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ČLÁNEK I
Úvodní ustanovení
1. Všeobecné pojistné podmínky – zvláštní část Pojištění vozidel (dále jen „VPP HA
2008“) navazují na Všeobecné pojistné podmínky – obecná část (dále jen „VPP OC
2005“) a blíže vymezují práva a povinnosti účastníků pojištění vozidel.
2. Pojištění sjednané dle těchto VPP HA 2008 je pojištěním škodovým.
3. VPP HA 2008 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
ČLÁNEK II
Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění
1. Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění:
a) střetem, pádem, nárazem,
b) požárem, výbuchem, úderem blesku, krupobitím, vichřicí, pádem jakýchkoli věcí,
c) povodní, záplavou,
d) zásahem cizí osoby.
Pojištění se sjednává též pro případ pohřešování předmětu pojištění nebo jeho části
v příčinné souvislosti s dopravní nehodou šetřenou policií.
2. Pojištění lze dále sjednat pro případ odcizení předmětu pojištění nebo jeho části
krádeží nebo loupežným přepadením.
ČLÁNEK III
Předmět pojištění
1. Pojištění se vztahuje na motorové nebo nemotorové vozidlo specifikované v pojistné
smlouvě včetně jeho obvyklé výbavy (dále jen „vozidlo“).
2. Je-li ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahuje i na mimořádnou výbavu
vozidla, která je v pojistné smlouvě blíže specifikována.
3. Je-li ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahuje i na cizí vozidla, která
pojistník po právu užívá nebo je převzal od fyzické nebo právnické osoby na základě
písemné smlouvy s vlastníkem předmětu pojištění.
ČLÁNEK IV
Výluky z pojištění
1. Pojištění se nevztahuje na škody:
a) vzniklé při použití vozidla k jinému účelu než, ke kterému je výrobcem určeno,
b) vzniklé při použití vozidla, které není v provozuschopném stavu, tj. svým
technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti silničního provozu,
c) spočívající v chybné konstrukci, vadě materiálu nebo výrobní vadě,
d) vzniklé trvalým vlivem provozu (např. opotřebením, funkčním namáháním,
únavou materiálu) nebo korozí,
e) vzniklé nesprávnou údržbou, opravou nebo obsluhou (např. nesprávným
řazením převodových stupňů, nedostatkem nebo použitím nevhodných
pohonných nebo mazacích hmot, přehřátím motoru, překročením výrobcem
stanoveného užitečného zatížení apod.) nebo v přímé souvislosti s těmito
činnostmi,
f) způsobené uloženou věcí nebo nákladem přepravovaným na nebo ve vozidle
(nedošlo-li zároveň i k jinému poškození vozidla způsobenému pojistným
nebezpečím dle článku II, bodu 1), případně na škody vzniklé při nakládání nebo
vykládání přepravovaného nákladu,
g) vzniklé při řízení vozidla osobou, která nemá předepsané oprávnění k řízení
motorového vozidla a pojištěný nebo oprávněný uživatel sám řízení tohoto
vozidla takové osobě svěřil,
h) vzniklé při činnosti vozidla nebo jeho části jako pracovního stroje,
i) vzniklé v důsledku válečných událostí, vzpour, povstání nebo jiných násilných
nepokojů, teroristických aktů, stávek nebo zásahem státní moci a správy
a v příčinné souvislosti s nimi,
j) vzniklé při použití vozidla k vojenským účelům,
k) způsobené výbuchem dopravovaných třaskavin nebo jiných nebezpečných
látek,
l) vzniklé jadernou energií, zářením všeho druhu nebo radioaktivní kontaminací,
m)vzniklé zemětřesením,
n) vzniklé úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby nebo
oprávněného uživatele vozidla včetně osob žijících s nimi ve společné
domácnosti nebo jiných osob jednajících z podnětu některé z těchto osob,
o) vzniklé při použití vozidla k trestné činnosti osob uvedených v ustanovení písm.
n) tohoto odstavce nebo s jejich vědomím,
p) vzniklé při závodech a soutěžích všeho druhu včetně přípravných jízd k nim,
q) kdy poškození vzniklo při řízení vozidla osobou, která byla pod vlivem alkoholu,
omamné nebo psychotropní látky. Totéž platí, odmítl-li se řidič havarovaného
vozidla podrobit příslušnému vyšetření,
r) nepřímé všeho druhu (např. ušlý zisk, škody vzniklé z nemožnosti používat
vozidlo apod.),
s) vzniklé na pohonných hmotách,
t) spočívající v poškození nebo zničení dopravovaného nákladu,
u) způsobené vadou, kterou mělo vozidlo již v době sjednání pojištění a která
byla známa pojistníkovi nebo pojištěnému bez ohledu na to, zda byla známa
i pojistiteli,
v) vzniklé v době, kdy bylo vozidlo zapůjčeno za úplatu třetí osobě, pokud není
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v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Tato výluka neplatí pro náhradní vozidla
autorizovaných autoservisů.
2. Pokud bylo sjednáno pojištění pro riziko odcizení dle článku II odst. 2 a ke škodě
na vozidle došlo v době odcizení, zpronevěry nebo neoprávněného užití vozidla
do jeho navrácení, je pojistitel povinen plnit i za škody uvedené v článku II odst. 1
a odst. 1 písm. a), b), e), f), h), i, j), k), p), q) tohoto článku. V případě, že je vozidlo
pojištěno pouze dle článku II odst. 1, nebudou hrazeny škody vzniklé v době
odcizení, zpronevěry nebo neoprávněného užití vozidla.
3. Pokud z téže příčiny a ve stejnou dobu nedošlo i k jinému poškození vozidla,
za které je pojistitel povinen plnit, pojištění se nevztahuje na případy poškození
nebo zničení:
a) pneumatik,
b) elektrického zařízení vozidla,
c) elektronického zařízení vozu včetně nosičů záznamů, obrazovek a jiných
zobrazovacích jednotek a záznamů na nich.
ČLÁNEK V
Povinnosti pojistníka a pojištěného
1. Vedle povinností stanovených VPP OC 2005 je pojištěný dále povinen:
a) za okolností stanovených zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a jeho pozdějších zněních oznámit dopravní nehodu
neprodleně policii a pojistitele bez zbytečného odkladu informovat
0o výsledcích šetření; tímto není dotčena oznamovací povinnost pojištěného
stanovená příslušnými právními předpisy; povinnost taktéž platí pro osobu,
které pojištěný svěřil vozidlo k řízení,
b) v případě škodné události v zahraničí ohlásit tuto událost na místní policii
a pojistiteli písemně doložit výsledky šetření policie; povinnost taktéž platí
pro osobu, které pojištěný svěřil vozidlo k řízení,
c) v případě opravy poškozeného vozidla zvolit přiměřený náklad na opravu;
pokud pojistitel ve výjimečných případech určí, přistoupit k nabídkovému řízení
nebo zajistit konkurenční cenové nabídky,
d) dodržovat technické a další normy vztahující se na provoz a údržbu vozidla;
každé vozidlo musí splňovat obecně platné právní předpisy a technické normy
pro provozování a užívání v místě pojištění; udržovat vozidlo v dobrém
technickém stavu a dodržovat pokyny pro provoz a údržbu vozidla dané
výrobcem.
2. Pokud pojištěný nedodržel povinnosti uvedené v článku V odst. 1, je pojistitel
oprávněn pojistné plnění snížit podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah
jeho povinnosti plnit.
3. Vedle povinností stanovených VPP OC 2005 je pojistník dále povinen specifikovat
obvyklou a/nebo mimořádnou výbavu vozidla v souladu s výkladem pojmů.
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ČLÁNEK VI
Pojistná hodnota, pojistná částka
Pojistná hodnota předmětu pojištění je částka rozhodná pro stanovení pojistné
částky, přičemž způsob jejího určení je definován v pojistné smlouvě.
Pojistnou hodnotou předmětu pojištění může být:
a) nová cena,
b) obvyklá cena,
c) jiná cena.
Pojistné plnění pojistitele je omezeno horní hranicí. Horní hranice je určena
pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.
Pojistná částka má odpovídat pojistné hodnotě předmětu pojištění v době,
na kterou bylo pojištění sjednáno.
Pojistná částka se na návrh pojistníka stanoví v pojistné smlouvě tak, aby
odpovídala pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření pojistné
smlouvy, tj. pojistnou částku stanoví na vlastní odpovědnost pojistník.

ČLÁNEK VII
Pojistné plnění pojistitele
1. Při poškození předmětu pojištění vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel
poskytl částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu předmětu pojištění,
která je v době škodné události v místě obvyklá, sníženou o cenu zbytků
nahrazovaných částí. Pojistitel určí cenu zbytků v souladu s aktuálními podmínkami
jejich prodejnosti na trhu.
V případě souhlasu oprávněné osoby s provedením opravy smluvním servisem
doporučeným pojistitelem a současným souhlasem s použitím kvalitativně
rovnocenných dílů pojistitel garantuje snížení spoluúčasti o jednu čtvrtinu
z původní výše spoluúčasti sjednané v pojistné smlouvě, a to za předpokladu, že
zároveň nedošlo k jinému oprávněnému snížení pojistného plnění pojistitelem.
Při pojistném plnění za poškození předmětu pojištění rozpočtem je pojistitel
oprávněn poskytnout pojistné plnění na základě ceníku kvalitativně rovnocenných
dílů.
2. Bylo-li vozidlo zničeno (tzn. výše škody na vozidle dosáhne alespoň 85 % obvyklé
ceny vozidla k datu vzniku škodné události), odcizeno nebo pohřešováno, vzniká
oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel poskytl částku odpovídající obvyklé
ceně vozidla v době vzniku škodné události. Tato částka se snižuje o cenu

upotřebitelných zbytků vozidla. Pojistitel určí cenu zbytků v souladu s aktuálními
podmínkami jejich prodejnosti na trhu.
3. Došlo-li ke zničení, odcizení nebo pohřešování jednotlivých prvků v pojistné
smlouvě specifikované obvyklé nebo mimořádné výbavy vozidla, vzniká
oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel poskytl částku odpovídající přiměřeným
nákladům na náhradu tohoto předmětu pojištění, která je v době škodné události
v místě obvyklá, sníženou o cenu zbytků nahrazovaných částí. Pojistitel určí cenu
zbytků v souladu s aktuálními podmínkami jejich prodejnosti na trhu.
4. V případě pojistného plnění za zničení, odcizení nebo pohřešování v pojistné
smlouvě specifikované obvyklé nebo mimořádné výbavy rozpočtem, pojistitel
poskytne částku odpovídající časové ceně těchto věcí v době vzniku škodné
události. Tato částka se snižuje o cenu upotřebitelných zbytků. Pojistitel určí cenu
zbytků v souladu s aktuálními podmínkami jejich prodejnosti na trhu
5. Došlo-li ke zničení, odcizení nebo pohřešování jednotlivých prvků v pojistné
smlouvě nespecifikované obvyklé nebo mimořádné výbavy vozidla, vzniká
v případě náhrady předmětu pojištění oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel
poskytl částku odpovídající přiměřeným nákladům na náhradu tohoto předmětu
pojištění, která je v době škodné události v místě obvyklá, sníženou o cenu zbytků
nahrazovaných částí, maximálně však do výše 20 % z pojistné částky stanovené pro
vozidlo, a to za každou jednotlivou položku nespecifikované obvyklé nebo
mimořádné výbavy.
6. V případě pojistného plnění za zničení, odcizení nebo pohřešování v pojistné
smlouvě nespecifikované obvyklé nebo mimořádné výbavy rozpočtem, pojistitel
poskytne částku odpovídající časové ceně těchto věcí v době vzniku škodné
události. Tato částka se snižuje o cenu upotřebitelných zbytků. Pojistitel určí cenu
zbytků v souladu s aktuálními podmínkami jejich prodejnosti na trhu. Pojistné
plnění dle tohoto odstavce, tj. plnění za jednu popř. více položek nespecifikované
obvyklé nebo mimořádné výbavy rozpočtem bude poskytnuto maximálně do výše
20% z pojistné částky stanovené pro vozidlo.
7. V případě pojistné události je místem opravy pojištěného poškozeného vozidla
vždy území České republiky. Pojistitel uhradí přiměřené a nezbytné náklady
vynaložené na úschovu, zprovoznění, vyproštění, odtažení nebo na přepravu
nepojízdného vozidla do nejbližšího autorizovaného servisu v ČR, maximálně však
do výše 15 % z obvyklé ceny vozidla, k datu vzniku škodné události, nerozhodne-li
pojistitel nebo jeho smluvní asistenční partner po pojistné události jinak.
8. Je-li v době vzniku škodné události pojistná částka nižší o více jak 15 %, než je
pojistná hodnota předmětu pojištění, nastane podpojištění a pojistitel má právo
snížit pojistné plnění ve stejném poměru, jako je pojistná částka k pojistné hodnotě.
Toto pojistné plnění se dále snižuje o výši sjednané spoluúčasti.
9. Součet pojistných plnění vyplacených za předmět pojištění z pojistných událostí
nastalých v průběhu jednoho pojistného roku (je-li pojištění sjednáno na dobu
kratší, v průběhu doby trvání pojištění) nesmí přesáhnout 1,3 násobek pojistné
částky uvedené v pojistné smlouvě pro tento předmět pojištění. Jedná-li se
o pojištění, kde je horní hranicí pojistného plnění limit pojistného plnění, nesmí být
tento limit za pojistný rok (je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, za dobu trvání
pojištění) překročen.
10. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je, že škodná událost související
s odcizením nebo úmyslným poškozením předmětu pojištění byla šetřena policií.
11. Položky neuvedené v zápisu o poškození předmětu pojištění a položky nesouvisející
s danou pojistnou událostí nebudou hrazeny.
12. V případě pojistného plnění rozpočtem je oprávněná osoba na žádost pojistitele
povinna před výplatou pojistného plnění přistavit k prohlídce vozidlo uvedené
do původního stavu.
ČLÁNEK VIII
Zvláštní případy plnění
1. Právo účastníků pojištění a třetích osob vůči pojistiteli na náhradu jimi
vynaložených zachraňovacích nákladů je upraveno zákonem č. 37/2004 Sb.,
o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě),
ve znění pozdějších předpisů.
2. Výše náhrady zachraňovacích nákladů vyplacená pojistitelem z pojištění
sjednaného dle těchto VPP HA 2008 je omezena limity dle odstavce 3. tohoto
článku.
3. Pojistitel nahradí zachraňovací náklady do výše maximálně 10 % z horní hranice
pojistného plnění stanovené pro předmět pojištění, kterého se vynaložené
zachraňovací náklady týkaly. Omezení výše zachraňovacích nákladů stanovené
v předchozí větě se nevztahuje na náhradu zachraňovacích nákladů vynaložených
na záchranu života nebo zdraví osob, které pojistitel nahradí maximálně do výše
30 % z horní hranice pojistného plnění stanovené pro předmět pojištění, kterého se
vynaložené zachraňovací náklady týkaly.
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ČLÁNEK IX
Výklad pojmů
Časová cena je cena věci k datu ocenění vypočtená tak, že od prodejní či jiné
obdobné ceny stanovené k datu ocenění se odečte částka odpovídající skutečnému
opotřebení věci, k němuž došlo v době od jejího pořízení jako nové do data
ocenění.
Dodavatelem se rozumí výrobce nebo distributor, kterého výrobce pověřil nebo
který byl se souhlasem výrobce pověřen distribucí, opravami nebo údržbou zboží
odpovídajícího předmětu pojištění.
Jiná cena vozidla je cena, jejíž způsob výpočtu je definován v sjednané pojistné
smlouvě (nebo příslušných doplňkových ujednáních).
Krádeží se rozumí přisvojení si předmětu pojištění nebo jeho části způsobem,
při kterém pachatel překonal překážky nebo opatření chránící předmět pojištění
před odcizením a zmocnil se ho některým z dále uvedených způsobů:
a) do místa, kde byl předmět pojištění uzamčen nebo do předmětu pojištění se
dostal tak, že je zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jejich řádnému
otevírání nebo jiným destruktivním způsobem při němž překonal konstrukci
(plášť) předmětu pojištění nebo místa, kde byl předmět pojištění uzamčen,
b) místo, kde byl předmět pojištění uzamčen nebo přímo předmět pojištění
otevřel originálním klíčem nebo jeho duplikátem, jehož se průkazně zmocnil
bez vědomí oprávněného uživatele předmětu pojištění,
c) zmocnil se povrchových částí předmětu pojištění překonáním konstrukčního
upevnění této části předmětu pojištění.
Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, váhy

a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na předmět pojištění, a tím dochází
k jeho poškození nebo zničení.
6. Kvalitativně rovnocennými díly se rozumí díly vyráběné jakýmkoli dodavatelem,
který je kdykoliv schopen vydat osvědčení, že tyto díly dosahují kvality dílů
použitých či používaných při montáži nových motorových vozidel.
7. Loupežným přepadením se rozumí přisvojení si předmětu pojištění tak, že
pachatel použil proti pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě pověřené
pojištěným, násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.
8. Mimořádná výbava je veškerá výbava vozidla nad rámec obvyklé výbavy, dodaná
prodejcem nebo vlastníkem a neodporující příslušným předpisům. Všechny díly
mimořádné výbavy musí být do vozidla zabudovány, uzamčeny v něm nebo s ním
pevně spojeny (tj. k jejich montáži do nebo na vozidlo je nutno použít příslušných
nástrojů). Při specifikaci mimořádné výbavy vozidla se do pojistné smlouvy uvádí
zejména tyto prvky: audio/video systém (autorádio, CD/DVD přehrávač apod.),
navigační systém, ráfky z lehkých kovů, klimatizace, dětská autosedačka, kožená
sedadla a xenonové světlomety.
9. Náraz je srážka vozidla s nepohyblivou překážkou (např. stojící automobil, zeď,
svodidla apod.).
10. Neoprávněným užíváním se rozumí neoprávněné zmocnění se nebo ponechání si
cizího předmětu pojištění v úmyslu ho přechodně užívat.
11. Neprovozuschopným stavem vozidla se rozumí takový technický stav, při kterém
nelze vozidlo bezpečně provozovat na pozemních komunikacích.
12. Nesprávnou údržbou se rozumí nedodržování termínů pravidelné údržby dané
platnými předpisy, ustanoveními nebo pokyny danými výrobcem, vědomé nebo
úmyslné zanedbávání údržby předmětu pojištění.
13. Nová cena je částka, kterou je třeba vynaložit na znovuzřízení předmětu pojištění
stejného nebo srovnatelného druhu a kvality v novém stavu, v daném místě a čase.
14. Obvyklá (dříve též obecná) cena je cena, kterou by bylo možno za konkrétní
předmět pojištění v téže kvalitě a stupni opotřebení či jiném znehodnocení ke dni
ocenění (ke dni sjednání pojištění, k datu vzniku škodné události) dosáhnout, a to
s přihlédnutím k situaci na trhu použitého zboží (jako předmět prodeje a koupě
v rozhodné době a místě).
15. Obvyklá výbava vozidla je příslušenství a doplňky, dodávané pro konkrétní typ
a model vozidla výrobcem nebo předepsané právními předpisy. Všechny díly
obvyklé výbavy musí být do vozidla zabudovány, uzamčeny v něm nebo s ním pevně
spojeny (tj. k jejich montáži do nebo na vozidlo je nutno použít příslušných nástrojů.
Při specifikaci obvyklé výbavy vozidla se do pojistné smlouvy uvádí zejména tyto
prvky: audio/video systém (autorádio, CD/DVD přehrávač apod.), navigační
systém, ráfky z lehkých kovů, klimatizace, dětská autosedačka, kožená sedadla
a xenonové světlomety.
16. Oprávněný uživatel vozidla je osoba, která jako vlastník nebo se souhlasem
vlastníka nebo jím zplnomocněné osoby vozidlo užívá.
17. Pádem se rozumí takový pohyb předmětu pojištění, který má znaky volného pádu.
18. Pohřešování předmětu pojištění je stav, kdy poškozený nebo pojištěný pozbyl
nezávisle na své vůli možnost s předmětem pojištění disponovat.
19. Pořizovací cena nového předmětu pojištění je cena, za kterou je možno pořídit
nový předmět pojištění ve stejné kvalitě v den sjednání pojištění nebo v den škodné
události.
20. Poškozením předmětu pojištění se rozumí změna stavu předmětu pojištění,
kterou lze objektivně odstranit opravou, nebo taková změna stavu předmětu
pojištění, kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je předmět
pojištění použitelný k původnímu účelu.
21. Povodní se rozumí zaplavení územních celků vodou, která se vylila ze břehů
vodních toků nebo vodních nádrží, nebo která tyto břehy a hráze protrhla a nebo
bylo zaplavení způsobeno náhlým a náhodným zmenšením průtočného profilu
vodního toku.
22. Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo
určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou nebo pachatelem.
Požárem však není žhnutí (ožehnutí) a doutnání s omezeným přístupem kyslíku,
jakož i působení užitkového ohně a jeho tepla. Požárem dále není působení tepla
při zkratu v elektrickém vedení (zařízení), pokud se plamen vzniklý zkratem dále
nerozšířil. Z tohoto pojistného nebezpečí jsou kryty i škody způsobené hasební
látkou použitou při zásahu proti požáru a škody způsobené kouřem z požáru.
23. Přiměřeným nákladem na opravu předmětu pojištění je cena opravy předmětu
pojištění nebo jeho části, která je v době a místě škodné události obvyklá.
24. Skutečné opotřebení vozidla se stanovuje dle obecně užívané metodiky
pro oceňování vozidel v České republice.
25. Střetem se rozumí srážka vozidla s jiným pohyblivým předmětem.
26. Úderem blesku je přímý a bezprostřední přechod blesku (atmosférického výboje)
na předmět pojištění. Místo úderu blesku musí být spolehlivě zjistitelné podle
tepelných a mechanických stop.
27. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje
rychlostí nejméně 20,8 m/s (75 km/hod). Není-li tato rychlost pro místo škody
zjistitelná, musí pojištěný prokázat, že pohyb vzduchu v okolí předmětu pojištění
vyvolal obdobné škody na obdobných věcech nebo na rovněž tak odporu
schopných jiných věcech.
28. Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti
plynu nebo par. Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím
prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu nebo
vyššího tlaku cílevědomě využívá.
29. Zásahem cizí osoby se rozumí svévolné jednání třetí osoby vedoucí ke zničení,
poškození nebo učinění předmětu pojištění neupotřebitelným, např. vandalismus
(ulamování zpětných zrcátek, poškození karoserie vozidla, rozbití oken apod.)
30. Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí
nebo proudí v místě pojištění.
31. Zničením předmětu pojištění se rozumí změna stavu předmětu pojištění, kterou
objektivně není možno odstranit opravou, jejíž cena by nepřesáhla horní hranici
pojistného plnění.
32. Zpronevěrou se rozumí přisvojení si svěřeného předmětu pojištění.
ČLÁNEK X
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně,
pokud to VPP HA 2008 výslovně nezakazují.
2. Tyto VPP HA 2008 nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2009.

