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Článek 1

Tyto Doplňkové pojistné podmínky pojištění pro případ poško-
zení nebo zničení věci živelní událostí DPPŽU3 MP 1/07 (dále 
jen „DPP“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných pod-
mínek pro pojištění majetku VPPM 1/07 (dále jen „VPP“). 
Pojištění věci živelní událostí je pojištěním škodovým.

Článek 2
Pojistná nebezpečí

1. Pojištění se sjednává pro tato pojistná nebezpečí:
a) požár;
b) výbuch;
c) úder blesku;
d) pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo 

jeho části.
2. Pokud je to v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění je mož-

né dále sjednat pro tato pojistná nebezpečí:
a) povodeň a záplava v příčinné souvislosti s povodní, 

při které bylo v místě pojištění dosaženo průtoku vody 
v hodnotách minimálně 20 letá a vyšší;

 aa)  povodeň a záplava v příčinné souvislosti s povodní, 
při které bylo v místě pojištění dosaženo průtoku 
vody v hodnotách minimálně 51 letá a vyšší;

 ab)  povodeň a záplava v příčinné souvislosti s povodní, 
při které bylo v místě pojištění dosaženo průtoku 
vody v hodnotách minimálně 101 letá a vyšší;

b) záplava způsobena živelní událostí jinak, než v příčinné 
souvislosti s povodní;

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

součástí pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí;
i) tíha sněhu a námrazy;
j) aerodynamický třesk;
k) kouř;
l) náraz dopravního prostředku.

3. Sdružené živelní pojištění se vztahuje na všechna pojistná 
nebezpečí uvedená v odstavci 1 a 2 tohoto článku.

4. Pojištění podle bodu 2, písm. a) tohoto článku se však 
nevztahuje na škodní události způsobené: 
a) povodní a záplavou v příčinné souvislosti s povodní, 

která vznikla bezprostředně po sjednání pojištění, tzn. 
pokud pojištění bylo sjednáno až poté, kdy v místě 
pojištění byl vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity 
a vyšší, a pokud tento stupeň povodňové aktivity až do 
vzniku škodné události nebyl odvolán. 

5. Pojištění podle bodu 2, písm. a) a písm. b) tohoto článku se 
dále nevztahuje na škodní události způsobené: 
a) vzlínáním, pronikáním nebo zvýšením hladiny podzemní 

vody; 
b) působením vlhkosti a plísní.

Článek 3
Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou, tj. osobou, které v důsledku pojistné udá-
losti 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. Není-li v těchto DPP a pojistné smlouvě dohodnuto jinak, 
pojištění se vztahuje na:
a) věci movité i nemovité, jejichž vlastníkem je pojištěný, 

a které jsou zahrnuty do obchodního majetku pro výkon 
podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti 
(dále jen „podnikatelská činnost“) vymezené v pojistné 
smlouvě. Pojištěné věci nebo soubory pojištěných věcí 
musejí být specifikovány v pojistné smlouvě;

b) cizí věci, které pojištěný po právu užívá pro výkon vlastní 
podnikatelské činnosti, pokud je to v pojistné smlouvě 
ujednáno.

2. Je-li to v pojistné smlouvě dohodnuto, pojištění se vztahu-
je i na dále uvedené věci, sloužící k podnikatelské činnosti 
pojištěného:
a) peníze na hotovosti, listiny, vkladní knížky a ostatní cenné 

papíry, poštovní známky, kolky, mince, drahé kovy a šper-
ky z nich a jiné věci, pro které to bylo zvlášť ujednáno;

b) písemnosti, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, tech-
nické nosiče dat;

c) vzorky, modely, prototypy, předměty na výstavách;
d) věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, umělecká 

díla a sbírky;
e) motorová vozidla, přívěsy, návěsy a jiné tažné stro-

je, kterým je přidělována registrační značka nebo jiné 
oprávnění s tím, že jsou účetně vedeny jako zásoby 
a jsou předmětem dalšího prodeje;

f) stavby na vodních tocích.

Článek 5
Místo pojištění

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

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

3. Jsou-li pojištěny movité věci, je místem pojištění budova 
nebo jiná stavba, místnost nebo pozemek, kde se tyto věci 
nacházejí a které je přesně vymezeno v pojistné smlouvě. 
To neplatí pro pojištěné věci, které byly v důsledku vzniklé 
nebo hrozící pojistné události přemístěny z místa pojištění 
jinam a to pouze na dobu nezbytně nutnou.

4. Jsou-li pojistnou událostí postiženy peníze na hotovos-
ti, listiny, vkladní knížky a ostatní cenné papíry, poštovní 
známky, kolky, mince, drahé kovy a šperky, vzniká opráv-
něné osobě právo na pojistné plnění jen tehdy, pokud byly 
tyto pojištěné věci uloženy v ohnivzdorných nebo pancéřo-
vých pokladnách, nebyl-li v pojistné smlouvě sjednán jiný 
způsob jejich uložení.

Článek 6
Speciální výluky z pojištění

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevzta-
huje na škody, které vzniknou v záplavovém území (stanove-
né dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů - vodní zákon ve znění předpisů, vyhl. č. 236/2002 
Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení 
záplavových území v platném znění, Vodoprávním úřadem 
ve své územní působnosti na základě návrhu záplavového 
území zpracovaného a předloženého správcem vodního toku) 
povodní a záplavou vzniklou v příčinné souvislosti s povodní, 
nižší než tzv. „dvacetiletá voda“ (povodeň, při které v místě 
pojištění nebylo dosaženo dvacetiletého maximálního průto-
ku, tj. průtoku, který je dosažen nebo překročen průměrně 
jedenkrát za 20 let).

 Článek 7
Plnění pojistitele, zachraňovací a jiné náklady

1. Plnění pojistitele se řídí ustanovením článku 13 VPP s touto 
odchylkou:
a) v případě pojistné události vzniklé na pojištěných věcech 

nebo souborech pojištěných věcí pojistným nebezpečím 
povodeň nebo záplava, která vznikla v příčinné souvislos-

ti s povodní, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše 
maximálně 25% z pojistné částky sjednané v pojistné 
smlouvě pro pojistné nebezpečí povodeň nebo záplava.

2. Na pojistné plnění má právo oprávněná osoba také tehdy, 
byla-li pojištěná věc nebo soubor pojištěných věcí poško-
zen, zničen, odcizen nebo ztracen v přímé souvislosti s roz-
sahem pojištění sjednaným v pojistné smlouvě.

3. Nad rámec pojistného plnění, event. pojistné částky pojisti-
tel uhradí:
a) náklady, které oprávněná osoba vynaložila na odvrácení 

bezprostředně hrozící pojistné události nebo zmírnění 
jejích následků, maximálně však 2% ze sjednané pojist-
né částky;

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

c) náklady, které oprávněná osoba byla povinna vynaložit 
na zpracování projektové dokumentace vyžadované 
k uvedení pojištěné věci do původního stavu v souvis-
losti s pojistnou událostí, maximálně však 1% ze sjed-
nané pojistné částky.

Článek 8
Výklad pojmů

Výklad pojmů uvedený v článku 17 VPP se doplňuje takto:
1. Požárem se rozumí oheň, který vznikl mimo určené nebo 

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

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

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

 Za výbuch se nepovažuje aerodynamický třesk způsobe-
ný provozem letadla, výbuch v hlavních střelných zbraní 
a výbuch v zařízeních, ve kterých se energie výbuchu cíle-
vědomě využívá.

3. Úderem blesku se rozumí přímý zásah blesku (atmosférického 
výboje) do pojištěné věci. Aby vzniklo právo na pojistné plnění, 
musí být místo přímého zásahu do pojištěné věci nebo místo 
působení blesku na pojištěnou věc spolehlivě zjištěno a proká-
záno podle stop, které po sobě úder blesku zanechává.

 Pojistnou událostí, z důvodu tohoto pojistného nebezpečí, 
však není poškození nebo zničení elektrických a elektro-
nických přístrojů, spotřebičů, elektrických strojů a moto-
rů, elektronických prvků a elektrotechnických součástek 
a podobných pojištěných věcí nebo jejich součástí přepětím 
nebo indukcí, která nastala v souvislosti s úderem blesku. 

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

5. Povodní a záplavou v příčinné souvislosti s povodní, se 
rozumí zaplavení místa pojištění vodou, která se vylila 
z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy 
a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekáva-
ným zmenšením průtočného profilu toku.

6. Záplavou se rozumí zaplavení místa pojištění a vytvoření 
souvislé vodní plochy, na / ve kterém se nachází pojištěná 
věc, proudící nebo stojící vodou i z jiných příčin než v příčin-
né souvislosti s povodní. Pojistnou událostí, z příčiny pojist-
ného nebezpečí povodeň nebo záplava, je takové poškození 
nebo zničení pojištěné věci, které bylo způsobeno:
a) přímým působením vody z povodně nebo záplavy na 

pojištěnou věc;
b) předměty unášenými vodou z povodně nebo záplavy.

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



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

 Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí 
je takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo 
způsobeno:
a) přímým působením vichřice;
b) tím, že vichřice strhla část budovy, stromy nebo jiné 

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

staveb.
 Pojištění se však nevztahuje na poškození nebo zničení 

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

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

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

c) vniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot nezavřenými 
okny nebo jinými otvory.

8. Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého 
tvaru, velikosti, hmotnosti a hustoty, vytvořené v atmosfé-
ře dopadají na pojištěnou věc, přičemž dochází k jejímu 
poškození nebo zničení.

 Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí 
je takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo 
způsobeno:
a) přímým působením krupobití;
b) v příčinné souvislosti s tím, že krupobití poškodilo části 

budovy.
 Pojištění se však nevztahuje na poškození nebo zničení 

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

     s odstraněnou,  neúplnou  nebo provizorně provedenou 
     střešní krytinou (fólie, apod.) nebo v souvislosti s tím,
     že na pojištěné budově byly prováděny stavební práce;
b) v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškoze-

ných střešních konstrukcí;
c) vniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot nezavřenými 

okny nebo jinými otvory, pokud tyto otvory nevznikly 
působením krupobití.

9. Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí 
sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin vzniklé působením 
gravitace a vyvolané porušením dlouhodobé rovnováhy, ke 
které svahy zemského povrchu dospěly vývojem a pokud 
k nim došlo v důsledku přímého působení přírodních a kli-
matických vlivů a nikoli v důsledku lidské činnosti (např. 
průmyslovým nebo stavebním provozem). Sesouváním 
půdy není klesání zemského povrchu v důsledku působení 
přírodních sil nebo lidské činnosti.

 Pojištění se však nevztahuje na poškození nebo zničení 
pojištěné věci, jestliže škoda nastala přímo nebo nepřímo 
v důsledku objemových změn v základové kůře.

10. Sesouváním nebo zřícením sněhových lavin se rozumí 
jev, kdy masa sněhu nebo ledu se náhle po svazích uvede 
do pohybu a řítí se do údolí.

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

jiný předmět poškodily dosud bezvadné části budovy, 
pokud nejsou tyto věci součástí pojištěné věci nebo 
souboru pojištěných věcí.

12. Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní půso-
bení jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné 
nebo ostatní konstrukce.

13. Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvo-
lané pohybem v zemské kůře, které dosahuje alespoň 6. 
stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické 
účinky zemětřesení (MSK-64).

14. Aerodynamickým třeskem se rozumí tlaková vlna vznikající 
při pohybu letadla.

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

16. Nárazem dopravního prostředku se rozumí destruktivní 
působení na pojištěnou věc zařízením, kterým se zajišťu-
je a uskutečňuje přemístění osob nebo věcí. Může sloužit 
individuální nebo veřejné dopravě, jedná se o motorové 
nebo nemotorové vozidlo, jednostopé nebo dvoustopé, 
příp. vícestopé. Za dopravní prostředek se pro účely tohoto 
pojištění nepovažuje např. autojeřáb, autobagr apod. na 
automobilovém podvozku, který v místě pojištěné stavby 
nebo dočasném objektu zařízení staveniště plní funkci sta-

vebního mechanismu. Za dopravní prostředek se pro účely 
tohoto pojištění nepovažují zemědělské stroje provádějící 
polní práce.

17. Stavbami na vodních tocích se rozumí mosty, lávky, pro-
pusti, hráze, nádrže a další stavby, které tvoří konstrukci 
průtočného profilu toku nebo do tohoto profilu zasahují.

18. Zásobami se rozumí (ve smyslu zákona o účetnictví) skla-
dované věci, nedokončená výroba, polotovary vlastní výro-
by, výrobky a zvířata.

Článek 9
Závěrečné ustanovení

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