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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pro pojištění domácností, které sjednává Česká podnika-
telská pojišťovna, a.s., Vienna  Insurance Group (dále jen 
„pojistitel“), platí příslušná ustanovení občanského záko-
níku, zákona o pojistné smlouvě, Všeobecné po jistné pod-
mínky pro pojištění majetku  VPPM 1/07 (dále jen „VPP“), 
tyto Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácností 
DPPDO1 MO 1/12 (dále jen „DPP“) a ujednání s osobou, 
která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu (dále jen 
„pojistník“).

2. Pojištění domácností je pojištěním škodovým. 

Článek 2
Pojištěný, škodná a pojistná událost

1. Pojištěný je člen domácnosti, na jehož majetek se pojištění 
vztahuje.

2. Za pojistnou událost se považuje škodná událost, jejímž 
následkem je zničení, poškození či ztráta majetku (dále 
jen „škoda“) a s níž je podle těchto Doplňkových pojistných 
podmínek spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné 
plnění (dále jen „plnění“).

3. Pokud má pojištěný proti jinému právo na náhradu škody 
způsobené pojistnou událostí, přechází jeho právo na po-
jistitele až do výše poskytnutého plnění. Na pojistitele ne-
přecházejí nároky pojištěného vůči osobám, které s ním žijí 
ve společné domácnosti nebo které jsou na něho odkázány 
svou výživou.

Článek 3
Oprávněná osoba

1. Oprávněnou osobou, tj. osobou, které v důsledku pojistné 
události vznikne právo na plnění, pokud dále není v těchto 
DPP nebo v pojistné smlouvě uvedeno jinak, se rozumí:
a) pojistník, pokud je vlastníkem pojištěné věci nebo tuto 

pojištěnou věc po právu užívá;
b) pojištěný, na jehož věci nebo věci, které po právu užívá, 

se pojištění sjednané pojistníkem vztahuje.

Článek 4
Předmět pojištění 

1. Předmětem pojištění je soubor movitých věcí (dále jen 
„věci“) tvořící zařízení domácnosti a sloužící k provozu do-
mácnosti nebo uspokojování potřeb členů domácnosti.

2. Pojištěny jsou věci, které jsou ve vlastnictví členů domác-
nosti. Dále jsou pojištěny věci, které nejsou ve vlastnictví 
členů domácnosti, ale jsou jimi oprávněně užívány.

3. Pojištění se vztahuje i na věci, které se staly součástí sou-
boru movitých věcí po uzavření pojistné smlouvy. Věci, kte-
ré během trvání pojištění přestanou být součástí souboru, 
přestávají být pojištěny.

4. Pojištěny dále mohou být i jednotlivé věci tvořící zařízení 
domácnosti uvedené v seznamu pojištěných věcí, který je 
nedílnou přílohou pojistné smlouvy.  

 5. Pojištění se dále vztahuje na:
a) peníze na hotovosti, klenoty a ceniny (dále jen „cennos-

ti“);
b) věci umělecké nebo historické ceny;
c) stavební součásti bytu, pořízené vlastním nákladem 

pojištěného;
d) domácí a drobné hospodářské zvířectvo, pokud není 

chováno k výdělečným účelům;
e) dětský kočárek, invalidní vozík nebo zdravotnickou po-

můcku; 
f) poškození nebo zničení věcí nacházejících se v  pojiš-

těné domácnosti vodou vyteklou z akvária za předpo-
kladu, že z něj vyteklo nejméně 100 litrů vody;

g) poškození, zničení nebo odcizení cizí věci nebo sou-
boru cizích věcí movitých oprávněně užívaných, slou-
žících k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání a 
vnesených do pojištěné domácnosti.

h) věci starožitné nebo umělecké hodnoty, sbírky nebo 
zbraně, pokud tak bylo doplňkově ujednáno v pojistné 
smlouvě.

 6. Pojištění se nevztahuje na:
a) včelstva včetně inventáře a zásob sloužících ke včela-

ření;
b) plodiny a porosty na pozemcích;
c) záznamy na nosičích zvuku, obrazu, plánech, projek-

tech a obdobných médiích, vytvořené k nevýdělečným 
účelům, autorská a jiná nehmotná práva osobně majet-
kového charakteru;

d) věci, které jsou předmětem jiného pojištění;
e) vlastní věci movité, sloužící k výdělečným účelům nebo 

k výkonu povolání.
 7. Pojištění se vztahuje na věci umístěné v trvale obydleném 

bytě, uvedeném v pojistné smlouvě (dále jen „byt“), jakož i 
v prostorách tvořící jeho příslušenství umístěné uvnitř bytu. 
To platí i v případě věcí umístěných v garáži, která se na-
chází v půdorysu rodinného domu nebo v garáži s přímým 
průchodem z rodinného domu.

 8. Pojištění se vztahuje i na věci umístěné v uzamčených 
nebytových prostorách a v příslušenství bytu mimo jeho 
půdorys (komora, sklep, garáž); dále v zabezpečených 
prostranstvích a společných částech domu (chodby, scho-
diště, prádelna, sušárna, kočárkárna), v němž se pojištěný 
byt nachází. Výše pojistného plnění je v takovém případě 
omezena sjednaným rozsahem pojištění na: 
a) 20 000 Kč v základním rozsahu, vč. případného připo-

jištění povodně a záplavy;
b) 40 000 Kč v rozšířeném rozsahu, vč. případného připo-

jištění povodně a záplavy;
c) 20% pojistné částky sjednané v pojistné smlou-

vě pro pojistná nebezpečí odcizení věci krádeží                                  
a loupeží a vandalismu.

 9. Pojištění se vztahuje i na věci na jiném místě, pokud je měl 
pojištěný v okamžiku pojistné události na sobě nebo u sebe; 
věcmi na sobě a u sebe se rozumí věci v bezprostředním 
fyzickém dosahu, výše plnění je však v takovém případě 
omezena částkou 5 000 Kč.

10. Pojištěna jsou i cestovní zavazadla (věci osobní potřeby, 
náležející k pojištěnému souboru věcí, které si pojištěný 
bere s sebou na cestu), sportovní a další potřeby k využívá-
ní ve volném čase, náležející k pojištěnému souboru věcí, 
výše plnění je však v takovém případě omezena částkou 10 
000 Kč.

11. Pojištění se vztahuje i na věci umístěné v bytě na území 
České republiky, do něhož se pojištěný přestěhoval v době 
trvání pojištění s věcmi pojištěnými v bytě uvedeném v 
pojistné smlouvě. Po dobu stěhování, nejdéle však 30 dnů 
od zahájení stěhování, jsou pojištěny věci v obou bytech. 
Uplynutím této lhůty pojištění obou bytů zaniká.

Článek 5 
Místo pojištění

1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, poskytne pojis-
titel plnění jen tehdy, došlo-li k pojistné události na místě 
uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění.

2. V pojištění domácnosti se za místo pojištění považuje: 
a) adresa místa pobytu,

b) jakékoliv jiné místo na území České republiky, ve kte-
rém byl pojistnou událostí poškozen, zničen nebo odci-
zen:
– dětský kočárek, invalidní vozík nebo zdravotnická 

pomůcka;
– věci osobní potřeby, které měla oprávněná osoba 

v době pojistné události na sobě nebo u sebe;
c) jakékoliv jiné místo na území České republiky, ve kte-

rém byly některým z pojistných nebezpečí poškozeny 
nebo zničeny věci osobní potřeby, které oprávněná 
osoba odložila na místě k tomu určeném nebo obvyk-
lém (např. v ubytovacím, stravovacím, sportovním zaří-
zení, apod.)

Článek 6
Pojistná nebezpečí 

Pojištění lze sjednat v základním nebo rozšířeném rozsahu.
1. Základní rozsah:

a) požár;
b) výbuch;
c) přímý úder blesku do pojištěné věci;
d) pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo 

jeho části;
e) vichřice;
f) krupobití. 

2. Rozšířený rozsah:
a) požár;
b) výbuch;
c) přímý úder blesku do pojištěné věci;
d) pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo 

jeho části;
e) vichřice;
f) krupobití;
g) sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin;
h) zemětřesení;
i) sesuv nebo zřícení sněhových lavin;
j) pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou 

součástí pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí;
k) tíha sněhu a námrazy;
l) aerodynamický třesk;
m) kouř;
n) únik kapaliny z technického zařízení;
o) náraz dopravního prostředku;
p) mráz na vodovodním a topném systému;
q) atmosférické srážky;
r) zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí;
s) poškození nebo zničení elektrospotřebičů a elektroniky 

přepětím a zkratem;
t) poškození nebo zničení skel z jiných příčin.

3. Pojištění lze dále sjednat pro tato pojistná nebezpečí:
a) povodeň a záplava;
b) odcizení věci krádeží nebo loupeží;
c) úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (dále jen 

„vandalismus“). 
4. Z pojištění nevzniká právo na plnění za nepřímé škody vše-

ho druhu (např. ušlý výdělek, ušlý zisk, nemožnost používat 
pojištěnou věc), pokud není v pojistné smlouvě ujednáno 
jinak.

5. Pojištění podle odst. 3 písm. a) tohoto článku se nevzta-
huje na škodní události způsobené povodní, která vznikla 
bezprostředně po sjednání pojištění, tzn. pokud pojištění 
bylo sjednáno až poté, kdy v místě pojištění byl vyhlášen 
1 stupeň povodňové aktivity a vyšší, a pokud tento stupeň 
povodňové aktivity až do vzniku škodné události nebyl od-
volán.   

6. Pojištění podle odst. 3, písm. a) tohoto článku se dále ne-
vztahuje na škodní události způsobené :  
a) vzlínáním, pronikáním nebo zvýšením hladiny podzem-

ní vody; 
b) působením vlhkosti a plísní. 

Článek 7
Plnění a limity plnění

1. Výše plnění se sníží o cenu případných upotřebitelných 
zbytků zničené nebo poškozené věci. 
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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, ná-
jemce nebo správce nemovitosti, které sjednává Česká 
podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
(dále jen „pojistitel“), se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném 
znění, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění 
odpovědnosti za škodu VPP OD (dále jen „Všeobecnými 
pojistnými podmínkami“), těmito Doplňkovými pojistnými 
podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu vlastní-
ka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti DPPON2 
O 1/11 (dále jen „Doplňkovými pojistnými podmínkami“) a 
pojistnou smlouvou.

2. Nestanoví-li tyto Doplňkové pojistné podmínky jinak, platí 
příslušná ustanovení Všeobecných pojistných podmínek.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájem-
ce nebo správce nemovitosti je pojištěním škodovým, jehož 
účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné udá-
losti.

Článek 2
Rozsah pojistného krytí

1. Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou 
odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému na ži-
votě, zdraví nebo věci, za kterou pojištěný podle právních 
předpisů odpovídá v souvislosti:
a) s vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou nemovi-

tosti sloužící k bydlení a uvedenou v pojistné smlouvě;
b) s vlastnictvím a provozem zařízení v domě určeném pro 

nájemníky;
c) s vlastnictvím budovy nebo díla ve stavbě uvedené v 

pojistné smlouvě a s vlastnictvím nebo užíváním k nim 
příslušného pozemku;

d) s prováděním stavební činnosti;
e) s prováděním demolice.

2. Odchylně od ustanovení čl. ., odst. 2., písm. c) 
Všeobecných pojistných podmínek se pojištění vztahuje na 
škodu vzniklou na věci, která sice není ve vlastnictví pojiš-
těného, kterou však pojištěný oprávněně užívá, pokud věc 
slouží k bydlení, a nebo je nedílnou součásti věci sloužící 
k bydlení s maximálním limitem pojistného plnění 10 % ze 
sjednaného limitu pojistného plnění.

3. Spolupojištěnými osobami v rozsahu tohoto článku jsou:
a) osoby, které pojištěný pověřil čištěním a údržbou 

chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k 
nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě, pokud je jejich 
jednáním při této činnosti založena občanskoprávní od-
povědnost za škody způsobené třetím osobám;

b) fyzické osoby pověřené stavebním dozorem;
c) fyzické osoby vypomáhající pojištěnému při stavbě, 

pokud je jejich jednáním při této činnosti založena ob-
čanskoprávní odpovědnost za škody způsobené třetím 
osobám.

Článek 3
Pojistná nebezpečí, limity pojistného plnění

1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se sjed-
nává pro tato pojistná nebezpečí a limity pojistného plnění:

Kategorie 
limitů pojistné-

ho plnění

Pojistná nebezpečí, limity pojistného 
plnění v Kč

škoda na 
zdraví

škoda na 
věci

škoda 
finanční

I. 2 000 000 1 000 000 500 000
II. 4 000 000 2 000 000 750 000
III. 6 000 000 3 000 000 1 000 000

2. Pojištění je možné sjednat pouze v rozsahu jedné katego-
rie limitů pojistného plnění, pokud není v pojistné smlouvě 
ujednáno jinak.

Článek 4
Speciální výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu:
a) vyplývající ze stavebních, demoličních, údržbářských 

aj. činností prováděných dodavatelským způsobem;
b) vzniklou v souvislosti s vlastnictvím, držbou, nájmem 

nebo správou zchátralé nebo neudržované nemovitos-
ti.

Článek 5
Územní platnost pojištění

1. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobe-
nou na území České republiky, není-li v pojistné smlouvě 
ujednáno jinak.

Článek 6
Pojistné

1. Pojistné je ve smyslu platných právních předpisů běžným 
pojistným. První pojistné je splatné prvním dnem po uza-
vření pojistné smlouvy. Pojistné za další pojistná období 
je splatné prvního dne pojistného období. Rozhodující pro 
splatnost pojistného nebo splátky pojistného hrazené pro-
střednictvím pošty nebo peněžního ústavu je datum podání 
platby na poště nebo datum odepsání částky z účtu plátce 
za podmínky, že pojistitel platbu obdrží.

2. Uzavírá-li se pojistná smlouva na dobu kratší než jeden rok, 
sjednává se výlučně jednorázové pojistné.

Článek 7
Spoluúčast, plnění pojistitele

1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se 
sjednává bez spoluúčasti na pojistném plnění.

2. Je-li pojištěna odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnic-
tví bytu v osobním vlastnictví (ve smyslu zákona č. 72/1994 
Sb., o vlastnictví bytů v platném znění), za škodu vzniklou 
jinému v souvislosti se spoluvlastnictvím nebo držbou spo-
lečných částí domu nebo pozemku, má pojištěný právo, 
aby pojistitel za něj uhradil oprávněné osobě poměrnou 
část škody. Poměrná část škody se stanoví z celkové výše 
vzniklé škody, a to v poměru odpovídajícím velikosti spo-
luvlastnického podílu pojištěného na společných částech 
domu, resp. velikosti spoluvlastnického podílu pojištěného 
na pozemku.

Článek 8
Výklad pojmů

 1. Budovou se rozumí stavba spojená se zemí pevným zákla-
dem, která je vhodná k pobytu osob, zvířat nebo k   umístění 
věcí, svým uspořádáním jim poskytuje ochranu před povětr-
nostními vlivy a je dostatečně odolná a pevná.

 2. Bytovou jednotkou se rozumí místnost nebo soubor míst-
ností určených k bydlení, které svým stavebně technickým 
a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavek 
na trvalé bydlení.

 3. Demolicí se rozumí úředně povolené, částečné nebo úplné 
odstranění stavby.

 4. Dílem ve stavbě se rozumí stavby zahajované, rozestavě-

né a rekonstruované.
 5. Držitelem (oprávněným) nemovitosti se rozumí osoba, 

která v dobré víře, že jí věc patří nakládá s ní jako s vlastní 
nebo která vykonává právo pro sebe.

 6. Nájemcem nemovitosti se rozumí osoba, které pronajíma-
tel přenechává za úplatu věc (movitou, nemovitou), aby ji 
dočasně užívala nebo z ní brala užitky.

 7. Nemovitostí se rozumí pozemek nebo stavba spojená se 
zemí pevným základem. 

 8. Neudržovanými budovami se rozumí budovy a stav-
by, u nichž jsou v dobrém technickém stavu rozhodující 
konstrukční systémy, ale v důsledku zanedbání údržby 
lze předpokládat, že jejich stav se bude zhoršovat (např. 
podmáčením objektu, zatékáním do objektu střechou, 
podmáčení objektu dlouhodobým působením vody z tech-
nických instalací, chybějící dveře nebo okna a přetěžování 
konstrukce objektu).

 9. Podlažím se rozumí část budovy vymezená dvěmi po sobě 
následujícími úrovněmi horního povrchu nosné části strop-
ních konstrukcí.

10. Prací prováděnou dodavatelským způsobem se rozumí 
činnost na bázi podnikání.

11. Rekonstrukcí se rozumí generální opravy, modernizace 
apod. za podmínky, že předmětem prací je výměna (obno-
vení atd.) alespoň 75% všech rozhodujících součástí budo-
vy, tj. střech a jejich konstrukcí, podlah a jejich konstrukcí 
(případně i stropu), oken a jejich rámů, dveří a jejich zárub-
ní, schodišť, vnějších nebo vnitřních obkladů a omítek, izo-
lací, zdravotně technických instalací, plynovodů, vytápění a 
elektrických instalací. Jako doklad o provedené rekonstruk-
ci slouží kolaudační rozhodnutí, ve kterém provedené práce 
musí být uvedeny a jsou předmětem kolaudačního řízení.

12. Správcem nemovitosti se rozumí osoba, kterou pronají-
matel dočasně pověřil výkonem svých práv a povinností.

13. Stavbou se rozumí budova nebo jiná stavba.
14. Věcí sloužící k bydlení se pro účely tohoto pojištění ro-

zumí nemovitost nebo bytová jednotka včetně stavebních 
součástí a příslušenství této věci a dále věci movité, které 
jsou nedílnou součástí věci sloužící k bydlení

15. Vlastníkem nemovitosti se rozumí osoba, která je v me-
zích zákona oprávněna předmět svého vlastnictví držet, 
užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním.

16. Zastavěnou plochou se rozumí plocha ohraničená svislým 
průřezem vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzem-
ních a podzemních podlaží do vodorovné roviny, přičemž 
izolační přizdívky se nezapočítávají.

17. Zařízením v domě určeném pro nájemníky se rozumí např. 
výtah, pračka nebo mandl umístěný ve společné prádelně 
či sušárně apod.

18. Zchátralými budovami se rozumí budovy a stavby s po-
ruchami a vadami na hlavních konstrukčních prvcích, např. 
trhliny v nosných stěnách nebo na nosném skeletu, propad-
lé, prohnilé nebo škůdci napadané konstrukce krovů, trvalé 
deformace stropních a schodišťových konstrukcí.

Článek 9
Závěrečné ustanovení

1. Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem  
1. března 2011.
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2. Stane-li se pojištěná domácnost neobyvatelnou následkem 
pojistné události, uhradí pojistitel též prokázané vícená-
klady na přiměřené ubytování, nejdéle však za dobu šesti 
měsíců, nejvýše 30 000 Kč za celou stanovenou dobu. 

3. Je-li pojistníkem stanovena nižší pojistná částka pojištěné 
věci nebo souboru věcí, než je jejich pojistná hodnota, na-
stává podpojištění. V případě, kdy pojistitel při vzniku po-
jistné události zjistí, že je stanovená pojistná částka věcí 
více jak o 20% nižší než jejich skutečná pojistná hodnota, 
sníží plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka 
k pojistné hodnotě.

4. V pojistné smlouvě se ujednává, že se plnění snižuje o sjed-
nanou částku (dále jen „spoluúčast“). 

5. V případě poškození nebo zničení jednotlivosti tvořící pojiš-
těný soubor se při poskytnutí plnění nepřihlíží ke znehodno-
cení souboru (celku). 

6. Plnění je splatné do patnácti dnů, jakmile pojistitel skončil 
šetření nutné k zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. 
Šetření musí být provedeno bez zbytečného odkladu; ne-
může-li být skončeno do tří měsíců od data oznámení udá-
losti, je pojistitel povinen sdělit osobě, které má vzniknout 
nebo vzniklo právo na plnění, důvody, pro které nelze šetře-
ní ukončit a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. 
Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo 
z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného.

7. Na pojistitele nepřechází vlastnictví nalezeného pojiště-
ného majetku, pokud na takovém majetku pojistitel poskytl 
pojistné plnění. Pojistitel není povinen nalezený majetek 
převzít. Oprávněná osoba je povinna pojistné plnění vrátit 
po odečtení přiměřených nákladů, které musela vynaložit 
na opravu závad vzniklých v době, kdy byla zbavena mož-
nosti s majetkem nakládat. 

8. Pojištění pro pojistná nebezpečí odcizení věci krádeží nebo 
loupeží a vandalismu se sjednává na první riziko. Sjednaná 
pojistná částka pro tato pojistná nebezpečí je horní hranicí 
plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události na-
stalé v průběhu jednoho pojistného roku (12 kalendářních 
měsíců po sobě jdoucích).

 Dojde-li v průběhu pojistného roku ke snížení nebo vyčer-
pání sjednané pojistné částky z důvodu poskytnutého plně-
ní, je možné pro zbytek pojistného roku obnovit pojistnou 
částku do původní výše doplacením pojistného.

 V tomto pojištění pojistitel neuplatňuje podpojištění.
9. V případě poškození nebo zničení pojištěné věci vniknutím 

atmosférických srážek poskytne pojistitel plnění ve výši 
5 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události vzniklé 
v průběhu jednoho pojistného roku.

10. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, poskytne po-
jistitel plnění za jednu a všechny pojistné události vzniklé 
v průběhu jednoho pojistného roku, pro případ poškození 
nebo zničení:
a) skel z jiných příčin ve výši 20 000 Kč;
b) elektrospotřebičů a elektroniky přepětím nebo zkratem 

ve výši 20 000 Kč.
11. Pojistitel poskytne plnění za poškození, zničení nebo od-

cizení níže uvedených věcí v místě pojištění, které vzniklo 
v souvislosti s pojistnými nebezpečími specifikovanými v čl. 
6 odst. 1 – 3 těchto DPP, a to ve výši dále uvedených limitů 
plnění, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak. 

 Limity plnění jsou stanoveny pro jednu a každou pojistnou 
událost vzniklou v průběhu jednoho pojistného roku. V 
pojištění pojistných nebezpečí odcizení věci krádeží nebo 
loupeží a vandalismu dle čl. 6, odst. 3b) - c) je horní hranice 
plnění pojistitele omezena výší sjednané pojistné částky 
pro tato pojistná nebezpečí v pojistné smlouvě. 
a) Stavební součásti do výše 50 000 Kč;
b) elektrospotřebiče a elektronika do výše 30 000 Kč za 

jednotlivou věc;
c) jízdní kola do výše 60 000 Kč za všechny věci;
d) cennosti a ceniny mimo peněz na hotovosti do výše 

10 000 Kč;
e) cizí věci movité, oprávněně užívané k výdělečným úče-

lům nebo k výkonu povolání, do výše 20 000 Kč; v tom-
to případě je pojistitelem poskytováno pojistné plnění 
vždy v časové ceně;

f) dětský kočárek, invalidní vozík nebo zdravotnická po-
můcka do výše 50 000 Kč za všechny věci. To platí i 
v případě pojištění na místě jiném podle čl. 5, odst. 2b) 
těchto DPP.

12. Při odcizení, zničení nebo poškození peněz na hotovosti 
vzniká pojištěnému právo na plnění v max. výši 20 000 Kč 
pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu 
jednoho pojistného roku.

13. V případě poškození, zničení nebo odcizení osobních do-
kladů a dokumentů osobní povahy poskytne pojistitel plnění 
za prokazatelně vynaložené náklady spojené s jejich zno-
vuzískáním, max. však do výše 5 000 Kč.

14. Při odcizení věci krádeží vloupáním vzniká právo na plnění v 
případě, kdy pachatel prokazatelně překoná překážky chrá-
nící pojištěné věci před odcizením. Právo na plnění vzniká 
také v případě odcizení věcí loupežným přepadením, tj. teh-

dy, jestliže pachatel použije proti pojištěnému nebo osobám 
jemu blízkým násilí nebo výhrůžky bezprostředního násilí 
(dále jen „loupež“); pojistitel poskytne plnění oprávněné 
osobě také v případě, kdy je zbavena možnosti ochrany 
svých věcí v důsledku smrti, ztráty vědomí nebo úrazu.

15. Při odcizení cenností, věcí starožitné nebo umělecké hod-
noty nebo sbírek, elektroniky a jízdních kol, mimo místo 
pojištění podle čl. 4, odst. 9) a 10) těchto DPP vzniká právo 
na plnění jen tehdy, jestliže byly odcizeny loupeží, a to do 
výše limitů pojistného plnění uvedených v předmětném 
článku.  

16. Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění pro případ od-
cizení věci krádeží nebo loupeží, poskytne pojistitel plnění 
za věci zničené nebo poškozené i v případě, kdy pachatel 
skutek nedokoná a nedojde k odcizení věcí.

Článek 8 
Zachraňovací a jiné náklady

1. Nad rámec plnění, event. pojistné částky pojistitel uhradí:
a) náklady, které oprávněná osoba vynaložila na odvrá-

cení bezprostředně hrozící pojistné události nebo zmír-
nění jejích následků, maximálně však 10% ze sjednané 
pojistné částky;

b) náklady, které oprávněná osoba byla povinna vynaložit 
z důvodů bezpečnostních, hygienických nebo z jiného 
veřejného zájmu na odklizení zbytků pojištěné věci, 
která byla poškozena nebo zničena pojistnou událostí, 
maximálně však 5 % ze sjednané pojistné částky;

c) náklady, které oprávněná osoba byla povinna vynaložit 
na zpracování projektové dokumentace vyžadované k 
uvedení pojištěné věci do původního stavu v souvislosti 
s pojistnou událostí, maximálně však 2% ze sjednané 
pojistné částky.

Článek 9
Speciální výluky z pojištění 

1. Pojištění se nevztahuje na škody: 
a) vzniklé tím, že pojištěné věci byly vystaveny užitkové-

mu ohni nebo teplu při zpracování nebo pro jiné účely; 
vč. věcí, ve kterých nebo kterými se vyrábí či vede užit-
kový oheň nebo teplo;

b) které vznikly z důvodu špatných stavebních základů, 
chybné stavební konstrukce nebo nedostatečné údržby 
budovy, v níž je pojištěná domácnost;

c) vzniklé nedostatečnou údržbou, korozí a přirozeným 
opotřebením;

d) způsobené vodou při mytí nebo sprchování;
e) způsobené vodou vyteklou ze střešních okapů, žlabů a 

svodů;
f) vzniklé vniknutím vody do budovy nezavřenými okny 

nebo jinými otvory, dále při chybějícím nebo provizor-
ním zastřešení budovy či stavby;

g) vyvolané válečnými událostmi nebo vnitřními nepokoji 
včetně s nimi spojenými vojenskými, policejními a jiný-
mi úředními opatřeními;

h) vyvolané účinky jaderné energie;
i) na pozemcích, porostech a rostlinách rostoucích na 

pozemku;
j) způsobené krádeží v dopravních prostředcích;
k) na zahradní technice s vlastním pojezdovým pohonem 

(malotraktory s výkonem motoru nad 10kW), přívěsech, 
návěsech, letadlech a létajících zařízeních (např. roga-
lo, padák) včetně jejich příslušenství a náhradních dílů 
k nim;

l) na malých plavidlech v nové ceně přes 20 000 Kč a 
jejich příslušenství, lodních motorech;

m) na věcech uložených v automatických úschovných 
schránkách a úschovnách;

n) na věcech převzatých některým z členů domácnosti 
k výrobě, zpracování, opravě nebo úpravě, k úschově 
nebo za účelem poskytnutí jiné služby;

o) na věcech podnájemníků;
p) na autorských právech a právech průmyslového vlast-

nictví;
q) na písemnostech, dokumentech, výkresech, plánech a 

dokladech; 
r) na záznamech a programech, které jsou na nosičích 

zvuku a obrazu, případně na podobných informačních 
a řídících systémech (mediích) včetně fotografií;

s) na obligacích, akciích, vkladových listech, investičních, 
privatizačních a obdobných cenných papírech.

2. Pojištění se dále nevztahuje na věci odložené v dopravních 
prostředcích. 

3. Pojištění se rovněž nevztahuje na výběr peněz z odcize-
ných vkladních knížek, platebních karet, šeků a obdobných 
dokladů.

Článek 10
Způsoby zabezpečení věcí pro případ jejich odcizení 

a limity plnění
U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v čl. 
13, odst. 3 -7, 14 je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň 
byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgá-
nem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen 
„ČIA“) nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem na 
základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební labora-
toří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do 
příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN P ENV 
1627. Odpovídající je též zařazení výrobku do Pyramidy bezpeč-
nosti (dále jen „PB“), pokud je k dispozici. Pokud není uvedeno 
jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min. do BT 3.
Neodpovídá-li mechanické zabezpečení v okamžiku vzniku 
škodné události pojistitelem předepsanému stupni, je pojistitel 
oprávněn snížit pojistné plnění na limit plnění, který odpovídá 
skutečnému stupni zabezpečení pojištěné domácnosti.

Stupeň zabezpečení „0“ - limit plnění do 20 000 Kč
Vstupní dveře nesplňují ani stupeň zabezpečení „I“.

Stupeň zabezpečení „I.“ – limit plnění do 500 000 Kč
Vstupní dveře jsou:

– uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem (tj. 
komplet tvořený bezpečnostním stavebním (zadlaba-
cím) zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a 
bezpečnostním kováním) nebo 

– uzamčeny kombinací zámku s bezpečnostní cylindric-
kou vložkou a bezpečnostního kování nebo

– tzv. bezpečnostními dveřmi. 
Vstupní dveře jsou opatřeny zábranami proti vysazení a vyraže-
ní (tzn. ochrana je zapuštěna do zárubně, montovaná do dveřní 
polodrážky nebo přímo na dveřní závěs). Zárubně dveří jsou 
zabezpečeny proti roztažení; zárubně musí být vyplněny tak, 
aby nebylo možno zvětšit vzdálenost mezi závěsem dveřního 
křídla a otvorem pro závoru zámku. Dvoukřídlé dveře mají zá-
strč v horní i dolní neotvírané části dveří a jsou zabezpečeny 
proti vyháčkování (pevné zástrče jsou zajištěny např. šroubem 
s maticí nebo visacím zámkem, ocelové čepy pevně zakotvené 
do dveřního rámu nebo zdiva, instalace příčné závory, instalace 
vzpěry neotvíravého křídla apod.).
Okno, jiná prosklená část - např. prosklené balkónové dveře, 
větrací a sklepní okénka, střešní okna a vikýře, prosklené stěny 
s výjimkou skleněných cihel apod., 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 kon-
strukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské 
konstrukce, přístavky apod.) musí být uzavřené, zamknuté.

Stupeň zabezpečení „II.“ – limit plnění do 800 000 Kč
Vstupní dveře jsou:

– uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem (tj. 
komplet tvořený bezpečnostním stavebním (zadlaba-
cím) zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a 
bezpečnostním kováním) a bezpečnostním přídavným 
zámkem nebo 

– uzamčeny bezpečnostním vícerozvorovým minimálně 
však tříbodovým zámkem (uzamykání dveřního křídla 
min. do tří stran) nebo

– tzv. bezpečnostními dveřmi. 
Vstupní dveře jsou opatřeny zábranami proti vysazení a vyraže-
ní (tzn. ochrana je zapuštěna do zárubně, montovaná do dveřní 
polodrážky nebo přímo na dveřní závěs). Zárubně dveří jsou 
zabezpečeny proti roztažení; zárubně musí být vyplněny tak, 
aby nebylo možno zvětšit vzdálenost mezi závěsem dveřního 
křídla a otvorem pro závoru zámku. Dvoukřídlé dveře mají zá-
strč v horní i dolní neotvírané části dveří a jsou zabezpečeny 
proti vyháčkování (pevné zástrče jsou zajištěny např. šroubem 
s maticí nebo visacím zámkem, ocelové čepy pevně zakotvené 
do dveřního rámu nebo zdiva, instalace příčné závory, instalace 
vzpěry neotvíravého křídla apod.).
Okno, jiná prosklená část - např. prosklené balkónové dveře, 
větrací a sklepní okénka, střešní okna a vikýře, prosklené stěny 
s výjimkou skleněných cihel apod., 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 kon-
strukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské 
konstrukce, přístavky apod.) musí být uzavřené, zamknuté.

Stupeň zabezpečení „III.“ – limit plnění do 1 200 000 Kč
Jako stupeň zabezpečení „II.“ s tím, že mechanické zábranné 
prostředky (bezpečnostní zámek, bezpečnostní cylindrická 
vložka, bezpečnostní kování, bezpečnostní vícerozvorový zá-
mek, bezpečnostní přídavný zámek a bezpečnostní dveře) musí 
splňovat požadavky příslušné normy odpovídající alespoň bez-
pečnostní třídě 4. 
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Stupeň zabezpečení „IV.“ – limit plnění od 1 200 001 Kč do 
5 000 000 Kč
Jako stupeň zabezpečení „III“ a dále funkční poplachový za-
bezpečovací a tísňový systém (dále jen „PZTS“) se svodem na 
poplachové přijímací centrum (dále jen „PPC“).
Zeď (stěna) má min. tloušťku 15 cm a je zhotovena z plných 
cihel min. pevnosti  P-10 nebo z jiného, z hlediska mechanic-
ké 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).

Článek 11
Povinnosti pojištěného

1. Pojištěný je povinen:
a) dodržovat platnými právními předpisy stanovená naří-

zení (např. lhůty pro revize apod.) týkající se provozu 
pojištěné domácnosti;

b) udržovat pojištěné věci v řádném technickém stavu;
c) písemně oznámit pojistiteli, že se přestěhoval a sdělit 

mu adresu místa, kde se pojištěné věci nacházejí;
d) učinit opatření, aby nedošlo k promlčení nebo zániku 

práva na náhradu škody, které podle zákona přechází 
na pojistitele;

e) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že nastala 
škodná událost, dát pravdivé vysvětlení o jejím vzniku 
a rozsahu jejích následků, předložit potřebné doklady, 
které si pojistitel vyžádá, a umožnit mu provedení šet-
ření o příčinách vzniku škody včetně ohledání pojištěné 
věci;

f) oznámit neprodleně příslušnému policejnímu orgánu 
škodnou událost, jež vznikla za okolností vzbuzujících 
podezření z trestného činu nebo pokusu o něj, jestliže 
škoda na majetku přesahuje 5 000 Kč; 

g) učinit opatření, aby škoda vzniklá škodnou událostí 
nebo v souvislosti s ní byla co nejmenší; s opravou ma-
jetku nebo s odstraňováním jeho zbytků vyčká pokynu 
pojistitele, pokud z bezpečnostních, hygienických nebo 
jiných vážných důvodů není nutno začít neprodleně s 
opravou nebo s odstraňováním zbytků;

h) neodkladně informovat pojistitele v případě, kdy po 
oznámení pojistné události nebo výplatě plnění zjistí, 
že se odcizená pojištěná věc našla.

2. Pokud porušení povinností uvedených v odst. 1 tohoto člán-
ku má podstatný vliv na příčinu vzniku a rozsah následků 
pojistné události, je pojistitel oprávněn plnění přiměřeně 
snížit. 

Článek 12
Bonus

1. V případě, že během pojistného roku (12 kalendářních mě-
síců po sobě jdoucích) nenastane pojistná událost, ze které 
by bylo vyplaceno plnění, poskytne pojistitel za každý tako-
výto rok nepřerušeného trvání pojištění slevu na pojistném 
ve výši 5% (bonus).

2. Maximální výše bonusu může dosáhnout 30%.
3. Dojde-li v pojistném roce k vyplacení plnění z pojistné 

události, sníží pojistitel od následujícího výročního dne po 
vyplacení plnění výši bonusu o 5% za každou pojistnou 
událost.

Článek 13
Výklad pojmů

1. Aerodynamickým třeskem se rozumí tlaková vlna vznika-
jící při pohybu letadla.

2. Atmosférické srážky jsou vodní kapky vzniklé následkem 
kondenzace nebo desublimace vodní páry v ovzduší, vy-
padávající z různých druhů oblaků na zem. Za pojistnou 
událost z důvodu tohoto pojistného nebezpečí se považuje 
poškození nebo zničení věci vniknutím atmosférických srá-
žek do pojištěné domácnosti.

 Pojištění se nevztahuje na poškození nebo zničení pojiš-
těné věci, jestliže škoda vznikla zatečením neuzavřenými 
vnějšími stavebními otvory a v souvislosti s tím, že budova, 
ve které se pojištěná domácnost nachází, měla odstraně-
nou, neúplnou nebo provizorně provedenou střešní krytinu 
(fólie, apod.) nebo na ní byly prováděny stavební práce.

3. Bezpečnostní cylindrickou vložkou se rozumí vložka 
zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím 
vložku před jejím překonáním, tzv. vyhmatáním.

4. Bezpečnostní kování je kování, které chrání cylindrickou 
vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpeč-
nostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany 

dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více jak 
3mm.

5. Bezpečnostním uzamykacím systémem se rozumí kom-
plet tvořený bezpečnostním stavebním (zadlabacím) zám-
kem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním 
kováním. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické 
vložky musí chránit vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní 
uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zá-
mek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání 
uvedené v tomto odstavci.

6. Bezpečnostní dveře jsou dveře profesionálně vyrobené 
nebo upravené, s vícebodovým bezpečnostním uzamyka-
cím systémem, odolné proti vysazení. Mají tuhou a pev-
nou konstrukci zesílenou výztuhami, plechem nebo mříží. 
Případně jsou to dveře plné, opatřené bezpečnostním min. 
tříbodovým rozvorovým zámkem (uzamykání dveřního kří-
dla min. do tří stran), zábranami proti vysazení a vyražení 
nebo je jejich uzávěr řešen jako min. tříbodový rozvorový, 
ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem. Za bez-
pečnostní dveře jsou považována i vrata (vjezdy apod.) 
dostatečně tuhé a pevné konstrukce, zhotovená z plného 
plechu o min. tloušťce 3mm s rámem z ocelového profilu o 
min. tloušťce 5 mm, která jsou odolná proti vysazení a vy-
ražení, s min. tříbodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným 
bezpečnostním uzamykacím systémem, u dvoukřídlých vrat 
musí být instalovány ochrany zástrčí proti jejich vyháčková-
ní (např. visacím zámkem, příčnou závorou apod.). 

7. Bezpečnostním přídavným zámkem se rozumí doplňkový 
zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který 
zabraňuje rozlomení a odvrtání vložky, např. vrchní přídav-
ný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přídavný zámek 
uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek 
a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. U prosklených 
dveří musí být instalován takový přídavný zámek, který ne-
lze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.

8. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které 
jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.

9. Ceninami se rozumí zejména poštovní známky, kolky, te-
lefonní karty a ostatní karty (dobíjecí kupóny do mobilních 
telefonů), mají-li hodnotu, ze které bude moci být po vydání 
do užívání čerpáno. Za ceninu se považují také zakoupené 
stravenky do provozoven veřejného stravování.

10. Cennostmi se rozumí platné tuzemské i cizozemské stá-
tovky, bankovky a oběžné mince, drahé kovy a předměty 
z nich vyrobené, nezasazené perly a drahokamy, vkladní a 
šekové knížky, platební karty, cenné papíry a jiné obdobné 
věci.

11. Cizími věcmi oprávněně užívanými se rozumí věci převzaté 
oprávněnou osobou k užívání na základě smlouvy (včetně 
věcí svěřených zaměstnavatelem); jedná se zejména o vý-
početní techniku, fax, xerox, šicí nebo pletací stroj, mobilní 
telefon apod.

12. Domácími a drobnými hospodářskými zvířaty se rozu-
mí psi, kočky, akvarijní rybky, terarijní zvířata, okrasné a 
zpěvné ptactvo, domestikovaná zvířata, králíci, kožešinová 
zvířata, laboratorní zvířata chovaná v omezeném množství 
pro zálibu, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež ne-
sloužící k výdělečným účelům.

13. Domácností se rozumí domácnost na adrese uvedené 
v pojistné smlouvě jako místo pojištění, ve které pojištěný 
trvale žije a uhrazuje náklady na své potřeby.

14. Dozickým (stavebním) zámkem se rozumí zadlabací zá-
mek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen min. čtyřmi 
stavítky, která jsou ovládána jednostranně ozubeným klí-
čem.

15. Za elektrospotřebič se považuje jakýkoliv přístroj nebo 
zařízení, které je napájeno elektrickým proudem ze sítě.

16. Elektronikou se rozumí zařízení a přístroje audiovizuální, 
výpočetní, sdělovací a informační techniky, fotografické, 
optické a měřicí přístroje, telefonní, faxové a kopírovací 
přístroje vč. jejich příslušenství.

17. Jednotlivou věci se rozumí i věc, která se skládá z více 
částí nebo součástí sloužících svým charakterem a způso-
bem užití ke stejnému účelu.

18. Kouřem se rozumí dým, který vychází náhle a mimo určení 
z topných, varných, sušících a obdobných zařízení.

19. Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého 
tvaru, velikosti, hmotnosti a hustoty, vytvořené v atmosféře 
dopadají na pojištěnou věc, přičemž dochází k jejímu po-
škození nebo zničení.

 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:
a) v souvislosti s tím, že budova byla bez oken, dveří či 

s odstraněnou, neúplnou nebo provizorně provedenou 

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

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

c) vniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot nezavřený-
mi okny nebo jinými otvory, pokud tyto otvory nevznikly 
působením krupobití.

20. Malým plavidlem se rozumí loď nebo plovoucí těleso, jehož 
délka nepřesahuje 5 m; bez pohonu, popř. s vlastním stroj-
ním pohonem o výkonu do 4 kW nebo s celkovou plochou 
plachet do 10 m2. Plovoucím tělesem se rozumí předmět 
nebo pevné seskupení předmětů schopných ovladatelné 
plavby (např. surf, katamarán, vodní skútr, vory).

21. Škodou vzniklou mrazem na vodovodním a topném 
systému se rozumí poškození nebo zničení pojištěné věci 
zamrznutím vody v pojištěné věci. Pojištění pro případ ško-
dy vzniklé mrazem na vodovodním a topném systému se 
nevztahuje na škody vzniklé v dlouhodobě neobývaných 
a neudržovaných budovách, stavbách a bytech. Pojistitel 
neposkytne pojistné plnění v případech náhlé teplotní změ-
ny, jsou-li budovy, stavby nebo byty neobývané déle jak 72 
hod. Pojištění se dále nevztahuje na škody způsobené stá-
řím nebo provozním opotřebením (koroze, kavitace).

22. Nárazem dopravního prostředku se rozumí destruktivní 
působení na pojištěnou věc zařízením, kterým se zajišťu-
je a uskutečňuje přemístění osob nebo věcí. Může sloužit 
individuální nebo veřejné dopravě, jedná se o motorové 
nebo nemotorové vozidlo, jednostopé nebo dvoustopé, 
příp. vícestopé. Za dopravní prostředek se pro účely tohoto 
pojištění nepovažuje např. autojeřáb, autobagr apod. na 
automobilovém podvozku, který v místě pojištěné stavby 
nebo dočasném objektu zařízení staveniště plní funkci sta-
vebního mechanismu. Za dopravní prostředek se pro účely 
tohoto pojištění nepovažují zemědělské stroje provádějící 
polní práce. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené 
pojištěným nebo osobou žijící s pojištěným ve společné 
domácnosti.

23. Odcizením věci krádeží se rozumí přivlastnění si pojištěné 
věci, její části nebo jejího příslušenství tak, že se jí pachatel 
zmocnil:
a) krádeží vloupáním;
b) čin spáchal na věci, kterou měla oprávněná osoba na 

sobě nebo při sobě.
 Odcizením věci krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění 

si pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství způso-
bem, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky a 
zmocnil se jí jedním z dále uvedených způsobů:
a) do uzamčeného místa pojištění se dostal tak, že je 

otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému 
otevírání;

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

c) uzamčené místo pojištění otevřel originálním klíčem 
nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil 
krádeží vloupáním nebo loupeží.

 Za odcizení věcí krádeží vloupáním se nepovažuje přivlast-
nění si pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství v 
případech, kdy ke vniknutí do uzamčeného místa pojištění 
došlo nezjištěným způsobem (např. beze stop násilí, použi-
tím shodného klíče). To neplatí v případě odcizení pojištěné 
věci umístěné ve společných částech domu (chodby, scho-
diště, prádelna, sušárna, kočárkárna) mimo půdorys bytu, 
patřících k domu, v němž se nachází pojištěný byt, pokud 
došlo k prokazatelnému překonání překážek chránící pojiš-
těnou věc před odcizením.

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

25. Za osobní doklady a dokumenty osobní povahy se pro 
účely tohoto pojištění považují: občanský a řidičský průkaz, 
cestovní pas, rodný, úmrtní, oddací a rozvodový list, doklad 
o nejvyšším dosaženém vzdělání.

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

27. Pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí se rozumí tako-
vý pohyb tělesa, který má znaky volného pádu. Pojistnou 
událostí je pád stromů, stožárů nebo jiných věcí jen tehdy, 
nejsou-li tyto součástí poškozené věci nebo téhož souboru 
jako poškozená věc a bylo-li poškození nebo zničení pojiš-
těné věci způsobeno:
a) přímo pádem stromu nebo stožáru nebo jejich části;
b) v příčinné souvislosti s tím, že tento strom, stožár, jiný 

předmět poškodily dosud bezvadné části budovy, po-
kud nejsou tyto věci součástí pojištěné věci nebo sou-
boru pojištěných věcí.
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28. Poplachové přijímací centrum (dále jen „PPC“) je trva-
le obsluhované dohledové pracoviště, které pomocí linek 
telekomunikační sítě, rádiové sítě, GSM či ISDN sítě nebo 
jiného obdobného přenosu přijímá hlášení od PZTS o naru-
šení zabezpečených prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a ar-
chivuje poplachové informace. Musí být trvale provozováno 
policií nebo koncesovanou soukromou bezpečnostní služ-
bou, mající pro tuto činnost oprávnění, která zajišťuje zásah 
v místě střeženého objektu s dobou dojezdu do 10 min. od 
přijetí poplachového signálu. Doba mezi přijímanými hlá-
šeními kontrolních zpráv PZTS nesmí překročit 3 minuty, 
případné překročení této doby musí být kvalifikováno jako 
ztráta spojení s PZTS. V případě ztráty spojení PPC s PZTS 
musí být v PPC prokazatelným způsobem vyvolán poplach 
s následným zásahem v místě střeženého objektu.

29. Za poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dříve 
„elektrická zabezpečovací signalizace – EZS; dále jen 
„PZTS“) se považuje systém, který splňuje následující pod-
mínky:
a) komponenty PZTS musí splňovat kritéria minimálně 2 

stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1, který je 
doložen certifikátem shody vydaným certifikačním or-
gánem akreditovaným ČIA nebo obdobným zahranič-
ním certifikačním orgánem;

b) projekt a montáž PZTS musí být provedeny dle ČSN EN 
50131-1 a ČSN CLC/TS 50131-7 v posledních platných 
zněních firmou, která má k těmto činnostem příslušná 
oprávnění. V případě napadení zabezpečeného pro-
storu nebo samotného PZTS musí být prokazatelným 
způsobem vyvolán poplach;

c) pokud je výstupní signál z PZTS vyveden na akustický 
hlásič, připouští se pouze instalace tzv. inteligentního 
hlásiče s vlastním zálohováním. Je-li umístěn na fa-
sádě, pak v takové výši, aby byl obtížně napadnutel-
ný, min. 3m vysoko, chráněný před klimatickými vlivy, 
současně však dobře slyšitelný. Přívodní vodiče musí 
být chráněny před napadnutím (instalace pod fasádou, 
chránička apod.).

 Pojištěný je dále povinen trvale zabezpečit, aby provoz, 
údržba, kontroly a revize PZTS byly prováděny v souladu 
s návodem k obsluze a údržbě; pokud není stanoveno jinak, 
musí být minimálně jedenkrát za rok provedena prokaza-
telným způsobem komplexní kontrola vč. funkční zkoušky 
PZTS výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací.

 Při nesplnění uvedených povinností má pojistitel právo po-
važovat PZTS za nefunkční.

30. Povodní se rozumí zaplavení místa pojištění vodou, která 
se vylila z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto 
břehy a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým a ne-
očekávaným zmenšením průtočného profilu toku. Pojistnou 
událostí z důvodu pojistného nebezpečí povodeň je takové 
poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo způsobe-
no:
a) přímým působením vody z povodně na pojištěnou věc;
b) předměty unášenými vodou z povodně.

 V pojištění pro případ pojistného nebezpečí povodeň rozli-
šujeme tyto povodňové zóny:

 TZ 1 – nízké riziko (území ležící mimo dosah vody)
 TZ 2 – zvýšené riziko (oblast byla někdy zasažena vodou)
 TZ 3 – střední riziko (oblast zasažena tzv. padesátiletou 

vodou)
 TZ 4 – vysoké riziko – nepojistitelné riziko (oblast zasažena 

tzv. dvacetiletou vodou).
31. Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který vznikl 

mimo určené nebo obvyklé ohniště a vlastní silou se roz-
šířil na okolní předměty. Za požár se nepokládají škody 
způsobené ožehnutím, působením užitkového ohně nebo 
tepla, doutnáním s omezeným přístupem vzduchu, zkratem 
v elektrickém vedení (zařízení), pokud se plamen vzniklý 
zkratem dále nerozšířil.

 Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je 
i poškození nebo zničení pojištěné věci zplodinami požáru 
nebo hašením nebo stržením při zdolávání požáru při od-
straňování jeho následků.

32. Přepětím se rozumí vyšší elektrické napětí než je nejvyšší 
provozní napětí elektrické soustavy. Přepětí vzniká atmo-
sférickými vlivy nebo průmyslovou činností (zapínání a vy-
pínání velkých zátěží).

33. Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí 
pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke které-
mu dochází působením přírodních sil nebo v důsledku 
lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. 
Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do cent-
ra Země v důsledku působení přírodních sil nebo v důsled-
ku lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje 
pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů 
staveb (např. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy 
bez porušení rovnováhy svahu).

34. 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. Za toto pojistné nebezpečí se 
však nepovažuje sesuv masy sněhu ze střechy domu. 

35. Sklem se pro účely tohoto pojištění rozumí sklokeramické 
varné desky a skla osazená a pevně zabudovaná ve sta-
vebních součástech přiléhajících k vnitřním prostorám bytu 
(např. zrcadlové stěny, dveřní výplně, skla nebo zrcadla 
osazená ve vestavěných skříních). 

 Pojistnou událostí je takové poškození či zničení skel, při 
kterém byla pojištěná skla rozbita, praskla nebo byla poško-
zena tak, že je nezbytná jejich výměna.

 Za pojistnou událost se nepovažují škody vzniklé:
a) tím, že byla pojištěná skla vystavena ohni nebo sálavé-

mu teplu;
b) nedostatečnou údržbou, korozí rámu, přirozeným opo-

třebením;
c) při dopravě skel, při jejich zasklívání, montáži a demon-

táži.
36. Starožitnostmi se rozumí zpravidla věci starší 80 let, které 

mají uměleckou hodnotu, příp. charakter unikátu.
37. Stavebními součástmi, tj. prvky, které tvoří vnitřní prostor 

bytu se rozumí např. dveře, okna, malby, tapety, obklady, 
dlažby, lepené podlahové krytiny včetně plovoucích podlah, 
sanitární zařízení koupelen a WC, odsavače par, vestavěný 
nábytek, vestavěné kuchyňské linky, parapety, dále přípojky 
a rozvody vody, tepla, kanalizace, plynu, elektřiny, včetně 
ohřívačů vody, topných těles a kotlů etážového topení. Za 
stavební součásti se považují také anténní systémy, sluneč-
ní kolektory, mechanická zabezpečovací zařízení, trezory 
zazděné a poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. 

  Za stavební součásti se nepovažují vestavěné kuchyňské 
elektrospotřebiče.

38. Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní půso-
bení jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné 
nebo ostatní konstrukce. Pojistnou událostí z důvodu tohoto 
pojistného nebezpečí je takové poškození nebo zničení po-
jištěné věci, které bylo způsobeno:
a) přímým působení tíhy sněhu a námrazy;
b) v příčinné souvislosti s tím, že tíha sněhu a námrazy 

poškodila část budovy.
 Pojištění se však nevztahuje na poškození nebo zničení po-

jištěné věci, jestliže škoda nastala    přímo nebo nepřímo:
a) v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškoze-

ných střešních konstrukcí;
b) vniknutím atmosférických srážek nebo nečistot neza-

vřenými okny nebo jinými otvory, pokud tyto otvory ne-
vznikly destruktivním působením nadměrné hmotnosti 
sněhu a námrazy.

39. Úderem blesku se rozumí přímý zásah blesku (atmosféric-
kého výboje) do pojištěné věci. Aby vzniklo právo na pojist-
né plnění, musí být místo přímého zásahu do pojištěné věci 
nebo místo působení blesku na pojištěnou věc spolehlivě 
zjištěno a prokázáno podle stop, které po sobě úder blesku 
zanechává. 

40. Uzamčeným místem pojištění se rozumí stavebně ohra-
ničený prostor, 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 balkónových dveří a ostatních stavebních 
prvků, jejichž demontáží ztrácí uzamčený prostor odolnost 
proti vniknutí pachatele, musí být ze strany venkovního pro-
storu zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako 
jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

41. Uzamčeným nebytovým prostorem se rozumí stavebně 
ohraničený prostor, který má řádně uzavřeny a uzamčeny 
všechny vstupní dveře zámky s cylindrickou vložkou nebo 
dózickým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem 
a který má řádně zevnitř uzavřena všechna okna a řádně 
zevnitř zabezpečeny všechny ostatní zvenku přístupné ot-
vory.

42. Únikem kapaliny z technického zařízení se pro účely to-
hoto pojištění rozumí:
a) voda unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží; 

vodovodní zařízení je přivádějící a odvádějící potrubí 
vody s výjimkou dešťových svodů; nádrž je zčásti ote-
vřený nebo uzavřený prostor o obsahu vody nejméně 
100 litrů;

b) kapalina nebo pára unikající z ústředního, etážového 
nebo dálkového topení, médium solárních nebo chladi-
vo klimatizačních systémů;

c) hasící médium vytékající ze samočinného hasicího za-
řízení.

 Pojistitel poskytne pojistné plnění za škody vzniklé půso-
bením unikající kapaliny na pojištěné věci  tvořící zařízení 
domácnosti. Náklady na odstranění příčin úniku kapaliny a 
opravu poškozených rozvodů a nádrží nejsou předmětem 
pojištění.

 Za pojistnou událost z tohoto pojistného nebezpečí se ne-
považuje voda unikající z otevřených  kohoutů.

43. Vandalismem se rozumí úmyslné poškození a úmyslné 
zničení pojištěné věci. Za vandalismus se pro účely toho-
to pojištění nepovažuje úmyslné poškození nebo úmyslné 
zničení pojištěné věci nástřikem barev, chemikálií (grafitti) 
z nechráněných, veřejně přístupných míst.

44. Věcmi historické hodnoty se rozumí předměty, které mají 
vztah k historickým osobnostem nebo událostem.

45. Věcmi  k výdělečné činnosti nebo k výkonu povolání 
(zařízení kanceláří) se rozumí zejména výpočetní techni-
ka, fax, xerox,  šicí nebo pletací stroj, nábytek apod.

46. Věcmi sběratelského zájmu se rozumí známky, mince, 
medaile apod., bez ohledu na jejich počet, uspořádání a 
tematické členění. Pokud však jednotlivě mají vysokou sku-
tečnou hodnotu (nelze brát v úvahu hodnotu sběratelskou), 
může taková věc být považována za cennost.

47. Věcmi umělecké hodnoty se rozumí originální nebo uni-
kátní díla, jejichž prodejní cena není dána pouze výrobními 
náklady, nýbrž uměleckou kvalitou a autorem díla. Patří 
sem zejména obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky z 
porcelánu, keramiky a skla, ručně vázané koberce, gobelí-
ny apod.

48. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, 
která se pohybuje v místě pojištění rychlostí nejméně 75 
km/hod (tj. 20,8 m/sec).

 Nemůže-li být rychlost hmoty vzduchu v místě pojištění 
spolehlivě zjištěna, musí pojištěný prokázat, že v okolí do-
šlo k poškození i jiných staveb v bezvadném stavu, popř. k 
jiným průvodním znakům (např. lesní polomy apod.).

 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 část budovy, stromy nebo jiné 

předměty na pojištěné věci;
c) v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila části 

staveb.
 Pojištění se však nevztahuje na poškození nebo zničení 

pojištěné věci, jestliže škoda nastala přímo nebo nepřímo:
a) v souvislosti s tím, že budova byla bez oken, dveří či 

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

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

c) vniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot nezavřený-
mi okny nebo jinými otvory.

49. Výbuchem se rozumí rozkladný pochod spojený s uvolně-
ním vysokého tlaku a síly. Je doprovázen zvukovým rázem 
a tlakovou vlnou s ničivým, destruktivním účinkem na okolí. 
Obdobně jako výbuch se posuzují škody způsobené implozí 
(opak exploze).

 Za výbuch se nepovažuje aerodynamický třesk způsobený 
provozem letadla, výbuch v hlavních střelných zbraní a vý-
buch v zařízeních, ve kterých se energie výbuchu cílevědo-
mě využívá.

50. Zabezpečeným prostranstvím se rozumí prostor, který 
je ohraničen oplocením min. 150 cm vysokým a všechny 
vstupní dveře do tohoto ohraničeného prostoru jsou uza-
mčeny zámky s cylindrickou vložkou nebo dózickým zám-
kem nebo bezpečnostním visacím zámkem.

51. Záplavou  se rozumí zaplavení místa pojištění:
a) vodou ze zaplavených územních celků bez přirozeného 

odtoku, způsobených atmosférickými  srážkami, jejichž 
následkem je vytvoření souvislé vodní hladiny;

b) přívaly vody způsobené deštěm nebo poruchou vodní-
ho díla.

52. Zdravotnickou pomůckou se pro účely tohoto pojištění 
rozumí: pojízdné zvedáky pacienta, chodítka, polohovací 
lůžka, schodolezy, plošiny, elektrické zvedáky do vany, se-
dačky do vany, inzulínová pera a pumpy, naslouchadla pro 
nedoslýchavé.

53. Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vy-
volané pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň 6. 
stupně evropské makroseismické stupnice (EMS-98).

54. Zkratem se rozumí poruchový stav v elektrickém systému, 
který je charakterizován zkratovým proudem s destrukčními 
účinky.

55. Zpětným vystoupením vody z odpadního potrubí se 
rozumí poškození nebo zničení věci vodou z odpadního 
potrubí, a to z jakékoliv příčiny.

Článek 14
Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 
1. 7. 2012.


