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Článek 1

Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odcizení věci 
DPPOV3 MP 1/07 (dále jen „DPP“) doplňují ustanovení Všeobec-
ných pojistných podmínek pro pojištění majetku VPPM 1/07 (dále 
jen „VPP“). 
Pojištění odcizení věci je pojištěním škodovým.

Článek 2
Pojistná nebezpečí

1. Pojištění se sjednává pro pojistné nebezpečí odcizení věci krá-
deží vloupáním.

2. Pokud je to v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění lze sjednat 
pro tato pojistná nebezpečí :
a) odcizení věci loupeží;
b) úmyslné poškození nebo úmyslného zničení věci (dále jen 

„vandalismus“).
3. Pojistné nebezpečí vandalismu lze sjednat pro případ, že 

pachatel vandalismu byl:
a) zjištěn a pravomocným rozhodnutím orgánů činných 

v trestním řízení uznán vinným;
b) nezjištěn.

4. V pojistné smlouvě lze dále sjednat pojištění pro případ vzniku 
škody následkem protiprávního jednání třetí osoby, v jehož 
důsledku dojde k odcizení nebo ztrátě pojištěné věci u těchto 
druhů protiprávního jednání : 
a) zpronevěra;
b) podvod;
c) zatajení věci a neoprávněné užívání cizí věci. 

 V případě pojistných nebezpečí sjednaných podle odst. 4, písm 
a) – c) tohoto článku poskytne pojistitel pojistné plnění jen za 
předpokladu, že pachatel byl rozhodnutím orgánů činných 
v trestním řízení uznán vinným a pravomocně odsouzen. 

Článek 3
Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou, tj. osobou, které v důsledku pojistné události 
vznikne právo na pojistné 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
Pojištěné věci 

1. Pojištění se vztahuje na věci uvedené v článku 3 odstavci 3 
VPP.

2. Dále se pojištění vztahuje na:
a) věci v místě pojištění (s výjimkou loupežného přepadení oso-

by pověřené přepravou věcí);
b) věci mimo místo pojištění při přepravě věcí pověřenou 

osobou.
3. Pokud je to v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se vztahuje:

a) na věci zaměstnanců, které se obvykle nosí do zaměstnání 
nebo které se nacházejí na místě pojištění v souvislosti 
s výkonem povolání v zájmu zaměstnavatele;

b) stavební součásti budovy pořízené pojištěným, pokud 
pojištěný není vlastníkem budovy.

Článek 5
Místo pojištění

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

2. Jsou-li pojištěny nemovitosti, je místo pojištění vymezeno 
adresou, parcelním číslem nebo katastrálním územím.

3. Při přepravě cenností je místem pojištění území ČR.
4. Místem pojištění se rozumí uzavřený prostor nebo oplocené 

prostranství (s výjimkou loupežného přepadení osoby pově-
řené přepravou věci), podle toho co bylo ujednáno v pojistné 
smlouvě

Článek 6
Speciální výluky z pojištění

1. Není-li v těchto DPP a pojistné smlouvě dohodnuto jinak, 
pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:
a) na věcech pojištěných pro případ jejich odcizení v rámci 

jiného sjednaného majetkového druhu pojištění;
b) na automatech na vhazování mincí (sem patří i měniče 

peněz) včetně obsahu, na automatech vydávajících mince;
c) na pojištěných věcech pohřešovaných, pojmově nespada-

jících pod odcizení (např. prostá krádež).
2. Pojištění se nevztahuje na vlastní a cizí dopravované věci, 

pokud nebylo v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 7
Plnění pojistitele, zachraňovací a jiné náklady

1. Plnění pojistitele se řídí ustanovením článku 13 VPP.
2. V případě zničení nebo odcizení pojištěné věci poskytne pojis-

titel pojistné plnění v nové ceně, tj. částce na pořízení nové 
věci téhož druhu a účelu, kvality a parametrů za ceny v místě 
a v době vzniku pojistné události obvyklé. U věci, jejíž časo-
vá cena, tj. cena věci bezprostředně před pojistnou událostí, 
představovala méně než 40% nové ceny věci, poskytne pojis-
titel plnění ve výši časové ceny.

3. V případě poškození věci poskytne pojistitel plnění ve výši 
účelně vynaložených nákladů na opravu věci, nejvýše však ve 
výši nové ceny věci. U věci, jejíž časová cena představovala 
méně než 40% nové ceny věci, poskytne pojistitel plnění nej-
výše ve výši časové ceny.

4. V případě poškození cizích pojištěných věcí, které pojištěný 
na základě smlouvy užívá, pojistitel poskytne pojistné plnění 
pouze v případě, pokud je pojištěný povinen vynaložit náklady 
na uvedení poškozené věci v předešlý stav nebo tyto náklady 
vynaložil. Pojistitel poskytne v tomto případě plnění nejvýše 
do výše časové ceny této věci.

5. Na pojistné plnění má oprávněná osoba právo také tehdy, 
byla-li pojištěná věc nebo soubor pojištěných věcí poškozen, 
zničen, odcizen nebo ztracen v přímé souvislosti s rozsahem 
pojištění sjednaným v pojistné smlouvě.

6. Pojistitel je povinen plnit i v případě, jestliže k odcizení věci došlo 
při dopravní nebo jiné nehodě, při níž byla osoba pověřená pře-
pravou věci zbavena možnosti svěřené hodnoty opatrovat.

7. Nad rámec pojistného plnění, event. pojistné částky pojistitel uhradí:
a) náklady, které oprávněná osoba vynaložila na odvrácení 

bezprostředně hrozící pojistné události nebo zmírnění 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, maximál-
ně však 20% 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 5 % ze sjednané pojistné částky.

Článek 8
Limity plnění a způsoby zabezpečení

1. Pro účely tohoto pojištění se stanovují níže uvedené limity 
pojistného plnění a způsoby zabezpečení pojištěných věcí 
nebo souboru pojištěných věcí pro případ jejich odcizení krá-
deží vloupáním a platných pro místo pojištění, ve kterém se 
pojištěné věci nebo soubory věcí nacházejí.

2. Došlo-li k odcizení pojištěných věcí umístěných v místě pojiš-
tění, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události (dále jen PÚ) 
do výše limitu, který odpovídá způsobu zabezpečení pojiště-

ných věcí v době vzniku PU. Limit a způsob zabezpečení je 
stanoven následovně: 
a) do 50 000,- Kč

   Všechny vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou opat-
řeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo 
jedním bezpečnostním doplňkovým zámkem.

b) do 100 000,- Kč
 Všechny vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou opat-

řeny certifikovaným bezpečnostním uzamykacím systé-
mem. Prosklené části dveří, okna a výlohy, pokud se jejich 
spodní část nachází níže než 3 m nad upraveným terénem, 
jsou opatřeny funkčním bezpečnostním zasklením nebo 
funkční mříží nebo funkční uzamykatelnou roletou nebo 
jsou zabezpečeny instalovanou funkční EZS, minimálně se 
stupněm zabezpečení 1, uvedenou v době vzniku pojistné 
události do aktivního stavu.

c) do 300 000,- Kč
 Uzavřený prostor je zabezpečený způsobem uvedeným 

v bodě b) tohoto článku s instalovanou funkční EZS, mini-
málně se stupněm zabezpečení 1, uvedenou v době vzniku 
pojistné události do aktivního stavu.

d) do 500 000,- Kč
 Všechny vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou 

opatřeny certifikovaným bezpečnostním uzamykacím 
systémem. Dále jsou opatřeny přídavným bezpečnostním 
zámkem a zajištěny proti vysazení a vyražení nebo jsou 
zajištěny dveřní závorou uzamykatelnou bezpečnostním 
zámkem. Dveře mají minimální tloušťku 40 mm nebo jsou 
po celé vnitřní straně potaženy plechem s tloušťkou min. 
1 mm. Dveřní zárubně jsou ocelové.

 Prosklené části dveří, okna a výlohy, pokud se jejich spod-
ní část nachází níže než 3 m nad upraveným terénem, 
jsou opatřeny funkčním bezpečnostním zasklením nebo 
funkční mříží nebo funkční uzamykatelnou roletou nebo 
jsou zabezpečeny instalovanou funkční EZS, minimálně se 
stupněm zabezpečení 2, uvedenou v době vzniku pojistné 
události do aktivního stavu.

e) do 1 000 000,- Kč
 Uzavřený prostor je zabezpečen způsobem uvedeným 

v bodě d) tohoto článku s funkční EZS, minimálně se stup-
něm zabezpečení 3, uvedenou v době pojistné události do 
aktivního stavu. Oslabená místa v plášti musí být zabezpe-
čena v rozsahu výkladu pojmů.

f) do 5 000 000,- Kč
 Uzavřený prostor je zabezpečen způsobem uvedeným 

v bodě e) tohoto článku s funkční EZS, minimálně se stup-
něm zabezpečení 4, uvedenou v době pojistné události do 
aktivního stavu, s prostorovou a plášťovou ochranou se 
svodem tísňového signálu na pult centrální ochrany (dále 
jen PCO) s trvalou obsluhou provozovaný policií nebo kon-
cesovanou hlídací službou, s dobou zásahu do 10 minut.

g) nad 5 000 000,- Kč
 Uzavřený prostor je zabezpečen způsobem uvedeným 

v bodě f) tohoto článku a případně dalším individuálně 
ujednaným způsobem uvedeným v pojistné smlouvě.

3. Došlo-li k odcizení pojištěných věcí, které pro jejich značnou 
hmotnost, objem nebo z provozních důvodů nelze uložit do 
uzavřeného prostoru a jsou umístěny mimo tento prostor 
uvnitř oploceného prostranství, pojistitel bude plnit z jedné 
pojistné události (dále jen PU) do výše limitu, který odpovídá 
způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době vzniku PU. Limit 
a způsob zabezpečení je stanoven následovně:
a) do 50 000,- Kč
 V době vzniku pojistné události musí být věci umístěny 

uvnitř oploceného prostranství opatřeného funkčním 
oplocením s minimální výškou 160 cm, s vraty uzamče-
nými jedním zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou 
nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním doplňkovým 
zámkem.

b) do 100 000,- Kč
 V době vzniku pojistné události musí být věci umístěny uv-

nitř oploceného prostranství opatřeného funkčním oploce-
ním na horním okraji vybaveným ostnatým drátem nebo 
obdobným zajištěním s minimální výškou 180 cm a vraty 
uzamčenými jedním zámkem s cylindrickou bezpečnostní 
vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním 
doplňkovým zámkem.

c) do 300 000,- Kč
 V době vzniku pojistné události musí být věci umístěny uv-

nitř oploceného prostranství opatřeného funkčním oploce-



ním na horním okraji vybaveným ostnatým drátem nebo 
obdobným zajištěním s minimální výškou 180 cm a vraty 
uzamčenými jedním zámkem s cylindrickou bezpečnostní 
vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním 
doplňkovým zámkem a po skončení pracovní doby musí 
být tento prostor trvale střežen odborně vyškolenou oso-
bou nebo minimálně jedním služebním psem volně pobí-
hajícím uvnitř tohoto oploceného prostranství nebo prostor 
s pojištěnými věcmi musí být chráněn instalovanou funkč-
ní EZS , minimálně se stupněm zabezpečení 1, uvedenou 
v době vzniku pojistné události do aktivního stavu

d) do 500 000,- Kč
 V době vzniku pojistné události musí být věci umístěny 

uvnitř oploceného prostranství opatřeného funkčním oplo-
cením na horním okraji vybaveným ostnatým drátem nebo 
obdobným zajištěním s minimální výškou 200 cm a vraty 
uzamčenými jedním zámkem s cylindrickou bezpečnostní 
vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním 
doplňkovým zámkem a po skončení pracovní doby musí 
být tento prostor trvale střežen poučenou osobou nebo 
minimálně jedním služebním psem volně pobíhajícím 
uvnitř tohoto oploceného prostranství nebo prostor s pojiš-
těnými věcmi musí být chráněn instalovanou funkční EZS, 
minimálně se stupněm zabezpečení 2, uvedenou v době 
vzniku pojistné události do aktivního stavu.

e) do 1 000 000,- Kč
 V době vzniku pojistné události musí být věci umístěny 

uvnitř oploceného prostranství opatřeného funkčním oplo-
cením na horním okraji vybaveným ostnatým drátem nebo 
obdobným zajištěním s minimální výškou 200 cm a vraty 
uzamčenými jedním zámkem s cylindrickou bezpečnostní 
vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním 
doplňkovým zámkem a po skončení pracovní doby musí 
být tento prostor trvale střežen kvalifikovanou minimálně 
jednočlennou fyzickou ostrahou nebo prostor s pojiště-
nými věcmi musí být chráněn instalovanou funkční EZS , 
minimálně se stupněm zabezpečení 3, uvedenou v době 
vzniku pojistné události do aktivního stavu

f) do 5 000 000,- Kč
 V době vzniku pojistné události musí být věci umístěny 

uvnitř oploceného prostranství opatřeného funkčním oplo-
cením na horním okraji vybaveným ostnatým drátem nebo 
obdobným zajištěním s minimální výškou 200 cm a vraty 
uzamčenými jedním zámkem s cylindrickou bezpečnostní 
vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním 
doplňkovým zámkem a po skončení pracovní doby musí 
být tento prostor trvale střežen kvalifikovanou minimálně 
jednočlennou fyzickou ostrahou doprovázenou služeb-
ním psem nebo ozbrojenou střelnou zbraní nebo prostor 
s pojištěnými věcmi musí být chráněn instalovanou funkční 
EZS , se stupněm zabezpečení 4, uvedenou v době vzniku 
pojistné události do aktivního stavu a se svodem tísňového 
signálu na pult centrální ochrany (dále jen PCO) s trvalou 
obsluhou provozovaný policií nebo koncesovanou hlídací 
službou, s dobou zásahu do 10 minut.

g) nad 5 000 000,- Kč
 Oplocené prostranství je zabezpečeno způsobem uvede-

ným v bodě f) tohoto článku a případně dalším individuál-
ně ujednaným způsobem uvedeným v pojistné smlouvě.

4. Došlo-li k odcizení pojištěných věcí nebo cenností umístěných 
v uzavřeném prostoru loupežným přepadením na místě pojiště-
ní, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události (dále jen PU) do 
výše limitu, který odpovídá způsobu zabezpečení věcí a cenností 
v době PU. Limit a způsob zabezpečení je stanoven následovně:
a) do 200 000,- Kč
 Způsob zabezpečení se nestanovuje
b) do 500 000,- Kč
 V době vzniku pojistné události musí být aktivována funkční 

EZS se stupněm zabezpečení minimálně 3 (např. tísňová 
tlačítka apod.) nebo pojištěné věci musí být trvale střeženy 
kvalifikovanou, minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou.

c) do 1 000 000,- Kč
 V době vzniku pojistné události musí být aktivována funkční 

EZS se stupněm zabezpečení minimálně 3, jejichž svod tís-
ňového signálu je vyveden na pult centrální ochrany (dále 
jen PCO) s trvalou obsluhou, provozovaný policií nebo 
koncesovanou hlídací či bezpečnostní službou s dobou 
zásahu do 10 minut nebo jsou pojištěné věci trvale střeženy 
kvalifikovanou, minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou 
vybavenou paralyzérem nebo tekutou střelou nebo jsou 
prostory s pojištěnými věcmi trvale monitorovány kamero-
vým systémem s nahráváním signálu.

d) do 2 000 000,- Kč
 V době vzniku pojistné události musí být aktivována 

funkční EZS se stupněm zabezpečení minimálně 3, jejichž 
svod tísňového signálu je vyveden na PCO s trvalou obslu-
hou, provozovaný policií nebo koncesovanou hlídací či bez-
pečnostní službou s dobou zásahu do 8 minut nebo jsou 
pojištěné věci trvale střeženy kvalifikovanou, minimálně 
jednočlennou fyzickou ostrahou vybavenou paralyzérem 
nebo tekutou střelou.

e) do 5 000 000,- Kč
 V době vzniku pojistné události musí být aktivována funkční 

EZS se stupněm zabezpečení 4, s monitorovacím systémem 
(kamerový systém), s přenosem tísňového a kamerového 
signálu na PCO s trvalou obsluhou, provozovaný policií nebo 
koncesovanou hlídací či bezpečnostní službou s dobou zása-
hu do 8 minut a současně jsou pojištěné věci trvale střeženy 
kvalifikovanou minimálně dvoučlennou fyzickou ostrahou 
vybavenou paralyzérem nebo tekutou střelou.

f) nad 5 000 000,- Kč
 V době vzniku pojistné události musí být aktivována 

funkční EZS se stupněm zabezpečení 4, s monitorovacím 
systémem (kamerový systém), s přenosem tísňového sig-
nálu na PCO s trvalou obsluhou, provozovaný policií nebo 
koncesovanou hlídací či bezpečnostní službou s dobou 
zásahu do 5 minut a současně jsou pojištěné věci trvale 
střeženy kvalifikovanou minimálně dvoučlennou fyzickou 
ostrahou a případně dalším individuálně ujednaným způ-
sobem uvedeným v pojistné smlouvě.

5. Dojde-li k odcizení pojištěných cenností loupežným přepade-
ním, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události (dále jen PU) 
do výše limitu, který odpovídá způsobu zabezpečení cenností 
v době vzniku PU. Limit a způsob zabezpečení je stanoven 
následovně:

 Osoby provádějící přepravu a ozbrojení muži doprovázejí-
cí přepravu nesmí být mladší 18 let a starší 60 let, musí být 
spolehlivé, bezúhonné, fyzicky zdatné, psychicky odolné 

a pro uvedené účely speciálně vyškolené případně vycvičené. 
Pancéřové a doprovodné vozy musí být vybaveny radiosta-
nicí nebo telefonem s napojením na pohotovostní centrálu 
nebo na místo určení nebo na místně příslušnou policii. Před 
zahájením přepravy musí být u pancéřových a doprovodných 
vozů zkontrolován jejich technický stav, funkčnost a účinnost 
obslužných a bezpečnostních zařízení, funkčnost radiostanice, 
popř. telefonu.

 Dopravní trasy přepravy cenností vozem musí být nepravidelně 
měněny. Trasa a cíl přepravy mohou být sděleny pouze řidiči, 
a to bezprostředně před zahájením přepravy a musí být písem-
ně zaznamenány. Doprovázející osoby nesmí být s trasou 
a cílem přepravy seznámeny vůbec. Druh přepravovaných cen-
ností, jejich množství a doba, kdy bude přeprava prováděna, 
musí být utajeny před nepovolanými osobami. Z doprovázejí-
cích osob mohou být tyto údaje známy jen osobě odpovědné 
za přepravu.
a) do 200 000,- Kč
 Jsou-li cennosti v uzavřené pevné kabele nebo bezpečnost-

ním kufříku a střeženy jednou osobou vybavenou obran-
ným sprejem nebo tekutou střelou nebo paralyzérem.

b) do 500 000,- Kč
 Jsou-li cennosti přepravovány dvěmi osobami, které jsou 

vybaveny obranným sprejem nebo tekutou střelou nebo 
paralyzérem a přepravované cennosti musí být uloženy 
v uzavřené pevné kabele nebo bezpečnostním kufříku. Pře-
prava musí být prováděna v automobilu.

c) do 1 000 000,- Kč
 Jsou-li cennosti přepravovány jednou osobou vybavenou 

obranným sprejem nebo tekutou střelou nebo paralyzérem 
a dvěma doprovázejícími osobami, které jsou vybaveny 
dálkovým ovladačem bezpečnostního systému kufříku 
a jsou vybaveny paralyzérem, tekutou střelou a obranným 
sprejem. Přeprava musí být prováděna v automobilu.

d) nad 1 000 000,- Kč
 Zabezpečeno minimálně jako v bodu c) a případně dalším indivi-

duálně ujednaným způsobem uvedeným v pojistné smlouvě.
6. Dojde-li k odcizení pojištěných věcí uložených v uzamčené 

schránce nebo trezoru nacházející se v uzavřeném prostoru, 
pojistitel bude plnit z jedné pojistné události (dále jen PU) do 
výše limitu, který odpovídá způsobu zabezpečení věcí v době 
vzniku PU. Limit a způsob zabezpečení je uveden v následující 
tabulce, přičemž musí být splněny následující podmínky:
∙ do schránky nebo trezoru se pachatel dostal nebo je otevřel 

nástroji, které nejsou určeny k běžnému otevírání nebo schrá-
nu či trezor z místa pojištění odcizil způsobem, při kterém 
překonal překážky nebo opatření chránící věc před odcizením

∙ nebo schránku či trezor pachatel otevřel klíčem (klíči), nebo schránku či trezor pachatel otevřel klíčem (klíči), 
kterého se prokazatelně zmocnil loupežným přepadením 
mimo místo pojištění nebo se při tomto loupežném pře-
padení, a to pod pohrůžkou bezprostředního násilí proti 
pojištěnému dozvěděl zamykací kód trezoru

∙ pokud uzavřený prostor bude střežen kvalifikovanou fyzic- pokud uzavřený prostor bude střežen kvalifikovanou fyzic-
kou ostrahou, pak tato fyzická ostraha nesmí mít klíče od 
trezoru ani od místnosti v níž je trezor umístěn popř. nesmí 
znát zamykací kód trezoru. Tato kvalifikovaná fyzická ostra-
ha nesmí mít možnost vypnout EZS či jinak se systémem 
manipulovat. Pokud tuto možnost má, nepovažuje se EZS 
za funkční.
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Zabezpečení uzamčeného prostoru: (limity plnění a způsob zabezpečení uložených v uzavřeném prostoru pro případ krádeže vloupáním)

písm. a) písm. b) písm. c) písm.d) písm. e) písm. f) písm. g)

Bezpečnostní třída trezoru: Limity plnění v tis. Kč

0/ nezjištěná konstrukce do 10 do 30 do 50 do 70 do 80 do 100 do 120

I/ velmi lehký do 50 do 150 do 250 do 500 do 650 do 800 do 1 000

II/ lehký do 150 do 300 do 500 do 1 000 do 1 500 do 2 000 do 3 000

III/ střední do 300 do 500 do 1 000 do 1 600 do 3 000 do 4 000 do 5 000

IV/ těžký do 500 do 800 do 1 500 do 3 000 do 5 000 do 7 500 do 10 000

V/ extra těžký do 650 do 1 500 do 4 000 do 9 000 do 10 000 do 12 500 do 15 000

VI/ extra těžký speciál do 800 do 4 000 do 10 000 do 17 000 do 19 500 do 20 000 do 22 000

Pro limit větší než 22 000 000,- Kč musí způsob zabezpečení odpovídat minimálně způsobu zabezpečení uvedeném v bodu 1, písm. f) a dalšímu v pojistné smlouvě individuálně ujednanému způsobu zabezpečení za 
předpokladu, že cennosti budou uloženy v trezoru bezpečnostní třídy VI a vyšší

Bezpečnostní třídy trezorů:
0:  uzamykatelná schránka nebo pokladna s nestanoveným počtem odporových jednotek (dále jen OJ). Velmi lehká ochrana proti lehkému ručnímu nářadí (dále jen LRN).
I: trezor s min. 30 OJ. Lehká ochrana proti LRN.
II: trezor s min. 50 OJ. Omezená ochrana proti LRN. Dva uzamykací systémy.
III: trezor s min. 80 OJ. Rozsáhlá ochrana proti LRN a elektrickému ručnímu nářadí (dále jen ERN). Dva uzamykací systémy.
IV: trezor s min. 120 OJ. Velmi dobrá ochrana proti ERN. Dva uzamykací systémy.
V: trezor s min. 180 OJ. Velmi dobrá ochrana proti ERN a těžkému přenosnému náčiní (dále jen TPN, např. kyslíkoacetylénový hořák, korunový vrták délky nad 400mm). Dva uzamykací systémy.
VI: trezor s min. 270 OJ. Nejvyšší ochrana proti ERN, TPN, přenosnému agresivnímu nářadí (dále jen PAN) a odolnost proti explozi (dále jen EX). Tři uzamykací systémy.
Počet OJ se zjišťuje praktickými zkouškami na vzorku vyrobené produkce a konkrétního ohodnocení trezoru. Pojistitel akceptuje osvědčení vydané akreditovanou zkušební laboratoří.
Všechny trezory o hmotnosti nižší než 200 kg musí být pevně při zavřeném trezoru nerozebíratelným způsobem připevněny ke stavbě (k podlaze, stěně apod.). Klíče od trezoru nesmí být uloženy 
u pojištěného v pojištěném prostoru (skříni, pracovním stole, ve vrátnici atd.).
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7. Mělo-li vědomé porušení povinností uvedených v odstav-
cích 1 až 6 tohoto článku podstatný vliv na vznik pojistné 
události nebo na rozšiřování již vzniklé, je pojistitel opráv-
něn přiměřeně snížit pojistné plnění podle toho, jaký vliv 
mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

  

Článek 9
Výklad pojmů

Výklad pojmů uvedený v článku 17 VPP se doplňuje takto:
1. 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.

2. Uzavřeným prostorem se rozumí budova, stavba nebo 
místnost, s uzamčenými dveřmi, s řádně zevnitř uzavře-
nými okny, která splňuje následující podmínky. Zdi (stěny) 
mají tloušťku min. 15 cm. Strop, podlaha a zabezpečení 
otvorů (mimo oken a dveří) musí vykazovat min. stejnou 
mechanickou odolnost jako zdi (stěny). Jednotlivé části 
a díly dveří, oken, ostatní části zdí a zajištění ostatních 
otvorů, po jejichž demontáži ztrácí uzamčený prostor odol-
nost proti vniknutí pachatele, musí být z vnější strany pro-
storu zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako 
je šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

3. Bezpečnostním zámkem se rozumí zámek s cylindrickou 
bezpečnostní vložkou a bezpečnostním kováním připevně-
ným z vnitřní strany dveří bezpečnostními šrouby. Šrouby 
musí být vyhotoveny z masivní, jednolité konstrukce zabra-
ňující rozlomení vložky a chránící mechanismus zadla-
bávacího zámku před hrubým násilím. Zámek musí mít 
osvědčení vydané státem akreditovanou zkušebnou nebo 
osvědčení vydané Kriminalistickým ústavem Praha.

4. Bezpečnostním uzamykacím systémem se rozumí bezpeč-
nostní zámek v rozsahu bodu 2 jehož vložka je navíc chrá-
něna bezpečnostním kováním i proti odvrtání a vytržení. 
Za bezpečnostní uzamykací systém je považován i bezpeč-
nostní zámek v rozsahu bodu 2, který je sám o sobě vyro-
ben z takové technologie, že sama o sobě je odolná i proti 
odvrtání.

5. Dózickým zámkem se rozumí zadlabávací zámek, jehož 
uzamykací mechanizmus je tvořen minimálně čtyřmi sta-
vítky, které jsou jednostranně ozubeným klíčem.

6. Cylindrickou vložkou se rozumí standardní vložka s otevře-
ným profilem, který nechrání vložku proti jejímu překonání 
– vyhmatání.

7. Bezpečnostní cylindrickou vložkou se rozumí vložka s pře-
krytým nebo jiným profilem, který zabraňuje překonání 
vložky – vyhmatáním.

8. Bezpečnostní doplňkovým zámkem se rozumí vrchní pří-
davný zámek, dveřní závora nebo visací zámek, které jsou 
požadovány v provedení se zvýšenou pasivní bezpečností 
a které je možno překonat pouze s využitím ručního nářadí. 
Visací zámek musí být s tvrzeným okem o průměru mini-
málně 8mm. Každý visací zámek musí mít vlastní petlici. 
Petlice musí vykazovat mechanickou odolnost minimálně 
stejnou jako visací zámek. Demontáž petlice nelze provést 
z vnější strany a bez speciálního nářadí. Zámky musí mít 
osvědčení vydané státem akreditovanou zkušebnou nebo 
osvědčení vydané Kriminalistickým ústavem Praha.

9. Bezpečnostní celoplošnou závorou se rozumí závora 
v provedení se zvýšenou pasivní bezpečností zajišťující 
dveře minimálně ve dvou bodech na zárubni. Závora musí 
mít osvědčení vydané státem akreditovanou zkušebnou 
nebo osvědčení vydané Kriminalistickým ústavem Praha.

10. Zábranou proti vysazení dveří a vrat, pokud nejsou zapuš-
těny do zárubně, se rozumí ochrana proti jejich násilnému 
vysazení z vnější strany. Tato ochrana musí být namonto-
vána do dveřní zárubně nebo do dveřní polodrážky nebo 
přímo na pant.

11. Uzamčenými dveřmi se rozumí dveře opatřená zámky, kte-
ré musí být uzamčeny minimálně na jeden západ. Pokud 
nejsou dveře zapuštěny do zárubně, musí mít na straně 
závěsu zábranu proti vysazení. Dveře musí být provede-
ny z takového materiálu, který je odolný proti vloupání. 
Dveře sololitové s výplní z papírové voštiny, či dveře jiné 
konstrukce nevykazující dostatečnou odolnost proti vlou-
pání, se považují za nedostatečnou překážku, pokud není 
zabráněno jejich snadné proražení (např. oplechováním 
z vnitřní strany, instalace mříže, dodatečná montáž další 
mechanicky odolné vrstvy apod.). Dvoukřídlé dveře musí 
být zabezpečeny proti násilnému vyražení a vyháčkování 
neotvíratelného křídla (např. dveřní závora, ocelové čepy 
se zakotvením dveřního rámu nebo zdiva apod.). Dveřní 
zárubně musí být z takového materiálu, který zabraňuje vlou-
pání (kovové nebo dřevěné) a musí být ukotveny ve zdivu. Za 
uzamčené dveře se rovněž považují vchodové i vnitřní auto-
matické dveřní systémy (dále jen ADS) ovládané infrasen-
sorem, radarem, dálkovým ovládáním, mechanickým nebo 
elektromechanickým zámkem nebo jiným způsobem. ADS 

musí být umístěny uvnitř chráněného prostoru a zabezpe-
čen proti manipulaci nepovolanými osobami pomocí elek-
trického zámku nebo čtecího zařízení.

12. Zabezpečení musí plnit následující kritéria:
a) znemožnit pokus o vloupání nebo loupežné přepadení 

nebo zpomalit a ztížit postup pachatele,
b) odradit pachatele od úmyslu provést vloupání nebo lou-

pežné přepadení,
c) zajistit přenos informace (poplach) a zásah bezpečnost-

ních složek s dopadením pachatele při činu.
13. Odcizení věcí krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si 

pojištěné věci způsobem, při kterém pachatel překonal pře-
kážky nebo opatření chránící věc před odcizením a zmocnil 
se jí některým z dále uvedených způsobů:
a) do místa pojištění se dostal tak, že je otevřel nástroji, 

které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo 
jiným, avšak destruktivním způsobem překonal kon-
strukce (plášť, oplocení) ohraničující prostor nebo

b) v místě pojištění se skryl a po jeho uzamčení se věci zmoc-
nil a po krádeži byly zanechány průkazné stopy nebo

c) místo pojištění otevřel klíčem, jehož se zmocnil průkazně 
krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením nebo

d) do schránky nebo trezoru, jejichž obsah je pojištěn, 
se dostal nebo je otevřel nástroji, které nejsou určeny 
k jejímu řádnému otevírání nebo schránku či trezor 
z místa pojištění odcizil způsobem, při kterém překonal 
překážky nebo opatření chránící věc před odcizením.

14. Odcizení věcí loupežným přepadením se rozumí přivlast-
nění si pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojiště-
nému, jeho pracovníkovi nebo jiné osobě pověřené pojiště-
ným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

15. 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 ceniny a jiné 
obdobné věci.

16. Ceninami se rozumí zejména poštovní známky, kolky, tele-
fonní karty a ostatní karty (nabíjecí 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.

17. Ostatními oslabenými místy v plášti se rozumí výlohy, 
okna, prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací 
šachty apod., které jsou níže než 3m nad okolním terénem.

18. Zabezpečení ostatních oslabených míst v plášti se rozumí, že 
oslabená místa v plášti v rozsahu odstavce 16 budou opatřena:
a) funkční uzamykatelnou roletou či mříží;
b) nebo funkční z vnitřního prostoru zajištěnou okenicí;
c) nebo funkční mříží, která je pevně zabudovaná nebo 

uzamčená zámky;
d) nebo bezpečnostním vrstveným sklem o minimální odol-

nosti P1 (3 mm sklo + 0.75 mm fólie – 3 mm sklo);
e) nebo nalepenou bezpečnostní fólií o minimální tloušťce 

0.3 mm;
f) nebo funkční EZS s detektory na tříštění skla.

19. Funkční mříží se rozumí mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) 
jsou z plného materiálu o průřezu min. 1 cm2 a velikost 
ok je max. 250 x 150 mm. Mříž musí být dostatečně tuhá 
(např. svařená) a musí být z vnější strany pevně, neroze-
bíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována, 
připevněna apod.) ve zdi nebo v rámu okna, v závislosti na 
velikosti mříže, minimálně však na čtyřech bodech. V pří-
padě odnímatelné mříže, musí být mříž uzamčena čtyřmi 
bezpečnostními visacími zámky s třmenem HARDENED 
o průměru min. 12 mm nebo jiného průměru, který však 
vykazuje minimálně stejnou mechanickou odolnost proti 
krádeži vloupáním. V případě mříže opatřené dveřními 
závěsy musí být mříž uzamčená bezpečnostním uzamy-
kacím systémem nebo minimálně dvěma, v tomto bodě 
definovanými, bezpečnostními visacími zámky. Oka, jimiž 
prochází třmeny těchto zámkům, musí mít min. stejnou 
mechanickou odolnost jako třmeny visacích zámků. Mříž 
lze z vnějších strany demontovat pouze hrubým násilím. Za 
funkční mříž se též považuje mříž vyrobená z jiného mate-
riálu a jinou technologií, která však vykazuje min. stejnou 
mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako mříž 
výše definovaná v tomto bodě.

20. Funkční uzamykatelnou roletou se rozumí roleta z vlni-
tého plechu nebo roletová mříž, která je v zabezpečující 
poloze zajištěna dvěma bezpečnostními zámky nebo dvě-
ma bezpečnostními doplňkovými zámky nebo je vybavena 
mechanismem (např. u elektricky ovládané rolety elektro-
mechanický zámek), který zabraňuje neoprávněné manipu-
laci. Oka, kterými prochází třmeny bezpečnostních visacích 
zámků, musí mít stejnou mechanickou odolnost proti vlou-
pání jako třmeny těchto zámků. Vnější roletu lze z vnější 
strany demontovat pouze hrubým násilím.

21. Funkční okenicí se rozumí okenice, která má zajištění ovla-
datelné pouze zevnitř včetně zabezpečení proti vyháčková-
ní. Ukotvení závěsů včetně jejich vlastní konstrukce, pokud 

jsou použity, musí být nerozebíratelné z vnější strany, zho-
toveno z mechanicky pevné, tvrdé konstrukce. Okenici lze 
překonat z vnější strany pouze hrubým násilím.

22. Bezpečnostním zasklením se rozumí vrstvené bezpečnost-
ní sklo (sklo složené ze dvou nebo více tabulí, spojených 
fólií z plastu nebo litím pryskyřicí do jedné jednotky), bez-
pečnostní sklo s drátěnou vložkou, izolační sklo s jednou 
nebo více tabulemi bezpečnostního skla, izolační sklo opat-
řené dodatečnými zábranami (např. vnitřními mřížemi), 
skleněné tabule s nalepenou fólií z plastu nebo jiných prů-
hledných materiálů, zasklení pomocí tabulí z umělé hmoty 
(např. plexisklo) nebo bezpečnostní zasklení vyrobené 
z jiného materiálu a jinou technologií. Funkční bezpečnost-
ní zasklení musí být opatřeno osvědčením vydaným opráv-
něnou zkušebnou.

23. Bezpečnostní fólií se rozumí fólie odborně namontovaná 
firmou, která má k této činnosti oprávnění. Po montáži musí 
mít se sklem odolnost P1 doloženou „Osvědčením bezpeč-
nostní úrovně“. Sklo s bezpečnostní fólií musí být do rámu 
vsazeno takovým způsobem, aby ho nebylo možné vytlačit. 
Fólie musí být aplikována na skle, jehož min. tloušťka odpo-
vídá podmínkám, za kterých byl na fólii zkušebnou přidělen 
atest. Montáž fólie musí být provedena z vnitřní strany, aby jí 
nebylo možno poškodit bez porušení skla.

24. Funkční elektrickou zabezpečovací signalizací se rozumí 
systém, který je zapojen do sítě samostatným jističem a při 
výpadku elektrické energie zůstává v provozu schopném 
stavu minimálně po dobu 64 hodin, z toho 15 minut ve 
stavu poplachu, není-li výpadek napájení signalizován jako 
poplach v místě trvalé obsluhy nebo minimálně 16 hodin, 
z toho 15 minut ve stavu poplachu, je-li výpadek napájení 
signalizován jako poplach v místě trvalé obsluhy. Jednot-
livé části zařízení signalizace musí být posouzeno státem 
akreditovanou zkušebnou, případně Kriminalistickým 
ústavem Praha, musí mít číslo homologace a číslo stupně 
zabezpečení. Jejich montáž a údržba musí být provedena 
podle platných ČSN (ČSN EN 50 131-1). Čidla musí spl-
ňovat minimální kritéria pro objekty s průměrnými riziky. 
Všechny části elektrického zabezpečovacího systému (dále 
jen EZS) vyjma lokálních hlásičů musí být instalovány uv-
nitř chráněného prostoru. Rozmístění a kombinace čidel 
EZS musí být provedena tak, aby spolehlivě registrovala 
pachatele, který jakýmkoliv způsobem vnikl do zabez-
pečeného prostoru nebo ho narušil. V případě napadení 
samotné EZS musí tato prokazatelným způsobem vyvolat 
poplach. Pokud je výstupní signál z EZS vyveden na lokální 
signalizaci (akustický či optický hlásič) připouští se pouze 
instalace tzv. inteligentního hlásiče s vlastním zálohováním, 
umístěného na fasádě v takové výši, aby byl obtížně napad-
nutelný, chráněný před klimatickými vlivy současně však 
dobře slyšitelný či viditelný. Přívodní vodiče chráněny před 
napadnutím (instalace pod fasádou, chránička apod.).

 Prostorová ochrana znamená instalaci čidel ve všech pro-
storách s chráněnými hodnotami včetně klíčových míst (tj. 
dveří, oken, spojovacích chodeb apod.). Jedná se zejména 
o hlídání na průchod tj. signalizaci pohybu neoprávněné 
osoby chráněnou plochou (čidla pohybu).

 Plášťová ochrana znamená instalaci čidel pokrývajících plo-
chy vymezující chráněný objekt (ať již celou budovu nebo 
vyčleněný komplex vnitřních prostor). Jedná se zejména 
o hlídání na uzavření pohyblivých částí (tj. dveře, okna 
apod.), hlídání na uzamčení, hlídání na průraz prostřednic-
tvím vhodných čidel (magnetické kontakty, čidla na sklo, 
vibrační čidla, poplachové fólie apod.).

 Předmětová ochrana znamená instalaci čidel (trezorová 
čidla) na úschovných objektech (trezorech) chránících cen-
nosti v nich uložené, popř. čidla chránící samotný předmět 
pojištění (např. čidla na obrazy).

25. Pultem centralizované ochrany (PCO) se rozumí zařízení 
umožňující přenos a vyhodnocení signálu ze zabezpeče-
ných prostor, provozované policií nebo koncesovanou hlí-
dací či bezpečnostní službou a schválené pro požadovaný 
stupeň zabezpečení.

26. Služebním psem se rozumí pes určený a vycvičený 
ke strážní službě, s písemnými doklady o absolvování 
a úspěšném vykonání příslušných zkoušek.

27. Kvalifikovanou fyzickou ochranou (hlídací službou) se 
rozumí osoba fyzicky zdatná a zdravotně způsobilá, proka-
zatelně řádně proškolená a poučená, starší 18-ti let a mlad-
ší 60-ti let. V době střežení musí provádět pochůzky spo-
jené s kontrolou oplocení, uzavření a uzamčení střeženého 
objektu (prostoru) se zapsáním času a výsledku kontroly 
v knize kontrol. Písemně musí vést záznamy o všech oso-
bách, které v mimopracovní době vpustil do střeženého 
prostoru s uvedením času příchodu a odchodu osob 
s jejich osobními údaji (jméno a příjmení, číslo OP, rodné 
číslo) a s uvedením důvodu vstupu do prostoru.

28. Funkčním oplocením se rozumí průběžné oplocení či 
bariéra, konstrukčně řešeno tak, že zabraňuje prolomení či 
podlezení. Maximální rozteč pevných opor (sloupů) 3 m, 
dostatečně hluboko zakotvené. Koncové sloupy a sloupy 



ve zlomech plotu opatřeny šikmými podpěrnými výztuha-
mi. Pletivo zhotoveno z dostatečně silných ocelových drá-
tů, nahoře i dole zkroucených do ostnů. Napínací ocelový 
vrcholový drát, průběžné středové a spodní výztuhy musí 
být připevněny ke každému sloupu. Veškeré prvky kon-
strukce musí být montovány z vnitřní strany. Dveře či vra-
ta instalovaná na vstupech musí mít shodnou výšku jako 
oplocení. Dveřní či vratové závěsy musí mít zábranu proti 
vysazení, musí být nerozebíratelné, zhotovené z mecha-
nicky pevné, tvrdé a masivní konstrukce. Dvoukřídlá vrata 
musí mít nainstalován mechanismus, který zajišťuje stej-
nou hodnotu odporu obou křídel jako vrata jednokřídlová 
(např. závora, ocelový čep se zakotvením do země apod.), 
uzamykatelné min. jedním bezpečnostním zámkem či 
bezpečnostním doplňkovým zámkem. Vrcholová ochrana, 
pokud je požadována, musí být instalována jak na oplocení 
tak i na vratech, min. vysoká 0.4 m zhotovená min. 4-mi 
řadami ocelového ostnatého se vzdáleností mezi jednotli-
vými dráty ne větší jak 10 cm nebo spirálově navinutým 
ocelovým ostnatým drátem. V prostorech, kde prochází 
plotem inženýrské sítě (např. potrubí vedené na povrchu) 
je nutno instalovat vrcholovou ochranu vždy.

29. Uzavřenou pevnou kabelou či kufříkem se rozumí kabe-
la či kufřík, které nejsou zhotoveny z látky, silonu či PVC 
a jsou opatřeny minimálně jedním uzávěrem či zámkem. 
Místo kabely či kufříku lze použít při přepravě motorových 
vozidlem kovovou schránku s min. jedním zámkem nebo 
poštovní pytle schváleného typu.

30. Bezpečnostním kufříkem pro přepravu cenností se rozumí 
kufřík, jehož bezpečnostní úroveň musí být ověřena Krimi-
nalistickým ústavem nebo státem akreditovanou zkušebnou 
a potvrzena vydáním příslušného certifikátu. Je vybaven 
dvěma kódovými zámky, zvukovou signalizací a dýmovou 
vložkou nebo aktivní sebeochranou elektrickými výboji po 
povrchu kufříku.

31. Automobilem se rozumí automobil s uzavřenou kovovou 
karosérií chránící osádku vozidla. Plátěné či výměnné stře-
chy se nepřipouští. Během přepravy cenností jsou všechna 
otevíratelná okna uzavřena. Tento výklad pojmu platí pouze 
pro přepravu cenností.

32. Osobou provádějící přepravu se rozumí spolehlivá, fyzicky 
zdatná osoba, která musí být pro uvedené účely vycvičená 
a vyškolená. Při přepravě motorovým vozidlem se řidič 
nepovažuje za osobu provádějící přepravu nebo osobu pře-
pravce doprovázející.

33. Trezorem se rozumí prostor ohraničení speciální konstruk-
cí, která je v závislosti na její mechanické průlomové odol-
nosti (odporové jednotky) proti krádeži vloupáním zařazena 
do jednotlivých bezpečnostních tříd. Trezor musí být plně 
funkční, opatřen atestem vydaným státem akreditovanou 
zkušebnou popř. Kriminalistickým ústavem Praha. Za trez-
or nelze považovat ohnivzdornou skříň. Trezorem se rovněž 
rozumí trezor připevněný k těžkému kusu nábytku, stěně 
či podlaze bezpečnostními upevňovacími šrouby a jeho 
demontáž je možno provést jen po jeho otevření a to speci-
álním nářadím.

Článek 10
Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 
1. ledna 2007.                                                            
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