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ČLÁNEK I Úvodní ustanovení

1  Všeobecné pojistné podmínky – zvláštní část – Pojištění strojního přerušení provozu VPP SPP 2014 (dále jen „VPP SPP 2014“), navazují 
na Všeobecné pojistné podmínky – obecná část VPP OC 2014 (dále jen „VPP OC 2014“) a blíže vymezují práva a povinnosti účastníků 
pojištění strojního přerušení provozu 

2  Pojištění sjednané dle těchto VPP SPP 2014 je pojištěním škodovým 
3  VPP SPP 2014 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy 

ČLÁNEK II Pojistná nebezpečí, věcná škoda

1  Pojištění se sjednává pro případ přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody 
2  Za věcnou škodu se považuje poškození, zničení nebo pohřešování strojů sloužících provozu pojištěného jakoukoliv nahodilou škodnou 

událostí, která není dále v těchto VPP SPP 2014 nebo VPP OC 2014 nebo pojistné smlouvě vyloučena 

ČLÁNEK III Předmět pojištění

1  Pojištění se vztahuje na finanční ztráty, jimiž jsou:
a) ušlý zisk,
b) stálé náklady,

 není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak 
2  Bylo-li sjednáno pojištění stálých nákladů, vzniká oprávněné osobě právo na plnění také za vícenáklady 

ČLÁNEK IV Místo pojištění

1  Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě 

ČLÁNEK V Pojistná událost

1  Pojistnou událostí je vznik finanční ztráty pojištěnému v důsledku přerušení nebo omezení provozu způsobeného věcnou škodou, která 
nastala v místě pojištění a došlo-li k takové věcné škodě na stroji, který:
a) je uveden v pojistné smlouvě v seznamu strojů a
b) je proti věcné škodě, která způsobila přerušení nebo omezení provozu, v době jejího vzniku pojištěn u pojistitele dle Všeobecných 

pojistných podmínek – zvláštní část Pojištění strojů VPP STR 2014 nebo dle Všeobecných pojistných podmínek – zvláštní část 
Pojištění elektronických zařízení VPP ELE 2014 a z  takového pojištění vzniklo právo na pojistné plnění za věcnou škodu, která 
způsobila přerušení nebo omezení provozu, a který
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c) byl v okamžiku uzavření pojistné smlouvy nepoškozen a v provozuschopném stavu nebo byl připraven k předání do trvalého provozu 
(došlo k úspěšnému zakončení testovacího období) 

ČLÁNEK VI Výluky z pojištění

1  Vedle výluk stanovených ve VPP OC 2014 se pojištění také nevztahuje na finanční ztráty vzniklé v důsledku:
a) trvalého vlivu provozu, opotřebení, koroze, eroze, kavitace, postupného stárnutí, únavy materiálu, nedostatečného používání, 

dlouhodobého uskladnění,
b) působení škodlivého softwaru, neoprávněným vstupem do počítačového systému,
c) přímého dlouhodobého vlivu biologických, chemických nebo tepelných procesů nebo znečištění,
d) působení normálních atmosférických podmínek, se kterými je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat,
e) působení živelních pojistných nebezpečí,
f) odcizení, neoprávněného užívání cizí věci podvodem, zpronevěry 

2  Pojištění se nevztahuje na náklady, které během přerušení nebo omezení provozu pojištěnému nevznikají, a to zejména:
a) výdaje za suroviny, materiál, technologickou energii a za odebrané zboží, pokud se nejedná o výdaje na udržování provozu,
b) odvodové a daňové povinnosti a vývozní cla,
c) dopravné, náklady spojů, pokud se nejedná o výdaje na udržování provozu,
d) pojistné závislé na obratu,
e) licenční a vynálezecké poplatky závislé na obratu,
f) zisky a  stálé náklady, které nesouvisejí s  výrobním, obchodním nebo průmyslovým provozem (např   z  kapitálových nebo 

pozemkových obchodů, z prodeje majetku, apod ),
g) majetkové sankce (např  penále a pokuty) a náhrady škod, které je pojištěný povinen zaplatit v důsledku nesplnění, popř  porušení 

svých právních povinností 
3  Za věcnou škodu se nepovažují škodné události:

a) na strojních součástech pro kluzná a valivá uložení pro přímočarý i rotační pohyb (např  ložiska, písty, vložky válců),
b) na součástech nebo příslušenství stroje, které se pravidelně vyměňují při změně pracovního úkonu nebo proto, že podléhají 

rychlému opotřebení (např  formy, matrice, razidla, ryté a vzorkované válce, řezné nástroje),
c) na součástech nebo příslušenství stroje, kterými jsou hadice, těsnění, pásy, pneumatiky, řemeny, lamely, lana, řetězy, žáruvzdorné 

vyzdívky a obložení, trysky hořáků, drticí nástroje drticích strojů, součásti ze skla,
d) na činných médiích a provozních kapalinách (např  paliva, chladiva, filtrační hmoty, chemikálie),
e) na nosičích záznamu, snímacích a záznamových prvcích,
f) na záznamech zvukových, obrazových, datových a jiných včetně softwarového vybavení,
g) na základech, rámech, ukotveních a podstavcích strojů, pokud nejsou součástí stroje 

ČLÁNEK VII Povinnosti pojištěného

1  Vedle povinností stanovených VPP OC 2014 je pojištěný dále povinen:
a) dodržovat technické a další normy vztahující se na provoz a údržbu strojů  Vést průkaznou dokumentaci jejich provozu (provozní 

deník)  Každý stroj musí splňovat technické normy a obecně závazné právní předpisy pro provozování a užívání v místě pojištění 
b) zabezpečit obsluhu strojů osobami s předepsanou kvalifikací a oprávněním,
c) dbát na to, aby stroje byly v dobrém technickém stavu, aby byly řádně udržovány a nedocházelo k jejich záměrnému přetěžování 

nad technicky přípustnou mez stanovenou výrobcem,
d) zajistit, aby stroje, včetně el  instalace, byly instalovány oprávněnou osobou s předepsanou kvalifikací a oprávněním či povolením 

a zajistit, aby na nich byly oprávněnou osobou prováděny prohlídky, revize a povinná údržba, které stanoví výrobce a příslušné 
technické normy,

e) odchylně od VPP OC 2014 čl  III odst  2  oznámit pojistiteli neprodleně nejpozději do pěti dnů od vzniku škodné události, že škodná 
událost nastala,

f) ukládat inventury, bilance a výsledky hospodaření za poslední předcházející dva hospodářské roky ve dvou vyhotoveních bezpečně 
a vzájemně odděleně na ochranu proti současnému zničení,

g) umožnit pojistiteli kontrolu hospodaření a plnění opatření vedoucích k urychlenému a úplnému obnovení provozu,
h) zabezpečit pravidelnou kontrolu (minimálně jednou za 48 hodin) řádné pracovní činnosti strojů pracujících automaticky bez lidské 

obsluhy 

ČLÁNEK VIII Pojistná hodnota, hranice pojistného plnění

1  Pojistná hodnota je rozhodná pro stanovení pojistné částky 
2  Pojistnou hodnotou je ušlý zisk, který by pojištěný vytvořil, a stálé náklady, které by vynaložil v období hodnocení, kdyby k přerušení 

provozu nedošlo 
3  Pojistná částka je na návrh pojistníka stanovena tak, aby odpovídala pojistné hodnotě, resp  její poměrné části odpovídající dohodnuté 

době ručení 
4  Pojistné plnění pojistitele je omezeno horní hranicí pojistného plnění  Horní hranicí pojistného plnění je pojistná částka, není-li v pojistné 

smlouvě ujednáno jinak 

ČLÁNEK IX Pojistné plnění

1  Došlo-li k  pojistné události, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel poskytl částku odpovídající výši pojištěné finanční ztráty 
po dobu trvání přerušení nebo omezení provozu, nejdéle však za dobu ručení 

2  Pro určení výše ušlého zisku se vychází z  rozdílu hospodaření pojištěného v  období 12  měsíců bezprostředně předcházejících 
před vznikem pojistné události a v období hodnocení 
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3  Vzniklo-li pojištěnému právo na plnění za vícenáklady, pojistitel poskytne pojistné plnění maximálně do limitu pojistného plnění ve výši 
5% z pojistné částky sjednané pro předmět pojištění dle čl  III odst  1 těchto VPP SPP 2014, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak 

 Takto stanovený limit pojistného plnění za vícenáklady je horní hranicí úhrnu pojistných plnění pojišťovny za všechny pojistné události 
nastalé v průběhu jednoho pojistného roku nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, v průběhu pojistné doby 

4  Pojistné plnění za vícenáklady je hrazeno nad rámec pojistné částky sjednané pro předmět pojištění dle čl  III odst  1 těchto VPP SPP 
2014 

5  Pojistitel neposkytne pojistné plnění za ušlý zisk, který nebyl dosažen, a stálé náklady, které nebyly vynaloženy, po dobu plánovaných 
odstávek, údržby, revizí a změn 

6  Pojistné plnění za odpisy strojů se neposkytuje za stroje, které byly v důsledku věcné škody zničeny nebo jsou pohřešovány 
7  Pojistitel není povinen plnit za zvětšení finančních ztrát způsobené:

a) vlivy a událostmi nesouvisejícími se vznikem věcné škody,
b) tím, že pojištěný nevyvinul plné úsilí pro urychlenou obnovu provozu, že nezajistil včas obnovu nebo opětovné pořízení zničených, 

poškozených, odcizených nebo ztracených strojů sloužících provozu nebo k  tomu nezabezpečil včas dostatek finančních 
prostředků,

c) tím, že došlo k rekonstrukci (např   inovaci, přestavbě) zničených nebo poškozených strojů, sloužících provozu v širším rozsahu, 
než v jakém sloužily provozu v době vzniku věcné škody 

8  Jestliže věcná škoda nastala v důsledku požití alkoholického nápoje, požití nebo aplikace omamné nebo psychotropní látky, popř  léků 
obsluhou stroje, pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění, úměrně k míře tohoto vlivu na vznik pojistné události 

9  Je-li v  době vzniku škodné události výpadkový koeficient uvedený v  dotazníku pro pojištění strojů a  strojního přerušení provozu 
u poškozeného nebo zničeného stroje nižší než hodnota skutečná, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění ve stejném poměru, jako 
je příslušný výpadkový koeficient k hodnotě skutečně zjištěné 

10  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, v  jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty 
předmětu pojištění 

11  Osoba, které vzniká právo na pojistné plnění, se podílí na pojistném plnění částkou, která odpovídá pojistnému plnění za počet dní 
stanovený v  pojistné smlouvě jako spoluúčast odčetná – časová  Nepřesáhne-li doba přerušení nebo omezení provozu sjednanou 
spoluúčast odčetnou – časovou, nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění  Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, 
sjednává se spoluúčast odčetná – časová v délce 2 dny 

12  Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za finanční ztráty z pojistných událostí nastalých 
v průběhu jednoho pojistného roku (je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, v průběhu pojistné doby) nesmí přesáhnout horní hranici 
pojistného plnění uvedenou v pojistné smlouvě 

ČLÁNEK X Zánik pojištění

1  Vedle důvodů uvedených ve VPP OC 2014 článku IV, pojištění zaniká:
a) k datu, kdy byl provoz zrušen nebo byl před koncem pojistné doby zastaven,
b) k datu, kdy bylo rozhodnuto o úpadku pojištěného, nebo k datu, kdy pojištěný vstoupil do likvidace 

ČLÁNEK XI Výklad pojmů

1  Doba ručení je časové období určené v pojistné smlouvě (v měsících), které se stanovuje na návrh pojistníka na obnovení přerušeného 
provozu do stavu před vznikem pojistné události  Je maximální dobou, za kterou pojistitel poskytuje pojistné plnění  Počítá se od data 
vzniku věcné škody, nejpozději však od  okamžiku vzniku finanční ztráty  Není-li v  pojistné smlouvě ujednáno jinak, doba ručení  
se sjednává v délce 3 měsíců 

2  Elektronickým zařízením se rozumí zařízení, které obsahuje polovodičové součástky jako např   diody, tranzistory, integrované 
obvody, čipy a jiné, a které slouží k měření, řízení strojů, přístrojů, zařízení a výrobních procesů 

3  Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, váhy a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na stroj, a tím 
dochází k jeho poškození nebo zničení 

4  Období hodnocení je časové období 12 měsíců bezprostředně předcházejících datu, kdy je dosaženo stejné úrovně provozu jako 
v době vzniku věcné škody 

5  Odcizením se rozumí krádež spáchaná vloupáním i jinak a loupežné přepadení 
6  Povodní se rozumí zaplavení územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží nebo která břehy a hráze protrhla 

a nebo bylo zaplavení způsobeno náhlým a náhodným zmenšením průtočného profilu vodního toku 
7  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  Pojištění sjednané pro případ vzniku tohoto pojistného nebezpečí se vztahuje i na škody způsobené 
hasební látkou použitou při zásahu proti požáru a škody způsobené zplodinami hoření při požáru 

8  Stálými náklady se rozumí náklady pojištěného, které musí pojištěný bezpodmínečně vynakládat během doby trvání přerušení nebo 
omezení provozu, aby bylo možné následně co nejdříve obnovit postižený provoz v původním rozsahu, nejdéle však za dobu ručení 

9  Stroj je technické zařízení (mechanizmus nebo soustava mechanizmů) včetně příslušenství, které vykonává práci  Pro účely pojištění dle 
těchto VPP SPP 2014 se strojem rozumí i strojní zařízení a elektronické zařízení včetně příslušenství 

10  Strojní zařízení je seskupení několika vzájemně (technologicky a konstrukčně) spojených strojů a mechanizmů k plnění předepsaných 
funkcí 

11  Škodlivým software se rozumí počítačové viry, trojské koně, červy a další speciální případy jako spyware, adware apod , případně 
i jejich kombinace

12  Úderem blesku se rozumí bezprostřední přechod blesku na pojištěnou věc při němž proud blesku zcela nebo z  části procházel 
pojištěnou věcí a zanechal tepelně mechanické stopy na ní a nebo na stavbě, pokud se v ní v době vzniku pojistné události pojištěná 
věc nacházela 

13  Ušlým ziskem se rozumí zisk vzniklý z  realizace výrobní, obchodní, případně jiné činnosti, kterého by pojištěný dosáhl za dobu 
nepřerušení nebo neomezení provozu, nejdéle však za dobu ručení, pokud by k přerušení nebo omezení provozu nedošlo 
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14  Větrem se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje 
15  Vícenáklady se rozumí zvýšené náklady na náhradní zajištění provozu účelně vynaložené pojištěným nikoliv na obnovení v důsledku 

věcné škody přerušeného nebo omezeného provozu, ale na částečné či úplné nahrazení v důsledku věcné škody přerušeného nebo 
omezeného provozu provozem náhradním realizovaným ekonomicky a technicky nejefektivnějším možným způsobem (např  přesunem 
činnosti pojištěného do jiných jeho výrobních prostor, nájmem náhradních srovnatelných výrobních prostor, strojů a  zařízení, 
outsourcingem činnosti pojištěného, apod ) nejdéle však za dobu ručení  Jedná se zejména o tyto náklady:
a) na pronájem náhradních prostor nebo případný rozdíl mezi náklady vynaloženými pojištěným jako nájemcem prostor v  místě 

pojištění na pronájem náhradních prostor za předpokladu, že se jedná o náklady na trhu obvyklé,
b) za nájem za náhradní stroje a zařízení,
c) za dopravu zařízení a materiálu do náhradních prostor,
d) které jsou dále účelně vynakládány na realizaci pojištěné činnosti po dobu přerušení nebo omezení provozu např  telefony, zvýšené 

náklady na ostrahu a vrátné, úklid prostor, na informování klientů 
16  Vodovodní škodou se rozumí nečekaný a náhlý únik vody, páry nebo kapaliny:

a) uvnitř stavby z pevně a řádně instalovaných vodovodních nebo odváděcích potrubí, topných, klimatizačních nebo hasicích 
systémů, včetně připojených sanitárních zařízení nebo armatur nebo zařízení připojených na tyto systémy,

b) z vnitřních potrubí určených pro odvod dešťové vody,
c) z nádrží,
d) unikající z vodovodních, teplovodních, horkovodních, parovodních nebo kanalizačních řadů nebo přípojek na ně 

17  Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly, spočívající v  rozpínavosti plynů nebo par navenek  Podle podstaty vzniku 
rozeznáváme výbuch fyzikální nebo chemický  Fyzikální výbuch je způsoben změnou fyzikálních parametrů nad povolenou mez, která 
má za následek zvýšení tlaku (přetlak páry, plynu nebo kapaliny) uvnitř zařízení na takovou míru, že dojde k destrukci tohoto zařízení  
Chemický výbuch je rychle probíhající hoření směsi hořlavé látky s kyslíkem nebo jiným oxidovadlem provázené rychlým vznikem zplodin 
hoření nebo tepelného rozkladu a prudkým nárůstem jejich tlaku  Chemickým výbuchem může být explozivní rozklad látky  Podmínkou 
chemického výbuchu je přítomnost hořlavé látky, oxidačního prostředku a  iniciační zdroj  Výbuchem je i  prudké vyrovnání podtlaku 
(imploze) 

18  Výpadkový koeficient je číselná hodnota uvedená pojistníkem v  dotazníku pro pojištění strojů a  strojního přerušení provozu 
vyplněném před  sjednáním pojištění, stanovená pojistníkem pro každý stroj zařazený v  seznamu strojů náležejících do provozu 
a vyjadřuje procentuelní dopad na výši finanční ztráty v případě úplného zastavení stroje bez přihlédnutí k opatřením na zmírnění finanční 
ztráty vzniklé následkem výpadku pojištěného stroje 

19  Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy z  jiných příčin než z důvodu povodně, která po určitou dobu stojí nebo proudí 
v místě pojištění 

20  Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře 
21  Živelními pojistnými nebezpečími se rozumí požár, chemický výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, 

jeho části nebo jeho nákladu, vítr, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, tíha sněhu nebo 
námrazy, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, vodovodní škoda, povodeň 
nebo záplava 

 

ČLÁNEK XII Závěrečná ustanovení

1  Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od VPP SPP 2014, pokud to VPP SPP 2014 výslovně 
nezakazují 

2  Tyto VPP SPP 2014 nabývají účinnosti dne 1  ledna 2014 


