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DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ
STROJNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU
ČLÁNEK 1
Úvodní ustanovení

1. Škodové pojištění strojního přerušení provozu se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami, kde je stanovena obecná
úprava pojištění, jakož i těmito doplňkovými pojistnými podmínkami, kde je uvedena speciální úprava strojního
pojištění přerušení provozu a pojistnou smlouvou. Škodové pojištění strojního přerušení provozu (dále jen „pojištění“)
se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dalšími
dotčenými právními předpisy.

ČLÁNEK 2
Pojistná nebezpečí
1. Rozsah pojistných nebezpečí je uveden v doplňkových pojistných podmínkách pro strojní pojištění ve smyslu znění
pojistné smlouvy.
2. Věcnou škodou se pro účely tohoto pojištění rozumí poškození, zničení nebo ztráta věcí nacházejících se na místě
pojištění uvedeném v pojistné smlouvě a sloužící pojištěnému provozu.
3. Je-li to výslovně uvedeno v pojistné smlouvě, věcnou škodou se rovněž rozumí poškození, zničení, nebo ztráta věci
sloužící pojištěnému provozu v důsledku následujících pojistných nebezpečí:
a) požár, výbuch, působení kouře, hašení požáru nebo následná demolice, náraz nebo zřícení letadla, jiných létajících
prostředků nebo jejich částí či nákladu;
b) záplava, povodeň, působení vody vytékající z vodovodního zařízení, zemětřesení, výbuch sopky, pokles půdy, zřícení
skal nebo zemin, sesouvání půdy, sesouvání nebo zřícení lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíha
sněhu nebo námrazy, vichřice, krupobití;
c) krádež vloupáním nebo loupež;
d) vniknutí cizího předmětu do pojištěného zařízení;
e) pád, střet nebo náraz pojištěného zařízení během jeho provozu na pozemní komunikaci; pojištění se však
nevztahuje na případy, kdy je pojištěný předmět přepravován jako náklad;
f) samostatná škoda na elektronickém zařízení pojištěného předmětu, pokud je předmětem pojištění stroj, seznam
strojů nebo soubor strojů.
4. V pojistné smlouvě je možno ujednat, že věcnou škodou se pro účely tohoto pojištění rozumí poškození, zničení nebo
ztráta věci sloužící pojištěnému provozu v důsledku i jiných pojistných nebezpečí blíže speciﬁkovaných v pojistné
smlouvě.

ČLÁNEK 3
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na
který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění dle
pojistných nebezpečí uvedených v článku 2 těchto doplňkových pojistných podmínek.
2. Pojistnou událostí není, byla-li škoda způsobena úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného, osoby uplatňující právo
na pojistné plnění nebo oprávněného uživatele pojištěné věci včetně osob jim blízkých nebo jiných osob z jejich
podnětu.
www.direct.cz
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3. Pojistnou událostí je pouze takové přerušení provozu, které vzniklo v důsledku pojistné události kryté ve strojním
pojištění u téhož pojistitele.

ČLÁNEK 4
Předmět pojištění
1. Pojištění kryje následnou škodu, která vznikla přerušením provozu v důsledku věcné škody na pojištěné věci za
podmínek a v rozsahu těchto doplňkových pojistných podmínek.
2. Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, následnou škodou se pro účely tohoto pojištění rozumí:
a) ušlý zisk z výrobní a obchodní činnosti, zisk z poskytovaných služeb (dále jen „zisk“), kterého by pojištěný v případě
nepřerušení provozu dosáhl během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však za dobu ručení;
b) stálé náklady pojištěného provozu, které musí pojištěný během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však během
doby ručení, bezpodmínečně vynakládat, aby bylo možné po obnovení zařízení co nejdříve uvést provoz do činnosti.
3. Doba ručení je dvanáct měsíců. V pojistné smlouvě lze sjednat dobu ručení kratší než dvanáct měsíců.
4. V pojistné smlouvě lze dále sjednat pojištění pro případ ušlého nájemného. Pojištění se vztahuje na nájemné, které by
oprávněná osoba dosáhla během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, pokud by k
přerušení provozu nedošlo. Ušlým nájemným v tomto ujednání není chápán ušlý zisk z obchodní činnosti tak, jak je
popsán v bodu 2. písm. a) tohoto článku.
5. V pojistné smlouvě lze dále sjednat pojištění vícenákladů, způsobených přerušením provozu z důvodu věcné škody na
pojištěné věci v místě pojištění. Pojištění se vztahuje na vícenáklady, které musí oprávněná osoba vynaložit během
doby přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, aby realizovala svoji činnost v náhradních podmínkách. Neníli v pojistné smlouvě uvedeno jinak, jedná se o následující vícenáklady:
a) nájem za provizorní provozovny;
b) náklady na úpravy a úklid provizorních nebo stávajících provozoven;
c) nájem za provizorní náhradní stroje a zařízení;
d) náklady na dopravu zařízení a přemístění strojů a zařízení do provizorních provozoven nebo v rámci stávajících
provozoven;
e) zvýšení nákladů na zásobování energií;
f) příplatky za přesčasové práce při náhradní činnosti;
g) zvýšení pojistného za pojištění náhradních provozoven;
h) zvýšené náklady na ostrahu a vrátné v provizorních provozovnách;
i) ostatní náklady vzniklé v souvislosti s činností v provizorních nebo stávajících provozovnách.
6. Předmět pojištění může být v pojistné smlouvě definován odchylně od stanovení těchto doplňkových pojistných
podmínek.

ČLÁNEK 5
Místo pojištění
1. Místo pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě.

2

T016/15

ČLÁNEK 6
Výluky z pojištění
1. Kromě základních výluk uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách se pojištění dále nevztahuje na jakékoliv
věcné škody nebo ztráty:
a) způsobené chemickou explozí, zřícením budov;
b) způsobené testy, úmyslným přetížením nebo experimenty nebo nedostatečným používáním;
c) za které je odpovědný dodavatel, smluvní strana nebo opravce ze zákona nebo na základě smlouvy;
d) způsobené jakýmikoliv vadami nebo nedostatky, které měla pojištěná věc již při uzavření pojištění a které byly nebo
mohly být známy pojištěnému nebo jeho zástupcům, bez ohledu na to, zda byly známy pojistiteli;
e) vzniklé v důsledku úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti pojištěného nebo jeho zástupců;
f) na základech a zdivu, pokud nejsou uvedeny v pojistné smlouvě;
g) na vyměnitelných a nahraditelných dílech, jako např. nářadí, vrtáky, nože, pilové kotouče, lisovací nástroje, matrice,
licí formy, šablony, ryté a vzorkované válce;
h) na součástkách, které mají v důsledku používání a/nebo své povahy vysokou míru opotřebení či znehodnocení, jako
např. žáruvzdorné vyzdívky a obložení, trysky hořáků, drtící kladiva, rastry a síta, těsnící materiály, filtrační tkaniny,
předměty ze skla, gumy, textilií nebo plastů brusné kotouče, pásy, lana, řemeny, řetězy, dráty, pneumatiky;
i) na provozních prostředcích, jako např. paliva, chemikálie, katalyzátory, filtrační substance, čisticí prostředky,
maziva;
j) na strojních součástech pro kluzná a valivá uložení, pro přímočarý i rotační pohyb (např. ložiska, písty, vložky válců),
skleněných součástech; akumulátorových bateriích, elektrochemických článcích apod.
k) v přímém důsledku neustálého vlivu provozu, jako např. běžným opotřebením, kavitací, erozí, korozí, usazováním
kotelního kamene nebo minerálního povlaku, kalu nebo jiných usazenin, poškrabáním natřených nebo leštěných
ploch, nebo v důsledku jiného přímého působení atmosférických nebo chemických reakcí;
l) za nedostatek, zničení, zkažení nebo poškození surovin, polotovarů nebo hotových výrobků nebo jiných materiálů
potřebných k řádnému provozu, a to i když se jedná o následek věcné škody na položce uvedené v pojistné smlouvě
v seznamu pojištěných strojů;
m) v důsledku úředního nařízení omezující obnovu nebo provoz;
n) v důsledku nedostatku finančních prostředků pro včasnou obnovu nebo znovupořízení zničených nebo poškozených
strojů;
o) na strojích, mechanických zařízeních a jejich přídavných zařízeních nebo jiných položkách, které nejsou uvedeny v
pojistné smlouvě v seznamu pojištěných strojů, a to i když se jedná o následek věcné škody na položce uvedené v
pojistné smlouvě v seznamu pojištěných strojů;
p) obchodní ztráty např. v důsledku přerušení, uplynutí nebo výpovědi smluv o zápůjčce, licencí, zakázek atd. po
okamžiku, kdy škodou postižené stroje jsou opět provozuschopné a bylo by možné znovu zahájit provoz, kdyby
platnost této smlouvy o zápůjčce, této licence, této zakázky atd. nebyla bývala uplynula, vypovězena nebo
přerušena;
q) všeho druhu na zvukových, obrazových, datových a jiných záznamech;
r) vzniklé poškozením nebo zničením napájecích a datových kabelů;
s) na elektronických prvcích a elektrotechnických součástkách (např. integrované obvody, mikroprocesory, relé,
stykače), snímacích, záznamových a zobrazovacích prvcích, nosičích záznamů není-li v pojistné smlouvě uvedeno
jinak.
2. Pojištění nekryje zvětšení následné škody způsobené:
a) úředně nařízenými omezeními obnovy provozu; pravidelné technické odstávky apod.
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b) tím, že pojištěný nezajistí včas obnovu nebo opětovné pořízení zničených, poškozených či ztracených věcí nebo k
tomu nemá včas dostatek finančních prostředků;
c) tím, že došlo k rekonstrukci poškozených nebo zničených věcí v širším rozsahu, než byly věci původní (inovace,
přestavba apod.).
3. Pojištěny nejsou náklady, které při přerušení provozu nenabíhají, zejména:
a) výdaje za suroviny, pomocný a provozní materiál, technologickou energii a za odebrané zboží, pokud se nejedná o
výdaje na udržování provozu nebo o nezbytné poplatky za odběr energie od vnějších dodavatelů;
b) poplatkové, odvodové a daňové povinnosti a vývozní cla;
c) dopravné, poštovné, balné apod.;
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. zisky z
kapitálových, spekulačních nebo pozemkových obchodů);
g) finanční sankce (např. penále, pokuty, manka a náhrady škod), které je pojištěný povinen zaplatit v důsledku
nesplnění či porušení závazků nebo jiných právních povinností;
h) náklady na údržbu poškozeného nebo zničeného stroje nebo zařízení.
4. Nebudou hrazeny výdaje:
a) pokud jimi vzniká pojištěnému užitek i mimo dobu ručení;
b) pokud zahrnují provozní výdaje nepojištěné v pojistné smlouvě;
c) pokud společně s ostatním plněním převyšují pojistnou částku, ledaže by byly vynaloženy na pokyn pojistitele.
5. V pojistné smlouvě mohou být ujednány i další výluky.

ČLÁNEK 7
Pojistná hodnota a pojistná částka
1. Pojistná částka je částka určená v pojistné smlouvě jako nejvyšší možná hranice plnění pojistitele za všechny pojistné
události, které nastaly v pojistném roce nebo v období, na které bylo pojištění sjednáno. Pojistná částka uvedená v
pojistné smlouvě má odpovídat pojistné hodnotě pojištěné položky a době ručení.
2. Pojistnou částku odpovídající pojistné hodnotě a době ručení stanoví na vlastní odpovědnost pojištěný.
3. Nelze-li stanovit pojistnou částku podle bodu 2. tohoto článku, ujedná se v pojistné smlouvě způsob stanovení pojistné
částky.
4. Pojistnou hodnotou se rozumí zisk, který by pojištěný vytvořil, a stálé náklady, které by pojištěný vynaložil bez
přerušení provozu za dobu ručení. Ujednává se, že pojistnou hodnotou v případě vzniku pojistné události je částka,
kterou by pojištěný nahospodařil bez přerušení provozu za dobu hodnocení pojistné události, která se vynásobí
poměrem sjednané doby ručení k době hodnocení.
5. Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění ušlého nájemného, pojistná částka má být stanovena tak, aby v případě
vzniku pojistné události, odpovídala prokázanému nájemnému, které by pojištěný obdržel bez přerušení provozu za
dobu přerušení provozu resp. za část doby přerušení provozu odpovídající ujednané době ručení, pokud je doba ručení
kratší než 12 měsíců.
6. Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění vícenákladů, stanovuje pojistník limit plnění podle vlastního uvážení tak, aby
v případě vzniku pojistné události odpovídal vícenákladům specifikovaných v pojistné smlouvě, které by musel
pojištěný bezpodmínečně vynaložit v případě přerušení provozu po dobu ručení.
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ČLÁNEK 8
Pojištění na první riziko
1. Není-li možné stanovit pojistnou hodnotu podle článku 7 (týká se pojištění vícenákladů), určí pojistnou hodnotu
pojištěný podle svého uvážení a své pojistné potřeby. Takto určená pojistná částka je nejvyšší hranicí plnění pojistitele
pro plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v pojistném roce nebo v pojistném období, na které bylo sjednáno
pojištění. V pojistné smlouvě musí být uvedeno, že se jedná o pojištění na první riziko.

ČLÁNEK 9
Plnění pojistitele
1. Pojistitel poskytne plnění následné škody v rozsahu pojištění za dobu přerušení provozu, nejdéle však za dobu
stanovenou v pojistné smlouvě jako doba ručení.
2. Je-li pojištěn ušlý zisk, nahrazuje se nevytvořený zisk, který by však pojištěný v případě nepřerušení provozu vytvořil.
Stálé náklady se nahrazují pouze tehdy, pokud je jejich vynaložení hospodářsky odůvodněné a pokud je pojištěný musí
vynakládat i v případě přerušení provozu. Hradí se skutečná výše trvalých nákladů po pojistné události s odečtenou
spoluúčastí.
3. Plnění za odpisy hmotného a nehmotného majetku se poskytuje pouze v případě, pokud připadají na části pojištěného
provozu, které nejsou zasaženy věcnou škodou.
4. Vznikne-li právo na plnění za mzdy a platy, je pojistitel povinen plnit za tyto škody pokud vzniknou během doby ručení
sjednané v pojistné smlouvě.
5. Při stanovení škody přerušením provozu je třeba přihlédnout ke všem okolnostem, které by příznivě či nepříznivě
ovlivňovaly chod a výsledek společnosti po dobu ručení, kdyby nedošlo k přerušení provozu.
6. V případě pojištění ušlého nájemného platí, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak:
a) že se nahrazuje částka odpovídající ušlému nájemnému snížená o částku na údržbu budov a na daňové a odvodové
povinnosti; částka za údržbu budov se stanoví ve výši 15% z ušlého nájemného;
b) že za ušlé nájemné, které nemohl pojištěný v důsledku přerušení provozu za dobu hodnocení obdržet, se považuje
rozdíl mezi částkou nájemného skutečně dosaženého a částkou nájemného, která byla očekávána na základě
předchozích výsledků jako průměr z období pro stanovení sumy inkasovaného nájemného podle řádně uzavřených a
přeložených smluvních dokumentů týkající se takového nájemního vztahu.
7. V případě pojištění vícenákladů se nahrazují vícenáklady specifikované v článku 4, bodu 4 a 5 těchto doplňkových
pojistných podmínek nebo specifikovaných v pojistné smlouvě, pokud musí být bezpodmínečně vynaloženy během
doby přerušení provozu nejdéle však během doby ručení.
8. V případě pojištění z důvodu krádeže vloupáním a loupeží pojistitel neplní, pokud pojištěná věc nebyla v době škodné
události prokazatelně zabezpečena způsobem stanoveným v pojistné smlouvě, ve které je sjednáno pojištění pro
případ krádeže vloupáním a loupeže.
9. Pojištění nesmí vést k obohacení, spravedlivě se přihlíží k hospodářským výhodám, které se po uplynutí doby přerušení
provozu projeví jako následek přerušení provozu během doby ručení.
10. Plnění pojistitele zjištěné podle předchozích bodů tohoto článku nesmí přesáhnout sjednanou pojistnou částku za
pojištěnou položku.
11. Pojištění se sjednává se spoluúčastí, kterou se rozumí částka nebo procento z pojistného plnění, které pojistitel odečítá
z pojistného plnění při každé pojistné události. Pokud škoda nepřesahuje tuto částku ve výši sjednané spoluúčasti,
pojistitel není povinen plnit. V pojistné smlouvě lze sjednat také minimální dobu přerušení provozu. Nárok na pojistné
plnění vznikne jen v případě, kdy je doba přerušení provozu delší než minimální doba uvedená ve smlouvě. Ušlý zisk za
minimální dobu a stálé náklady vzniklé v minimální době se nehradí a jsou součástí spoluúčasti.
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ČLÁNEK 10
Zvláštní případy plnění
1. Výdaje, které pojištěný učiní k odvrácení nebo snížení škody přerušení provozu, pojistitel hradí:
a) pokud snižují rozsah pojistného plnění pojistitele;
b) pokud je mohl pojištěný považovat podle okolností za nutné, ale vzhledem k naléhavosti provedení nemohl předem
dosáhnout souhlasu pojistitele. V takovém případě musí být pojistitel neprodleně písemně informován o učiněných
opatřeních. Celkové plnění pojistitele však nesmí přesáhnout plnění, které by pojistitel poskytl, kdyby tyto výdaje
nebyly vynaloženy, ledaže by byly vynaloženy na pokyn pojistitele.

ČLÁNEK 11
Výklad pojmů
Pro účely pojištění u Direct pojišťovny, a.s. platí dále uvedený výklad pojmů.
1. Doba hodnocení je časové období 12ti po sobě jdoucích měsíců předcházejících uplynutí doby ručení nebo uvedení
poškozené věci do technického nebo stavebně-technického stavu, v jakém byla provozována před vznikem věcné
škody, podle toho, který okamžik vznikne dříve.
2. Doba ručení je časové období uvedené v pojistné smlouvě, za které je pojistitel povinen nejvýše poskytnout pojistné
plnění v případě vzniku pojistné události.
3. Doba přerušení provozu začíná okamžikem vzniku škodní události a končí:
a) okamžikem uvedení obnoveného (opraveného) předmětu pojištění do technického nebo stavebně-technického
stavu, v jakém byl provozován před vznikem věcné škody;
b) zrušením provozu nebo ukončením činnosti pojištěného;
c) prohlášením konkurzu na majetek pojištěného nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek
majetku;
d) uplynutím doby ručení;
podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane nejdříve.
4. Přerušením provozu se rozumí úplné nebo částečné omezení nebo přerušení provozu.
5. Stálé náklady jsou náklady, které musí pojištěný vynakládat během doby přerušení provozu bez ohledu na výši výkonu
či obratu.
6. Ušlým nájemným je finanční ztráta z pronájmu bytů a nebytových prostor, způsobená přerušením provozu z důvodů
věcné škody na místě pojištění.
7. Ušlý zisk představuje hospodářský výsledek před zdaněním zjištěný jako rozdíl mezi výnosy a náklady a dále zvýšený o
mimořádné a finanční náklady a snížený o mimořádné výnosy, finanční výnosy a placené úroky z úvěru, půjček a
emitovaných úročených cenných papírů.

Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 16. 3. 2015
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