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Článek 1: Úvodní ustanovení
1 Škodové živelní pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami, kde je staŠkodové živelní pojištění (dále jen „pojištění“) se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
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Doplňkové pojistné podmínky
pro škodové
živelní pojištění

Článek 4: Předmět pojištění
1 Předmětem pojištění jsou stavby či movité věci, hmotné podstaty, výslovně uvedené
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

movité věci;
zásoby;
cizí věci převzaté;
cizí věci užívané;
cennosti;
věci zvláštní hodnoty;
písemnosti;
věci na výstavy;
skla.

2

vě.

Článek 5: Místo pojištění
1

dotčenými právními předpisy.

Článek 2: Pojistná nebezpečí
1 Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí způsobující poškození nebo zničení
pojištěné věci:
a) požárem;
b) výbuchem;
c) úderem blesku;
d) nárazem nebo zřícením pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu (dále jen „pádem letadla“).
2 Pojištění je dále možno sjednat pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci:
a) povodní nebo záplavou;
b) vichřicí nebo krupobitím;
c) sesuvem půdy, ledu nebo sněhu, zřícením skal, zeminy nebo lavin;
d) zemětřesením;
e)
nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc;
f ) tíhou sněhu nebo námrazy;
g) působením kouře;
h) aerodynamickým třeskem.
3 Pojištění je dále možno sjednat pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci:
a)
témů;
b) nárazem dopravního prostředku, jeho části nebo nárazem jim dopravovaného
nákladu;
c) úmyslným jednáním vandalismem;
d)
4
smlouvě.
Článek 3: Pojistná událost
1
ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou
je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění dle pojistných
2

Pojistnou událostí není, byla-li škoda způsobena úmyslným jednáním pojistníka,
pojištěného nebo oprávněného uživatele pojištěné věci včetně osob jim blízkých
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Kromě základních výluk uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách se pojištění dále nevztahuje na jakékoliv škody vzniklé následkem:
a) záplavy nebo povodně na stavbách nebo nedokončených stavbách na vodních
tocích;
b) záplavy na nedokončených stavbách způsobené atmosférickými srážkami, kromě
potvrzena Českým hydrometeorologickým ústavem;
c)

ných staveb nebo jejich částí, které jsou trvale pod hladinou spodní vody;

d)
nebo nesprávně provedené stavební činnosti;
e)

2

-

f) tíhy sněhu nebo námrazy způsobenou na movitých věcech na volném prostranství;
g)
h) vodou vytékající z otevřeného vodovodního uzávěru nebo vodovodní baretie, vodou unikající z přívodníh a odváděcích hadic, které nemají atest a jsou určeny
přívodu nebo odvodu tlakové vody. Nárok na pojistné plnění nevznikne, došlo-li
ke škodě na těchto zařízeních následkem neodborné montáže nebo nedostatečné
údržby.
dy vzniklé:
a)
ných jevech) nebo za škody způsobené na pojistkách všeho druhu, spínačích, svoenergie po elektrickém vedení;
b) vniknutím atmosférických srážek do stavby, vniknutím nečistot, průvanem, jestliže
nek.

3
4

(kolaudace).
Pojištění nelze sjednat pro dále uvedené předměty:
a) pozemky, porosty, rostliny;
b)

1
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jako zásoby;
c)
5
6

-

6

skytne pojistné plnění jen tehdy, je-li pojištěný povinen vynaložit náklady na uvedení

Pojištění se rovněž nevztahuje na zvířata jako předmět pojištění.
sjednáno na novou cenu, plní pojistitel podle bodu 1 písmene a) resp. bodu 2 písmene

dech tohoto článku.

Přesáhlo-li opotřebení nebo znehodnocení věci 50 %, plní pojistitel podle bodu 1 písmene b), resp. bodu 2 písmene b) tohoto článku.

1
7

a)

-

aa)
nek.

srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu
8

a)

ab) časovou cenou, kterou měla věc bezprostředně před škodnou událostí; časová

b)

platí pojistitel částku na jejich umoření. Jestliže byly uvedené dokumenty zneužity,
-

modernizací nebo jiným způsobem;
jako částka, kterou by bylo třeba vynaložit na znovuzřízení věci nebo část-

b) pojištěných platných tuzemských bankovek, zahraničních bankovek, drahých

jako časová cena, není-li ve smlouvě stano-

vyplatí pojistitel plnění do výše sjednané pojistné částky. Pojistitel však nehradí

Pojistitel má právo vyžadovat pro případ stanovení pojistné hodnoty znalecký posudek.

události zabezpečeny předepsaným způsobem, popřípadě způsobem vyššího stupně,
poskytne pojistitel plnění, které je limitováno skutečným způsobem zabezpečení zjiš-

c)
veno jinak;
d)

2
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3
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-

Pojistná hodnota je rozhodná pro stanovení pojistné částky.

částku odpovídající přiměřeně vynaloženým nákladům na opravu věcí poškozených
na které bylo pojištění sjednáno. Pojistná částka má pro každou pojištěnou věc nebo
5
6

kterých odečte cenu případných zbytků. Pokud pojištěný náklady na opravu nebo
reprodukci věcí nevynaložil, je pojistitel povinen vyplatit pouze hodnotu materiálu
vloženého do věci postižené škodnou událostí.

Pojistnou částku pojišťovaného souboru věcí vyjadřuje agregovaná pojistná částka,
která odpovídá součtu pojistných částek jednotlivých věcí tvořících soubor.
Pojistnou částku stanovuje pojištěný na vlastní odpovědnost.
10

torické hodnoty, starožitností, uměleckých děl, sbírek apod., vzniká pojištěnému právo,
aby mu pojistitel vyplatil částku odpovídající nákladům na uvedení věci do původního
stavu. Nelze-li věci do původního stavu uvést, vzniká pojištěnému právo na výplatu

11

ní, jestliže pojištěné zasazené nebo osazené sklo prasklo, bylo poškozeno nebo rozbito

Článek 8: Pojištění na první riziko
1

-

Článek 9: Plnění pojistitele
1
smlouvě uvedeno jinak, aby mu pojistitel vyplatil:
a)

2 Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena, zničena, odcizena
nek.

zbytků nahrazovaných částí poškozené věci;
13

b)

2

pojištěnou věc neopravil nebo nepořídil věc novou, plní pojistitel pouze do výše časové ceny věci postižené škodnou událostí, od které odečte cenu zbytků. Rozdíl mezi
jištěný povinen vrátit, po písemném vyrozumění pojišťovnou, neprodleně.

ných částí poškozené věci.
Je-li pojištěná věc zničena nebo pohřešována, vzniká pojištěnému právo, pokud není

Článek 10: Zvláštní případy plnění
1

a)
věci.

-

náklady vynaložené na dopravu věci jen na území České republiky.

b)
-

3

Přesáhlo-li opotřebení nebo znehodnocení pojištěné stavby nebo movité věci 70 %,
plní pojistitel podle bodu 1 písmene b) resp. bodu 2 písmene b) tohoto článku.

4

Článek 11: Předepsané způsoby zabezpečení
1 Pro škodové živelní pojištění cenností jsou předepsány následující způsoby zabezpečení:
a)
schránce (pokladna, příruční trezor);
b)
testovanou ohnivzdornost minimálně 60 min, nebo jsou zabezpečeny způsobem

případných zbytků, maximálně však částku, kterou by pojištěný obdržel při jejich reali2
5

Došlo-li ke zničení nebo pohřešování pojištěných zásob, které pojištěný nakoupil, vyplatí pojistitel částku, kterou by pojištěný vynaložil na pořízení zásob bezprostředně
před škodnou událostí. Došlo-li ke zničení nebo odcizení zásob, které pojištěný sám
vyrobil, vyplatí pojistitel částku odpovídající nákladům, které bylo nutno vynaložit na

podle příslušných doplňkových pojistných podmínek týkajících se pojištění majetku
jištění.

Článek 12: Výklad pojmů
hradí cenu pořízení, tj. včetně dopravného, cla apod., maximálně však částku, kterou by

2
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[1]	
Aerodynamický třesk se pro účely tohoto pojištění rozumí působení rázové vlny šířící se vzduchem, způsobené předměty letícími rychlostí vyšší než je rychlost zvuku.
[2] Budova je objekt pevně spojený se zemí, který je uzavřen obvodovými stěnami
a střešní konstrukcí, které jsou určeny k tomu, aby chránily lidi, zvířata nebo věci před
působením vnějších konstrukcemi vlivů, patří sem i halové objekty. Za budovu se nepovažuje „mobilní“ zařízení typu stánek, jakékoliv sestavy mobilních buněk, přístřešky a nafukovací haly.
[3] Ceniny jsou zejména platné poštovní známky a kolky, dálniční známky, losy, jízdenky
MHD, stravenky, karty CCS apod.
[4] Cennosti jsou zejména:
a)	peníze, kterými jsou platné tuzemské bankovky a mince, platné zahraniční bankovky v rozsahu směnitelnosti dle kurzovního lístku ČNB;
b)	drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly, drahokamy a předměty
z nich vyrobené;
c)	šekové a vkladní knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry
a ceniny.
Cizí věci převzaté jsou movité věci, které pojištěný na základě písemné smlouvy pře[5]	
vzal za účelem provedení objednané činnosti nebo služby na těchto věcech.
Cizí věci užívané jsou movité věci, které pojištěný po právu užívá na základě smlouvy,
[6]	
nikoli věci převzaté, mimo cenností, věcí zvláštní hodnoty, písemností, vozidel, a to
i přípojných, s přidělenou registrační značkou, lodí a letadel včetně jejich příslušenství.
Časová cena věci je cena, kterou měla věc bezprostředně před škodnou událostí;
[7]	
stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo
jiným způsobem.
[8] Indukcí se rozumí destrukční zvýšení napětí v síti způsobené úderem blesku.
Katastrofickým lijákem se rozumí přívalový déšť s intenzitou vyšší než 30 mm.h-1.
[9]	
Jedná se o druh deště s velkým množstvím srážek, které spadnou za krátkou dobu.
 rupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různé velikosti, tvaru a váhy vytvoře[10] K
né v atmosféře dopadají na pojištěnou věc a poškodí ji tak, že ji rozbijí, prorazí, odlomí
nebo věc úderem praskne. Pojištěna je rovněž škoda způsobená současně s krupobitím zatékáním dešťové vody otvory vzniklými krupobitím.
[11]	Místem pojištění se rozumí v pojistné smlouvě uvedená adresa jako místo pojištění
nebo vymezené území (Evropa, ČR apod.) nebo místo dané parcelním číslem, staveništěm apod.
[12]	Movité věci jsou veškeré movité věci mimo zásoby, cizí věci převzaté, cizí věci užívané,
cennosti, věci zvláštní hodnoty, písemnosti, vozidla, a to i přípojná, s přidělenou RZ
nebo SPZ včetně jejich příslušenství, lodě a letadla včetně jejich příslušenství.
[13]	Náraz dopravního prostředku – za náraz dopravního prostředku se považuje srážka
motorového nebo nemotorového vozidla, tramvaje, jiného kolejového vozidla, nebo
vozidla lanových drah s pevnou překážkou. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené dopravními prostředky provozovanými pojištěným, uživatelem budovy nebo jejich
zaměstnanci. Pokud nároky na pojistné plnění existují i z jiných pojistných smluv, není
pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z tohoto pojištění.
[14]	Nárazem nebo zřícením letadla se rozumí náraz nebo zřícení pilotovaného letadla,
jeho části nebo přepravovaného nákladu.
[15]	Nedokončená stavební výroba, viz. rozestavěná stavba.
[16]	Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.
[17]	Objednanou činností se rozumí zejména oprava, úprava, prodej, úschova, uskladnění, zpracování, poskytnutí odborné pomoci aj.
 potřebení je přirozený úbytek hodnoty věci stárnutím, provozem apod. s přihléd[18] O
nutím k jinému znehodnocení dalšími vlivy ve vztahu k předpokládané životnosti.
Opotřebení se snižuje pravidelnou údržbou, opravami, rekonstrukcemi, modernizací
apod.
[19]	Pádem stromů, stožárů a jiných předmětů se rozumí zemskou gravitací vyvolaný pád
stromů, stožárů a jiných předmětů.
[20]	Pilotovaným letícím tělesem se rozumí letadlo, vrtulník, vzducholoď, létající balón
a sportovní létající zařízení (např. závěsný nebo padákový kluzák, ultralehký letoun
nebo vrtulník, sportovní padák apod.)
 ísemnosti jsou zejména písemnosti, plány, obchodní knihy a obdobná dokumenta[21] P
ce, kartotéky, výkresy, nosiče dat a záznamy na nich.
[22]	Pohřešováním věci nebo její části se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na
své vůli možnost disponovat s pojištěnou věcí nebo její částí.
[23]	Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možné odstranit
opravou a po opravě je věc znovu použitelná pro svoje původní určení nebo je to taková změna stavu věci, kterou není možné objektivně odstranit opravou, přesto je věc
použitelná pro svoje původní určení.
[24] P
 ovodní se rozumí zaplavení územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních
toků nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným
zmenšením průtočného profilu toku.
 ožár je oheň v podobě plamene, který vznikne mimo určené ohniště nebo který ur[25] P
čené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl úmyslně rozšířen. Musí mít
dostatečnou vlastní energii a teplotu, aby se přenášel z předmětu na předmět a zachvacoval je s prudkostí vzmáhajícího se živlu, hrozícího nabýt zhoubného rozsahu.
Za požár se nepovažují účinky užitkového ohně a sálavého tepla např. žehlení, sušení,
pražení, pečení, vaření, ohřívání, uzení atd., nebo pád věci nebo její hození někým do

ohně nebo na oheň, požárem není rovněž žhnutí a doutnání s omezeným přístupem
vzduchu jako propálení, ožehnutí nebo spálení cigaretou, žhavým uhlím, lampou,
topným tělesem apod. Škodnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je
i poškození nebo zničení pojištěné věci zplodinami požáru, působením hasební látky
použité při hašení nebo stržením při zdolávání požáru či odstraňování jeho následku.
[26]	Přiměřeným nákladem na opravu nebo znovuzřízení věci je cena opravy nebo znovuzřízení bezprostředně před škodnou událostí v místě pojištění obvyklá, která je
provedena stejnou technologií s použitím stejných nebo srovnatelných materiálů, bez
jakýchkoli příplatků za urychlení opravy nebo znovuzřízení pojištěné věci.
[27] Příslušenství stavby je vše, co k ní patří, ale není její součástí. Jedná se o věci určené
k trvalému užívání se stavbou/budovou, které jsou k ní odmontovatelně připojeny.
Jedná se např. o antény, EZS, EPS, markýzy apod. Za příslušenství se nepovažují budovy či ostatní stavby a venkovní zařízení, která nejsou k budově či ostatní stavbě připojena.
[28]	Působením kouře se rozumí náhlý únik kouře v důsledku poruchy ze zařízení v místě
pojištění nebo kouř v důsledku požáru nebo výbuchu mimo místo pojištění. Pojištění
se však nevztahuje na škody, které vzniknou trvalým působením kouře.
[29]	Rozestavěná stavba, nedokončená stavební výroba, je souhrn prací a dodávek charakteru stavební výroby, prováděné podle schválené projektové dokumentace, na základě pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby, jako předmět smluvního plnění dodavatele nebo jako vlastní investice, a to od termínu zahájení stavby do
termínu dokončení stavby uvedeném v pojistné smlouvě.
[30]	Sesedání půdy je klesání zemského povrchu směrem do středu země v důsledku působení zemské gravitace nebo lidské činnosti.
[31]	Sesouváním půdy, skal, ledu nebo sněhu se rozumí jejich pozvolný pohyb z vyšších
poloh svahu do nižších, vzniklé působením gravitace a vyvolané porušením dlouhodobé rovnováhy svahu. Výsledkem jsou zřetelně viditelné pukliny a vrásnění na
povrchu svahu, jejichž následkem jsou staticky nebezpečné deformace nebo široké
pukliny na stavbách. Sesuvem půdy však není klesání zemského povrchu do centra
Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Pojištění se nevztahuje
na škody v důsledku činnosti pojištěného, povrchové a hlubinné těžby, nebo hloubení
a jiných zemních, konstrukčních a demoličních prací ať již probíhajících v době trvání
pojištění nebo před jeho začátkem.
[32] Stavbami na vodních tocích jsou mosty, propustky, lávky, hráze, nádrže a další objekty, které tvoří konstrukci průtočného profilu toku nebo které do průtočného profilu
toku zasahují.
[33] Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky,
materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
[34] Stavební součásti jsou předměty a zařízení, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému byly určeny. Tyto předměty a zařízení musí být se
stavebním dílem pevně spojeny a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení věci. Stavebními součástmi nejsou výrobní zařízení, zařízení a předměty sloužící
k provozování služeb a účelová zařízení a předměty, které s budovou a stavbou netvoří
jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny (všechny věci, které jsou samostatnými movitými předměty).
[35]	Tíhou sněhu nebo tíhou námrazy se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné
hmotnosti na střešní krytiny, nosné a ostatní konstrukce budov. Za škodné události
způsobené tíhou sněhu nebo tíhou námrazy se také považuje prosakování vody z tajícího sněhu nebo námrazy za podmínky, že současně došlo k poškození nebo zničení
střešní krytiny, nosných a ostatních konstrukcí budov tíhou sněhu nebo námrazy. Pojistitel hradí jen v případě, kdy tíha sněhu nebo námrazy přesahuje 100 kg/ m2.
[36] Trezor je uzamčený těžký kus nábytku, jehož speciální konstrukce znamená maximální dosažitelnou bezpečnost uvnitř uložených věcí. Ochrana spočívá v jeho odolnosti
proti mechanickému poškození, požáru a vloupání. Trezor uvedený v předepsaných
způsobech zabezpečení, musí být plně funkční a musí být atestován. Atest je vydán
akreditovanou zkušebnou a musí odpovídat evropským normám nebo musí být
označen příslušnou bezpečnostní třídou, kterou vydává akreditovaná zkušebna podle
evropsky uznávaných norem.
[37]	Úderem blesku je viditelné působení tepelných nebo destruktivních účinků blesku na
pojištěnou věc. Pojištění se nevztahuje na druhotné (sekundární) účinky výboje blesku na elektrická zařízení a na elektronická zařízení.
[38]	Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou nebo stavbu (nikoli právo
užívání prostor ve stavbě) oprávněně ve své moci a je oprávněn užívat její vlastnosti.
[39]	Za vandalismus je považováno úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé odcizením jakékoliv součásti nebo příslušenství
pojištěné věci a dále se nevztahuje na poškození nebo zničení pojištěné věci v souvislosti s odcizením. Toto pojištění se nevztahuje na jakákoliv skla, zrcadla, neonové trubice (a obdobná zařízení) a na vysunuté stříšky nad vstupem nebo výlohou (markýzy).
Dále se toto pojištění nevztahuje na poškození nebo zničení pojištěné věci jakýmkoliv
znečištěním. Za znečištění se považuje také úmyslné poškození pojištěné věci nápisem, malbou, rytím a jiným obdobným způsobem.
[40]	Věci na výstavy tvoří zejména předměty na výstavě, prototypy, názorné modely, vzorky, střihy.
[41]	Věci zvláštní hodnoty jsou zejména:
a)	věci umělecké hodnoty jako obrazy, plastiky, grafická a sochařská díla, výrobky
z porcelánu, skla nebo keramiky, ručně vázané koberce, gobelíny apod. Jde v kaž-
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b) věci histor
osobě apod.;
c) starožitnosti, kterými jsou věci zpravidla starší 100 let, mající uměleckou nebo řemeslnou hodnotu, případně charakter unikátu;
d) sbírky.
Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí
nejméně 20,8 m/s. Není-li tato rychlost pro místo škody zjistitelná, musí pojištěný pro-

44 Výbuchem
Výbuchem není prudké vyrovnání podtlaku (imploze) ani aerodynamický třesk způsovyužívá.
45 Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo
46 Zásoby jsou skladovaný materiál, skladované zboží, dokončené výrobky, polotovary,
nedokončená výroba kromě nedokončené stavební výroby. Za zásoby se nepovažují
cizí věci převzaté, cizí věci užívané, cennosti, věci zvláštní hodnoty, písemnosti, věci na

nebo na rovněž tak odporu schopných jiných věcech. Pojištěna je rovněž škoda způ47 Zbytky (případné zbytky, zbytky nahrazovaných částí apod.) jsou majetkem pojištěnévodních zařízení se rozumí:

43
a)

-

48 Zkr

-

blesku po elektrickém vedení.
49 Zemětřesení jsou otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem zemské kůry, dosahující alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MCS, udávající makroseizmické účinky
50 Zničení věci

b) kapalina nebo pára unik
solárních systémů.
Je-li proti tomuto pojistnému nebezpečí pojištěna budova, vzniká právo na plnění
také při:
a) poškození přiváděcího potrubí vodovodního zařízení, odváděcího potrubí nebo
potrubí či topných těles ústředního, etážového, dálkového topení nebo solárních

b) poškození kotle ústř
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nou pojistnou částku.
51 Zřícením skal, zemin nebo lavin se rozumí jev, kdy se na svazích náhle uvedou do
údolí.
Živelní událostí se rozumí nahodilá událost, při níž je škoda způsobena některým po-

Tyto doplňkové pojistné podmínky jsou platné od 1. 9. 2018

