

vyčíslit nároky na plnění, předložit doklady, které jsou potřebné ke zjištění okolností 

rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výše, předložit pojišťovně 

seznam všech poškozených, zničených, odcizených nebo ztracených věcí s uvedením 

roku pořízení a ceny, za kterou byla věc pořízena a umožnit pojišťovně pořídit si 

kopie těchto dokladů a dále umožnit pojišťovně provést šetření, kterých je k tomu 

třeba; 

                                                 
21 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 05 
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g) vyčkat s opravou majetku poškozeného PU nebo s odstraňováním zbytků majetku 

takto zničeného na pokyn pojišťovny, nejdéle však 30 dnů ode dne oznámení PU, 

pokud není potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných 

závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbytků začít dříve; 

h) pokud pojišťovna nebo jí pověřené osoby nedaly příslušný pokyn k zahájení oprav 

nebo odstraňování zbytků ve lhůtě uvedené v písm. g) tohoto bodu, může zahájit 

opravy nebo odstraňování zbytků, avšak pro zdokumentování výše škody musí 

oprávněná osoba pořídit dokumentaci (foto, video záznam, popis průběhu škody, 

soupis poškozených nebo zničených věcí apod.); 

i) sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvislosti s PU bylo zahájeno trestní 

řízení a pojišťovnu informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení; 

j) vzniklo-li v souvislosti s PU podezření z trestného činu nebo pokusu o něj, učinit  

bez zbytečného odkladu oznámení Policii ČR, pokud není trestní stíhání podmíněno 

souhlasem oprávněné osoby nebo pojistníka; 

k) zabezpečit vůči jinému práva, která na pojišťovnu přecházejí, zejména právo  

na náhradu škody, na postih a vypořádání; 

l) bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně, že se našla věc odcizená nebo ztracená  

v souvislosti s PU a v případě, že již obdržel pojistné plnění za tuto věc, vrátit 

pojišťovně plnění snížené o přiměřené náklady potřebné na opravu této věci, pokud 

byla poškozena v době od PU do doby, kdy byla nalezena, případně je povinen vrátit 

hodnotu zbytků, pokud v uvedené době byla věc zničena; 

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

n) plnit další povinnosti uložené mu zákonem, doplňkovými pojistnými podmínkami 

nebo PS. 

2. Porušil-li pojistník nebo oprávněná osoba některou z povinností uvedených  

v bodu 1 tohoto článku a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik PU nebo na výši 

pojistného plnění pojišťovny nebo tímto porušením došlo ke ztížení zjištění právního důvodu 

plnění, jeho rozsahu nebo výše, má pojišťovna právo plnění ze smlouvy přiměřeně snížit podle 

závažnosti tohoto porušení. To neplatí, jde-li o porušení povinností ohlásit PU  

bez zbytečného odkladu, pokud pojistník nebo oprávněná osoba tuto povinnost nemohli splnit 

z vážných důvodů. 
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3. Poruší-li pojistník, pojištěný, nebo oprávněná osoba vědomě nebo následkem požití 

alkoholu nebo návykových látek povinnosti uvedené v bodu 1 písm. c) tohoto článku  

a toto porušení podstatně přispělo ke vzniku PU nebo k většímu rozsahu jejích následků, je 

pojišťovna oprávněna plnění z PS přiměřeně snížit. 

4. Vedle povinností stanovených zákonem a PS má pojišťovna dále tyto povinnosti: 

a) projednat s oprávněnou osobou výsledky šetření nutného ke zjištění rozsahu PU  

a výše pojistného plnění nebo mu je bez zbytečného odkladu sdělit; 

b) vrátit na žádost pojistníka nebo oprávněné osoby jimi poskytnuté doklady.“22 

Článek 12 nese název Počátek, změny a doba trvání pojištění. Pojištění se sjednává  

na dobu neurčitou, nelze jej přerušit a vzniká prvním dnem po uzavření PS, kterou lze měnit 

písemnou dohodu smluvních stran. „Změnou vlastníka nebo spoluvlastníka pojištěné věci 

pojištění zaniká, pokud není v doplňkových pojistných podmínkách stanoveno jinak.“23 

V praxi se setkáváme stále častěji s dotazy, zda v případě úmrtí pojistníka přechází role 

pojistníka na pozůstalé (manžela či manželku). Dle bodu 3 „Změnou vlastníka  

nebo spoluvlastníka pojištěné věci pojištění zaniká, pokud není v doplňkových pojistných 

podmínkách stanoveno jinak.“ 24V tomto případě je tedy potřeba vypovědět PS z důvodů 

úmrtí a doložit úmrtní list pojistníka. Nespotřebované pojistné pak vstupuje do dědického 

řízení. V případě, že pozůstalí zapomenou požádat o zrušení PS a vzpomenou si na tuto 

smlouvu až po určité době, lze storno PS provést zpětně a to maximálně 3 roky.  

Za toto období je jim pak vráceno pojistné. Opačná situace nastává v případě, že na PS je 

uvedena osoba pojištěného, která je odlišná od osoby pojistníka. Pak tedy PS může trvat dále. 

V PS místo zesnulého nastupuje na pozici pojistníka osoba pojištěného. 

„Pojištění nezaniká převodem pojištěné věci ze společného jmění manželů do výlučného 

vlastnictví jednoho z nich (a naopak). 

Zanikne-li společné jmění manželů, potom až do vypořádání vlastnických vztahů  

k pojištěné věci, která patřila do společného jmění, se má za to, že ve sjednaném pojištění 

nedošlo ke změnám, ledaže pojištění zaniklo z jiných důvodů. Vypořádáním společného jmění 

přecházejí práva a závazky z pojištění na toho z manželů, který se stal vlastníkem pojištěné 

věci, pokud na základě vlastnického nebo nájemního vztahu bude používat byt uvedený v PS 

jako byt pojistníka. V případě, že se pojištěná věc stane předmětem podílového 

                                                 
22Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 05  
23 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 05 
24 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 05 
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spoluvlastnictví rozvedených manželů, považuje se za pojistníka i nadále ten z manželů, 

který uzavřel PS.“25 

Článek 13 se zabývá pojistným, jeho výpočtem a také prodlením v placení pojistného. 

V případě prodlení může pojišťovna požadovat po klientovi úrok. 

„Pojišťovně náleží celé pojistné za pojistné období v případě: 

a) zániku pojištění v důsledku PU; 

b) zániku pojištění z důvodů uvedených v zákoně, případně v těchto všeobecných 

pojistných podmínkách, pokud v pojistném období, ve kterém pojištění zaniklo, 

nastala PU. 

V ostatních případech zániku pojištění náleží pojišťovně poměrná část pojistného. 

Zanikne-li pojištění dohodou, lze v dohodě ujednat i jinak.“26 

Článek 14 dává klientovi možnost bránit se v případě nespokojenosti s pojistným 

plněním v podobě řízení expertů, které má své zásady definovány v bodě 2 tohoto článku. 

Článek 15 obsahuje výkladová ustanovení, kde je přesná definice rizik, které ČP 

pojišťuje a tedy i likviduje. 

4.2 Chyby v rámci procesu pojištění ze strany obchodníka 

V procesu pojištění existuje prostředník mezi klientem a pojišťovnou – obchodník. 

Tento obchodník může být zdrojem dalších chyb v procesu pojištění. Kromě nevysvětlení PS 

a podmínek ovlivňují negativně kvalitu pojištění také neznalost produktů či zaměření pouze 

na výši odměny (provizi). 

4.2.1 Neznalost produktů 

Makléř (obchodník) je osoba, která zastupuje zájmy klienta v oblasti pojištění  

a to na základě plné moci. Tato osoba by měla být poradcem klienta. Aby mohl obchodník 

svému klientovi pomoci při výběru pojištění, musí znát detaily jednotlivých produktů 

pojišťoven, se kterými má uzavřenou dohodu o spolupráci. Makléři uzavírají tyto dohody 

s pěti až deseti největšími pojišťovnami, které makléře průběžně školí svými novými 

produkty. I když na pojistném trhu působí více než 30 pojišťoven, makléři uzavírají dohody 

s menším počtem pojišťoven právě pro preciznější znalost jejich jednotlivých produktů.  

                                                 
25 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 05 
26 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 05 
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S neznalostí produktů se také potýkají obchodníci, kteří vykonávají profesi 

pojišťovacího poradce spíše formou brigády při studiu či při mateřské dovolené. 

4.2.2 Zaměření na provizi bez ohledu na potřebu klienta 

Makléř uzavírá s pojišťovnou dohodu o spolupráci, na základě které může nabízet 

produkty této pojišťovny jako svého smluvního partnera. V dohodě je stanovena nejen 

identifikace makléře a pravidel spolupráce s pojišťovnou ale také výše odměny za sjednaný 

obchod. Tato odměna se v „pojišťováckém“ slovníku nazývá provize. Každá pojišťovna  

si v rámci svých interních směrnic a pokynů stanoví pravidla a postupy odměňování,  

kterými se řídí v případě obchodování s makléři, dealery a jinými obchodníky. 

Výše odměny se počítá zpravidla % z ročního pojistného. Proto také v praxi dochází 

k situacím, kdy makléř klientovi doporučí a následně sjedná finančně náročnější nabídku, 

která klientovi zajišťuje „zbytečnou“ ochranu nadstandardních prvků, které klient nemůže 

využít. Drahá pojistka pak makléři zajistí vyšší odměnu za její sjednání. 

4.3 Chyby způsobené zaměstnancem ČP 

Osobou, která nejčastěji vytváří návrh PS dle požadavků klienta, je zaměstnanec ČP. 

Tento pracovník pojišťovny se může dopustit znalostních nebo nedbalostních chyb. 

4.3.1 Znalostní chyby 

Každý zaměstnance ČP prochází v rámci svého přijetí do ČP řadou školení. Prvním 

školením, ze kterého zaměstnanec skládá zkoušku, je ODBORNA ZPŮSOBILOST.  

Po absolvování vstupního školení zaměřeného především na legislativu pojišťovnictví  

a obdržení certifikátu pro práci v pojišťovnictví čeká zaměstnance celá řada odborných 

školení zaměřených na oblast občanského, životního a průmyslového pojištění. Přes veškerou 

snahu školitelů není možné zaměstnance seznámit s veškerými specifiky daných pojistných 

oblastí. Nově nastupujícím zaměstnancům chybí letitá praxe v pojištění.  

K seznámení s problematikou slouží také pracovní směrnice, která je „průvodcem 

pojištění“, ale v praxi se zaměstnanec ČP, který tvoří PS, setkává s různými nestandardními 

požadavky, které v pracovní směrnici ošetřeny nejsou. Proto ČP zajistila svým zaměstnancům 

také přímý kontakt na metodiky odborů jednotlivých druhů pojištění.  

Bohužel i přes tuto teoretickou pomoc dochází k závažným chybám v PS ze strany 

zaměstnanců ČP, protože jim chybí především kontakt s likvidátory ČP. Likvidátor je osoba, 

která má pro své kolegy užitečné rady, znalosti a pokyny vycházející z praxe. Školení 
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zaměstnanců likvidátorem by znamenalo odstranění veškerých pochybností a znalostních 

nedostatků servisních pracovníků ČP. 

4.3.2 Nedbalostní chyby 

Pracovník ČP se ve své každodenní činnosti setkává se silným působením stresu. 

Standardně by v dnešní době měl být proti tomuto negativu zaměstnanec odolný, ale práce 

v pojišťovnictví je terminovanou, přesnou a bezchybnou. Jakékoliv nesoustředění může 

v důsledku znamenat nedozírné škody na kvalitě PS i na dobrém jménu zaměstnavatele.  

Tyto chyby v pojištění jsou v jistých odvětvích pojištění částečně eliminovány odborem 

taxace. Pokud se zaměstnanec dopustí napravitelné chyby z důvodu nedbalosti či z důvodu 

neznalosti, může za ni očekávat veřejné pokárání či odebrání kvartální odměny. 

Neodstranitelné chyby znamenají pro zaměstnance nejen úhradu vzniklé škody svému 

zaměstnavateli, ale také případnou výpověď pracovní smlouvy. 

4.3.3 Konkurence uvnitř pojišťovny 

Nejzávažnější chybou, kterou je třeba řešit na úrovni vyššího vedení, je konkurence 

uvnitř samotného podniku. ČP má dva distribuční kanály – interní a externí. Interní 

distribuční kanál představuje síť obchodníků (výhradních pojišťovacích agentů), kteří jsou 

zaměstnanci ČP a kteří uzavírají jménem ČP PS s klienty. Tito agenti jsou obdobně  

jako makléři odměňování formou provizí z pojistného na PS, kterou uzavřeli nebo spravují. 

Externí distribuční kanál nabízí služby servisních pracovníků makléřům. Vzájemný boj těchto 

distribučních kanálů již řadu let ovlivňuje hospodářské výsledky ČP a nepřispívá  

k jejímu dalšímu rozvoji této společnosti. 

Doporučení 

Z důvodů častých stížností na likvidaci PU, jsem se zaměřila na chyby v pojištění, které 

mohou negativně ovlivnit celý proces likvidace škod. Rozlišila jsem chyby dle subjektů, které 

ji mohou způsobit.  

Pro větší spokojenost klientů bych navrhla ČP zahájit proces inovace úpravou 

pojistných podmínek a doplněním dalších pojistných rizik, po které by následovala mediální 

reklamní kampaň. Stávající klienty by společnost ČP informovala formou letáků o nových 

možnostech pojištění. Tím by ČP projevila péči o klienty, kteří jsou této pojišťovně věrni  

a vnímají ji jako „domácí“ pojišťovnu, která má o ně zájem.  
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Ke zkvalitnění služeb a získání obchodu by jistě přispělo také průběžné školení 

obchodníků a zaměstnanců ČP, který by prováděli nejen „teoretičtí“ metodici,  

ale také „prakticky“ zaměření likvidátoři.  

Problém interního konkurenčního boje mezi distribučními kanály ČP považuji  

ze své pozice za nejzávažnější, protože společnost, uvnitř které zuří vzájemná nevraživost, 

nemůže nikdy působit jako pevný a jistý celek. Servisní pracovníci pro externí síť a výhradní 

pojišťovací agenti interní sítě si musí v prvé řadě uvědomit, že mají myslet na KLIENTA  

a dobré jméno ČP, pak až na svůj vlastní prospěch (odměny či provize). Problém boje  

mezi externími a interními kanály musí řešit výhradně vedení a to prostřednictvím stanovení 

jasných pravidel fungování (i postihů v případě porušení) těchto prodejních sítí.  

Pokud se tomu tak nestane v nejbližší době, dojde k dalšímu propadu preferencí ČP u klientů. 

Interní síť je dle mého názoru historickým přežitkem z dob prestižní éry ČP. Současná 

společnost využívá raději služeb nezávislých pojišťovacích poradců než agentů pojišťovny, 

kterým příliš nedůvěřuje.   

ČP nabízí svým zaměstnancům celou řadu možností kariérního růstu, se kterým je 

spjata jistá míra stresového vypětí. ČP v podobě zaměstnavatele nabízí psychologická školení  

svým zaměstnancům, která je mají naučit předcházet a zvládat stres. 

V současné situaci je ČP na křižovatce a musí se rozhodnou, kterou cestou se vydá.  

Zda cestou zisku nebo cestou kvality a důvěry. Poslední konference s vedením ČP naznačila 

volbu strategie zaměřené na klienta a jeho požadavky. 
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5 Závěr 

Tato diplomová práce blíže seznamuje veřejnost s občanským pojištěním čtyř největších 

pojišťoven na českém trhu - ČP, Generali, Kooperativy a ČSOB Pojišťovny.  

Úvodní kapitola je zaměřena na teorii z oblasti pojišťovnictví – lze zde nalézt nejen 

výklad základních pojmů (jako např. pojištění), ale také informace o jednotlivých druzích 

pojištění, pojišťovacích institucích a institucích zajišťujících dozor v pojišťovnictví, včetně 

legislativních norem.  

Druhá kapitola již představuje první z nejsilnějších pojišťoven na českém trhu – Českou 

pojišťovnu, a.s. Po základních údajích o společnosti navazují podkapitoly, v nichž je 

představeno občanské pojištění „KOSTKA“ se všemi svými atributy.  Je zde možné dočíst se, 

co vše je zahrnuto v balíčku občanského pojištění, kdo je účastníkem tohoto pojištění, jakým 

způsobem lze sjednat PS a jak pojišťovna řeší nestandardní požadavky klientů. V rámci 

občanského pojištění je zvláštní pozornost věnována dvěma nejčastěji sjednávaným 

pojištěním – pojištění staveb a domácností. Tato pojištění jsou předmětem srovnávání  

i v následujících kapitolách. Téma pojištění staveb a domácnosti je zpracováno detailně, 

s vysvětlením všech potřebných pojmů, pojistných podmínek a možných výluk v pojištění. 

Pro snadnější orientaci a názornost jsou přiloženy i tabulky a obrázky, a to jak v samotném 

textu, tak i v přílohách.      

Třetí kapitola představuje konkurenty ČP, a to pojišťovny Generali, Kooperativu, 

Uniquu a ČSOB Pojišťovnu. Po úvodních informacích o jednotlivých společnostech je 

zaměřena pozornost na výhody a nevýhody každé z nich. Jak již bylo zmíněno v předešlém 

odstavci, hlavní pozornost byla zaměřena na srovnání nabídky pojištění domácnosti a staveb. 

U každé z pojišťoven je tedy uvedeno, co je předmětem pojištění, jaké jsou případné možnosti 

ochrany proti pojistným nebezpečím a nechybí tabulky se základními finančními údaji (limity  

a pojistnými částkami).  

Jelikož se zaměstnanci a obchodníci ČP stále častěji setkávají  

se stížnostmi klientů na likvidaci PÚ, je poslední kapitola věnována právě nejčastějším 

chybám v pojištění, které mohou negativně ovlivnit proces likvidace škod. Jsou to chyby 

způsobené jak klientem (neposkytnutí nebo špatné uvedení informací, zlehčování rizika, 

nepravdivé či neúplné nahlášení PÚ), tak i obchodníkem (neznalost produktů, zaměření se  

na provizi bez ohledu na potřebu klienta) a zaměstnancem ČP (znalostní a nedbalostní chyby). 
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Příloha číslo 1 
 

SLOVNÍK POJMŮ 



Příloha číslo 1 

Slovník pojmů 

Pojistníkem je fyzická či právnická osoba, která uzavře s pojišťovnou pojistnou 

smlouvu a zároveň platí pojistné. 

Pojištěný představuje osobu, na jejíž majetek, odpovědnost za škodu a zdraví se 

pojištění vztahuje. V případě pojistné události je právě pojištěný osobou, která inkasuje 

pojistné plnění. 

Pojistitel je pak pojišťovna, čili právnická osoba v podobě akciové společnosti nebo 

družstva, která má povolení k provozování pojišťovací činnosti. Pojišťovny literatura dělí dle 

sídla na tuzemské, které mají sídlo na území České republiky, a zahraniční, které mají sídlo 

mimo území České republiky. Dalším faktorem pro dělení pojišťoven je zaměření na životní, 

neživotní, univerzální a specializované, které nabízí pouze jeden produkt životního, nebo 

neživotního pojištění. Základní kapitál (dále jen ZK) každé pojišťovny musí být dle 

obchodního zákoníku minimální (dále jen min.) 2.000.000 Kč. Dle zákona o pojišťovnictví 

pak pojišťovna zaměřena na životní pojištění musí mít min. ZK 90.000.000 Kč. Neživotní 

pojišťovna má ZK stanovený dle typů produktů, které nabízí a které jsou ze zákona rozděleny 

do 4 typů a nejvyšší částka je 290.000.000 Kč. Univerzální pojišťovna musí mít ZK sečtený 

dle činnosti životní a neživotní, a specifická pojišťovna musí mít min. ZK 200.000.000 Kč. 

Pojišťovna může fakultativně nabízet také zajištění, ale nesmí zajistit to,  

co sama pojistila. 

Pojistné riziko pak vnímáme jako možnost vzniku nahodilé události, se kterou je spjata 

povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění a to buď v podobě úhrady vzniklé škody,  

nebo vyplacení sjednané pojistné částky. Toto riziko můžeme dělit na pojistitelné  

a nepojistitelné. Pojistitelné riziko označuje riziko, na které může pojišťovna uzavřít pojistnou 

smlouvu na základě technických podmínek. 

Zajišťovna je pak právnická osoba v podobě akciové společnosti či družstva, která 

přebírá pojistné riziko postoupené pojišťovnou či zajišťovnou. Mezi její činnosti patří 

uzavírání a správa zajistných smluv, poskytování plnění ze zajistných smluv a nakládání 

s aktivy neboli technickými rezervami zajišťovny. Zajišťovna nesmí vykonávat činnost 

pojištění. Její min. ZK je zákonem stanovený na 1.000.000.000 Kč.  



 

Pojistná smlouva je legislativně ošetřena v zákoně o pojistné smlouvě. Zákon o pojistné 

smlouvě je jedním z předních právních předpisů, jímž se řídí pojištění osob.  

V § 2 se říká: „Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel 

zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění  

a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.“1 

Pojistná smlouva má zákonem stanovené náležitosti, jež uvádí § 4. 

„Pojistná smlouva obsahuje vždy 

a) určení pojistitele a pojistníka, 

b) určení oprávněné osoby, 

c) určení, zda se jedná o pojištění škodové nebo obnosové, 

d) vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události, 

e) výši pojistného, jeho splatnost a údaj o tom, zda se jedná o pojistné běžné  

                       nebo jednorázové, 

f) vymezení pojistné doby a doby, na kterou byla pojistná smlouva zavřena, 

g) v případě pojištění osob, bylo-li dohodnuto, že se oprávněná osoba bude  

                       podílet na výnosech pojistitele, způsob, jakým se oprávněná osoba  

                      na těchto výnosech bude podílet.“2 

V §7 je uvedeno, že pojistná smlouva musí mít písemnou formu, s výjimkou případů,  

kdy zakládá pojištění s pojistnou dobou kratší než 1 rok. Každá ze stran musí obdržet alespoň 

jedno vyhotovení pojistné smlouvy. 

Zánik pojistné smlouvy je uveden od §19 do §25. Těmito způsoby zániku pojistné 

smlouvy se rozumí: 

1. Uplynutí doby, na kterou bylo pojištění sjednáno. 

2. Nezaplacení pojistného. Zde je stanovena minimální lhůta pro zaplacení pojistného  

na jeden měsíc. Tato lhůta je uvedena v upomínce, zaslané pojistiteli. 

3. Dohoda pojistitele a pojistníka. 

4. Výpověď, kde §22 říká: 

„(1) Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká soukromé pojištění 

výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být 

doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná. 

                                                 
1 Zákon číslo 37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě 
2 Zákon číslo 37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě 

 



(2) Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne 

uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní 

výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká. 

(3) Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne 

doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet 

výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká. 

(4) Pojistník může soukromé pojištění vypovědět do 1 měsíce ode dne doručení sdělení  

o převodu pojistného kmene nebo jeho části podle zvláštního právního předpisu 

5) nebo do 1 měsíce ode dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování 

pojišťovací činnosti pojistitele. 

6) Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím 

soukromé pojištění zaniká.“ 

5. Odstoupení při porušení pojistné smlouvy. 3 

 

Pod pojmem pojistný kmen si pak můžeme představit souhrn všech pojistných smluv 

uzavřených a spravovaných pojišťovnou v rámci jednoho druhu pojištění. 

Každý druh pojištění právně upravují pojistné podmínky. Ty se většinou dělí  

na všeobecné pojistné podmínky, které ošetřují určitý druh pojištění, a doplňkové či specifické 

pojistné podmínky, které znamenají konkrétní právní úpravu pro dané pojištění. 

Pojistné je cenou za přenesení negativních finančních důsledků nahodilé události  

ze subjektu na pojistitele. Tuto cenu je povinen platit ten, kdo pojistnou smlouvu uzavřel. 

Pojišťovně náleží pojistné jen za dobu, pokud trvá její povinnost plnit. Sazby pojistného jsou 

stanoveny pojistitelem na základě pojistně technických zásad (sazebník). 

Technické rezervy jsou rezervy tvořené z přijatého pojistného. Jelikož běžné přijaté 

pojistné pojišťovny nestačí pojišťovně na výplatu pojistného plnění, proto si vytváří každá 

pojišťovna technické rezervy. Tyto prostředky bude v následujících obdobích pojišťovna 

potřebovat na výplatu pojistného plnění.  

Soubor činností, které souvisejí s vyřizováním pojistných událostí, nazýváme likvidace 

pojistných událostí. Likvidace jako taková má zahajovací fázi, ve které se zjišťuje existence  

a rozsah povinnosti poskytnout pojistné plnění. Konečná fáze je charakteristická stanovením 

výše pojistného plnění. Osoby, které provádějí šetření nutné ke zjištění povinnosti poskytnout 

pojistné plnění, jsou likvidátoři. Likvidátorem může být fyzická i právnická osoba.  

                                                 
3 Zákon číslo 37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě 



Pojistné plnění v pojišťovnictví představuje finanční náhradu pojistitele v případě 

vzniku pojistné události. Pojistitel poskytuje pojistné plnění v podobě náhrady škody  

u majetkových pojištění a v podobě pojistné částky v případě úrazu či životního pojištění. 

Pojistná událost je nahodilou skutečností, se kterou je spojen vznik povinnosti 

pojišťovny plnit. Její konkretizaci určují pojistné podmínky a pojistná smlouva, která může 

obsahovat smluvní ujednání. 

Pojistná částka je smluvně stanovená částka, která byla v pojistné smlouvě dohodnuta 

jako horní hranice plnění pojišťovny. V některých případech je tato částka základem  

pro určení výše pojistného (zpravidla v %). 

Pojistná doba je doba trvání pojištění, která začíná počátkem pojištění a končí zánikem 

pojištění. Konec pojištění může být pevně stanoven (sjednán), ale lze také uzavřít pojištění  

na dobu neurčitou. Je to časový úsek, po který je pojišťovna povinna plnit a druhá strana je 

povinna platit. 

Pojistné období je časový úsek, za který je pojistník podle pojistné smlouvy povinen 

platit pojistné.  

Vznik pojištění nastává na základě smlouvy (smluvní pojištění) v ní určeným dnem,  

nebo na základě skutečnosti stanovené právním předpisem – zákonem (zákonné pojištění). 

Živelní pojistná událost pro účely pojištění představuje požár, výbuch, blesk, vichřici, 

povodeň, záplavu, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, pád stromů, stožárů  

a jiných předmětů, zemětřesení. V některých případech nemusí obsahovat všechna výše 

jmenovaná rizika. 

Odcizení je takový čin, při kterém se pachatel zmocní cizí věci za účelem, aby s ní 

nakládal jako s vlastní. 

Loupež je prokázané použití násilí nebo jen pohrůžky bezprostředního násilí proti 

pojištěnému v úmyslu zmocnit se jeho věci. Zneužití omamného či obdobného prostředku 

musí být v případě loupeže vždy prokázáno. 

Pojistná hodnota znamená reálné ocenění věci. Pojistnou hodnotou by měla být 

zpravidla shodná se sjednanou pojistnou částkou. 

Časová cena je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Určíme ji, 

když cenu nové věci téhož druhu a jakosti snížíme o částku vyjadřující opotřebení nebo jiné 

znehodnocení věci z doby před pojistnou události. 

Podpojištěním nazýváme situaci, kdy pojistná částka je menší než pojistná hodnota věci. 

Důsledkem podpojištění může být krácení pojistného plnění podle poměru pojistné částky 

k pojistné hodnotě. 



Spoluúčast vyjadřuje podíl pojištěného na důsledcích pojistné události. Stanovuje se 

pevnou částkou či procenty či kombinací pevné částky a procenty. 

  



Příloha číslo 2 
 

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO OBČANSKÉ POJIŠTĚNÍ 



Pojištění majetku 
a odpovědnosti občanů – 

Pojištění v KOSTCE

Praktické rady klientům

1. Jaké změny je třeba hlásit pojišťovně?
Informujte pojišťovnu o změnách veškerých údajů ve smlouvě 
(adresa, jméno…). Nahlášením těchto změn urychlíte vyřízení 
případné pojistné události a omezíte možnost vzniku nedoro-
zumění. Proto Vám doporučujeme oznámit změny co nejdříve.
 
2. Jak ohlásit pojistnou událost?
Pojistnou událost můžete ohlásit:
–  osobně na kterémkoli obchodním místě České pojišťovny
–  telefonicky na lince Klientského servisu ČP 841 114 114
–  písemně na adrese P. O. Box č. 305, PSČ 601 00 Brno
–  on-line na adrese www.ceskapojistovna.cz

3.  Co je třeba uvést při hlášení pojistné události?
–  číslo pojistné smlouvy (popř. rodné číslo osoby, která pojiš-

tění uzavřela)
–  datum, příčinu a stručnou charakteristiku škody
–  přibližný rozsah a odhadovanou výši škody
–  telefonické spojení

4.  Na co si dávat pozor při vzniku pojistné události?
–  Dbejte na to, aby se rozsah a následky pojistné události ne-

zvětšovaly.
–  Je-li nutno ze závažných důvodů (hygienických, bezpečnost-

ních) začít s odstraňováním škod neprodleně, zajistěte si 

průkaznou dokumentaci o vzniku a rozsahu škody (fotogra-
fi e, kamera, svědci apod.).

–  Existuje-li podezření z trestného činu, kontaktujte neprodle-
ně policii. Do jejího příjezdu následky škody neodstraňujte.

Bližší informace získáte od svého obchodního zástupce, na čís-
le Klientského servisu České pojišťovny 841 114 114 nebo na 
www.ceskapojistovna.cz.

Jste si jisti, že je Váš majetek v bezpečí?

Majetková pojištění

Nikdo nemůže uchránit svůj majetek před všemi hrozícími riziky. Proto je rozumné veškerý 
cennější movitý a nemovitý majetek pojistit. 

Česká pojišťovna Vám nabízí majetková pojištění s řadou výhod:
–  široká pojistná ochrana před přírodními živly, zloději i vandaly
–  slevy za spoluúčast, zabezpečení a propojištěnost
–  výplata pojistného plnění zpravidla v tzv. nových cenách

Pojištění nemovitosti:
–  Pojištění obytných budov a souvisejících staveb
 –  vhodné pro rodinné a bytové domy, dále pak pro chaty, chalupy a související stavby 

(garáže, skleníky, stodoly, kůlny, altány atd.)
– Pojištění bytů a souvisejících prostor
 –  určeno především pro byty v osobním vlastnictví včetně bytů zatížených hypotékou a také 

pro družstevní a nájemní byty

Pojištění movitých věcí:
–  Pojištění domácnosti
 – chrání zařízení a vybavení domácnosti
–  Pojištění zařízení rekreačního objektu
 – chrání zařízení a vybavení chat a chalup
–  Individuální pojištění movitých věcí
 –  určeno pro věci, které nelze pojistit jinak (jízdní kola, hudební nástroje, sbírky, věci studen-

tů bydlících v podnájmech atd.)

Odpovědnostní pojištění

Málokdo si uvědomuje, že je odpovědný za škody, které způsobí jinému, i když neúmyslně. 
Odpovědní jsme rovněž za škody způsobené našimi dětmi nebo psy. Česká pojišťovna Vám pro 
tyto případy nabízí pojištění odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti za škody občana:
–  z činnosti v běžném občanském životě
–  z vlastnictví, držby, nájmu nebo správy nemovitosti
–  z vlastnictví budovy, jiné stavby či díla ve stavbě nebo demolici

Pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škody z výkonu práva myslivosti

Individuální pojištění odpovědnosti za škody

Co dále nabízíme? 

Pojištění asistence pro dům a byt 

–  Technická asistence, tj. nepřetržitě dostupná pomoc při havárii či jiném problému v rodinném 
domě, bytě nebo domácnosti

–  Zajištění služeb odborných řemeslnických profesí – lze je využít kdykoliv, nezávisle na pojistné 
události z „hlavního pojištění“ (domácnost, stavby, byt)

–  Administrativní a právní asistence

Úrazové pojištění 

V pojistné smlouvě Pojištění v KOSTCE můžete sjednat také úrazové pojištění pro sebe a svoji 
rodinu.

Jaké výhody přináší Pojištění v KOSTCE? 

–  Svá pojištění majetku a odpovědnosti budete mít v jedné smlouvě, pod jedním číslem po celou 
dobu trvání pojištění 

–  Podle svých měnících se potřeb můžete kdykoliv rozšířit počet sjednaných pojištění. Platit budete 
pouze jedno pojistné, které lze rozdělit na splátky

–  Počet sjednaných pojištění příznivě ovlivní cenu pojistného 
–  V průběhu trvání můžete provádět změny dílčích pojištění (měnit pojistné částky či spoluúčasti aj.) 
–  S každou změnou obdržíte nový přehled o stavu svých pojištění 
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Článek 1
Úvodní ustanovení

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

2.  Pojištění majetku (dále jen pojištění) je pojištění soukromé a sjed-
nává se jako pojištění škodové pro pojistná nebezpečí 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, zapsaná v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464 (dále jen „po-
jišťovna“).

Článek 3
Pojistná událost

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

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

3.  Za nahodilou skutečnost se nepovažuje skutečnost způsobená po-
jistným nebezpečím, které nastalo v důsledku úmyslného jednání 
nebo úmyslného opomenutí pojistníka, pojištěného nebo oprávně-
né osoby, případně jiné osoby z jejich podnětu nebo jednáním, 
o kterém tyto osoby věděly.

Článek 4
Pojištění věci a jiného majetku

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

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

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

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

5.  Na cizí věci, které oprávněná osoba na základě písemné smlouvy 
po právu užívá nebo je převzala od jiné osoby, se pojištění vztahu-
je, jen pokud je pojištění pro tyto cizí věci v pojistné smlouvě vý-
slovně 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 po-
jistnou 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 ne-
bo souboru věcí, nejedná-li se o limit plnění. 

4.  Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může 
v důsledku pojistné události nastat.

  Pojistnou hodnotu lze vyjádřit způsobem dále stanoveným:
 a)  novou cenou, tj. cenou, za kterou lze v daném místě a v da-

ném 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 ce-
nou, tj. cenou nové stavby, kterou je třeba obvykle vynaložit k vy-
budování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném 
místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace;

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

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

5.  V pojistné smlouvě mohou být sjednány limity pojistného plnění 
pro jednotlivé pojištěné věci, soubory věcí, náklady a pro 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 stanovený limit 
plnění zároveň horní hranicí úhrnu pojistných plnění pojišťovny sní-
žených o částky dohodnutých spoluúčastí, ze všech pojistných udá-
lostí nastalých v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců od po-
čátku pojištění nebo jeho výročního dne nebo v době určité, na 
kterou bylo pojištění sjednáno. Pokud bylo ujednáno pojištění prv-
ního rizika, pojišťovna pro toto pojištění prvního rizika neuplatňuje 
podpojištění.

Článek 6
Obecné výluky z pojištění

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

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

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

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

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

Článek 7
Místo pojištění

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

Článek 8
Plnění pojišťovny

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

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

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

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

5.  Byla-li pojistnou událostí pojištěná věc poškozena, vzniká oprávně-
né osobě právo, není-li v doplňkových pojistných podmínkách sta-
noveno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, aby mu pojišťov-
na vyplatila:

 a)  při pojištění na novou cenu částku odpovídající přiměřeným 
nákladům na opravu poškozené věci, a to nejvýše do nové ce-
ny pojištěné věci v době bezprostředně před pojistnou událostí. 
Takto stanovenou částku sníží pojišťovna o cenu zbytků nahra-
zovaných částí poškozené věci. Doplňkové pojistné podmínky 
mohou stanovit nebo v pojistné smlouvě může být ujednán jiný 
postup pro zjištění výše pojistného plnění;

 b)  při pojištění na časovou cenu nebo na jinak stanovenou cenu 
ve smyslu čl. 5 bodu 4 těchto všeobecných pojistných podmí-
nek částku určenou způsobem, který podle pojistného nebez-
pečí a druhu pojištěné věci stanoví doplňkové pojistné podmín-
ky nebo pojistná smlouva. 

6.  Byla-li pojistnou událostí pojištěná věc zničena, odcizena nebo 
ztracena, vzniká oprávněné osobě právo, není-li v doplňkových po-
jistných podmínkách stanoveno nebo v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak, aby mu pojišťovna vyplatila:

 a)  při pojištění na novou cenu částku odpovídající přiměřeným 
nákladům na znovupořízení nové věci nebo nákladům pojiště-
ného na výrobu (zhotovení) nové věci stejného druhu, kvality 
a technických parametrů, sníženou o cenu zbytků zničené věci, 
přičemž pojišťovna vyplatí nižší z uvedených částek. Doplňkové 
pojistné podmínky mohou stanovit jiný postup pro výši pojist-
ného plnění;

 b)  při pojištění na časovou cenu nebo na jinak stanovenou cenu 
ve smyslu čl. 5 bodu 4 těchto všeobecných pojistných podmí-
nek částku určenou způsobem, který podle pojistného nebez-
pečí a druhu pojištěné věci stanoví doplňkové pojistné podmín-
ky nebo pojistná smlouva.

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

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

Článek 9
Spoluúčast

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

Článek 10
Zachraňovací a jiné náklady

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

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

Článek 11
Povinnosti pojistníka, pojištěného, 

oprávněné osoby a pojišťovny
1.  Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost:
 a)  oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu všechny změny, 

které během trvání pojištění nastanou ve skutečnostech, na 
něž byl tázán při sjednání pojištění;

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

 c)  dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat 
povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, 
které jsou mu uloženy právními předpisy nebo pojistnou 
smlouvou;

 d)  pokud pojistná událost nastala, učinit nutná opatření ke zmír-
nění jejích následků a podle možnosti si k tomu vyžádat poky-
ny pojišťovny a postupovat v souladu s nimi;

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

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

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

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

 i)  sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvislosti s po-
jistnou událostí bylo zahájeno trestní řízení, a pojišťovnu infor-
movat o průběhu a výsledcích tohoto řízení;

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

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

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

 m)  bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně změnu nebo zá-
nik pojistného rizika;

 n)  plnit další povinnosti uložené mu zákonem, doplňkovými po-
jistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou.

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

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

4.  Vedle povinností stanovených zákonem a pojistnou smlouvou má 
pojišťovna dále tyto povinnosti:

 a)  projednat s oprávněnou osobou výsledky šetření nutného ke 
zjištění rozsahu pojistné události a výše pojistného plnění nebo 
mu je bez zbytečného odkladu sdělit;

 b)  vrátit na žádost pojistníka nebo oprávněné osoby jimi poskyt-
nuté doklady.

Článek 12
Počátek, změny a doba trvání pojištění 

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

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

3.  Změnou vlastníka nebo spoluvlastníka pojištěné věci pojištění zani-
ká, pokud není v doplňkových pojistných podmínkách stanoveno 
jinak. 

4.  Pojištění nezaniká převodem pojištěné věci ze společného jmění 
manželů do výlučného vlastnictví jednoho z nich (a naopak).

  Zanikne-li společné jmění manželů, potom až do vypořádání vlast-
nických vztahů k pojištěné věci, která patřila do společného jmění, 
se má za to, že ve sjednaném pojištění nedošlo ke změnám, ledaže 
pojištění zaniklo z jiných důvodů. Vypořádáním společného jmění 
přecházejí práva a závazky z pojištění na toho z manželů, který se 
stal vlastníkem pojištěné věci, pokud na základě vlastnického nebo 
nájemního vztahu bude používat byt uvedený v pojistné smlouvě 
jako byt pojistníka. V případě, že se pojištěná věc stane předmětem 
podílového spoluvlastnictví rozvedených manželů, považuje se za 
pojistníka i nadále ten z manželů, který uzavřel pojistnou smlouvu.

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

6.  Pojištění se nepřerušuje.

Článek 13
Pojistné

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

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

plnění a další skutečnosti uvedené v pojistné smlouvě. Výše pojist-
ného je stanovena v pojistné smlouvě.
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4.  Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, je pojišťovna opráv-
něna předepsat úrok z prodlení.

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

to všeobecných pojistných podmínkách, pokud v pojistném ob-
dobí, ve kterém pojištění zaniklo, nastala pojistná událost.

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

Článek 14
Řízení expertů 

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

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

mít žádné závazky, a neprodleně o něm informuje druhou stra-
nu. Námitku proti osobě experta lze vznést před zahájením je-
ho činnosti;

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

 c)  experti určení oprávněnou osobou a pojišťovnou zpracují zna-
lecký posudek o sporných otázkách odděleně;

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

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

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

Článek 15
Výkladová ustanovení

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

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

3.  Ztrátou věci nebo její části se rozumí stav, kdy oprávněná osoba 
nezávisle na své vůli pozbyla možnost s pojištěnou věcí nebo její 
částí nakládat v příčinné souvislosti s tím, že v místě pojištění nasta-
lo a na pojištěnou věc nebo její část bezprostředně působilo někte-
ré z těchto sjednaných pojistných nebezpečí stanovených v doplň-
kových pojistných podmínkách:

 a)  požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho 
části nebo nákladu;

 b) povodeň nebo záplava;
 d)  sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zříce-

ní sněhových lavin;
 e) pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů;
 f) tíha sněhu nebo námrazy;
 g) zemětřesení;
 h) voda vytékající z vodovodních zařízení. 
4.  Odcizením věci loupeží se rozumí přivlastnění si pojištěné věci, 

její části nebo jejího příslušenství tak, že pachatel použil proti 
oprávněné osobě nebo jiné osobě pověřené oprávněnou osobou 
násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

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

6.  Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření 
a vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se 
vlastní silou.

  Požárem není žhnutí a doutnání s omezeným přístupem kyslíku ani 
působení užitkového ohně a jeho tepla. Požárem dále není půso-
bení tepla při zkratu v elektrickém vedení (zařízení), pokud se pla-
men vzniklý zkratem dále nerozšířil.

  Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je i po-
škození nebo zničení pojištěné věci zplodinami požáru nebo haše-
ním nebo stržením při zdolávání požáru či při odstraňování jeho 
následků.

7.  Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající 
v rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá chemická reakce nesta-
bilní soustavy). Za výbuch tlakové nádoby (kotle, potrubí apod.) se 
stlačeným plynem nebo párou se považuje roztržení jejích stěn 
v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi vněj-
škem a vnitřkem nádoby.

  Výbuchem není prudké vyrovnání podtlaku (imploze) ani aerody-
namický třesk způsobený provozem letadla. Pro účely těchto všeo-
becných pojistných podmínek výbuchem není reakce ve spalova-
cím prostoru motorů, v hlavních střelných zbraní ani v jiných 
zařízeních, ve kterých se energie výbuchu cíleně využívá.

8.   Přímým úderem blesku se rozumí přímý zásah blesku (atmosfé-
rického výboje) do pojištěné věci. Aby vzniklo právo na pojistné 
plnění, musí být místo přímého zásahu do pojištěné věci nebo mís-
to působení blesku na pojištěnou věc spolehlivě zjištěno.

  Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí však není 
poškození nebo zničení elektrických a elektronických přístrojů, 
spotřebičů, elektrických strojů a motorů, elektronických prvků 
a elektrotechnických součástek a podobných pojištěných věcí nebo 
jejich součástí přepětím nebo indukcí, která nastala v souvislosti 
s úderem blesku.

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

10.  Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků 
vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží 
nebo tyto břehy a hráze protrhla, nebo způsobené náhlým a neo-
čekávaným zmenšením průtočného profilu toku.

  Záplavou se rozumí zaplavení pozemku, na kterém se nachází po-
jištěná věc, proudící nebo stojící vodou i z jiných příčin než z důvo-
du 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 pojiště-
nou věc;

 b) předměty unášenými vodou z povodně nebo záplavy. 
11.  Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se 

pohybuje rychlostí 20,8 m/s a více. Není-li rychlost pohybu vzduchu 
v místě pojištění zjistitelná, poskytne pojišťovna plnění, pokud opráv-
něná osoba prokáže, že pohyb vzduchu v okolí místa pojištění způso-
bil obdobné škody na řádně udržovaných stavbách nebo shodně 
odolných jiných věcech anebo 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 stavby nebo jiné pojištěné věci;
 c)  v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila části staveb.
  Pojištění se však nevztahuje na poškození nebo zničení pojištěné 

věci, jestliže škoda nastala přímo nebo nepřímo:
 d)  v souvislosti s tím, že budova byla bez oken, dveří či s odstra-

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

 e)  v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených střeš-
ních konstrukcí;

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

12.  Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, 
velikosti, hmotnosti a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na 
pojištěnou věc.

  Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je takové 
poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo způsobeno:

 a) přímým působením krupobití;
 b)  v příčinné souvislosti s tím, že krupobití poškodilo části budovy.
  Pojištění se však nevztahuje na poškození nebo zničení pojištěné 

věci, jestliže škoda nastala přímo nebo nepřímo:
 c)  v souvislosti s tím, že budova byla bez oken, dveří či s odstra-

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

 d)  v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených střeš-
ních konstrukcí;

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

13.  Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí sesuv 
půdy, zřícení skal nebo zemin vzniklé působením gravitace a vyvo-
lané porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které svahy zemského 
povrchu dospěly vývojem, a pokud k nim došlo v důsledku přímého 
působení přírodních a klimatických vlivů, a nikoli v důsledku lidské 
činnosti (např. průmyslovým nebo stavebním provozem). Sesouvá-
ním půdy není klesání zemského povrchu v důsledku působení 
přírodních sil nebo lidské činnosti. 

  Pojištění se však nevztahuje na poškození nebo zničení pojištěné 
věci, jestliže škoda nastala přímo nebo nepřímo v důsledku obje-
mových změn základové půdy.

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

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

16.  Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení je-
jich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné nebo ostatní 
konstrukce.

  Pojištění se však nevztahuje na poškození nebo zničení pojištěné 
věci, jestliže škoda nastala přímo nebo nepřímo v důsledku zchátra-
lých, shnilých nebo jinak poškozených střešních a ostatních kon-
strukcí.

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

ných vodovodních potrubí, armatur a pevně a řádně připoje-
ných sanitárních zařízení nebo zařízení pro ohřev vody a z od-
váděcích potrubí uvnitř stavby;

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

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

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

  Za vodu vytékající z vodovodních zařízení se v žádném případě ne-
považuje:

 e) voda unikající z dešťových svodů jakéhokoliv druhu;
 f)  voda vystupující z odpadních potrubí a kanalizace v důsledku 

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

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

stříkající z kropicích, hasicích, mycích, zavlažovacích a obdob-
ných zařízení;

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

  Pokud je pojištěnou věcí stavba, je pojistnou událostí z příčiny po-
jistného nebezpečí voda vytékající z vodovodních zařízení takové 
poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo způsobeno:

 j)  přímým působením vody vytékající z vodovodních zařízení na 
pojištěnou věc; 

 k)  tím, že voda vytékající z vodovodních zařízení podemlela její 
základy.

18.  Stavbou se rozumí budova nebo jiná stavba.
  Budovou se rozumí stavba spojená se zemí pevným základem, 

která je vhodná k pobytu osob, zvířat nebo k umístění věcí, svým 
uspořádáním jim poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a je 
dostatečně odolná a pevná.

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

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

  Přiměřenými náklady na znovupořízení věci nebo na výrobu 
nové věci stejného druhu, kvality a technických parametrů jsou ná-
klady, které jsou bezprostředně před pojistnou událostí v místě 
obvyklé.

  Do přiměřených nákladů se nezahrnují příplatky vyplácené za práci 
přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, ex-
presní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náhra-
dy a náklady techniků a expertů ze zahraničí.

21.  Za výroční den počátku pojištění se považuje den, který se čís-
lem dne v měsíci a pojmenováním měsíce shoduje se dnem počát-
ku pojištění.

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 vě-
řitel), nedá-li vinkulační věřitel souhlas k vyplacení plnění osobě 
oprávněné k přijetí plnění podle pojistné smlouvy. Uhrazením plně-
ní vinkulačnímu věřiteli splní pojišťovna svůj závazek vůči oprávně-
né osobě.

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

Článek 17
Doručování

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

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

  b)  osobně zaměstnancem nebo pověřenou osobou odesílatele, 
nebo

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

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

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

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

Článek 18
Řešení sporů

1.  Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory vzniklé 
z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se týkají 
úplného i částečného nezaplacení běžného pojistného, jeho výše 
nebo splatnosti, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obec-
ných soudů v rozhodčím řízení s výjimkou uvedenou v bodu 2 toho-
to článku těchto všeobecných pojistných podmínek. Tyto spory bu-
dou rozhodovány jedním rozhodcem jmenovaným Správcem 
Seznamu rozhodců, vedeném Společností pro rozhodčí řízení, a.s. 
IČ 26421381, se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSČ 120 00 (dále jen 
„Společnost“). Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměny s obsa-
hem Jednacího řádu pro rozhodčí řízení Společnosti, Pravidly o ná-
kladech rozhodčího řízení, Organizačním a Kancelářským řádem 
Společnosti. O právech a povinnostech plynoucích z těchto doku-
mentů 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 nákladů na pořízení ko-
pie, nebo na internetové adrese: http://www.rozhodci-rizeni.cz/.

  Obě smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že rozhodčí ří-
zení je neveřejné, zpravidla pouze písemné, a že nevyjádří-li se ža-
lovaný 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. Veš-
keré písemnosti jsou doručovány poštou, případně osobně. Při do-
ručování poštou straně sporu, jež nebyla zastižena, ačkoliv se 
v místě doručení zdržuje, se použije přiměřeně ustanovení občan-
ského soudního řádu o doručování písemností do vlastních rukou, 
přičemž opětovné doručování zásilky se nevyžaduje a platí, že ne-
vyzvedne-li si adresát 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 žalované strany 
uvedenou v pojistné smlouvě, nesdělí-li tato strana písemně adresu 
jinou, k čemuž se zavazuje, pokud chce, aby jí na tuto jinou adresu 
byly písemnosti doručovány. V případě, že žalovaná strana tuto 
svoji povinnost nesplní a zdržuje se na jiné adrese, budou v roz-
hodčím řízení písemnosti doručovány na žalobci známou adresu 
a žalovaná strana bere na vědomí, že se tak děje s účinky pro roz-
hodčí řízení rozhodnými, jako by se na této adrese zdržovala.

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

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

Článek 19
Forma právních úkonů

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

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

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

Článek 20
Závěrečná ustanovení 

1.  Pro pojištění se použije právní řád České republiky.
2.  Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti 1. 1. 2005.
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Článek 1
Úvodní ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácnosti DPPD 2 (dá-
le jen „doplňkové pojistné podmínky“) doplňují ustanovení Všeobec-
ných pojistných podmínek pro pojištění majetku občanů VPPMO 2005 
(dále jen „všeobecné pojistné podmínky“).

Článek 2
Pojistná nebezpečí

1.   Není-li dále nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se 
sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěných věcí těmi-
to pojistnými nebezpečími:

 a)   požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho 
části nebo nákladu;

 b)   povodeň nebo záplava;
 c)   vichřice nebo krupobití;
 d)   sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zříce-

ní sněhových lavin;
 e)   pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů;
 f)  tíha sněhu nebo námrazy;
 g)   zemětřesení;
 h)   voda vytékající z vodovodních zařízení;
 a dále pro tato pojistná nebezpečí:
 i)   odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží;
 j)   úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci.
2.   Není-li dále nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se 

vztahuje i na případy:
 a)   kdy došlo k poškození nebo zničení pojištěných věcí, které na-

stalo jako bezprostřední následek poškození nebo zničení do-
sud bezvadných a funkčních stavebních součástí budov, ve 
kterých jsou umístěny pojištěné věci, působením pojistných ne-
bezpečí uvedených v bodu 1 tohoto článku pod písm. a) až h);

 b)   kdy byla pojištěná věc poškozena nebo zničena jednáním pa-
chatele, které směřovalo k odcizení pojištěné věci;

 c)   kdy došlo k odcizení pojištěné věci jinak než krádeží vloupáním 
nebo loupeží, jestliže pachatel byl zjištěn podle pravomocného 
rozhodnutí, kterým bylo ukončeno trestní nebo přestupkové ří-
zení, i když nebyl odsouzen nebo mu nebyla uložena pokuta;

 d)   kdy došlo k odcizení dětského kočárku užívaného k určenému 
účelu nebo invalidního vozíku, na který je oprávněná osoba 
odkázána, jinak než krádeží vloupáním nebo loupeží. Právo na 
plnění vznikne jen tehdy, pokud bylo odcizení bezprostředně 
po jeho zjištění ohlášeno Policii ČR;

 e)   kdy došlo k poškození nebo zničení pojištěných věcí vodou 
z akvária, z kterého vyteklo nejméně 100 litrů vody a které se 
nachází ve stejné budově jako místo pojištění ve smyslu článku 
4, bodu 1, písm. a) těchto doplňkových pojistných podmínek.

Článek 3
Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou, tj. osobou, která má právo na pojistné plnění, po-
kud není dále v těchto doplňkových pojistných podmínkách nebo v po-
jistné smlouvě uvedeno jinak, se rozumí:
a)   osoba, která je vlastníkem bytu uvedeného v článku 4, bodu 1, 

písm. a) těchto doplňkových pojistných podmínek nebo na základě 
nájemního vztahu tento byt po právu užívá;

b)   osoby, které s oprávněnou osobou uvedenou pod písm. a) tohoto 
článku trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Článek 4
Místo pojištění

1.   V souladu s článkem 7 všeobecných pojistných podmínek jsou mís-
tem pojištění:

 a)   byt identifikovaný v pojistné smlouvě jako místo pojištění;
 b)   nebytové prostory v budově, kde se nachází byt uvedený pod 

písmenem a) tohoto bodu, a které slouží výlučně k užívání 
oprávněnou osobou. Jde například o sklep, komoru, garáž 
apod. Pokud se však jedná o nebytové prostory, které jsou pod 
společným uzamčením jako byt podle písm. a) tohoto bodu 
a které nemají žádný další vstup, postupuje pojišťovna při sta-
novení výše pojistného plnění tak, jako by se jednalo o místo 
pojištění ve smyslu písm. a) tohoto bodu;

 c)   nebytové prostory, které se nacházejí ve vedlejších budovách, 
avšak na stejném pozemku příslušejícím k číslu popisnému, 
kde se nachází byt uvedený pod písmenem a) tohoto bodu, 
a které slouží výlučně k užívání oprávněné osobě;

 d)   společné nebytové prostory (chodby, schodiště, prádelna, su-
šárna, kočárkárna atd.) příslušející k bytu uvedenému pod pís-
menem a) tohoto bodu;

 e)   nebytové prostory, které se nacházejí v téže obci jako místo 
pojištění uvedené pod písmenem a) tohoto bodu a které slouží 
výlučně k užívání oprávněnou osobou a jsou uvedeny v pojist-
né smlouvě;

 f)   jakékoliv jiné místo v ČR, než je uvedeno pod písm. a) až e) 
tohoto bodu, ve kterém byly pojistnou událostí poškozeny, zni-
čeny, odcizeny nebo ztraceny:

  –  věci osobní potřeby, které měla oprávněná osoba v době 
pojistné události na sobě nebo u sebe;

  –  dětský kočárek užívaný k určenému účelu oprávněnou 
osobou nebo invalidní vozík, na jehož užívání je oprávně-
ná osoba odkázána;

 g)   jakékoliv jiné místo v ČR, než je uvedeno pod písm. a) až e) 
tohoto bodu, ve kterém byly některým z pojistných nebezpečí 
uvedených v článku 2 bodu 1 pod písm. a) až h) těchto doplň-
kových pojistných podmínek poškozeny nebo zničeny věci 
osobní potřeby, které oprávněná osoba odložila na místě k to-
mu určeném nebo obvyklém (např. v ubytovacím, stravo-
vacím, sportovním nebo zdravotnickém zařízení, v dopravním 
prostředku, při výkonu práce a podnikatelské činnosti);

 h)   jakékoliv jiné místo v ČR, než je uvedeno pod písm. a) až e) 
tohoto bodu, ve kterém byly umístěny pojištěné věci, které 
oprávněná osoba předala za účelem poskytnutí služby (pro-
střednictvím opravny, čistírny, prádelny apod.), avšak jen tehdy, 
byly-li pojištěné věci poškozeny nebo zničeny některým z po-
jistných nebezpečí uvedených v článku 2 bodu 1 pod písm. a) 
až h) těchto doplňkových pojistných podmínek;

 i)   prostory bytu, do něhož se oprávněná osoba uvedená v článku 
3 písm. a) těchto doplňkových pojistných podmínek během tr-
vání pojištění přestěhovala, a to nejdéle 30 dnů od zahájení 
stěhování. Po skončení této lhůty pojištění obou bytů zaniká.

2.   Právo na pojistné plnění také vzniká, byly-li poškozeny nebo zniče-
ny anténní systémy oprávněné osoby, které byly v době pojistné 
události pevně připojeny k budově, kde se nachází místo pojištění 
ve smyslu bodu 1 písm. a) nebo c) tohoto článku.

Článek 5
Pojištěné věci a náklady, pojistná hodnota 

1.   Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na:
 a)   soubor movitých věcí, které jsou ve vlastnictví oprávněných 

osob a které slouží k uspokojování jejich potřeb;
 b)   soubor movitých věcí patřících vlastníku domu nebo bytu, kte-

ré oprávněná osoba užívá na základě nájemní smlouvy (např. 
kuchyňská linka, sporák), pokud se nacházejí na místě pojištění 
ve smyslu článku 4, bodu 1, písm. a) těchto doplňkových po-
jistných podmínek;

 c)   soubor ostatních cizích movitých věcí, které oprávněná osoba 
na základě písemné smlouvy po právu užívá;

 d)   náklady na opravu poškozených nebo zničených stavebních 
součástí.

2.   Pokud není dále v těchto doplňkových pojistných podmínkách sta-
noveno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistnou hodno-
tou pojištěných věcí ve smyslu těchto doplňkových pojistných pod-
mínek je:

 a)   nová cena pro pojištěné věci ve smyslu bodu 1, písm. a) a b) 
tohoto článku, s výjimkou věcí uvedených pod písm. c) tohoto 
bodu;

 b)   časová cena pro pojištěné věci ve smyslu bodu 1, písm. c) toho-
to článku;

 c)   obecná cena (obvyklá cena) pro pojištěné věci ve smyslu bodu 
1, písm. a) a b) tohoto článku, které jsou specifikované v člán-
ku 10 pod body 5, 6, 7 a 8 těchto doplňkových pojistných pod-
mínek.

Článek 6
Speciální výluky z pojištění

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:
a)   věci sloužící k podnikání oprávněných osob; 
b)   věci podnájemníků;
c)   motorová vozidla, přívěsy, návěsy, motocykly, motokola, malotrak-

tory s výkonem motoru nad 4 kW nebo jiná podobná zařízení 
s vlastním pojezdovým pohonem, to vše včetně veškerých jejich 
příslušenství, součástí, součástek, náhradních dílů atd.;

d)   letadla a zařízení pro létání všeho druhu, to vše včetně veškerých 
jejich příslušenství, součástí, součástek, náhradních dílů atd.;

e)   lodě a jiná plavidla s výjimkou malých plavidel (viz článek 10, bod 
11 těchto doplňkových pojistných podmínek), to vše včetně veške-
rých jejich příslušenství, součástí, součástek, náhradních dílů atd.;

f)   plány a projekty;
g)   hodnotu věci vyplývající z autorského práva a práva průmyslového 

vlastnictví;
h)   věci převzaté některou z oprávněných osob k výrobě, zpracování, 

úpravě, opravě, úschově nebo za účelem poskytnutí jiné služby.

Článek 7
Plnění pojišťovny

Pojišťovna poskytne pojistné plnění oprávněné osobě podle následujících 
ustanovení:
1.   V případě pojistné události pojišťovna poskytne za zničené, poško-

zené, odcizené nebo ztracené pojištěné věci pojistné plnění ve 
smyslu ustanovení všeobecných pojistných podmínek tak jako v pří-
padě pojištění na novou cenu, pokud není dále uvedeno jinak.

2.   Pokud však bezprostředně před vznikem pojistné události byla ča-
sová cena pojištěné věci nižší než 50 % její nové ceny, (u nábytku, 
který je používán a umístěn v místě pojištění podle článku 4 bodu 
1, písm. a) těchto doplňkových pojistných podmínek nižší než 
30 %), pojišťovna poskytne pojistné plnění takto:

 a)   byla-li pojistnou událostí pojištěná věc poškozena, vzniká 
oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila částku od-
povídající 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, odcizena nebo 
ztracena, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vy-
platila částku odpovídající časové ceně pojištěné věci. Takto 
stanovenou částku sníží pojišťovna o cenu zbytků zničené věci.

3.   V případě pojistné události vzniklé na pojištěné věci požárem, vý-
buchem nebo pádem letadla, případně jeho části nebo nákladu, 
poskytne pojišťovna pojistné plnění vždy jako v případě pojištění na 
novou cenu (i když v okamžiku vzniku pojistné události byla cena 
pojištěné věci nižší než 50 %, resp. 30 % její nové ceny).

4.   V případě pojistné události vzniklé na pojištěném dětském kočár-
ku, invalidním vozíku, rehabilitačních pomůckách, zvířatech, rostli-
nách, zásobách potravin, nápojů, léků, paliva, krmiva, steliva a sta-
vebního materiálu poskytne pojišťovna pojistné plnění vždy jako 
v případě pojištění na novou cenu.

5.   V případě pojistné události, která vznikla na pojištěné cizí movité věci 
(ve smyslu ustanovení článku 5, bodu 1, písm. c) těchto doplňkových 
pojistných podmínek), pojišťovna poskytne pojistné plnění stanovené 
ve smyslu ustanovení bodu 2, písm a) a b) tohoto článku.

6.   V případě pojistné události postupuje pojišťovna při stanovení po-
jistného plnění za dále uvedené movité pojištěné věci takto:

 a)   byly-li pojistnou událostí poškozeny, zničeny, odcizeny nebo 
ztraceny věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, starožitnos-
ti včetně starožitného nábytku, umělecké předměty, věci sběra-
telského zájmu, drahé kovy a předměty z nich vyrobené, neza-
sazené perly a drahokamy, kůže, kožešiny a výrobky z nich 
a hudební nástroje, vzniká oprávněné osobě právo, pokud není 
dále stanoveno jinak, aby jí pojišťovna vyplatila částku odpoví-
dající nákladům na uvedení do původního stavu nebo částku 
odpovídající nákladům na zhotovení umělecké či uměleckoře-
meslné kopie, nejvýše však obecnou cenu pojištěné věci v oka-
mžiku vzniku pojistné události. Nelze-li věc (věci) uvést do pů-
vodního stavu nebo nelze-li zhotovit její (jejich) kopii, vzniká 
oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila obecnou 
cenu pojištěné věci (věcí) v okamžiku vzniku pojistné události. 
Takto stanovenou částku sníží pojišťovna o cenu případných 
zbytků věci (věcí) nebo o cenu případných zbytků nahrazova-
ných částí věci při jejím poškození pojistnou událostí;

 b)   byla-li zničena, odcizena nebo ztracena celá pojištěná sbírka, 
vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila plně-
ní stanovené ve smyslu písm. a) tohoto bodu. Byla-li zničena, 
odcizena nebo ztracena pouze část pojištěné sbírky nebo byla-
-li pojištěná sbírka poškozena, vzniká oprávněné osobě právo, 
aby jí pojišťovna vyplatila částku odpovídající nákladům na uve-
dení do původního stavu nebo částku odpovídající nákladům 
na zhotovení umělecké nebo uměleckořemeslné kopie postiže-
né části sbírky. Plnění pojišťovny je však omezeno částkou sta-
novenou podle písm. a) tohoto bodu pro zničenou, odcizenou 
nebo ztracenou část pojištěné sbírky;

 c)   v případě poškození platných tuzemských i cizozemských stá-
tovek, 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 právních 
předpisů upravujících poskytování náhrad za necelé a poškoze-
né peníze. V případě zničení, odcizení nebo ztráty peněz po-
skytne pojišťovna pojistné plnění v hodnotě těchto zničených, 
odcizených nebo ztracených peněz (u cizozemských peněz 
v české měně; pro přepočet se použije kurz valuta – prodej 
oficiálně vyhlášený ČNB ke dni pojistné události);

 d)   byly-li pojištěné vkladní nebo šekové knížky, platební karty, 
vkladové listy, cenné papíry a jiné podobné dokumenty poško-
zeny, zničeny, odcizeny či ztraceny, vzniká oprávněné osobě 
právo, aby jí pojišťovna vyplatila částku vynaloženou na umoře-
ní uvedených dokumentů. Jestliže uvedené dokumenty byly 
v důsledku pojistné události neoprávněně užity, vzniká opráv-
něné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila částku, o kterou 
se její majetek tímto neoprávněným užitím zmenšil. Pojišťovna 
nehradí ušlé úroky a ostatní ušlé výnosy;

 e)   byly-li pojištěné nosiče dat a záznamy na nich poškozeny, zni-
čeny, odcizeny či ztraceny, vzniká oprávněné osobě právo, aby 
jí pojišťovna vyplatila částku odpovídající přiměřeně vynalože-
ným nákladům na opravu u věcí poškozených nebo materiálo-
vým nákladům na reprodukci u věcí zničených, odcizených či 
ztracených, od které odečte cenu zbytků poškozené nebo zni-
čené věci. Pokud oprávněná osoba náklady na reprodukci nebo 
opravu nevynaložila, je pojišťovna povinna vyplatit pouze hod-
notu materiálu vloženého do postižené věci.

7.   V případě pojistné události na stavebních součástech postupuje 
pojišťovna při stanovení pojistného plnění takto:

 a)   byly-li pojistnou událostí poškozeny, zničeny nebo odcizeny 
stavební součásti, které tvoří vnitřní prostor bytu, poskytne po-
jišťovna pojistné plnění odpovídající přiměřeným nákladům na 
opravu poškozených stavebních součástí nebo náklad na zno-
vupořízení zničených nebo odcizených stavebních součástí;

 b)   byly-li pojistnou událostí poškozeny nebo zničeny stavební 
součásti, které tvoří společné části domu, v němž se nachází 
byt specifikovaný v článku 4 bodu 1 písm. a) těchto doplňko-
vých pojistných podmínek, poskytne pojišťovna pojistné plnění 
odpovídající přiměřeným nákladům na opravu těchto poškoze-
ných nebo zničených stavebních součástí, a to maximálně do 
výše odpovídající spoluvlastnickému podílu oprávněné osoby 
na společných částech domu. Právo na plnění však vzniká pou-
ze tehdy, je-li oprávněná osoba majitelem bytu v osobním 
vlastnictví ve smyslu příslušných platných předpisů, tj. bytu spe-
cifikovaného jako místo pojištění podle článku 4, bodu 1, písm. 
a) těchto doplňkových pojistných podmínek.

  Pojistné plnění stanovené podle tohoto bodu sníží pojišťovna o ce-
nu případných zbytků (zničené stavební součásti, příp. zbytky na-
hrazovaných částí).

  Pojišťovna poskytne plnění podle písm. a) nebo b) tohoto bodu za 
předpokladu, že pojistné plnění nebude poskytnuto z pojištění bu-
dovy nebo jiného pojištění. 

8.   Z pojištění nákladů na opravu nebo znovupořízení poškozených, 
zničených nebo odcizených stavebních součástí, které tvoří vnitřní 
prostor bytu specifikovaného v článku 4, bodu 1, písm. a) těchto 
doplňkových pojistných podmínek, poskytne pojišťovna rovněž po-
jistné plnění za:

 a)   poškození, zničení nebo odcizení stavební součásti, jež tvoří 
zabezpečení prostoru místa pojištění, nebo za poškození, 
 zničení nebo odcizení trezoru (pokud je stavební součástí), 
v němž byla pojištěná věc umístěna, pokud k němu došlo při 
odcizení nebo pokusu o ně;

 b)   za poškození, zničení nebo odcizení řádně instalovaných vodo-
vodních potrubí, armatur a připojených topných těles (radiáto-
rů) nebo odváděcího potrubí v rozsahu, v němž slouží výlučně 
pro byt specifikovaný v článku 4, bodu 1, písm. a) těchto do-
plňkových pojistných podmínek za předpokladu, že je oprávně-
ná osoba pořídila na vlastní náklad. Pojišťovna poskytne pojist-
né plnění, pokud došlo k poškození nebo zničení přetlakem 
vody nebo páry anebo zamrznutím vody v nich. Právo na plně-
ní však nevzniká, jestliže spolupůsobící příčinou byla koroze 
nebo opotřebení;

 c)   za poškození, zničení nebo odcizení stavebního materiálu.
9.   Dojde-li k poškození, zničení, odcizení či ztrátě jednotlivých věcí 

tvořících celek (např. soubor či sbírku), není při výpočtu pojistného 
plnění brán zřetel na znehodnocení celku, ale na poškození, zniče-
ní, odcizení nebo ztrátu jednotlivých věcí.

10.   Bylo-li sjednáno pojištění věcí svěřených zaměstnavatelem k výko-
nu povolání, bude poskytnuto pojistné plnění pouze tehdy, je-li 
oprávněná osoba povinna majiteli věci vzniklou škodu uhradit a ta-
to škoda nebude hrazena z jiného pojištění. 

11.   Pokud došlo k pojistné události v místech pojištění uvedených 
v článku 4, bodu 1 pod písm. a) až e) těchto doplňkových pojist-
ných podmínek v době, kdy je místo pojištění uvedené v článku 4, 
bodu 1, písm. a) těchto doplňkových pojistných podmínek déle než 
60 po sobě následujících kalendářních dnů neobýváno nebo pro-
kázaně ponecháno bez dohledu, podílí se oprávněná osoba na 
pojistném plnění další spoluúčastí ve výši 20 % z pojistného plnění 
stanoveného ve smyslu ostatních ujednání před odečtením spoluú-
časti sjednané v pojistné smlouvě.

12.   Pojišťovna sníží pojistné plnění, pokud byla ujednána sleva za způ-
sob (stupeň) zabezpečení a v době vzniku pojistné události způso-
bené pojistným nebezpečím uvedeným v článku 2, bodu 1, písm. i) 
nebo j) těchto doplňkových pojistných podmínek byl způsob (stu-
peň) zabezpečení, který pachatel překonal, nižšího stupně zabez-
pečení než ten, za který byla poskytnuta sleva. Pojistné plnění sta-
novené ve smyslu dalších ustanovení těchto podmínek se sníží 
o stejný počet procent, o jaký byla poskytnuta sleva za způsob (stu-
peň) zabezpečení.
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13.   Pojišťovna poskytne pojistné plnění za přiměřené, v místě obvyklé 
náklady na náhradní ubytování pojištěných osob, pokud se byt 
specifikovaný v článku 4, bodu 1, písm. a) těchto doplňkových po-
jistných podmínek stal následkem pojistné události neobyvatelný, 
a to do výše 30 000 Kč, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak.

Článek 8
Limity plnění

1.   V pojistné smlouvě mohou být stanoveny limity pojistného plnění 
pro jednotlivé pojištěné věci, soubory věcí, náklady a pro jednotlivá 
pojistná nebezpečí.

2.   Nejsou-li v době pojistné události pojišťovně k dispozici doklady, 
které identifikují pojistnou událostí postiženou pojištěnou věc a její 
hodnotu (např. znalecký posudek, certifikát, doklad o dědictví, do-
klad o zakoupení), vyhotovené před pojistnou událostí nebo není-li 
pojištěná věc v pojistné smlouvě uvedeným způsobem jmenovitě 
specifikována, pak pojišťovna poskytne pojistné plnění stanovené 
ve smyslu dalších ustanovení těchto podmínek do limitu max. 
50 000 Kč za jakoukoliv jednotlivou pojištěnou věc, pokud není 
v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

3.   Dojde-li k odcizení věcí krádeží vloupáním, poskytne pojišťovna 
pojistné plnění podle ostatních ustanovení pojistné smlouvy a těch-
to podmínek, avšak 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 konstrukčních prvků zabezpe-
čení, které pachatel v době pojistné události překonal.

4.   Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak a došlo-li k pojistné udá-
losti z příčiny pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava uvedené-
ho v článku 2, bodu 1, písm. b) těchto doplňkových pojistných pod-
mínek, je pojistné plnění v součtu omezeno částkou 50 000 Kč.

Článek 9
Úprava výše pojistného

Pojišťovna má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro 
stanovení pojistného upravit výši pojistného, zejména pokud:
a)   dojde během trvání pojištění ke zvýšení Indexu spotřebitelských 

cen; (popř. Indexu cen stavebních děl pro pojištěné stavební sou-
části);

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

Článek 10
Výkladová ustanovení

Výkladová ustanovení uvedená v článku 15 všeobecných pojistných pod-
mínek se doplňují takto:
1.   Obecnou cenou (obvyklou cenou) se rozumí cena, za kterou lze 

v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou reál-
ně prodat nebo koupit. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které 
mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořád-
ných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupují-
cího ani vliv zvláštní obliby.

2.   Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se rozumí tako-
vý pohyb tělesa, který má znaky volného pádu. Pojistnou událostí 
je pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů jen tehdy, nejsou-li 
tyto součástí poškozené věci nebo téhož souboru jako poškozená 
věc a bylo-li poškození nebo zničení pojištěné věci způsobeno:

 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.
  Za jiné předměty se nepovažují jakékoliv movité věci nacházející se 

na místě pojištění ve smyslu ustanovení článku 4, bodu 1, písm. a) 
až e) těchto doplňkových pojistných podmínek.

3.   Odcizením věci krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si po-
jištěné 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 ná-
stroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání;

 b)   do uzamčeného místa pojištění se dostal jinak než dveřmi;
 c)   uzamčené místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo le-

gálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vlou-
páním nebo loupeží;

 d)   do úschovného objektu (trezoru), jehož obsah je pojištěn, se 
dostal nebo jej otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řád-
nému otevírání, a zároveň se do uzamčeného místa pojištění, 
kde je úschovný objekt (trezor) umístěn, dostal způsobem uve-
deným pod písm. a), b) nebo c) tohoto bodu.

  Za odcizení věci krádeží vloupáním se nepovažuje přivlastnění si 
pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství v případech, kdy ke 
vniknutí do uzamčeného místa pojištění došlo nezjištěným způso-
bem (např. beze stop násilí, použitím shodného klíče).

4.   Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle 
rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.

5.   Věcmi zvláštní kulturní a historické hodnoty se rozumí před-
měty, které mají vztah ke kulturním a historickým událostem nebo 
osobnostem. 

6.   Starožitnostmi se rozumí předměty včetně nábytku, které jsou 
starší než 80 let.

7.   Uměleckými předměty se rozumí obrazy a jiná výtvarná díla, de-
korační a užitkové předměty ze značkového skla nebo porcelánu 
(např. Míšeň, Rosenthal apod.) nebo z keramiky, dřeva, kovu a ji-
ných materiálů, dále nástěnné, stolní a sloupové hodiny (např. ky-
vadlové, závažové a rámové), ručně vázané koberce, gobelíny, tapi-
serie a jiné umělecké předměty, jejichž cena je dána nejen 
výrobními náklady, ale též uměleckou kvalitou nebo autorem díla, 
případně mají charakter unikátu.

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

9.   Domácím a drobným zvířectvem se rozumí psi, kočky, akvarijní 
rybky, terarijní zvířata, okrasné a zpěvné ptactvo, králíci a další do-
mestikovaná zvířata, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež 
apod.

10.   Motorovým vozidlem se rozumí každé vozidlo s vlastním pojez-
dovým pohonem, kterému byla přidělena SPZ a které má oprávně-
ní k provozu na veřejných komunikacích.

11.   Malým plavidlem se rozumí loď nebo plovoucí těleso, jehož délka 
nepřesahuje 5 m; bez pohonu, popř. s vlastním strojním pohonem 
o výkonu do 4 kW nebo s celkovou plochou plachet do 10 m2. Plo-
voucím tělesem se rozumí předmět nebo pevné seskupení předmě-
tů schopných ovladatelné plavby (např. surf, katamarán).

12.   Stavebními součástmi, tj. prvky, které tvoří vnitřní prostor bytu, 
se rozumí vnitřní příčky, vnitřní schodiště, dveře, okna, malby, tape-
ty, obklady, dlažby, lepené podlahové krytiny včetně plovoucích 
podlah, sanitární zařízení koupelen a WC, odsavače par, dále roz-
vody vody, tepla, kanalizace, plynu, elektřiny v rozsahu, v němž 
slouží výlučně pro byt specifikovaný v článku 4, bodu 1, písm. a) 
těchto doplňkových pojistných podmínek včetně ohřívačů vody, 
topných těles a kotlů etážového topení.

  Dále se za stavební součásti považují mechanická zabezpečovací 
zařízení, trezory zazděné, tj. zabudované do zdi nebo do podlahy, 
a systémy elektrické zabezpečovací signalizace (dále jen systémy 
EZS) prostoru, ve kterém se nachází místo pojištění.

  Za stavební součásti se nepovažují: kuchyňské linky, vestavěný ná-
bytek, sporáky, pračky, myčky a svítidla (zahrnuto do základního 
pojištění).

13.   Stavebními součástmi tvořícími společné části domu se rozu-
mí části domu určené pro společné užívání, zejména základy, stře-
cha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce a dále vchody, schodiště, 
chodby, balkony, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, ko-
míny, rozvody tepla, rozvody vody, plynu, elektřiny, kanalizace, 
společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům; dále se za 
společné části domu považuje příslušenství domu (např. studny, 
oplocení, čističky odpadních vod apod.).

14.   Stavebním materiálem se rozumí stavební hmoty, stavební vý-
robky nebo stavební konstrukční díly určené k opravě a údržbě 
prvků, které tvoří vnitřní prostor bytu specifikovaného v článku 4, 
bodu 1, písm. a) těchto doplňkových pojistných podmínek.

15.   Indexem spotřebitelských cen zboží a služeb se rozumí index 
spotřebitelských cen domácnosti, který vydává Český statistický 
úřad.

16.   Uzamčeným místem pojištění se rozumí stavebně ohraničený 
prostor, který má řádně uzavřeny a uzamčeny všechny vstupní dve-
ře 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 balkonových dve-
ří a ostatních stavebních prvků, jejichž demontáží ztrácí uzamčený 
prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí být ze strany ven-
kovního prostoru zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, 
jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

17.   Plnými dveřmi se rozumí dveře, které mají pevnou konstrukci 
(dřevo, plast, kov apod.) a které vykazují minimální odolnost proti 
vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké otočné s polodráž-
kou, plné jednokřídlé o tloušťce min. 40 mm (rám – jehličnaté řezi-
vo; výplň – papírová voština neztužená; plášť – dřevovláknitá deska 
tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm). 

18.   Bezpečnostními dveřmi se rozumí dveře, které splňují požadavky 
příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3. Tyto dveře jsou 
zpravidla profesionálně vyrobeny nebo upraveny tak, že jsou opat-
řeny bezpečnostním uzamykacím systémem. Mají odpovídající pev-
nost, např. zesílení výztuhou dveřního křídla (křídel) plechem nebo 
mříží, zesílenými závěsy se zábranami proti vysazení a vyražení, pří-
padně jsou opatřeny bezpečnostním vícebodovým rozvorovým 
zámkem.

19.   Bezpečnostní cylindrickou vložkou se rozumí cylindrická vlož-
ka, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpeč-
nostní třídě 3 (má především zvýšenou odolnost proti vyhmatání), 
pokud není v TABULCE č. 1 uvedeno jinak.

20.   Bezpečnostním kováním se rozumí kování, které splňuje poža-
davky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3 (přede-
vším chrání cylindrickou vložku před rozlomením a nesmí být de-
montovatelné z vnější strany dveří).

21.   Bezpečnostním uzamykacím systémem se rozumí komplet tvo-
řený bezpečnostním stavebním zámkem, bezpečnostní cylindric-
kou vložkou a bezpečnostním kováním, který splňuje požadavky 
příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3 (především chrá-
ní cylindrickou vložku před vyhmatáním, rozlomením, vytržením 
a odvrtáním a nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří).

22.   Přídavným bezpečnostním zámkem se rozumí další zámek, kte-
rým jsou dveře uzamčeny a který splňuje požadavky příslušné nor-
my minimálně v bezpečnostní třídě 3 (má především zvýšenou 
odolnost proti vyhmatání, případně rozlomení vložky). 

23.   Tříbodovým rozvorovým zámkem se rozumí zámek, který spl-
ňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3 
(má především zvýšenou odolnost proti vyhmatání, rozlomení, vy-
tržení a odvrtání; tento zámek musí zajistit dveřní křídlo rozvorami 
minimálně do tří stran, tj. do podlahy, stropu a do strany).

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

25.   Zábranou proti vysazení a vyražení se rozumí zařízení, které 
zabraňuje nadzvednutí dveřního křídla a jeho vysazení ze závěsů 
a dále vyražení dveřního křídla na straně závěsů.

26.   Zabezpečením proti vyháčkování se rozumí zařízení zabraňující 
odjištění zástrčí pevné poloviny dvoukřídlých dveří jejich uzamče-
ním, přišroubováním nebo překrytím.

27.   Zabezpečením zárubní proti roztažení se rozumí opatření zne-
možňující násilné zvětšení vzdálenosti mezi závěsovou a zámkovou 
stojkou (stranou) zárubně.

28.   Jinými prosklenými částmi se rozumí prosklené vstupní dveře, 
prosklené balkonové dveře, větrací a sklepní okénka, střešní okna 
a vikýře, prosklené stěny s výjimkou skleněných cihel apod.

  V případě prosklených dveří nesmí být z jejich vnitřní strany zasu-
nut v zámku klíč a dále nesmí být možnost z vnitřní strany ovládat 
instalované zámky bezklíčovým způsobem. 

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

30.   Funkční okenicí se rozumí okenice, která splňuje požadavky pří-

slušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 2, nebo taková oke-
nice, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hru-
bým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).

31.   Funkční roletou se rozumí roleta, která splňuje požadavky přísluš-
né normy minimálně v bezpečnostní třídě 2, nebo taková roleta, 
kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým 
násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).

32.   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 materiálu o průřezu minimálně 
1cm2. Velikost ok musí být maximálně 250 x 150 mm. Mříž musí 
být dostatečně tuhá (např. svařenec) a musí být z vnější strany pev-
ně, nerozebíratelným způsobem, ukotvena (zazděna, zabetonová-
na, připevněna apod.) nebo uzamčena bezpečnostními visacími 
zámky v závislosti na velikosti mříže, minimálně však ve čtyřech 
bodech (kotveních). Za funkční mříž se též považuje mříž vyrobená 
z jiného materiálu a jinou technologií, která však vykazuje minimál-
ně stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako 
mříž výše definovaná v tomto bodě. Mříž lze z venkovní (vnější) 
strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pil-
kou na železo apod.).

33.   Bezpečnostním visacím zámkem se rozumí visací zámek, který 
splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 
3, nebo takový bezpečnostní visací zámek, který je především odol-
ný proti vyhmatání a je opatřen třmenem HARDENED o průměru 
min. 12 mm.

   Oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, musí mít mechanickou 
odolnost odpovídající odolnosti třmenu visacího zámku a nesmějí 
být z venkovní strany demontovatelná.

34.   Trezorem se rozumí úschovný objekt, který splňuje požadavky pří-
slušné normy, jehož odolnost proti vloupání je dána výrobcem 
a který nemá mimo dveří jiné otvory než otvory pro zámky, kabely 
nebo ukotvení – připevnění. Trezor s hmotností do 150 kg musí být 
v uzamčeném stavu nerozebíratelným způsobem ukotven – připev-
něn k podlaze, stěně nebo k velkému kusu nábytku nebo musí být 
zabudován do zdi nebo do podlahy. Za trezor se nepovažuje pří-
ruční pokladna.

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

 –  body 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32 a 33 tohoto článku 
norma prENV 1627:1997, resp. ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, 
uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – Požadavky a klasi-
fikace v návaznosti na prENV 1630:1997, resp. ČSN P ENV 1630 
Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním poku-
sům o násilné vniknutí;

 –  bod 29 tohoto článku norma prEN 356, resp. EN 356, resp. ČSN 
EN 356 Sklo ve stavebnictví – bezpečnostní zasklení – Zkoušení 
a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku;

 –  bod 34 tohoto článku norma ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní 
úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení 
odolnosti proti vloupání.

36.   Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících pojištěné věci podle 
výše citovaných norem se prokazuje u zámku s bezpečnostní cylin-
drickou vložkou, přídavného bezpečnostního zámku, bezpečnost-
ního uzamykacího systému, bezpečnostní dveřní dvoustranné zá-
vory, tříbodového rozvorového zámku, bezpečnostního visacího 
zámku, trezoru a bezpečnostního zasklení především certifikátem 
shody vydaným akreditovaným certifikačním orgánem k certifikaci 
výrobků nebo posouzením příslušného soudního znalce nebo v pří-
padě bezpečnostního zasklení také osvědčením vydaným do 
31. 12. 2001. Montáž musí být provedena podle přiloženého ná-
vodu k montáži, resp. v souladu s pokyny výrobce.

37.   Funkčním systémem elektrické zabezpečovací signalizace se 
rozumí systém EZS, který splňuje následující podmínky:

 –  ústředna a jednotlivé komponenty systému EZS musí splňovat kri-
téria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1 – 
Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy. Všechny 
komponenty systému EZS musí mít certifikát shody s platnými 
směrnicemi České asociace pojišťoven (dále jen ČAP) vydaný 
akreditovaným certifikačním orgánem k certifikaci výrobků. 

   Navrhování, montáž, provoz a údržba systému EZS musí být pro-
vedené v souladu s pokyny Aplikační směrnice ČAP č. P131-7. 
Dodržení pokynů se prokazuje Atestem EZS vydaným firmou re-
gistrovanou nebo certifikovanou Certifikačním institutem ČAP 
(dále jen CI ČAP);

 –  ústředna a jednotlivé komponenty systému EZS instalované do 
31. 12. 2000 musí splňovat kritéria minimálně 3. kategorie podle 
ČSN 33 4590 – Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace 
a dále podle ČSN a právních předpisů souvisejících s citovanou 
ČSN. Jednotlivé části zařízení (komponenty) musí být posouzeny 
a schváleny na základě zkoušek provedených akreditovanou zku-
šební laboratoří.

   Údržba a revize musí být prováděny podle ČSN a právních před-
pisů souvisejících s citovanou ČSN. 

   Funkční systém EZS musí dále splňovat tyto podmínky:
 –  poplachový signál systému EZS ovládá sirénu s majákem (blika-

čem) 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 do-
bou dojezdu max. do 15 min.;

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

 –  v případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného 
systému EZS musí být prokazatelným způsobem vyvolán po-
plach.

Článek 11
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 Z16 – Stupně zabezpečení 
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Stupeň 
zabezpečení

Konstrukční prvky zabezpečení, které pachatel překonal
Limit plnění 

v Kč

Z0 Pokud vstupní dveře, které pachatel překonal, nesplňují ani stupeň zabezpečení Z1. 30 000

Z1
 Vstupní dveře ve smyslu článku 10, bodu 17 nebo 28 těchto doplňkových pojistných podmínek jsou uzamčeny zámkem s cylindrickou vložkou nebo dózickým zámkem nebo bezpečnostním 
visacím zámkem.

300 000

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 přístupnými konstruk-
cemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.).

300 000

Z3 Zeď (stěna), strop, podlaha nesplňující stupeň zabezpečení Z10. 300 000

Z4
Vstupní dveře plné ve smyslu článku 10, bodu 17 těchto doplňkových pojistných podmínek jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem nebo kombinací zámku  s bezpečnostní 
cylindrickou vložkou, která splňuje požadavky příslušné normy min. v bezpečnostní třídě 4, a bezpečnostního kování. Dále jsou dveře opatřeny zábranami proti vysazení a vyražení. Pokud se 
jedná o dvoukřídlé dveře, jsou dále tyto dveře opatřeny zabezpečením proti vyháčkování.

500 000

Z5
Vstupní dveře plné ve smyslu článku 10, bodu 17 těchto podmínek jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem nebo kombinací zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou, která 
splňuje požadavky příslušné normy min. v bezpečnostní třídě 4, a bezpečnostního kování. Dále jsou dveře uzamčeny přídavným bezpečnostním 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.

750 000

Z6
Vstupní dveře plné ve smyslu článku 10, bodu 17 těchto podmínek jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem nebo kombinací zámku s bezpečnostní 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 dvou-
strannou závorou.

1 000 000

Z7 Vstupní bezpečnostní dveře jsou uzamčeny všemi instalovanými zámky. 1 250 000

Z8
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 přístupnými konstruk-
cemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.), jsou opatřeny funkční okenicí, roletou, mříží nebo bezpečnostním zasklením.

1 250 000

Z9
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 přístupnými konstruk-
cemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.).

1 250 000

Z10
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, materiálu. Strop, 
podlaha a zabezpečení otvorů (vyjma oken a dveří) musí vykazovat min. stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako zeď (stěna).

1 250 000

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 Z3. 500 000

Z12
Trezor, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě I, a pokud pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru Z1, Z2 
nebo Z3. 

700 000

Z13 Pokud však pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru Z4 až Z10, zvyšuje se limit plnění v trezoru pro příslušnou bezpečnostní třídu koeficientem 1,2.

Z14
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 zabezpečení 
Z1 až Z13 koeficientem 1,3.

Z15 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 Z13 koeficientem 3.

Z16 Podle zvláštního ujednání uvedeného v pojistné smlouvě.

TABULKA č.1
Stupně zabezpečení a limity plnění pro odcizení věcí krádeží vloupáním ve smyslu článku 8, bodu 3 těchto doplňkových pojistných podmínek

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění obytných budov a souvi-
sejících staveb DPPSO 2 (dále jen „doplňkové pojistné podmínky“) dopl-
ňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku 
občanů VPPMO 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“).

Článek 2
Pojistná nebezpečí

Není-li dále nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se sjedná-
vá pro případ poškození nebo zničení pojištěných věcí těmito pojistnými 
nebezpečími:
a)   požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně 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;
a dále pro tato pojistná nebezpečí:
j)   odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží;
k)  úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci;
l)   poškození nebo zničení stavebních součástí způsobené jednáním 

pachatele směřujícím k odcizení věci.

Článek 3
Pojištěné věci a náklady, pojistná hodnota

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

né smlouvě;
 b)   nově zahajované stavby (novostavby) uvedené pod jednotlivý-

mi položkami v pojistné smlouvě;
2.   Pokud je pojištěnou stavbou budova a nejsou-li v pojistné smlouvě 

jednotlivě uvedeny pod některou položkou, jsou také pojištěny:
 a)  drobné stavby, které plní doplňkovou funkci k této pojištěné 

budově a oplocení, pokud se nacházejí na pozemcích, které 
jsou v jednotném funkčním celku s pozemkem, na jakém je ta-
to pojištěná budova umístěna. Drobnou stavbou se pro účely 
tohoto pojištění rozumí přízemní stavba, která neslouží k bydle-
ní, a zastavěná plocha je do 16,0 m2 a výška činí maximálně 
4,5 m a v případě podzemní stavby není překročena hloubka 
3,0 m. Pro účely tohoto pojištění se za drobnou stavbu nepova-
žuje garáž, bazén, skleník, pařeniště, fóliovník a opěrná zeď;

 b)   stavební materiál, pokud se nachází na pozemcích, které jsou 
v jednotném funkčním celku s pozemkem, na jakém je umístě-
na tato pojištěná budova;

 c)   dočasné objekty zařízení staveniště potřebné k nově zahajova-
né stavbě (novostavbě) pojištěné budovy, pokud se nacházejí 
na pozemcích, které jsou v jednotném funkčním celku s po-
zemkem, na jakém je umístěna tato pojištěná budova;

 d)   v pojištěné budově zabudované kuchyňské linky a zabudovaný 
nábytek, anténní systémy, sluneční kolektory, systémy elektric-
ké zabezpečovací signalizace a dále také přípojky kabelových 
a trubních rozvodných sítí v délce nacházející se na stejné par-
cele, na jaké je umístěna pojištěná budova.

3.   Pokud není dále v těchto doplňkových pojistných podmínkách sta-
noveno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistnou hodno-
tou 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 nevztahuje na:
 a)   vybavení budov a domovní zařízení, jako jsou zabudované tre-

zory, pračky, ledničky, drtiče odpadků a mandly;
 b)   poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu uměleckých, umělec-

kořemeslných nebo historických děl, která jsou součástí či pří-
slušenstvím pojištěné stavby (sochy, plastiky, fresky, řezby 
apod.). Pojištění se rovněž nevztahuje na zmenšení nebo ztrátu 
umělecké nebo historické hodnoty pojištěné stavby nebo její 
části v důsledku pojistné události.

   Jestliže však tato díla mají také jiný než estetický význam (tedy 
tzn. tvoří stavebně funkční prvek pojištěné stavby), poskytne za 
ně pojišťovna pojistné plnění až do výše odpovídající nákladům 
na opravu nebo znovupořízení běžného stavebně funkčního 
prvku pojištěné stavby plnícího stejnou funkci;

 c)   stavby na vodních tocích a korytech, a to ani v případě, že tvo-
ří součást vymezeného souboru.

2.   Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se pro sjednané 
pojistné nebezpečí uvedené v článku 2, písm. i) těchto doplňko-
vých pojistných podmínek – přetlak nebo zamrzání vody – nevzta-
huje na poškození nebo zničení:

 a)   kotlů ústředního nebo etážového topení a bojlerů;
 b)   venkovních bazénů včetně jejich příslušenství (např. zařízení 

pro čištění a úpravu vody apod.) a nádrží;
 c)   ostatních pojištěných věcí, jestliže spolupůsobící příčinou 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 události byla ča-
sová 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, není-li v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak, aby jí pojišťovna vyplatila částku odpovídající přiměřeným 
nákladům na opravu poškozené věci sníženou o částku odpo-
vídající stupni opotřebení a jiného znehodnocení opravovaných 
částí, a to nejvýše do časové ceny pojištěné věci. Takto stanove-
nou částku sníží pojišťovna o cenu zbytků nahrazovaných částí 
poškozené věci;

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

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

4.   Dojde-li k poškození, zničení, odcizení nebo ztrátě jednotlivých vě-
cí tvořících celek (např. soubor), není při výpočtu pojistného plnění 
brán zřetel na znehodnocení celku, ale na poškození, zničení, odci-
zení nebo ztrátu jednotlivých věcí.

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

(pojištění), a to v poměru jejich spoluvlastnických podílů ke dni, 
v němž došlo k pojistné události.

Článek 6
Limity plnění

1.   Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak a došlo-li k pojistné udá-
losti z příčiny pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava uvede-
ného v článku 2, písm. b) těchto doplňkových pojistných podmí-
nek, je pojistné plnění v součtu omezeno částkou 50 000 Kč.

2.   Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak a došlo-li k pojistné udá-
losti z příčiny pojistného nebezpečí uvedeného v článku 2, písm. j), 
nebo k) nebo l) těchto doplňkových pojistných podmínek, je pojist-
né plnění v součtu za všechny pojištěné věci pro dané pojistné ne-
bezpečí omezeno částkou 10 000 Kč.

3.   Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistné plnění za pojiš-
těné věci uvedené v článku 3, bodu 2 těchto doplňkových pojist-
ných podmínek je v součtu omezeno částkou 10 000 Kč z jedné 
pojistné události.

Článek 7
Úprava výše pojistného

Pojišťovna má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro 
stanovení pojistného upravit výši pojistného, zejména pokud:
a)   dojde během trvání pojištění ke zvýšení Indexu cen staveb-

ních děl; 
b)   skutečný škodní průběh pro daný typ pojištění převýší kalkulovaný 

škodní průběh.

Článek 8
Další povinnosti oprávněné osoby

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

Článek 9
Změny a doba trvání pojištění

Ustanovení o počátku, změnách a době trvání pojištění uvedená v člán-
ku 12 všeobecných pojistných podmínek se doplňují takto:
1.   Dojde-li ke změně vlastníka pojištěné věci v pojistné smlouvě jed-

notlivě a jmenovitě uvedené nebo ke změně vlastníka v pojistné 
smlouvě vymezeného souboru věcí, pojištění nezaniká, ledaže po-
jistník oznámí pojišťovně, že vzhledem k takové změně pojištění 
zaniká.

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

Článek 10
Výkladová ustanovení

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

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

2.   Přetlakem nebo zamrzáním vody se rozumí poškození nebo 
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zničení pojištěné věci přetlakem kapaliny nebo páry nebo zamrz-
nutím vody v pojištěné věci.

  Za vodu v pojištěné věci se však nepovažuje voda, která do pojiště-
né věci nasákla ze zemní vlhkosti nebo z jiných příčin.

3.   Odcizením věci krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si po-
jištěné věci nebo její součásti způsobem, při kterém pachatel pro-
kázaně překonal překážky nebo se pojištěné věci nebo její součásti 
zmocnil její demontáží použitím nástroje nebo nářadí, jako jsou 
šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

4.   Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením věci se ro-
zumí poškození nebo zničení, při němž byla pojištěná věc úmyslně 
poškozena nebo zničena jinou než oprávněnou osobou nebo oso-

bou oprávněné osobě blízkou nebo osobou s ní trvale žijící. Pod-
mínkou vzniku práva na pojistné plnění je, že pachatel byl zjištěn 
podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo ukončeno trestní 
nebo přestupkové řízení, i když pachatel nebyl odsouzen nebo mu 
nebyla uložena pokuta.

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

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

7.   Stavebním materiálem se rozumí stavební hmoty, stavební vý-
robky nebo stavební konstrukční díly určené k zabudování do po-
jištěné stavby.

8.   Opotřebením se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci způsobe-
ný stárnutím, popř. užíváním. Výši opotřebení ovlivňuje také ošet-
řování nebo udržování věci.

9.   Jednotným funkčním celkem se rozumí pozemky evidované 
v katastru nemovitostí v druhu pozemku „zastavěné plochy a ná-
dvoří“, „ostatní plochy“ nebo „zahrady“ za účelem jejich společ-
ného využití, pokud jsou ve vlastnictví stejného subjektu a náleží 
k pozemku, na němž je umístěna pojištěná budova.

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění zařízení rekreačního ob-
jektu DPPRO 1 (dále jen „doplňkové pojistné podmínky“) doplňují usta-
novení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku občanů 
VPPMO 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“).

Článek 2
Pojistná nebezpečí

1.   Není-li dále nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se 
sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěných věcí těmi-
to pojistnými nebezpečími:

 a)   požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho 
části nebo nákladu;

 b)   povodeň nebo záplava;
 c)   vichřice nebo krupobití;
 d)   sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zříce-

ní sněhových lavin;
 e)  pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů;
 f)  tíha sněhu nebo námrazy;
 g)  zemětřesení;
 h)    voda vytékající z vodovodních zařízení;
 a dále pro tato pojistná nebezpečí:
 i)   odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží;
 j)   úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci.
2.   Není-li dále nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se 

vztahuje i na případy:
 a)   kdy došlo k poškození nebo zničení pojištěných věcí, které na-

stalo jako bezprostřední následek poškození nebo zničení do-
sud bezvadných a funkčních stavebních součástí budov, ve 
kterých jsou umístěny pojištěné věci, působením pojistných ne-
bezpečí uvedených v bodu 1 tohoto článku pod písm. a) až h);

 b)   kdy byla pojištěná věc poškozena nebo zničena jednáním pa-
chatele, které směřovalo k odcizení pojištěné věci;

 c)   kdy došlo k odcizení pojištěné věci jinak než krádeží vloupá-
ním, jestliže pachatel byl zjištěn podle pravomocného rozhod-
nutí, kterým bylo ukončeno trestní nebo přestupkové řízení, 
i když nebyl odsouzen nebo mu nebyla uložena pokuta.

Článek 3
Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou, tj. osobou, která má právo na pojistné plnění, po-
kud není dále v těchto doplňkových pojistných podmínkách nebo v po-
jistné smlouvě uvedeno jinak, se rozumí:
a)   osoba, která je vlastníkem rekreačního objektu v místě pojištění 

uvedeném v článku 4 těchto doplňkových pojistných podmínek 
nebo na základě nájemního vztahu nebo se souhlasem vlastníka 
tento rekreační objekt po právu užívá;

b)   osoby, které s oprávněnou osobou uvedenou pod písm. a) tohoto 
článku trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Článek 4
Místo pojištění

1.   V souladu s článkem 7 všeobecných pojistných podmínek, a není-li 
v pojistné smlouvě ujednáno jinak, jsou místem pojištění:

 a)   prostory v rekreačním objektu identifikovaném v pojistné 
smlouvě jako místo pojištění;

 b)   prostory, které se nacházejí ve vedlejších objektech, avšak na 
pozemcích, které jsou v jednotném funkčním celku s pozem-
kem rekreačního objektu uvedeného pod písm. a) tohoto bodu 
a které slouží výlučně k užívání oprávněné osobě.

2.   Právo na pojistné plnění také vzniká, byly-li poškozeny nebo zniče-
ny anténní systémy oprávněné osoby, které byly v době pojistné 
události pevně připojeny k budově, kde se nachází místo pojištění 
ve smyslu bodu 1 tohoto článku.

Článek 5
Pojištěné věci a pojistná hodnota 

1.   Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na:
 a)   soubor movitých věcí, které jsou ve vlastnictví oprávněných 

osob a které slouží k uspokojování jejich potřeb;
 b)   soubor cizích movitých věcí, které oprávněná osoba na základě 

písemné smlouvy po právu užívá.
2.   Pokud není dále v těchto doplňkových pojistných podmínkách stanove-

no nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistnou hodnotou pojiš-
těných věcí ve smyslu těchto doplňkových pojistných podmínek je:

 a)   časová cena pro pojištěné věci ve smyslu bodu 1 tohoto člán-
ku, s výjimkou věcí uvedených pod písm. b) tohoto bodu;

 b)   obecná cena (obvyklá cena) pro pojištěné věci ve smyslu bodu 
1 tohoto článku, které jsou specifikované v článku 10 pod bo-
dy 5, 6, 7 a 8 těchto doplňkových pojistných podmínek.

Článek 6
Speciální výluky z pojištění

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:
a)  věci sloužící k podnikání oprávněných osob;
b)  věci podnájemníků;
c)   motorová vozidla, přívěsy, návěsy, motocykly, motokola, malotrak-

tory s výkonem motoru nad 4 kW nebo jiná podobná zařízení 
s vlastním pojezdovým pohonem, to vše včetně veškerých jejich 
příslušenství, součástí, součástek, náhradních dílů atd.;

d)   letadla a zařízení pro létání všeho druhu, to vše včetně veškerých 
jejich příslušenství, součástí, součástek, náhradních dílů atd.;

e)   lodě a jiná plavidla s výjimkou malých plavidel (viz článek 10, bod 
10 těchto doplňkových pojistných podmínek), to vše včetně veš-
kerých jejich příslušenství, součástí, součástek, náhradních dílů 
atd.;

f)   plány a projekty;
g)   hodnotu věci vyplývající z autorského práva a práva průmyslového 

vlastnictví;
h)   věci převzaté některou z oprávněných osob k výrobě, zpracování, 

úpravě, opravě, úschově nebo za účelem poskytnutí jiné služby;
i)   peníze, vkladní knížky, platební karty, vkladové listy, telefonní karty, 

cenné papíry a jiné obdobné dokumenty;
j)  invalidní vozíky.

Článek 7
Plnění pojišťovny

1.   Není-li dále uvedeno jinak, pak:
 a)   byla-li pojistnou událostí pojištěná věc poškozena, vzniká 

oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila částku od-
povídající 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, odcizena nebo 
ztracena, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vy-
platila částku odpovídající časové ceně pojištěné věci. Takto 
stanovenou částku sníží pojišťovna o cenu zbytků zničené věci.

2.   V případě pojistné události vzniklé na pojištěných zvířatech, rostli-
nách, zásobách potravin, nápojů, léků, paliva, krmiva, steliva a sta-
vebního materiálu poskytne pojišťovna pojistné plnění vždy jako 
v případě pojištění na novou cenu.

3.   V případě pojistné události postupuje pojišťovna při stanovení po-
jistného plnění za dále uvedené movité pojištěné věci takto:

 a)   byly-li pojistnou událostí poškozeny, zničeny, odcizeny nebo ztra-
ceny věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, starožitnosti včet-
ně starožitného nábytku, umělecké předměty, věci sběratelského 
zájmu, drahé kovy a předměty z nich vyrobené, nezasazené perly 
a drahokamy, kůže, kožešiny a výrobky z nich a hudební nástroje, 
vzniká oprávněné osobě právo, pokud není dále stanoveno jinak, 
aby jí pojišťovna vyplatila částku odpovídající nákladům na uvede-
ní do původního stavu nebo částku odpovídající nákladům na 
zhotovení umělecké či uměleckořemeslné 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 cenu pojištěné věci (věcí) v okamžiku vzniku 
pojistné události. Takto stanovenou částku sníží pojišťovna o cenu 
případných zbytků věci (věcí) nebo o cenu případných zbytků na-
hrazovaných částí věci při jejím poškození pojistnou událostí;

 b)   byla-li zničena, odcizena nebo ztracena celá pojištěná sbírka, 
vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila plně-
ní stanovené ve smyslu písm. a) tohoto bodu. Byla-li zničena, 
odcizena nebo ztracena pouze část pojištěné sbírky nebo byla-
-li pojištěná sbírka poškozena, vzniká oprávněné osobě právo, 
aby jí pojišťovna vyplatila částku odpovídající nákladům na uve-
dení do původního stavu nebo částku odpovídající nákladům 
na zhotovení umělecké nebo uměleckořemeslné kopie postiže-
né části sbírky. Plnění pojišťovny je však omezeno částkou sta-
novenou podle písm. a) tohoto bodu pro zničenou, odcizenou 
nebo ztracenou část pojištěné sbírky;

 c)   byly-li pojištěné nosiče dat a záznamy na nich poškozeny, zni-
čeny, odcizeny či ztraceny, vzniká oprávněné osobě právo, aby 
jí pojišťovna vyplatila částku odpovídající přiměřeně vynalože-
ným nákladům na opravu u věcí poškozených nebo materiálo-
vým nákladům na reprodukci u věcí zničených, odcizených či 
ztracených, od které odečte cenu zbytků poškozené nebo zni-
čené věci. Pokud oprávněná osoba náklady na reprodukci nebo 
opravu nevynaložila, je pojišťovna povinna vyplatit pouze hod-
notu materiálu vloženého do postižené věci.

4.   Dojde-li k poškození, zničení, odcizení či ztrátě jednotlivých věcí 
tvořících celek (např. soubor či sbírku), není při výpočtu pojistného 
plnění brán zřetel na znehodnocení celku, ale na poškození, zniče-
ní, odcizení nebo ztrátu jednotlivých věcí.

Článek 8
Limity plnění

1.   V pojistné smlouvě mohou být stanoveny limity pojistného plnění 
pro jednotlivé pojištěné věci, soubory věcí, náklady a pro jednotlivá 
pojistná nebezpečí.

2.   Nejsou-li v době pojistné události pojišťovně k dispozici doklady, 
které identifikují pojistnou událostí postiženou pojištěnou věc a její 
hodnotu (např. znalecký posudek, certifikát, doklad o dědictví, do-
klad o zakoupení), vyhotovené před pojistnou událostí nebo není-li 
pojištěná věc v pojistné smlouvě uvedeným způsobem jmenovitě 
specifikována, pak pojišťovna poskytne pojistné plnění stanovené 
ve smyslu dalších ustanovení těchto doplňkových pojistných pod-
mínek do limitu max. 20 000 Kč za jakoukoliv jednotlivou pojiště-
nou věc, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

3.   Dojde-li k odcizení věcí krádeží vloupáním, poskytne pojišťovna 
pojistné plnění podle ostatních ustanovení pojistné smlouvy a těch-
to doplňkových pojistných podmínek, avšak maximálně do výše li-
mitů, které jsou uvedeny v TABULCE č.1 na konci těchto doplňko-
vých pojistných podmínek, a to v závislosti na způsobu a kvalitě 
konstrukčních prvků zabezpečení, které pachatel v době pojistné 
události překonal.

4.   Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak a došlo-li k pojistné udá-
losti z příčiny pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava uvedené-
ho v článku 2, bodu 1, písm. b) těchto doplňkových pojistných pod-
mínek, je pojistné plnění v součtu omezeno částkou 50 000 Kč.

Článek 9
Úprava výše pojistného

Pojišťovna má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro 
stanovení pojistného upravit výši pojistného, zejména pokud:
a)   dojde během trvání pojištění ke zvýšení Indexu spotřebitelských cen;
b)   skutečný škodní průběh pro daný typ pojištění převýší kalkulovaný 

škodní průběh.

Článek 10
Výkladová ustanovení

Výkladová ustanovení uvedená v článku 15 všeobecných pojistných pod-
mínek se doplňují takto:
1.   Obecnou cenou (obvyklou cenou) se rozumí cena, za kterou lze 

v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou reál-
ně prodat nebo koupit. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které 
mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořád-
ných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupují-
cího ani vliv zvláštní obliby.

2.   Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se rozumí tako-
vý pohyb tělesa, který má znaky volného pádu. Pojistnou událostí 
je pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů jen tehdy, nejsou-li 
tyto součástí poškozené věci nebo téhož souboru jako poškozená 
věc a bylo-li poškození nebo zničení pojištěné věci způsobeno:

 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.
  Za jiné předměty se nepovažují jakékoliv movité věci nacházející se 

na místě pojištění ve smyslu ustanovení článku 4, bodu 1 těchto 
doplňkových pojistných podmínek.

3.   Odcizením věci krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si po-
jištěné 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 ná-
stroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání;

 b)   do uzamčeného místa pojištění se dostal jinak než dveřmi;
 c)   uzamčené místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo le-

gálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vlou-
páním nebo loupeží.

  Za odcizení věci krádeží vloupáním se nepovažuje přivlastnění si 
pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství v případech, kdy ke 
vniknutí do uzamčeného místa pojištění došlo nezjištěným způso-
bem (např. beze stop násilí, použitím shodného klíče).

4.   Rekreačním objektem se rozumí takový objekt, který je v katast-
ru nemovitostí evidován jako stavba pro individuální rekreaci.

5.   Věcmi zvláštní kulturní a historické hodnoty se rozumí před-
měty, které mají vztah ke kulturním a historickým událostem nebo 
osobnostem. 

6.   Starožitnostmi se rozumí předměty včetně nábytku, které jsou 
starší než 80 let.

7.  Uměleckými předměty se rozumí obrazy a jiná výtvarná díla, de-
korační a užitkové předměty ze značkového skla nebo porcelánu 
(např. Míšeň, Rosenthal apod.) nebo z keramiky, dřeva, kovu a ji-
ných materiálů, dále nástěnné, stolní a sloupové hodiny (např. ky-
vadlové, závažové a rámové), ručně vázané koberce, gobelíny, tapi-
serie a jiné umělecké předměty, jejichž cena je dána nejen 
výrobními náklady, ale též uměleckou kvalitou nebo autorem díla, 
případně mají charakter unikátu.

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

9.   Motorovým vozidlem se rozumí každé vozidlo s vlastním pojez-
dovým pohonem, kterému byla přidělena SPZ a které má oprávně-
ní k provozu na veřejných komunikacích.

10.   Malým plavidlem se rozumí loď nebo plovoucí těleso, jehož délka 
nepřesahuje 5 m; bez pohonu, popř. s vlastním strojním pohonem 
o výkonu do 4 kW nebo s celkovou plochou plachet do 10 m2. Plo-
voucím tělesem se rozumí předmět nebo pevné seskupení předmě-
tů schopných ovladatelné plavby (např. surf, katamarán).

11.   Uzamčeným místem pojištění se rozumí stavebně ohraničený 
prostor budov, 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 balkonových dve-
ří a ostatních stavebních prvků, jejichž demontáží ztrácí uzamčený 
prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí být ze strany ven-
kovního prostoru zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, 
jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

12.   Plnými dveřmi se rozumí dveře, které mají pevnou konstrukci 
(dřevo, plast, kov apod.) a které vykazují minimální odolnost proti 
vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké otočné s polodráž-
kou, plné jednokřídlé o tloušťce min. 40 mm (rám – jehličnaté řezi-
vo; výplň – papírová voština neztužená; plášť – dřevovláknitá deska 
tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm). 

13.   Bezpečnostní cylindrickou vložkou se rozumí cylindrická vlož-
ka, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpeč-
nostní třídě 3 (má především zvýšenou odolnost proti vyhmatání), 
pokud není v tabulce č. 1 uvedeno jinak.
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14.   Bezpečnostním kováním se rozumí kování, které splňuje poža-
davky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3 (přede-
vším chrání cylindrickou vložku před rozlomením a nesmí být de-
montovatelné z vnější strany dveří).

15.   Bezpečnostním uzamykacím systémem se rozumí komplet 
tvořený bezpečnostním stavebním zámkem, bezpečnostní cylin-
drickou vložkou a bezpečnostním kováním, které splňuje poža-
davky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 3 (přede-
vším chrání cylindrickou vložku před vyhmatáním, rozlomením, 
vytržením a odvrtáním a nesmí být demontovatelný z vnější stra-
ny dveří).

16.   Zábranou proti vysazení a vyražení se rozumí zařízení, které 
zabraňuje nadzvednutí dveřního křídla a jeho vysazení ze závěsů 
a dále vyražení dveřního křídla na straně závěsů.

17.   Zabezpečením proti vyháčkování se rozumí zařízení zabraňující 
odjištění zástrčí pevné poloviny dvoukřídlých dveří jejich uzamče-
ním, přišroubováním nebo překrytím.

18.   Jinými prosklenými částmi se rozumí prosklené vstupní dveře, 
prosklené balkonové dveře, větrací a sklepní okénka, střešní okna 
a vikýře, prosklené stěny s výjimkou skleněných cihel apod.

  V případě prosklených dveří nesmí být z jejich vnitřní strany zasu-
nut v zámku klíč a dále nesmí být možnost z vnitřní strany ovládat 
instalované zámky bezklíčovým způsobem. 

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

20.   Funkční okenicí se rozumí okenice, která splňuje požadavky pří-
slušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 2, nebo taková oke-
nice, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hru-
bým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).

21.   Funkční roletou se rozumí roleta, která splňuje požadavky přísluš-
né normy minimálně v bezpečnostní třídě 2, nebo taková roleta, 
kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým 
násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).

22.   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 materiálu o průřezu minimálně 
1 cm2. Velikost ok musí být maximálně 250 x 150 mm. Mříž musí 
být dostatečně tuhá (např. svařenec) a musí být z vnější strany pev-
ně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonová-
na, připevněna apod.) nebo uzamčena bezpečnostními visacími 

zámky v závislosti na velikosti mříže, minimálně však ve čtyřech 
bodech (kotveních). Za funkční mříž se též považuje mříž vyrobená 
z jiného materiálu a jinou technologií, která však vykazuje minimál-
ně stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako 
mříž výše definovaná v tomto bodě. Mříž lze z venkovní (vnější) 
strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pil-
kou na železo apod.).

23.   Bezpečnostním visacím zámkem se rozumí visací zámek, který 
splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě 
3, nebo takový bezpečnostní visací zámek, který je především odol-
ný proti vyhmatání a je opatřen třmenem HARDENED o průměru 
min. 12 mm. 

  Oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, musí mít mechanickou 
odolnost odpovídající odolnosti třmenu visacího zámku a nesmějí 
být z venkovní strany demontovatelná.

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

 –  body 13, 14, 15, 20, 21, 22 a 23 tohoto článku norma prENV 
1627:1997, resp. ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – Odol-
nost proti násilnému vniknutí – Požadavky a klasifikace v návaz-
nosti na prENV 1630:1997, resp. ČSN P ENV 1630 Zkušební me-
toda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné 
vniknutí;

 –  19 tohoto článku norma prEN 356, resp. EN 356, resp. ČSN EN 
356 Sklo ve stavebnictví – bezpečnostní zasklení – Zkoušení 
a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku.

25.   Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících pojištěné věci 
podle výše citovaných norem se prokazuje u zámku s bezpečnost-
ní cylindrickou vložkou, bezpečnostního uzamykacího systému, 
bezpečnostního visacího zámku a bezpečnostního zasklení přede-
vším certifikátem shody vydaným akreditovaným 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 prove-
dena podle přiloženého návodu k montáži, resp. v souladu s po-
kyny výrobce.

26.   Funkčním systémem elektrické zabezpečovací signalizace se 
rozumí systém EZS, který splňuje následující podmínky:

 –  ústředna a jednotlivé komponenty systému EZS musí splňovat 
kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1 
– Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy. Všech-
ny komponenty systému EZS musí mít certifikát shody s platnými 

směrnicemi České asociace pojišťoven (dále jen ČAP) vydaný 
akreditovaným certifikačním orgánem k certifikaci výrobků.

    Navrhování, montáž, provoz a údržba systému EZS musí být pro-
vedené v souladu s pokyny Aplikační směrnice ČAP č. P131-7. 
Dodržení pokynů se prokazuje Atestem EZS vydaným firmou re-
gistrovanou nebo certifikovanou Certifikačním institutem ČAP 
(dále jen CI ČAP);

 –  ústředna a jednotlivé komponenty systému EZS instalované do 
31. 12. 2000 musí splňovat kritéria minimálně 3. kategorie podle 
ČSN 33 4590 – Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace 
a dále podle ČSN a právních předpisů souvisejících s citovanou 
ČSN. Jednotlivé části zařízení (komponenty) musí být posouzeny 
a schváleny na základě zkoušek provedených akreditovanou zku-
šební laboratoří.

   Údržba a revize musí být prováděny podle ČSN a právních před-
pisů souvisejících s citovanou ČSN.

   Funkční systém EZS musí dále splňovat tyto podmínky:
 –  signál EZS je 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 spo-
lehlivě registrovaly pachatele, který jakýmkoliv způsobem vnikl 
do zabezpečeného prostoru nebo ho narušil;

 –  v případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného 
systému EZS musí být prokazatelným způsobem vyvolán po-
plach.

27.   Jednotným funkčním celkem se rozumí pozemky evidované 
v katastru nemovitostí v druhu pozemku „zastavěné plochy a ná-
dvoří“, „ostatní plochy“ nebo „zahrady“ za účelem jejich společ-
ného využití, pokud jsou ve vlastnictví stejného subjektu a náleží 
k pozemku, na němž je umístěna pojištěná budova.

Článek 11
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 Z8 – Stupně zabezpečení

Stupeň 
zabezpečení

Konstrukční prvky zabezpečení, které pachatel překonal
Limit plnění 

v Kč

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

Z1
 Vstupní dveře ve smyslu článku 10, bodu 12 nebo 18 těchto doplňkových pojistných podmínek jsou uzamčeny zámkem s cylindrickou vložkou nebo dózickým zámkem nebo bezpečnostním 
visacím zámkem.

50 000

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 přístupnými konstruk-
cemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.).

50 000

Z3 Zeď (stěna), strop, podlaha nesplňující stupeň zabezpečení Z6. 50 000

Z4
 Vstupní dveře plné ve smyslu článku 10, bodu 12 těchto doplňkových pojistných podmínek jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem nebo kombinací zámku s bezpečnostní cy-
lindrickou vložkou, která splňuje požadavky příslušné normy min. v bezpečnostní třídě 4 a bezpečnostního kování. Dále jsou dveře opatřeny zábranami proti vysazení a vyražení. Pokud se 
jedná o dvoukřídlé dveře, jsou dále tyto dveře opatřeny zabezpečením proti vyháčkování.

200 000

Z5
 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 přístupnými konstruk-
cemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.) jsou opatřeny funkční okenicí, roletou, mříží nebo bezpečnostním zasklením.

200 000

Z6
 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 materiálu. Strop, 
podlaha a zabezpečení otvorů (vyjma oken a dveří) musí vykazovat min. stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako zeď (stěna).

300 000

Z7 Jsou-li konstrukční prvky, resp. prostor dále zabezpečeny funkčním systémem EZS se svodem signálu na PCO, zvyšuje se limit plnění u stupně zabezpečení Z1 až Z6 koeficientem 1,5.

Z8 Podle zvláštního ujednání uvedeného v pojistné smlouvě.

TABULKA č.1
Stupně zabezpečení a limity plnění pro odcizení věcí krádeží vloupáním ve smyslu článku 8, bodu 3 těchto doplňkových pojistných podmínek

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.   Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu se řídí záko-
nem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících 
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“), Všeobecnými pojist-
nými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 
2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), doplňkovými po-
jistnými podmínkami pro jednotlivé druhy pojištění odpovědnosti 
za škodu a pojistnou smlouvou.

2.  Pojištění odpovědnosti za škodu (dále jen „pojištění“) je pojištění 
soukromé a sjednává se jako pojištění škodové pro pojistná nebez-
pečí 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, zapsaná v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka1464, (dále jen „po-
jišťovna“).

Článek 3
Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je pojištěný.

Článek 4
Škodní událost

Škodní událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda, která by mohla být 
důvodem vzniku práva na pojistné plnění a která je blíže specifikována 
v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě. 

Článek 5
Pojistná událost

1.  Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit vzniklou 
škodu. 

2.  Pokud o náhradě této škody rozhoduje příslušný orgán, platí, že 
pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgá-
nu nabylo právní moci.

Článek 6
Obecné výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu:
 a)  způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený 

právními předpisy nebo převzatou ve smlouvě;
 b) způsobenou provozem vozidla; 
 c)   v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z pojištění odpověd-

nosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání;
 d)   vzniklou v souvislosti s činností, u které české právní předpisy 

ukládají povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu;
 e)   vzniklou na životním prostředí, včetně ekologické újmy; 
 f)   vzniklou v příčinné souvislosti s válečnými událostmi, vzpourou, 

povstáním nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji, stáv-
kou, výlukou, teroristickými akty (tj. násilnými jednáními moti-
vovanými politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) 
nebo se zásahem státní nebo úřední moci;

 g)  vzniklou na věcech, které pojištěný užívá;
 h)   způsobenou jadernou energií, azbestem nebo formaldehydem;
 i)  způsobenou přenosem viru HIV;
 j)  která se projevuje genetickými změnami organismu; 
 k)   způsobenou geneticky modifikovanými organismy nebo toxic-

kými plísněmi.
2.  Z pojištění nevzniká nárok na plnění:
  a)  za pojištěnému uložené nebo proti němu uplatňované pokuty, 

penále či jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo 
preventivní charakter;

  b)  za jakékoliv platby, náhrady nebo náklady požadované v sou-
vislosti s uplatněním práva na ochranu osobnosti, či jiné ob-
dobné nemateriální újmy;

 c)   za platby náležející v rámci odpovědnosti za vady a odpověd-
nosti za prodlení; 

 d)   v případě jakékoliv náhrady škody přisouzené soudem Spoje-
ných států amerických nebo Kanady.

3.  Pojištění se dále nevztahuje: 
 a)   na odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá svému 

manželovi, sourozenci, příbuzným v řadě přímé, osobám, které 
s ním žijí ve společné domácnosti, společníkovi pojištěného ne-
bo osobám, které vykonávají činnost společně s pojištěným na 

základě smlouvy o sdružení nebo jejich manželům, sourozen-
cům či příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí se spo-
lečníkem ve společné domácnosti;

 b)  na odpovědnost za škodu vzniklou podnikatelskému subjektu, 
ve kterém má pojištěný, jeho manžel, sourozenec, příbuzný 
v řadě přímé nebo osoba, která žije s pojištěným ve společné 
domácnosti, většinovou majetkovou účast nebo ve kterém má 
většinovou majetkovou účast společník pojištěného nebo oso-
ba, která vykonává činnost společně s pojištěným na základě 
smlouvy o sdružení, nebo jejich manžel, sourozenec, 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 nebezpečí uve-
dené v bodu 1 až 3 tohoto článku, platí i pro toto pojištění, že se 
nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou ostatními pojist-
nými nebezpečími vyloučenými v bodu 1 až 3 tohoto článku.

5.   V doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě lze 
ujednat, že pojištění se nevztahuje i na odpovědnost za škodu vznik-
lou jinak než způsoby uvedenými v bodu 1 až 3 tohoto článku.

Článek 7
Plnění pojišťovny

1.  Pojistné plnění se stanoví jako náhrada škody, za kterou pojištěný 
odpovídá podle obecně závazných právních předpisů. Plnění se po-
skytne v rozsahu právních předpisů upravujících náhradu škody a za 
podmínek stanovených těmito všeobecnými pojistnými podmínka-
mi, doplňkovými pojistnými podmínkami nebo pojistnou 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 pojišťovna 
oprávněna přezkoumat a zhodnotit všechny skutečnosti týkající se 
vzniku práva na plnění z pojištění, rozsahu a výše škody, jako by 
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 
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též právo pojištěného na úhradu nákladů uvedených v čl. 10, bodu 2 
těchto všeobecných pojistných podmínek, které pojištěnému byly 
přiznány proti odpůrci, pokud je pojišťovna za pojištěného zaplatila. 

5.   Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, 
kterou je pojištěný povinen uhradit: 

 a)   pojistiteli v případě přechodu práva poškozeného z důvodu 
pojistitelem poskytnutého pojistného plnění;

 b)   v důsledku vypořádání solidární odpovědnosti škůdců;
 c)   v případě postihu, tj. uplatnění práva na úhradu toho, co byl 

povinen plnit poškozenému ten, kdo odpovídal za škodu způ-
sobenou 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 způsobil škodu 
po požití alkoholu nebo po požití či aplikaci jiných omamných, psy-
chotropních či návykových látek, má pojišťovna proti pojištěnému 
právo na přiměřenou náhradu toho, co za něj plnila, a to až do 
výše poskytnutého plnění.

Článek 8
Hranice pojistného plnění, limity plnění

1.   Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění. Limit po-
jistného plnění stanoví v pojistné smlouvě pojistník.

2.   Nebylo-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo pojistné 
smlouvě ujednáno jinak, celkové plnění z jedné škodní události ne-
smí přesáhnout limit pojistného plnění stanovený v pojistné smlou-
vě. To platí i pro součet všech plnění z více časově spolu souvisejí-
cích událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného 
zdroje, příčiny, události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí (dále 
jen „sériová škodná událost“).

  Pro vznik sériové škodní události je rozhodný vznik první škodní 
události v sérii.

3.   V pojistné smlouvě mohou být v rámci limitu plnění stanoveny sub-
limity pojistného plnění pro sjednaná pojistná nebezpečí.

4.   Nebylo-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo pojistné 
smlouvě ujednáno jinak, plnění z jedné škodní události, které je 
poskytováno z důvodu pojistného nebezpečí omezeného sublimi-
tem, nesmí přesáhnout tento stanovený sublimit. To platí i pro pl-
nění ze sériové škodní události.

5.   V doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě 
může být stanoven roční limit, popř. sublimit pojistného plnění jako 
horní hranice pojistného plnění, kterou nesmí přesáhnout plnění 
ze všech škodných, resp. sériových škodných událostí nastalých 
v jednom pojistném roce.

Článek 9
Spoluúčast

Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě 
ujednáno jinak, pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události 
částkou sjednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast. Na plnění ze séri-
ové škodní události se pojištěný podílí spoluúčastí jen jednou, bez ohle-
du na počet škodních událostí v sérii.

Článek 10
Zachraňovací a jiné náklady

1.   Pojišťovna nad rámec stanoveného limitu pojistného plnění nahradí 
účelně vynaložené zachraňovací náklady specifikované v zákoně, nej-
výše však 2 % limitu nebo sublimitu sjednaného v pojistné smlouvě 
pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

2.   Pojišťovna dále v rámci stanoveného limitu pojistného plnění na-
hradí náklady:

  a)   které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za 
obhajobu v přípravném řízení a v řízení před soudem prvního 
stupně v rámci trestního řízení, které je vedeno proti pojištěné-
mu nebo jeho zaměstnanci v souvislosti se škodní událostí, 
pokud pojištěný splnil 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, pokud pojiště-
ný splnil povinnosti uložené mu v čl. 11, bod 1 písm. h) a i) těchto 
všeobecných pojistných podmínek a pokud je pojištěný povinen 
tyto náklady uhradit; náklady právního zastoupení pojištěného 
uhradí však pojišťovna jen tehdy, pokud se k tomu zavázala;

  c)   které vynaložil poškozený v souvislosti s mimosoudním projed-
náváním nároku na náhradu škody, pokud je pojištěný povinen 
je uhradit a pokud splnil povinnosti uložené 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 nastalo po uzavření 
smlouvy, zejména všechny změny ve skutečnostech, na které 
byl tázán při sjednání pojištění;

  b)   je povinen umožnit pojišťovně kdykoliv provést kontrolu pod-
kladů pro výpočet pojistného;

  c)   je povinen oznámit pojišťovně, že uzavřel další pojištění proti 
témuž pojistnému nebezpečí; přitom je povinen sdělit pojišťov-
ně jméno pojistitele a výši limitu, sublimitů a spoluúčasti;

  d)   je povinen dbát, aby škodní událost nenastala, zejména nesmí 
porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení ne-
bezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na je-
jich základě, nebo které na sebe vzal pojistnou smlouvou, ani 
nesmí trpět 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 nebezpečí, o kterém se dozví a které by 
mohlo mít vliv na vznik škodní události, nebo přijmout taková 
preventivní opatření, jaká je možno rozumně požadovat;

  e)   pokud již škodní událost nastala, je povinen učinit nutná opat-
ření k tomu, aby škoda byla co nejmenší;

  f)   je povinen oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že nasta-
la škodní událost, sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému 
právo na náhradu škody ze škodní události, vyjádřit se k požado-
vané náhradě a její výši, zmocnit pojišťovnu, aby za něj škodní 
událost projednala, a dále postupovat podle pokynů pojišťovny;

  g)   je povinen sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvis-
losti se škodní událostí bylo zahájeno trestní řízení proti pojištěné-
mu nebo jeho zaměstnanci, sdělit jméno a adresu svého obhájce 
a pojišťovnu informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení;

  h)   je povinen sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že poško-

zený uplatňuje právo na náhradu škody u příslušného orgánu;
  i)   je povinen v řízení o náhradě škody ze škodní události postu-

povat v souladu s pokyny pojišťovny, zejména nesmí bez sou-
hlasu 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 náhrady 
škody, je povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě ne-
obdrží jiný pokyn od pojišťovny;

  j)   je povinen, vzniklo-li v souvislosti se škodní událostí podezření 
z trestného činu, učinit bez zbytečného odkladu oznámení po-
licii; to však neplatí, je-li trestní stíhání podmíněno souhlasem 
pojištěného (§ 11 trestního řádu);

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

  l)   je povinen plnit další povinnosti uložené mu zákonem, doplň-
kovými pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou. 

2.   Dále je pojistník, pojištěný povinen na základě písemného upozor-
nění pojišťovny odstranit zvlášť rizikové okolnosti spojené s jeho 
činností. Pokud tak ve stanovené přiměřené lhůtě neučiní a nasta-
ne škodní událost, která má původ v této zvlášť rizikové okolnosti, 
je pojišťovna oprávněna plnění ze smlouvy odmítnout.

3.   Porušil-li pojistník, pojištěný povinnosti uvedené v bodu 1 nebo 2 
tohoto článku a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik škodní 
události nebo na výši plnění pojišťovny nebo tímto porušením došlo 
ke ztížení zjištění právního důvodu plnění, rozsahu nebo výše škody 
nebo ke zmaření možnosti pojišťovny s úspěchem uplatnit práva 
uvedená v bodu 1, písm. k) tohoto článku, má pojišťovna vůči němu 
právo na náhradu až do výše poskytnutého plnění. Porušil-li pojist-
ník, pojištěný povinnosti uvedené v bodu 1, písm. f) nebo i) tohoto 
článku, je pojišťovna oprávněna plnění ze smlouvy odmítnout.

4.  Vedle povinností stanovených zákonem má pojišťovna dále tyto 
povinnosti:

  a)   projednat s pojištěným výsledky šetření nutného ke zjištění roz-
sahu a výše plnění nebo mu je bez zbytečného odkladu sdělit;

  b)   vrátit pojistníkovi, pojištěnému doklady, které pojišťovně 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 prvním dnem po uzavření pojistné 
smlouvy, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

2.   Vedle důvodů uvedených v zákoně pojištění zaniká:
 a)   ukončením činnosti pojištěného;
  b)   změnou vlastníka věci, je-li sjednáno pojištění odpovědnosti 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 pojistné 

smlouvě ujednáno jinak, je pojistné ve smyslu zákona jednorázo-
vým pojistným. V pojistné smlouvě je možno dohodnout, že pojist-
ník uhradí pojistné ve splátkách. Nebude-li některá splátka pojist-
ného uhrazena včas, vzniká pojišťovně právo žádat po pojistníkovi 
zaplacení celé zbývající pohledávky najednou. 

3.   Podklady pro výpočet pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě. 
4.   Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, je pojišťovna opráv-

něna předepsat úrok z prodlení.
5.   Pojišťovna má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhod-

ných pro stanovení pojistného upravit výši pojistného ke dni ukon-
čení pojistného roku, příp. pojistného období, zejména pokud:

  a)   dojde během trvání pojištění ke zvýšení indexu spotřebitelských cen;
  b)   skutečný škodní průběh pro daný typ pojištění převýší kalkulo-

vaný škodní průběh;
  c)   dojde ke změně právních předpisů upravujících rozsah nebo 

výši náhrady škody.
  Pojišťovna je povinna nově stanovenou výši pojistného sdělit pojist-

níkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před uplynutím stávajícího po-
jistného roku, resp. před splatností běžného pojistného. Pokud 
pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí, musí svůj nesou-
hlas uplatnit písemně do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované 
změně výše pojistného dozvěděl; v takovém případě pojištění za-
nikne uplynutím pojistného roku, příp. pojistného období.

6.   Pojišťovně náleží celé pojistné za pojistný rok, příp. pojistné období 
v případě:

  a)   zániku pojištění v důsledku pojistné události;
  b)   zániku pojištění z důvodů uvedených v zákoně, případně 

v těchto všeobecných pojistných podmínkách, pokud v pojist-
ném roce, příp. v pojistném období, ve kterém pojištění zanik-
lo, nastala pojistná událost.

  V ostatních případech zániku pojištění náleží pojišťovně jen poměr-
ná 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 pojist-
ného, jeho výše nebo splatnosti, budou rozhodovány s vyloučením 
pravomoci obecných soudů v rozhodčím řízení s výjimkou uvedenou 
v bodu 2 tohoto článku všeobecných pojistných podmínek. Tyto 
spory budou rozhodovány jedním rozhodcem jmenovaným Správ-
cem Seznamu rozhodců vedeném Společností pro rozhodčí řízení, 
a.s., IČ 26421381, se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSČ 120 00 (dále 
jen „Společnost“). Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměny 
s obsahem Jednacího řádu pro rozhodčí řízení Společnosti, Pravidly 
o nákladech rozhodčího řízení, Organizačním a Kancelářským řá-
dem Společnosti. O právech a povinnostech plynoucích z těchto 
dokumentů se smluvní strany mohou rovněž informovat v sídle Spo-
lečnosti, kde mohou též obdržet stejnopis Jednacího řádu a Pravidel 
o nákladech rozhodčího řízení po úhradě nákladů na pořízení kopie, 
nebo na internetové adrese: http://www.rozhodci-rizeni.cz/.

  Obě smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že rozhodčí ří-
zení je neveřejné, zpravidla pouze písemné, a že nevyjádří-li se ža-
lovaný 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. Veš-
keré písemnosti jsou doručovány poštou, případně osobně. Při do-

ručování poštou straně sporu, jež nebyla zastižena, ačkoliv se 
v místě doručení zdržuje, se použije přiměřeně ustanovení občan-
ského soudního řádu o doručování písemností do vlastních rukou, 
přičemž opětovné doručování zásilky se nevyžaduje a platí, že ne-
vyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se 
poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o ulože-
ní nedozvěděl. Písemnosti se doručují na adresu žalované strany, 
uvedenou v pojistné smlouvě, nesdělí-li tato strana písemně adresu 
jinou, k čemuž se zavazuje, pokud chce, aby jí na tuto jinou adresu 
byly písemnosti doručovány. V případě, že žalovaná strana tuto 
svoji povinnost nesplní a zdržuje se na jiné adrese, budou v roz-
hodčím řízení písemnosti doručovány na žalobci známou adresu 
a žalovaná strana bere na vědomí, že se tak děje s účinky pro roz-
hodčí 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 všeobecných pojistných podmí-
nek, se v rozsahu rozhodování konkrétního majetkového sporu, ve 
věci kterého nebylo dosud zahájeno rozhodčí řízení, ruší zahájením 
soudního řízení ve věci tohoto konkrétního majetkového sporu. 

3.  Všechny další spory vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v sou-
vislosti 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 doplň-
kových pojistných podmínkách stanoveno jinak, mají právní úkony 
týkající se pojištění písemnou formu.

2.   Oznámení škodní události ve smyslu zákona, resp. článku 11, bodu 
1, písm. f) těchto všeobecných pojistných podmínek je možno podat 
rovněž telefonicky na telefonním čísle zveřejněném pojišťovnou. 

3.   Telefonickou formu může mít rovněž vyjádření k rozsahu odpověd-
nosti za škodu pojištěného, požadované náhradě škody a zmocně-
ní pojišťovny k projednání škodní události.

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

Článek 16
Doručování

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

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

  b)   osobně zaměstnancem nebo zmocněncem odesílatele, nebo
  c)   elektronicky, podepsané podle zvláštních předpisů.
2.  Nebyl-li adresát zastižen, doručovatel uloží písemnost pojišťovny 

v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence. Nevyzved-
ne-li si adresát písemnost do 15 dnů ode dne jejího uložení, po-
slední den této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát 
o uložení nedověděl.

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

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

Článek 17
Výkladová ustanovení

1.  Škoda je způsobena úmyslně, jestliže byla způsobena úmyslným ko-
náním nebo úmyslným opomenutím, které lze přičíst pojištěnému, 
jeho statutárnímu zástupci nebo kompetentnímu řídicímu pracovní-
kovi, nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly. Při dodávkách věcí 
nebo při dodávkách prací je škoda způsobena úmyslně také tehdy, 
když pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídicí pra-
covník věděl o závadách věcí nebo služeb. Škoda je způsobena úmy-
slně také tehdy, jestliže původ škody spočívá v tom, že pojištěný, je-
ho statutární zástupce nebo kompetentní řídicí pracovník nebo 
fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná, úmyslně nedo-
držela právní předpisy a závazné normy pro výrobu, prodej a distri-
buci výrobků, nebo že fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného 
činná úmyslně nedodržela instrukce a pokyny pojištěného, jeho sta-
tutárního zástupce nebo kompetentního řídicího pracovníka.

2.  Vozidlem se rozumí silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus; sil-
ničním vozidlem je vozidlo druhu moped, motocykl, tříkolka nebo 
čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil, speciál-
ní automobil, tahač, přípojné vozidlo; zvláštním vozidlem je vozidlo 
druhu traktor a jeho přípojná vozidla (včetně jednonápravového 
traktoru s přívěsem), pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj pří-
pojný a vozidla kategorie R; zvláštním vozidlem kategorie R jsou 
ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií, 
zejména sněžný skútr, rolba, čtyřkolka určená pro přepravu materi-
álů nebo technologií; za vozidlo se nepovažuje invalidní vozík.

3.  Životním prostředím se rozumí vše, co vytváří přirozené podmínky 
existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich další-
ho vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, pů-
da, organismy, ekosystémy a energie.

4.  Ekologickou újmou se rozumí ztráta nebo oslabení přirozených 
funkcí ekosystémů vznikající poškozením jejich složek nebo naru-
šením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti.

5.  Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou či ne-
movitou (nikoliv právo užívání prostor v nemovité věci) ve své moci 
a využívá její užitné vlastnosti.

6.  Zaplacením pojistného se rozumí připsání pojistného na účet pojiš-
ťovny nebo jeho zaplacení pojišťovně v hotovosti.

7.   Indexem spotřebitelských cen se rozumí úhrnný index spotřebitel-
ských cen zboží a služeb, který je uveřejňován ve Statistické ročen-
ce ČR vydávané Českým statistickým úřadem. 

8.   Ukončením činnosti pojištěného se rozumí:
  a)   u právnických osob, které se zapisují do zákonem určeného 

rejstříku, výmaz z tohoto rejstříku; 
  b)   u právnických osob, které se nezapisují do zákonem určeného 

rejstříku, zrušení právnické osoby zřizovatelem;
  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 podnikatelské činnosti.

Článek 18
Závěrečná ustanovení

1.  Pojištění odpovědnosti za škodu se řídí právním řádem České re-
publiky.

2.  Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2005.
9
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Článek 1
Úvodní ustanovení

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu ob-
čanů DPPO 2005 (dále jen „doplňkové pojistné podmínky“) doplňují 
ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpověd-
nosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“). 

Článek 2
Škodní událost a pojistná nebezpečí 

1.   Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené od-
povědnosti pojištěného za škodu vzniklou jiné osobě úrazem nebo 
jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením nebo zničením 
věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví, v užívání nebo ji má 
oprávněně u sebe z jakéhokoliv jiného právního titulu. Předpokla-
dem vzniku práva na plnění z pojištění je, že k úrazu, jinému po-
škození zdraví, poškození nebo zničení věci (dále jen „škodní udá-
lost“) došlo v době trvání pojištění, v souvislosti s právními vztahy, 
oprávněně prováděnou činností pojištěného nebo vlastností věci, 
uvedených v pojistné smlouvě 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 krátkodobému, 
náhlému a násilnému působení zevních sil nebo vlivů, které způso-
bily poškození zdraví. Za vznik jiného poškození zdraví se považuje 
okamžik, který je jako vznik jiného poškození zdraví lékařsky dolo-
žen. Pokud dojde ke smrti jiné osoby následkem úrazu nebo jiného 
poškození zdraví, je pro vznik práva na plnění z pojištění rozhodu-
jící okamžik vzniku úrazu nebo jiného poškození zdraví, v jejichž 
důsledku smrt nastala. 

3.   Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje i na 
odpovědnost za škodu finanční.

Článek 3
Speciální výluky z pojištění

1.   Vedle obecných výluk uvedených v čl. 6, bod 1 všeobecných pojistných 
podmínek se pojištění dále nevztahuje na odpovědnost pojištěného: 

 a)   za škodu na věci nebo škodu finanční vzniklou pozvolným od-
kapáváním nebo únikem olejů, nafty nebo jiných kapalin z ná-
dob nebo nádrží anebo pozvolným působením teploty, plynů, 
par, vlhkosti, usazenin (popílek, kouř, rez, prach apod.), zářením 
všeho druhu, odpady všeho druhu, tvořením houby, sesedáním 
půdy, sesouváním půdy, otřesy v důsledku demoličních prací, 
v důsledku záplavy stojatými nebo volně tekoucími vodami;

 b)   za škodu způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé 
choroby lidí, zvířat nebo rostlin;

 c)  za výrobek;
 d)   za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem podnikatelské nebo 

jiné výdělečné činnosti;

 e)   za škodu vzniklou při plnění pracovních úkolů v pracovněpráv-
ních vztazích (povinnosti člena družstva) nebo v přímé souvis-
losti s ním;

 f)   za škodu způsobenou provozem letadla, motorového plavidla, 
nemotorového plavidla nebo windsurfingu;

 g)   za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti;
 h)   za škodu způsobenou na věcech, které pojištěný dodal jinému, 

pokud ke škodě došlo proto, že dodané věci byly vadné jakosti, 
nebo na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou, 
zadanou či jinak požadovanou činnost, pokud ke škodě došlo 
proto, že tato činnost byla vadně provedena;

 i)   za škodu způsobenou na věcech, které pojištěný převzal za 
účelem zpracování, opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladně-
ní nebo poskytnutí odborné či jiné pomoci;

 j)   za škodu způsobenou na věcech, které pojištěný přepravuje 
dopravním prostředkem provozovaným ve vlastní režii mimo 
rámec přepravních smluv;

 k)   za škodu na lukách, stromech, zahradních, polních i lesních 
kulturách, kterou způsobila zvířata při pastvě nebo volně žijící 
zvěř;

 l)   za škodu způsobenou v důsledku aktivní závodní účasti na do-
stizích, závodech a sportovních podnicích všeho druhu, jakož 
i na přípravě k nim.

2.   Je-li v pojistné smlouvě pojištěno některé pojistné nebezpečí uvede-
né v bodu 1 tohoto článku, platí i pro toto pojištění, že se nevztahu-
je na odpovědnost za škodu způsobenou ostatními pojistnými ne-
bezpečími vyloučenými v bodu 1 tohoto článku a vše obecnými 
pojistnými podmínkami.

Článek 4 
Roční limit, sublimit plnění

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, nesmí celkové plně-
ní pojišťovny ze škodních událostí nastalých v období dvanácti po sobě 
jdoucích měsíců od počátku pojištění nebo jeho výročního dne anebo 
v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, přesáhnout dvojnáso-
bek limitu, sublimitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě 
pro sjednaná pojistná nebezpečí.

Článek 5 
Povinnosti pojistníka, pojištěného

Vedle povinností uvedených v čl. 11 všeobecných pojistných podmínek 
je pojistník, pojištěný dále povinen umožnit prohlídku věci, s níž pojištění 
souvisí, pokud si tuto prohlídku pojišťovna vyžádá.

Článek 6
Počátek, změny, doba trvání a zánik pojištění

1.   Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se sjednává na 
dobu neurčitou a vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy.

2.   Odchylně od čl. 12, bod 2, písm. b) všeobecných pojistných podmí-
nek se ujednává, že je-li pojištěna odpovědnost za škodu vyplývají-
cí z vlastnictví nemovitosti, pojištění nezaniká převodem této ne-
movitosti ze společného jmění manželů do výlučného vlastnictví 
jednoho z nich (a naopak).

  Zanikne-li společné jmění manželů, potom až do vypořádání 
vlastnických vztahů k nemovitosti, ke které bylo sjednáno pojiš-
tění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti 
a která patřila do společného jmění, se má za to, že ve sjedna-
ném pojištění nedošlo ke změnám, ledaže pojištění zaniklo z ji-
ných důvodů. Vypořádáním společného jmění přecházejí práva 
a povinnosti z tohoto pojištění na toho z manželů, který se stal 
vlastníkem nemovitosti. Stane-li se nemovitost předmětem po-
dílového spoluvlastnictví rozvedených manželů, považuje se za 
pojistníka i nadále ten z manželů, který uzavřel pojistnou 
smlouvu.

Článek 7 
Pojistné

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistník uhradí pojistné za 
dohodnutá pojistná období (běžné pojistné). 

Článek 8
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 opravou, přesto však je použitel-
ná k původnímu účelu.

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

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

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

5.   Finanční škodou se rozumí jiná majetková újma, která vznikla jinak 
než úrazem, jiným poškozením zdraví, poškozením, zničením nebo 
pohřešováním věci.

6.   Výročním dnem počátku pojištění se rozumí den, který se číslem 
dne v měsíci a pojmenováním měsíce shoduje se dnem počátku 
pojištění.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

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

Doplňkové pojistné podmínky
pro pojištění odpovědnosti za škodu občanů DPPO 2005
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Příloha č. 4 Pojistná nebezpečí – domácnost č. 1. 

Z – nebezpečí nabízeno v základní nabídce pojištění 
P – nebezpečí nabízeno v připojištění

Pojistná nebezpečí 
 

Požár Výbuch 
Přímý úder 

blesku 
pád letadla 

Povodeň (dom. 
v povodňovém 

pásmu) 
Záplava Vichřice Krupobití 

Sesuv 
půdy, 

zřícení skal, 
lavina 

Atmosférické 
srážky 

Pád stromu 
Tíha sněhu 

nebo 
námrazy 

Z 50 000 Kč, 
možno navýšit 

Z 50 000 Kč, 
možno navýšit 

ČP 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Pozn. 
1. pásmo – limit neplatí, P-Z až 
do výše PČ 
2. a 3. pásmo – limit 50 000 lze 
navýšit 
4. pásmo – standardně výluka P-Z 
(pokud se nejedná o byt 
v poschodí) 

Z, 75 km/h 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Ne 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Kooperativa 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez limitu, 
spol. 1% 

Z, bez limitu, 
spol. 1% 

Z, 75 km/h 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Ne 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

ČSOB 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

P, bez limitu P, bez limitu Z, 75 km/h 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Ne 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Generali 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

P, bez limitu P, bez limitu Z, 75 km/h 
P, bez 
limitu 

P, bez 
limitu 

P, bez limitu 
P, bez 
limitu 

P, bez 
limitu 

Po
jiš

tě
ní

 d
om

ác
no

st
i 

Uniqa 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

P, limit 50%, 
spol. 1% 

P, limit 50%, 
spol. 1% 

Z, 60 km/h 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Ne 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 
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Pojistná nebezpečí 
 

Náraz 
vozidla 

Kouř Zemětřesení 
Voda 

z vodovodní
ho zařízení 

Aerodynami
cký třesk 

Přepětí 
Zkrat 

elektromo
torů 

Sklo 
Krádež 

vloupáním 
Loupež Vandalismus 

ČP Ne 
Z, bez 
limitu 

Z, bez limitu Z, bez limitu Ne 

P, až při PČ > 600 
tis. Kč => limit 

10 000 Kč, 
zadarmo možnost 

navýšit 

Ne 

P; PČ > 300 tis. Kč => 
do limitu 5 000 Kč 
zadarmo, nad něj za 

poplatek; PČ > 600 tis. 
Kč => do limitu 10 000 
Kč zadarmo, nad něj za 

poplatek 

Z, limit dle 
zabezpečení 

Z, bez 
limitu 

Zjištěný 
pachatel, Z, 

limit dle 
zabezpečení 

Kooperativa 
Z, bez 
limitu 

Ne Z, bez limitu Z, bez limitu Ne P, bez limitu 
P, spol. 

10% 
P, limit 5% 

Z, limit dle 
zabezpečení 

Z, bez 
limitu 

Zjištěný 
pachatel, P, 
bez limitu 

ČSOB 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez limitu Z, bez limitu Z, bez limitu Z, limit 5 000 Kč 
Z, limit 

5 000 Kč 
Ne 

P, limit dle 
zabezpečení 

P, bez 
limitu 

Nezjištěný 
pachatel, P, 
bez limitu 

Generali 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

P, bez limitu P, bez limitu Z, bez limitu Ne Ne P na 1. riziko, bez limitu 
P, limit dle 
zabezpečení 

P, bez 
limitu 

Ne 

Po
jiš

tě
ní

 d
om

ác
no

st
i 

Uniqa Ne 
Z, limit 

50% 
P, limit 50%, 

spol 1% 
Z, bez limitu Z, bez limitu P, limit 35 000 Kč Ne Z, bez limitu Z, bez limitu 

Z, bez 
limitu 

Nezjištěný 
pachatel, Z, 
bez limitu 

 
Z – nebezpečí nabízeno v základní nabídce pojištění 
P – nebezpečí nabízeno v připojištění 
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Z – nebezpečí nabízeno v základní nabídce pojištění 
P – nebezpečí nabízeno v připojištění 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pojistná nebezpečí 
 

Požár Výbuch 
Přímý úder 

blesku 
pád letadla Povodeň Záplava Vichřice Krupobití 

Sesuv 
půdy, 

zřícení skal, 
lavina 

Náraz 
vozidla 

Pád stromu 
Tíha sněhu 

nebo 
námrazy 

Z 50 000 Kč, 
možno navýšit 

Z 50 000 Kč, 
možno navýšit 

ČP 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Pozn. 
1. pásmo – limit neplatí, P-Z až 
do výše PČ 
2. a 3. pásmo – limit 50 000 lze 
navýšit 
4. pásmo – standardně výluka P-Z 

Z, 75 km/h 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

P, bez limitu 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Kooperativa 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez limitu, 
spol. 1% 

Z, bez limitu, 
spol. 1% 

Z, 75 km/h 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez limitu 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

ČSOB 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

P, bez limitu P, bez limitu Z, 75 km/h 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez limitu 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Generali 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

P na 1. riziko, 
limit 5 mil. Kč 

P na 1. riziko, 
limit 5 mil. Kč 

Z, 75 km/h 
Z, bez 
limitu 

P na 1. 
riziko, limit 
5 mil. Kč 

Z, bez limitu 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Po
jiš

tě
ní

 s
ta

vb
y 

Uniqa 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

P, limit 50%, 
spol. 1% 

P, limit 50%, 
spol. 1% 

Z, 60 km/h 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 

Z, bez limitu 
Z, bez 
limitu 

Z, bez 
limitu 
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Pojistná nebezpečí 
 

Zemětřesení 
Voda 

z vodovodní
ho zařízení 

Aerodynami
cký třesk 

Přetlak nebo 
zamrzání 

vody 
Přepětí 

Zkrat 
elekromotor

ů 
Kouř Sklo 

Krádež 
vloupáním 

Loupež 
Vandalismu

s 

Poškození 
stavebních 
součástí při 

vloupání 
nebo pokusu 

o ně 

ČP Z, bez limitu Z, bez limitu Ne Z, bez limitu Ne Ne Z, bez limitu P, bez limitu 

Z, limit 
10 000 Kč, 

možno 
navýšit 

Z, Limit 
10 000 Kč, 

možno 
navýšit 

Zjištěný 
pachatel, Z, 
limit 10 000 
Kč, možno 

navýšit 

Z, limit 
10 000 Kč 

možno 
navýšit 

Kooperativa Z, bez limitu Z, bez limitu P, bez limitu Z, bez limitu Ne 
Z, limit 

5 000 Kč, 
spol. 10% 

Ne P, spol. 10% P, bez limitu P, bez limitu 
Zjištěný 

pachatel, P, 
bez limitu 

P, limit 
30 000 Kč 

ČSOB Z, bez limitu Z, bez limitu Z, bez limitu Ne 
Z, limit 

5 000 Kč 
Z, limit 

5 000 Kč 
Z, bez limitu Ne P, bez limitu P, bez limitu 

Nezjištěný 
pachatel, P, 
bez limitu 

P, limit 
30 000 Kč 

Generali 
P na 1. 

riziko, limit 
5 mil. Kč 

Z, bez limitu Z, bez limitu Z, bez limitu 
P na 1. 

riziko, limit 
30 000 Kč 

P, limit 
20 000 Kč 

Z, bez limitu 
P na 1. 

riziko, bez 
limitu 

P, limit 
60 000 Kč 

P, limit 
60 000 Kč 

Ne 
P, limit 

60 000 Kč 

Po
jiš

tě
ní

 s
ta

vb
y 

Uniqa Z, bez limitu Z, bez limitu Z, bez limitu Ne 
P, limit 

35 000 Kč 
Z, limit 

20 000 Kč 
Z, limit 50% Ne 

Z, limit 
70 000 Kč 

Z, limit 
70 000 Kč 

Nezjištěný 
pachatel, Z, 
limit 70 000 

Kč 

Z, limit 
100 000 Kč 

 
 
Z – nebezpečí nabízeno v základní nabídce pojištění 
P – nebezpečí nabízeno v připojištění 
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