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Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Práva a povinnosti z pojištění se řídí občanským
zákoníkem, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro
pojištění majetku (dále jen "pojistné podmínky"),
pojistnou
smlouvou
a
doplňkovými
pojistnými
podmínkami pro jednotlivé druhy pojištění.
2. Pojištění lze sjednat pro pojistná nebezpečí uvedená
v pojistné smlouvě.
Článek 2
Pojistitel
Pojistitelem je právnická osoba, které bylo Ministerstvem
financí uděleno povolení k provozování pojišťovací
činnosti podle zákona o pojišťovnictví. Pojistitelem se
rozumí Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 16,
113 04 Praha 1, IČO: 45272956 (dále jen “pojišťovna”).
Článek 3
Pojistník
Pojistníkem je osoba, která s pojišťovnou uzavřela
pojistnou smlouvu.
Článek 4
Pojištěný
Pojištěným je osoba, která je vlastníkem pojištěné věci
nebo majetku, na které se pojištění vztahuje.
Článek 5
Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou je osoba, které vzniklo právo na
pojistné plnění. Oprávněnou osobou může být pojistník,
pojištěný, popř. jiná osoba uvedená v pojistné smlouvě
nebo v doplňkových pojistných podmínkách, která má
oprávněnou potřebu ochrany před následky nahodilé
skutečnosti, vyvolané pojistným nebezpečím.
Článek 6
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost vyvolaná
sjednaným pojistným nebezpečím se kterou je spojen
vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění.
2. Pojišťovna je povinna poskytnout pojistné plnění v
rozsahu a za podmínek dále stanovených nebo
sjednaných v pojistné smlouvě jestliže pojistná událost
nastane v době trvání pojištění.
3. Za nahodilou skutečnost se nepovažuje skutečnost
způsobená pojistným nebezpečím, které nastalo v
důsledku úmyslného jednání nebo úmyslného opomenutí
pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby, případně
jiné osoby z jejich podnětu.
Článek 7
Pojištění věci a jiného majetku
1. Pojištění se vztahuje na majetek a věci movité i
nemovité, které jsou jednotlivě uvedeny v pojistné
smlouvě nebo jsou součástí ve smlouvě vymezeného
souboru věcí (dále jen “pojištěné věci”).
2. Soubor věcí tvoří věci, které mají podobný nebo stejný
charakter nebo jsou určeny ke stejnému účelu. Je-li
pojištěn soubor věcí, pojištění se vztahuje na všechny
věci, které k souboru náležejí v okamžiku vzniku pojistné
události.
3. Pokud je pojištění sjednáno pro vymezený soubor věcí,
lze v pojistné smlouvě sjednat, že se pojištění nevztahuje
na některé věci, které jinak svým charakterem do
pojištěného souboru náležejí.
4. V pojistné smlouvě lze sjednat, na které věci nebo
soubory věcí, náklady nebo příčiny škod se pojištění dále
nevztahuje.
Článek 1
Článek 2
Článek 3
Článek 4
Článek 5
Článek 6
Článek 7
Článek 8
Článek 9
Článek 10

5. Na cizí věci, které pojištěný na základě písemné smlouvy
po právu užívá nebo je převzal od jiné osoby, se
pojištění vztahuje, jen pokud je pojištění pro tyto cizí věci
v pojistné smlouvě výslovně sjednáno.
Článek 8
Obecné výluky z pojištění
1. Bez ohledu na spolupůsobící příčiny se pojištění
nevztahuje na nahodilou skutečnost způsobenou
následkem:
a) jaderné reakce, jaderného záření či radioaktivní
kontaminace;
b) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných
hromadných násilných nepokojů, stávky, výluky,
teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných
politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky)
nebo zásahu státní nebo úřední moci;
c) vady, kterou měla pojištěná věc již v době uzavření
pojištění, a která měla či mohla být známa pojistníkovi
nebo pojištěnému bez ohledu na to, zda byla známa
pojišťovně.
2. Z pojištění nevzniká právo na plnění za nepřímé škody
všeho druhu (např. ušlý výdělek, ušlý zisk, nemožnost
používat pojištěnou věc) a za vedlejší výlohy (expresní
příplatky jakéhokoliv druhu, náklady právního zastoupení
apod.), pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.
Článek 9
Místo pojištění
Pokud není v pojistné smlouvě sjednáno jinak, pojištění
se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo v České
republice na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako
místo pojištění. Toto omezení neplatí pro pojištěné věci,
které byly přemístěny z místa pojištění na dobu nezbytně
nutnou v důsledku vzniklé nebo bezprostředně hrozící
pojistné události.
Článek 10
Pojistná částka, pojistná hodnota,
limity plnění
1. Pojistná částka je horní hranicí pojistného plnění
pojišťovny. Pojistnou částku na vlastní odpovědnost
stanoví v pojistné smlouvě pojistník. Výše pojistné
částky má pro každou pojištěnou věc nebo soubor věcí
v pojistném období nebo v době určité, na kterou bylo
pojištění sjednáno, odpovídat pojistné hodnotě pojištěné
věci nebo souboru věcí, nejedná-li se o pojištění prvního
rizika.
2. Pojistnou hodnotu lze vyjádřit způsobem dále
stanoveným:
a) novou cenou, tj. cenou nové věci, kterou je třeba
obvykle vynaložit na pořízení nové věci stejného
druhu, kvality a technických parametrů v daném místě,
nebo částkou, kterou je třeba pojištěným obvykle
vynaložit na výrobu (zhotovení) věci stejného druhu,
kvality a technických parametrů v daném místě v
novém stavu. K určení pojistné hodnoty bude použita
ta ze zjištěných částek, která je nižší. Je-li pojištěnou
věcí stavba, je nová hodnota vyjádřena novou cenou,
tj. cenou nové stavby, kterou je třeba obvykle vynaložit
k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a
kvality v daném místě, včetně nákladů na zpracování
projektové dokumentace nebo
b) způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu
pojištěné věci stanoví doplňkové pojistné podmínky
nebo způsobem sjednaným v pojistné smlouvě.
3. V pojistné smlouvě mohou být sjednány limity pojistného
plnění pro jednotlivé pojištěné věci, soubory věcí,
náklady a pro jednotlivá pojistná nebezpečí.
Článek 11
Pojištění prvního rizika
1. Pojištěním prvního rizika se rozumí případ, kdy je
sjednaná pojistná částka zároveň horní hranicí úhrnu
pojistných plnění pojišťovny, snížených o částky
dohodnutých spoluúčastí, ze všech pojistných událostí
nastalých v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců od
počátku pojištění nebo jeho výročního dne nebo v době
určité, na kterou bylo pojištění sjednáno.
2. V pojistné smlouvě musí být výslovně uvedeno, že se
jedná o pojištění prvního rizika.
Článek 12
Plnění pojišťovny
1. Právo na plnění vzniká oprávněné osobě.
2. Pojistné plnění poskytne pojišťovna v tuzemské měně do
15 dnů, jakmile skončila šetření nutné ke zjištění rozsahu
své povinnosti plnit, pokud nerozhodne o tom, že
poskytne naturální plnění (doplněním, opravou nebo
výměnou věci).
3. Pokud pojišťovna rozhodla ve smyslu bodu 2 tohoto
článku o tom, že poskytne naturální plnění a pojištěný
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nebo oprávněná osoba přesto provedla doplnění, opravu
nebo výměnu věci jiným než přikázaným (stanoveným)
způsobem, poskytne plnění jen do té výše, kterou by
poskytla, kdyby pojištěný nebo oprávněná osoba
postupovala podle jejích pokynů.
4. Byla-li pojistnou událostí pojištěná věc poškozena,
vzniká oprávněné osobě právo, není-li v pojistné
smlouvě sjednáno jinak, aby mu pojišťovna vyplatila:
a) při pojištění na novou cenu, částku odpovídající
přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci a to
nejvýše do nové ceny pojištěné věci v době
bezprostředně před pojistnou událostí. Takto
stanovenou částku sníží pojišťovna o cenu zbytků
nahrazovaných částí poškozené věci. Doplňkové
pojistné podmínky mohou stanovit jiný postup pro výši
pojistného plnění;
b) při pojištění na jinak stanovenou cenu ve smyslu čl. 10
bodu 2 písm. b) těchto pojistných podmínek, částku
určenou způsobem, který podle pojistného nebezpečí
a druhu pojištěné věci stanoví doplňkové pojistné
podmínky.
5. Byla-li pojistnou událostí pojištěná věc zničena, odcizena
nebo ztracena, vzniká oprávněné osobě právo, není-li
v pojistné smlouvě sjednáno jinak, aby mu pojišťovna
vyplatila:
a) při pojištění na novou cenu, částku odpovídající
přiměřeným nákladům na znovupořízení nové věci
nebo nákladům pojištěného na výrobu (zhotovení)
nové věci stejného druhu, kvality a technických
parametrů, sníženou o cenu zbytků zničené věci,
přičemž pojišťovna vyplatí nižší z uvedených částek.
Doplňkové pojistné podmínky mohou stanovit jiný
postup pro výši pojistného plnění;
b) při pojištění na jinak stanovenou cenu ve smyslu čl.
10 bodu 2 písm. b) těchto pojistných podmínek, částku
určenou způsobem, který podle pojistného nebezpečí
a druhu pojištěné věci stanoví doplňkové pojistné
podmínky.
6. Zbytky poškozených nebo zničených věcí zůstávají ve
vlastnictví pojištěného.
7. Pokud je pojistná částka nižší než částka odpovídající
pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věcí v
době bezprostředně před pojistnou událostí, poskytne
pojišťovna pojistné plnění ve výši, která je ve stejném
poměru ke škodě, jako je pojistná částka k částce
odpovídající pojistné hodnotě (podpojištění). To neplatí u
pojištění prvního rizika. Pokud je pojistná částka vyšší
než částka odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci
nebo souboru věcí v době bezprostředně před pojistnou
událostí, poskytne pojišťovna pojistné plnění maximálně
ve výši částky odpovídající této pojistné hodnotě.
8. Uvede-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba
pojišťovnu úmyslně v omyl o podstatných okolnostech
týkajících se vzniku nároku na pojistné plnění nebo jeho
výše, není pojišťovna povinna poskytnout pojistné plnění.
9. Pojišťovna je povinna nahradit v plné výši náklady
vynaložené na její písemný pokyn.
Článek 13
Zachraňovací a jiné náklady
1. Pojišťovna mimo rámec stanovené pojistné částky nebo
limitu pojistného plnění nahradí okolnostem přiměřené
zachraňovací náklady vynaložené na:
a) účelná opatření provedená pojištěným nebo
oprávněnou osobou k odvrácení vzniku pojistné
události, která pojištěné věci bezprostředně hrozila;
b) demolici nebo odklizení zbytků pojištěné věci po
pojistné události, které byl pojištěný nebo oprávněná
osoba povinna vynaložit z důvodů bezpečnostních,
hygienických nebo z jiných důvodů veřejného zájmu.
2. Pojišťovna mimo rámec stanovené pojistné částky nebo
limitu pojistného plnění dále nahradí okolnostem
přiměřené náklady vynaložené na úklid místa pojištění
po pojistné události včetně odvozu suti.
3. Pokud není sjednáno v pojistné smlouvě jinak, náklady
uvedené v bodu 1 a 2 tohoto článku spojené s jednou
pojistnou událostí pojišťovna nahradí nejvýše do:
a) třiceti procent pojistné částky sjednané pro pojištěné
věci nebo soubory věcí, kterých se tyto náklady týkají,
pokud jde o náklady uvedené pod bodem 1 písm. a)
tohoto článku;
b) dvou procent pojistné částky sjednané pro pojištěné
věci nebo soubory věcí, kterých se tyto náklady týkají,
pokud jde o úhrn nákladů uvedených pod bodem 1
písm. b) a pod bodem 2 tohoto článku.
Na náklady stanovené podle ustanovení tohoto bodu se
vztahuje ustanovení bodu 4 tohoto článku.
4. Hradí-li pojišťovna jen poměrnou část škody z důvodu
uvedeného v článku 12 bodu 7 těchto pojistných
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podmínek, hradí náklady zjištěné podle bodu 1 a bodu 2
tohoto článku jen v tomto poměru.
Článek 14
Spoluúčast
Pojištění se sjednává se spoluúčastí oprávněné osoby.
Spoluúčastí se rozumí částka, o kterou se snižuje
pojistné plnění při každé pojistné události. Výše této
spoluúčasti a její případné další podmínky se sjednávají
v pojistné smlouvě.
Článek 15
Povinnosti pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby
a pojišťovny
1. Pojistník je povinen prokazatelným způsobem seznámit
oprávněnou osobu s právy a povinnostmi vyplývajícími
ze sjednaného pojištění.
2. Vedle povinností stanovených zákonem a pojistnou
smlouvou, má pojistník a pojištěný, pokud není v pojistné
smlouvě stanoveno jinak:
a) povinnost oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu
všechny změny, které během trvání pojištění nastanou
ve skutečnostech, na něž byl tázán při sjednání
pojištění;
b) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí
porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo
zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními
předpisy nebo pojistnou smlouvou.
3. Vedle povinností stanovených zákonem a pojistnou
smlouvou, má oprávněná osoba, pokud není v pojistné
smlouvě stanoveno jinak, tyto povinnosti:
a) oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že má
souběžně uzavřeno nebo později uzavřela ohledně
téže pojištěné věci nebo souboru věcí další pojištění
proti témuž pojistnému nebezpečí a je povinna
oznámit pojišťovně obchodní jméno této pojišťovny a
výši sjednaných pojistných částek;
b) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí
porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo
zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními
předpisy nebo pojistnou smlouvou;
c) pokud pojistná událost nastala, učinit nutná opatření
ke zmírnění jejích následků a podle možnosti si k tomu
vyžádat pokyny pojišťovny a postupovat v souladu s
nimi;
d) bez zbytečného odkladu (maximálně však do třiceti
dnů od okamžiku zjištění pojistné události) písemně
nebo, je-li nebezpečí z prodlení, jakýmkoliv jiným
vhodným avšak prokazatelným způsobem, oznámit
pojišťovně, že pojistná událost nastala;
e) bez zbytečného odkladu poskytnout pravdivá
vysvětlení o příčinách a rozsahu škody, vyčíslit nároky
na plnění, předložit doklady, které jsou potřebné ke
zjištění okolností rozhodných pro posouzení nároku na
pojistné plnění a jeho výše, předložit pojišťovně
seznam všech poškozených, zničených, odcizených
nebo ztracených věcí s uvedením roku pořízení a
ceny, za kterou byla věc pořízena a umožnit
pojišťovně pořídit si kopie těchto dokladů a dále
umožnit pojišťovně provést šetření, kterých je k tomu
třeba;
f) došlo-li k pojistné události, nesmí změnit stav pojistnou
událostí způsobený, pokud není pojistná událost
pojišťovnou nebo příslušnými orgány šetřena, ledaže
je taková změna nutná z důvodů bezpečnostních,
hygienických nebo z důvodů veřejného zájmu, nebo
aby škoda byla zmírněna, nebo došlo-li při vyšetřování
pojistné události vinou pojišťovny ke zbytečným
průtahům;
g) uschovat poškozené věci nebo jejich části, dokud
pojišťovna nebo jí pověřené osoby neprovedou jejich
prohlídku;
h) sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v
souvislosti s pojistnou událostí bylo zahájeno trestní
řízení a pojišťovnu informovat o průběhu a výsledcích
tohoto řízení;
i) vzniklo-li v souvislosti s pojistnou událostí podezření z
trestného činu nebo pokusu o něj, učinit bez
zbytečného odkladu oznámení Policii ČR, pokud není

trestní stíhání podmíněno souhlasem oprávněné
osoby nebo pojistníka;
j) zabezpečit vůči jinému práva, která na pojišťovnu
přecházejí, zejména právo na náhradu škody, na
postih a vypořádání;
k) bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně, že se
našla věc odcizená nebo ztracená v souvislosti s
pojistnou událostí a v případě, že již obdržel pojistné
plnění za tuto věc, vrátit pojišťovně plnění snížené o
přiměřené náklady potřebné na opravu této věci,
pokud byla poškozena v době od pojistné události do
doby, kdy byla nalezena, případně je povinen vrátit
hodnotu zbytků, pokud v uvedené době byla věc
zničena.
4. Porušil-li pojistník nebo oprávněná osoba některou z
povinností uvedených v bodu 1 až 3 tohoto článku a toto
porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události
nebo na výši pojistného plnění pojišťovny nebo tímto
porušením došlo ke ztížení zjištění právního důvodu
plnění, jeho rozsahu nebo výše, má pojišťovna právo
plnění ze smlouvy přiměřeně snížit podle závažnosti
tohoto porušení. To neplatí, jde-li o porušení povinností
ohlásit pojistnou událost bez zbytečného odkladu [bod 3
písm. d) tohoto článku], pokud pojistník nebo oprávněná
osoba tuto povinnost nemohli splnit z vážných důvodů.
5. Poruší-li pojistník nebo pojištěný vědomě nebo
následkem požití alkoholu nebo návykových látek
povinnosti uvedené v bodu 2 písm. b) tohoto článku a
toto porušení podstatně přispělo ke vzniku pojistné
události nebo k většímu rozsahu jejích následků, je
pojišťovna oprávněna plnění z pojistné smlouvy
přiměřeně snížit. To platí i v případě, že takto porušila
oprávněná osoba povinnosti uvedené v bodu 3 písm. b)
tohoto článku.
6. Vedle povinností stanovených zákonem a pojistnou
smlouvou má pojišťovna dále tyto povinnosti:
a) projednat s oprávněnou osobou výsledky šetření
nutného ke zjištění rozsahu pojistné události a výše
pojistného plnění nebo mu je bez zbytečného odkladu
sdělit;
b) vrátit na žádost pojistníka nebo oprávněné osoby jimi
poskytnuté doklady.
Článek 16
Počátek, změny a doba trvání pojištění
1. Pokud není v pojistné smlouvě sjednáno jinak, pojištění
se sjednává na dobu neurčitou a vzniká okamžikem
uvedeným v pojistné smlouvě.
2. Pojistnou smlouvu lze měnit dohodou smluvních stran.
Dohoda musí být učiněna písemně, jinak je neplatná.
3. Změnou vlastníka pojištěné věci pojištění zaniká, pokud
není v pojistné smlouvě sjednáno jinak.
4. Vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku a
v pojistné smlouvě pojištění zaniká:
a) zánikem pojištěné věci (např. jejím zničením,
odcizením, ztrátou nebo likvidací);
b) dohodou smluvních stran;
c) uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno;
d) výpovědí podle bodu 5 nebo 6 tohoto článku.
5. Pojistník i pojišťovna mají právo, pokud není v pojistné
smlouvě sjednáno jinak, vypovědět pojištění do dvou
měsíců po uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je
osmidenní; jejím uplynutím pojištění zanikne.
6. Pojistník i pojišťovna mají právo po každé pojistné
události pojištění písemně vypovědět nejpozději do tří
měsíců od oznámení pojistné události. Pojištění skončí
po uplynutí jednoho měsíce od doručení výpovědi.
Článek 17
Pojistné
1. Pojistné je povinen hradit pojistník, není-li v pojistné
smlouvě sjednáno jinak.
2. Pojistné je ve smyslu ustanovení § 796 občanského
zákoníku běžným pojistným, pokud není v pojistné
smlouvě sjednáno jinak.
3. Podkladem pro výpočet pojistného jsou pojistné částky a
další skutečnosti uvedené v pojistné smlouvě. Výše
pojistného je stanovena v pojistné smlouvě.
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4. Pojišťovna má právo v souvislosti se změnami podmínek
rozhodných pro stanovení výše pojistného upravit nově
výši pojistného ke dni jeho splatnosti.
5. Nastane-li pojistná událost v době prodlení s placením
pojistného, vzniká pojišťovně právo započíst částku
odpovídající dlužnému pojistnému na pojistné plnění.
Článek 18
Řízení expertů
1. Oprávněná osoba a pojišťovna se v případě neshody o
výši pojistného plnění mohou dohodnout, že výše
pojistného plnění bude stanovena řízením expertů.
Řízení expertů může být rozšířeno i na ostatní
předpoklady vzniku nároku na pojistné plnění.
2. Zásady řízení expertů:
a) každá strana písemně určí jednoho experta, který vůči
ní nesmí mít žádné závazky a neprodleně o něm
informuje druhou stranu. Námitku proti osobě experta
lze vznést před zahájením jeho činnosti;
b) určení experti se dohodnou na osobě třetího experta,
který má rozhodný hlas v případě neshody;
c) experti určení oprávněnou osobou a pojišťovnou
zpracují znalecký posudek o sporných otázkách
odděleně;
d) experti posudek odevzdají zároveň pojišťovně i
oprávněné osobě. Jestliže se závěry expertů od sebe
liší, předá pojišťovna oba posudky expertovi
s rozhodným hlasem. Ten rozhodne o sporných
otázkách a odevzdá své rozhodnutí pojišťovně i
oprávněné osobě;
e) každá strana hradí náklady svého experta, náklady na
činnost experta s rozhodným hlasem hradí rovným
dílem.
3. Řízením expertů nejsou dotčena práva a povinnosti
pojišťovny a oprávněné osoby stanovené právními
předpisy, pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou.
Článek 19
Výkladová ustanovení
1. Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je
objektivně možno odstranit opravou nebo taková změna
stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou,
přesto však je věc použitelná k původnímu účelu.
2. Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou
objektivně není možno odstranit opravou a proto věc již
nelze dále používat k původnímu účelu.
3. Odcizením věci se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl
nezávisle na své vůli možnost s věcí nebo její částí
nakládat v důsledku krádeže vloupáním nebo loupeže.
4. Ztrátou věci nebo její části se rozumí stav, kdy
pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s věcí
nebo její částí nakládat.
5. Přiměřeným nákladem na opravu věci jsou náklady na
opravu věci nebo její části, které jsou bezprostředně
před pojistnou událostí v místě obvyklé.
Přiměřenými náklady na znovupořízení věci nebo na
výrobu nové věci stejného druhu, kvality a technických
parametrů jsou náklady, které jsou bezprostředně před
pojistnou událostí v místě obvyklé.
Do přiměřených nákladů se nezahrnují příplatky
vyplácené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního
volna a pracovního klidu, expresní příplatky, letecké
dodávky náhradních dílů a cestovní náhrady a náklady
techniků a expertů ze zahraničí.
6. Za výroční den počátku pojištění se považuje den,
který se číslem dne v měsíci a pojmenováním měsíce
shoduje se dnem počátku pojištění.
Článek 20
Závěrečná ustanovení
1. Jakékoliv spory vzniklé z pojištění sjednaného podle
těchto pojistných podmínek budou řešeny především
dohodou nebo řízením expertů, popř. v rozhodčím řízení.
2. Jestliže spory nebudou vyřešeny podle bodu 1 tohoto
článku, budou je rozhodovat soudy České republiky.
3. Tyto pojistné podmínky nabývají účinnosti 1.7.2000.
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